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  Η «Λεσβιακή Παροικία» παρέδωσε τη δεύτερη πολυθρόνα 
αιμοκάθαρσης στο Σύλλογο Νεφροπαθών Λέσβου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί τον Ελληνογερμανικό Σύλλογο 
Στουτγάρδης Γερμανίας, καθώς και όλα τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου 
που συμμετείχαν οικονομικά στην προσπάθεια.

Η «Λεσβιακή Παροικία» Θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την 
οικονομική ενίσχυση συλλόγων και ιδρυμάτων του νησιόυ μας που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες!

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεφροπαθών παρέλαβε μια καινούργια πολυθρόνα 

αιμοκάθαρσης ως ευγενική δωρεά από τη  «Λεσβιακή Παροικία Αθηνών» προς 
εξυπηρέτησητων νεφρροπαδών στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ακόμη μια δωρεά για τον σύλλογο Νεφροπαθών Λέσβου, έλαβε χώρα φέτος 

το καλοκαίρι, στη μονάδα τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. 
Η «Λεσβιακή Παροικία» της Αθήνας έκανε δωρεά μια ακόμα ειδική 

πολυθρόνα αιμοκάθαρσης.  Η δεύτερη που μας προσφέρει ο συγκεκριμένος 
σύλλογος, η οποία θα βοηθήσει αρκετά στον αγώνα που δίνουν οι Λέσβιοι 
Νεφροπαθείς.

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών θέλει να ευχαριστήσει  θερμά το Δ.Σ. της 
«Λεσβιακής Παροικίας» για τη δωρεά αυτή, που δυστυχώς λόγω της πανδημίας 
και των κανόνων ασφαλείας, δεν κατέστη δυνατή η συνάντηση των 
εκπροσώπων των 2 συλλόγων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου νεφροπαθών παραχώρησε την καρέκλα στη μονάδα 
τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.
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Πόνος ψυχής

Όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, επιθυμούμε πάντα για το καλύτερο. 
Παρακαλούμε και ευχόμαστε γι’ αυτό. 
Υπάρχει δυστυχώς όμως και η άσχημη πλευρά, η οποία έρχεται δίχως 

να την περιμένεις. 
Τα 56 χρόνια του συλλόγου μας, κουβαλούν μαζί τα προβλήματα, 

που δυστυχώς αντιμετωπίζουν όλοι οι σημερινοί Σύλλογοι: Ηλικιακά, 
οικονομικά, απόστασης και τρόπου ζωής, γιατί είναι αναμφισβήτητο 
γεγονός, το πόσο η ζωή μας έχει αλλάξει. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, 
που αντιμετωπίζαμε, ξαφνικά και τελείως αναπάντεχα, ήρθανε δύο 
γεγονότα δυσάρεστα και καταλυτικά: Ο κορωνοϊός που είναι πρόβλημα 
για όλους και η βεβήλωση του χώρου της Λεσβιακής Παροικίας από 
ασυνείδητους εγκληματίες. 

Δυστυχώς βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση, να γνωρίσουμε σε όλους 
αυτή την κατάσταση, την οποία αντιμετωπίζουν μαζί με εμάς και οι 
συμπατριώτες μας Πλωμάριτες που συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο, καθώς 
και ένας εμπορικός σύλλογος. Τρεις όροφοι υπέστησαν “μεγάλες ζημιές 
με αναντικατάστατες απώλειες”. Συγκεκριμένα, από το σύλλογο μας, 
εκλάπησαν όλοι οι ζωγραφικοί πίνακες και γλυπτά, διακεκριμένων 
συμπατριωτών μας εικαστικών. Μια αξιόλογη σειρά γκραβούρες 
αναφερόμενες στην απελευθέρωση της Λέσβου, γραφομηχανή αντίκα, 
και όλα τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, τα οποία μας εξυπηρετούσαν στις 
εκδηλώσεις μας. Τα 2000 βιβλία που ήταν έτοιμα αρχειοθετημένα στην 
καινούργια βιβλιοθήκη μας, βρέθηκαν στο πάτωμα του χώρου μας. Δεν 
αναφέρω τις υπόλοιπες φθορές στα υδραυλικά και στην πόρτα εισόδου, 
που θα πρέπει να γίνουν απαρχής. 

Με σχετική ψυχραιμία αυτή, τη στιγμή, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση. Με επιμονή, μεθοδικότητα και την κατανόηση των 
συμπατριωτών μας, πιστεύουμε, ότι θα ανακουφιστούν οι πληγές... 

Ας ευχηθούμε να υπάρχει τουλάχιστον υγεία, κι εμείς, όλοι μαζί θα 
κάνουμε την προσπάθεια να σταθούμε, όπως πάντα, με αξιοπρέπεια στα 
πόδια μας. 

Θα βρούμε λύσεις για τη ΖΩΗ του συλλόγου μας, φτάνει να σας έχουμε 
όλους κοντά μας. 

Χρειαζόμαστε την παρουσία σας και τη συμπαράστασή σας όσο ποτέ 
άλλοτε!Εικόνα εξωφύλλου: Δημήτρης Πικιώνης, Μελάνι σε χαρτί και κολάζ με χρώμα από χώμα
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Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»
Σας υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή σας είναι το μοναδικό έσοδο του 
Συλλόγου μας.
Τα χρήματα αυτά μας παρέχουν τη δυνατότητα να εκδίδουμε το κατά 
γενική ομολογία ενδιαφέρον περιοδικό μας και να αντιμετωπίζουμε τα 
γενικά μας έξοδα. Μην ξεχνάτε λοιπόν να μας καταβάλετε ανελλιπώς την 
ετήσια συνδρομή σας. 
Τη συνδρομή σας 30€, για το 2020, καθώς και κάποιες άλλες προσφο-
ρές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυν-
ση: «Λεσβιακή Παροικία» - ΕΛΤΑ Κουμουνδούρου 29 - ΤΘ 34118
- ΑΘΗΝΑ 10029, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς και
στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας»
Νο 415/481058-93, IBAN GR 34 0110 4150 0000 4154 8105 893
ή στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό: 5067-059786-003, ΙΒΑΝ:
GR10 0172 0670 0050 6705 9786 003.
Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώ-
σουν μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Δίκαιη κατανομή προσφύγων 
ζητεί η Γερμανία

Οι 27 χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης οφείλουν να καταλήξουν σε μια 
πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη συμ-
φωνία για την κατανομή των προσφύ-
γων, καθώς δεν είναι δυνατόν μακρο-
πρόθεσμα να πέφτει όλο το βάρος του 
μεταναστευτικού στους ώμους της Ιτα-
λίας, της Μάλτας και της Ελλάδας. Αυτό 
το μήνυμα έστειλε χθες ο Γερμανός 
υπουργός Εσωτερικών, λίγες ώρες προ-
τού προεδρεύσει της τηλεδιάσκεψης 
των ομολόγων του, στο πλαίσιο της ευ-
ρωπαϊκής προεδρίας. Η κατάσταση δεν 
είναι αντάξια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εκφράζοντας την απογοήτευσή του 
για την απροθυμία πολλών χωρών να 
αναλάβουν το μερίδιο που τους ανα-
λογεί, ο Γερμανός αξιωματούχος τόνι-
σε: «Δεν είμαστε μόνο μια οικονομική 
κοινότητα και μια κοινότητα ασφάλειας, 
αλλά και μια κοινότητα αξιών. Και θε-
ωρώ ότι σε αυτήν την κοινότητα αξι-
ών περιλαμβάνεται και η διάσωση των 
ανθρώπων από τον θάνατο, η σωτηρία 
τους από τον πνιγμό». 

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ανέφερε 
ότι 12 χώρες-μέλη στηρίζουν την Ελλά-
δα ως προς τη φιλοξενία ασυνόδευτων 
ανηλίκων μεταναστών και έξι χώρες τη 
βοηθούν σε επιχειρήσεις εντοπισμού 
και διάσωσης.

Πρόσθετες δυσκολίες στην ευρω-
παϊκή διαχείριση του μεταναστευτικού 
προκαλεί η στάση της Αγκυρας. Η συμ-
φωνία του Μαρτίου του 2016 ανάμεσα 
στην Ε.Ε. και την Τουρκία έχει καθη-
λωθεί σε νεκρό σημείο από τον Φε-
βρουάριο, όταν η κυβέρνηση Ερντογάν 
προχώρησε σε εργαλειοποίηση του 

μεταναστευτικού, διακηρύσσοντας ότι 
δεν θα εμποδίζει στο εξής τους μετα-
νάστες που φιλοξενεί να διασχίζουν τα 
σύνορα με την Ευρώπη.

Προς αξιοποίηση τω γεωθερμικών 
πεδίων και των ιαματικών πηγών

Με το ζήτημα που καταταλαιπωρεί 
την αυτοδιοίκηση από εποχής του κα-
ποδιστριακού Δήμου Πολιχνίτου, κα-
ταπιάνεται η δημοτική αρχή του Δήμου 
Δυτικής Λέσβου, με απώτερο σκοπό 
την οριστική διευθέτηση της αξιοποί-
ησης του γεωθερμικού πεδίου Πολι-
χνίτου, τα δικαιώματα του οποίου ως 
γνωστόν χάθηκαν από τη Λέσβο το 
2018. Παράλληλα, βάσει της σχετικής 
προεκλογικής δέσμευσης του Δημάρ-
χου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, 
από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου βρίσκε-
ται σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια να 
απελευθερωθεί η προοπτική επαναλει-
τουργίας αλλά και ουσιαστικής αξιοποί-
ησης των ιαματικών πηγών του Πολιχνί-
του, του Λισβορίου και της Εφταλούς, η 
οποία σκοντάφτει επί του παρόντος σε 
δικαστικές, οικονομικές αλλά και γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες. 

Προς αυτή την κατεύθυνση για την 
αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 
του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ο Δή-
μος υπέγραψε σύμβαση με την εται-
ρία «PLANET» που εξειδικεύεται σε 
θέματα Γεωθερμίας, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί έγκαιρα η σχετική οικο-
νομοτεχνική μελέτη που θα δώσει το 
δικαίωμα στον Δήμο Δυτικής Λέσβου 
να διεκδικήσει με αξιώσεις στην επικεί-
μενη από το κράτος προκήρυξη παρα-
χώρησης των δικαιωμάτων αξιοποίησης 

Διαφημιστείτε στην “Αιολίδα”
Ο σύλλογός μας διαθέτει ορισμένες σελίδες του 

περιοδικού για τη διαφήμιση προϊόντων του νησιού μας, 
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. 

Τιμοκατάλογος διαφημίσεων

Ολοσέλιδη ασπρόμαυρη τελευταία εσωτερική σελίδα ...................................150,00 €

1η εσωτερική σελίδα εξωφύλου έγχρωμη (1ο εσώφυλλο) .............................350,00 €

Τελευταία εσωτερική σελίδα εξωφύλλου έγχρωμη (2ο εσώφυλλο) ............300,00 €

Οπισθόφυλλο εξωτερική σελίδα έγχρωμη .........................................................500,00 €

(Υπεύθυνος Θ. Πλατσής, τηλ. 6947267277)
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του γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου, 
την επανάκτησή τους.

Γιγαντιαίος κορμός απολιθωμένου 
δένδρου βρέθηκε στο 

χωριό "Βάρος" της Λήμνου

Ένας γιγαντιαίος κορμός απολιθωμέ-
νου δένδρου αποκαλύφθηκε στο χωριό 
Βάρος της Λήμνου, κατά τη διάρκεια 
εργασιών ανασκαφής, συντήρησης και 
ανάδειξης, που πραγματοποίησε κλιμά-
κιο στελεχών του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου, υπό τον διευθυντή του, καθηγητή 
Νικόλαο Ζούρο.

«Ο κορμός, με μήκος που ξεπερνά τα 
οκτώ μέτρα, διατηρεί άριστα τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα του ξύλου ενώ 
έχουν διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση 
οι απολήξεις των κλαδιών του. Πρόκει-
ται για εντυπωσιακό εύρημα απολιθω-
μένου κορμού κωνοφόρου δένδρου, 
για το οποίο αποκτούμε συνολική ει-
κόνα των διαστάσεων του και αποτε-
λεί αδιάψευστο μάρτυρα της αξίας του 
απολιθωμένου δάσους της Λήμνου», 
ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Ζούρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η δημιουργία 
του απολιθωμένου δάσους συνδέεται 
άμεσα με την ηφαιστειακή δράση στην 
περιοχή τού σημερινού Αιγαίου κατά 
τη διάρκεια κυρίως του Μειοκαίνου, 
πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρό-
νια. Εκείνη την εποχή υπήρχε μία γενι-
κευμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα 
στην ευρύτερη περιοχή του βορειοα-
νατολικού Αιγαίου και τη Μικρά Ασία, 
εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκαν 
τόσο το απολιθωμένο δάσος στη Λή-
μνο όσο και το απολιθωμένο δάσος 
της Λέσβου. Όπως είναι γνωστό, στον 
θαλάσσιο χώρο μεταξύ των δύο νησιών 
έχουν βρεθεί ιστάμενοι και κατακείμε-
νοι απολιθωμένοι κορμοί δένδρων».

Το απολιθωμένο δάσος της Λήμνου 
αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό μνημείο 
και ανακηρύχθηκε προστατευόμενο 
μνημείο της φύσης το 2013. 

Η ώρα της δημοπράτησης έφθασε 
για το νέο κολυμβητήριο

Μία ανάσα πριν τη δημοπράτηση βρί-
σκεται το έργο του νέου Κολυμβητη-
ρίου της Μυτιλήνης στα «Θέρμα» το 
οποίο ως γνωστόν πέρασε από πολλά 
στάδια και δυσκολίες πριν μπει στην 
τελική ευθεία για την υλοποίηση που 
βρίσκεται σήμερα.

Ο μεγαλύτερος σκόπελος που συ-
νάντησε το έργο στην πορεία προς 
την ολοκλήρωση των μελετών και των 
αδειοδοτήσεων ήταν η έγκριση της Αρ-
χιτεκτονικής Μελέτης από την Επιτρο-
πή Αρχιτεκτονικής Λέσβου. Η μελέτη 
απορρίφθηκε τρεις φορές από την Επι-
τροπή κι έτσι η ομάδα των μελετητών 
του Δήμου προχώρησε στην πλήρη 
αναμόρφωσή της σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις κι έτσι πέρυσι τον Μάιο κατά-
φερε τελικά να πάρει το πράσινο φως.

Η διάσπαση του Δήμου Λέσβου προ-
κάλεσε νέες καθυστερήσεις αφού δύο 
από τους μηχανικούς που είχαν αναλά-
βει την εκπόνηση της Ηλεκτρομηχανο-
λογικής (Η/Μ) και της στατικής μελέτης 
του Κολυμβητηρίου, μετακινήθηκαν 
στο Δήμο Δυτικής Λέσβου.

Τον Ιούνιο η δημοπράτηση
Η μελέτη είναι στο στάδιο της ολο-

κλήρωσης και τον Ιούνιο θα προχωρή-
σει η δημοπράτηση του έργου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 
Τεχνικής Υπηρεσίας το αργότερο έως το 
τέλος του χρόνου θα ξεκινήσουν οι εργα-
σίες στα Θέρμα, η διάρκεια των οποίων 
υπολογίζεται περίπου στα δύο χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η πίστωση των 
5 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΔΕ της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είναι 
εξασφαλισμένη, στήν Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Μυτιλήνης θεωρούν ότι 
τα περιθώρια έχουν στενέψει σημαντι-
κά και δεν υπάρχει χρόνος για άλλες 
καθυστερήσεις. Στόχος είναι το Δεκέμ-
βριο του 2021 που λήγει η νέα παρά-
ταση της χρηματοδότησης το έργο να 
έχει ξεκινήσει και να βρίσκεται σε προ-
χωρημένο στάδιο, ώστε να μην υπάρ-
ξουν προβλήματα απώλειας πόρων.

Γινεται προσπάθεια αξιοποίησης 
του "Σάρλιτζα"

Στην επικαιρότητα με αφορμή ερω-
τήσεις, δηλώσεις και αναφορές επικε-
φαλής παρατάξεων και περιφερεια-
κών συμβούλων, ήρθε τις τελευταίες 
ημέρες η αξιοποίηση των ιαματικών 
Πηγών της Λουτρόπολης Θερμής και 
η ανάπλαση του ιστορικού ξενοδο-
χείου Σάρλιτζα το οποίο αποτελέσε 
εμβληματικό κοσμοπολίτικο τουρι-
στικό θέρετρο του νησιού μας στη 
διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. 
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
Κ. Μουτζούρης σημείωσε, ότι παρα-
κολουθεί πολύ στενά το ζήτημα και 
ενημερώνεται για την υπόθεση που 
έχει αναθέσει αποκλειστικά στο νέο 
Ειδικό Σύμβουλο για θέματα τουρι-
σμού και πρώην Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Τουρισμού, Γιώργο 
Τζιάλλα, ενώ πρόσθεσε ότι ζήτησε 
τη βοήθεια του πρώην βουλευτή Λέ-
σβου και συγγραφέα Γιάννη Γιαννέλλη, 
ο οποίος κατάγεται από την περιοχή 
της Θερμής και έχει επιδείξει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για το θρυλικό ξενο-
δοχείο όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας 
μάλιστα εκδώσει και το ομώνυμο βι-
βλίο «Σάρλιτζα Παλλάς».

Οπως και αν έχει η υπόθεση έχει 
καθυστερήσει και από τη στιγμή που 

υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση 
με το ΕΦΚΑ, το... μπαλάκι της αξιο-
ποίησης του Σάρλιτζα βρίσκεται πλέον 
στην πλευρά της Περιφέρειας, η οποία 
θα κριθεί από την αποτελεσματικότητά 
της να τρέξει αυτήν την υπόθεση που 
για δεκαετίες απασχόλησε την τοπική 
κοινωνία, αλλά όλα αυτά τα χρόνια σκό-
νταφτε στο... ΤΣΑΥ, τώρα όμως;

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
"Αντώνης Τρίτσης"

Εν αναμονή των προσκλήσεων για 
την έναρξη του νέου χρηματοδοτικού 
προγράμματος για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση με τον τίτλο «Αντώνης Τρί-
τσης», βρίσκεται ο Δήμος Μυτιλήνης, 
που όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Στρ. 
Κύτελης, βασίζεται σημαντικά σε αυτό, 
προκειμένου να εντάξει ώριμες με-
λέτες και έργα με προτεραιότητα 
τη βελτίωση των υποδομών και την 
ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας:

«Αμέσως μόλις ανακοινωθούν οι 
δράσεις, στις οποίες θα στοχεύει το 
πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης», θα κληθεί 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αι-
γαίου στο οποίο είμαι πρόεδρος και 
θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες που 
αφορούν την ένταξη των έργων.

Ως ΠΕΔ Β.Α. Αιγαίου, ακόμη και 
αν ένας μικρός Δήμος, αντιμετωπίσει 
οποιοδήποτε πρόβλημα στη σύνταξη 
εκπόνηση μελετών, είμαστε διατεθειμέ-
νοι να στηρίξουμε την προσπάθειά του, 
για να μπορέσει να προχωρήσει στην 
υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων.

Από τη Δημοτική Αρχή της Μυτιλήνης 
προς το παρόν δεν έχουν αποφασίσει 
ποια έργα θα ενταχθούν στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει η σκέ-
ψη να ανακαινιστεί εκ βάθρων το παλιό 
κολυμβητήριο και να αξιοποιηθεί σαν 
πολυχώρος αθλητισμού και πολιτισμού.

Οι υπηρεσίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς πολλές μελέτες που ήταν «πα-
γωμένες» στα συρτάρια για πολλά χρόνια. Ανάλογα με τον προσανατολισμό του 
προγράμματος και τις επιλέξιμες δράσεις, θα κατατεθούν οι σχετικές προτάσεις 
έπειτα από συζήτηση και διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».
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Πανσέληνος και έκλειψη παρασκιάς Σελήνης 
ορατή και από την Ελλάδα

Μία έκλειψη παρασκιάς Σελήνης συνέβη την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ένα φαινόμε-
νο κατά το οποίο το φεγγάρι περνάει μέσα από την παρασκιά της Γης, δηλαδή το 
εξωτερικό τμήμα της σκιάς του πλανήτη μας. 

Παράλληλα, είχαμε και πανσέληνο, την τελευταία της άνοιξης πριν από το θερινό 
ηλιοστάσιο στις 20 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, η Σελήνη σκοτείνιασε ελαφρά αλλά όχι τελείως, 
όπως κατά την κανονική έκλειψη. 

Το φαινόμενο ήταν ορατό από το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης (και από την 
Ελλάδα), την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία.

Η έκλειψη διήρκησε συνολικά τρεις ώρες και 18 λεπτά. Στην Αθήνα άρχισε στις 
20:45, και έφθασε στο μέγιστο στις 22:25 (όταν πάνω από το 50% του φεγγαριού 
βρέθηκε εντός της παρασκιάς της Γης) και τελείωσε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή έκλειψη, καθώς είχε προηγηθεί στις 10 Ιανουαρίου, 
επίσης, ακόμη μία έκλειψη παρασκιάς Σελήνης. 

Ακολούθησαν εντός του 2020 μία δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου στις 21 Ιουνίου, 
μία έκλειψη παρασκιάς Σελήνης στις 5 Ιουλίου.

Ακόμη μία τέταρτη έκλειψη παρασκιάς Σελήνης θα λάβει χώρα στις 30 Νοεμβρί-
ου και, τέλος, μία ολική ηλιακή έκλειψη στις 14 Δεκεμβρίου του 2020.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, σε 
μια σεμνή, μα μεστή στην ουσία της 
εκδήλωση, που έγινε στην ευγενώς 
προσφερθείσα αίθουσα εκδηλώσεων 
του «Βοστανείου» Γ. Ν. Μυτιλήνης ο 
Ροταριανός Όμιλος Μυτιλήνης τίμησε 
το Ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, 
τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του 
νοσοκομείου για την ανεκτίμητη προ-
σφορά τους, τα τελευταία χρόνια, αλλά 
και κατά την διάρκεια της πανδημίας, 
στους κατοίκους του νησιού μας, ανε-
ξαρτήτως καταγωγής και εθνικότητος.

Παρόντες, ο Διοικητής του Νοσοκο-
μείου, Γεώργιος Καμπούρης, ο πρόε-
δρος του Συλλόγου των εργαζομένων 
Κλεάνθης Στρατής, γιατροί, νοσηλευ-
τές διοικητικό και λοιπό προσωπικό και 
πολλοί ροταριανοί.

Ο Διοικητής κ. Καμπούρης καλωσό-
ρισε τους παρευρισκόμενους τόνισε 

Τιμητική εκδήλωση 
στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Γράφει ο Ρ. Σπύρος Καρδακάρης

τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για 
την όσο το δυνατό πιο άρτια παροχή 
υπηρεσιών, το υψηλό επίπεδο των ερ-
γαζομένων, την συνεχή εκπαίδευση και 
ενημέρωσή τους αλλά και τον πλήρη 
και σύγχρονο εξοπλισμό του Νοσοκο-
μείου.

Η πρόεδρος του Ρ.Ο. Μυτιλήνης Ελέ-
νη Χατζηδήμου - Γογγολίδου, μίλησε 
με δυο λόγια για τον Όμιλο, την ιστο-
ρία του. Αναφέρθηκε στην μεγάλη του 
δράση και προσφορά στα 67 χρόνια 
της ζωής του. Συγκεκριμένα μίλησε για 
την προσφορά στο νοσοκομείο κατά το 
πρόσφατο παρελθόν και ειδικότερα στο 
Μαιευτικό-Γυναικολογικό δύο τρικάνα-
λων Καρδιογράφων και δύο Επιτραπέζι-
ων Γυναικολογικών DORRLER και ενός 
ειδικού καθίσματος αιμοκάθαρσης για 
τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του, και 
ενός ψυγείου στο Σύλλογο Αντιμετώπι-

Νύχτες Κινηματογράφου στο Αρχοντικό Γεωργιάδη
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δια της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού, διοργανώνει τις 

«Νύχτες Κινηματογράφου στο Αρχοντικό Γεωργιάδη», με πρόγραμμα προβολών από 
τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και 17 Σεπτεμβρίου, με δωρεάν είσοδο για τους πολίτες.

Εδώ και χρόνια οι Νύχτες Κινηματογράφου στο Αρχοντικό Γεωργιάδη έχουν 
καθιερωθεί ως νύχτες ανάτασης της ποιότητας και του πολιτισμού τόσο στις καρ-
διές των κατοίκων της πόλης μας όσο και των επισκεπτών της.

Μια καθιέρωση που θα ήταν ανέφικτη εάν δεν υπήρχαν άνθρωποι σε αυτόν τόπο 
ερωτευμένοι με την ποιότητα της Έβδομης Τέχνης και τη διάθεση προσφοράς 
στην κοινωνία μας. Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και ιδιαίτερα τον φι-
λόλογο καθηγητή Παναγιώτη Αλεξέλλη, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικό-
τερους συλλέκτές ταινιών κινηματογράφου πανευρωπαϊκά, που άοκνα και αφιλο-
κερδώς επί επτά χρόνια στηρίζει με τις επιλογές των ταινιών την προσπάθεια αυτή.

Σίγουροι ότι φέτος λόγω κορονοιού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για μια πραγ-
ματική και δωρεάν Ανάσα Τέχνης, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πραγματοποιεί 
τις Νύχτες Κινηματογράφου στο Αρχοντικό Γεωργιάδη έχοντας λάβει όλα τα προ-
βλεπόμενα εκ του Νόμου μέτρα για την λειτουργία των θερινών κινηματογράφων: 
Οι προβολές ταινιών θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη με εναλλαγή ταινίας 
κάθε εβδομάδα λόγω του ότι τα μέτρα για τον κορονοιό επιτρέπουν την φιλοξενία 
στο χώρο του Αρχοντικού εκατό φιλοξενούμενων -με τις προβλεπόμενες εκ του 
Νόμου αποστάσεις- ανά προβολή. 

Προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός και για να μην ταλαιπωρούνται οι 
πολίτες η είσοδος θα γίνεται ΜΟΝΟΝ με αριθμημένες προσκλήσεις ανά ταινία.
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σης Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυττα-
ρικής Αναιμίας. Ανακοίνωσε ότι εμείς οι 
ροταριανοί αισθανθήκαμε την υποχρέ-
ωση να τιμήσουμε το Ιατρικό, νοσηλευ-
τικό, παραϊατρικό, τεχνικό και βοηθη-
τικό προσωπικό του νοσοκομείου για 
την ανεκτίμητη προσφορά τους, με ένα 
ταπεινό τρόπο, δηλαδή με την προσφο-
ρά μιας τιμητικής πλακέτας, που είναι η 
ηθική επιβράβευση τους.

Ακολούθως επιδόθηκε η πλακέτα 
στον πρόεδρο των εργαζομένων και η 
σημαία του ομίλου μας τόσο στο Διοι-
κητή όσο και στον πρόεδρο.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων,  Κλε-
άνθης Στρατής, ευχαρίστησε την πρόε-
δρο του Ρ.Ο. Μ. και τόνισε τον υψηλό 
συμβολισμό της τιμητικής αυτής διά-
κρισης, αναφέροντας πως αυτή είναι 
η δουλειά τους και την κάνουν όσο το 
δυνατόν καλύτερα μπορούν. Μίλησε 
για το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρε-

Κανονικά οι δυο αυτές λέξεις μοιά-
ζουν ασύνδετες μεταξύ τους αλλά άμα 
σας πω μια ιστορία, θα αναγκασθείτε να 
αναθεωρήσετε τις απόψεις σας.

Ταξίδευα, που λέτε, κάποτε συνο-
δεύοντας μερικούς μαθητές μας από 
Μυτιλήνη σε μια εκπαιδευτική εκδρο-
μή και βρεθήκαμε μαζί με άλλους από 
άλλα σχολεία και γίναμε μια παρέα και, 
ως συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι 
σχέσεις είναι πάντα πιο χαλαρές και οι 
συζητήσεις πιο άνετες. Κάποια στιγμή 
τέθηκε το... επίμαχο θέμα των σχέσε-
ων μαθητών και καθηγητών και ένας 
ξύπνιος και θαρρετός μαθητής από 
άλλο σχολείο, εξέφρασε την άποψη, 
ότι οι σχέσεις αυτές είναι κατά κανό-
να σχέσεις αντιπαλότητας, εξουσιαστή 
και εξουσιαζομένου και τα τοιαύτα. 
Μάλιστα για να γίνει και πιο πειστικός 
είπε επί λέξει: "Μα είναι δυνατόν κ. κα-
θηγητά ένας μαθητής να αγαπήσει και 
να εκτιμήσει το... Θεολόγο του;;" Ως 
φιλόλογος (και βρισκόμενος εκ του 
ασφαλούς στο απυρόβλητο) του ζήτη-
σα να εξηγήσει, γιατί στρέφεται ειδικά 
ενάντια στους θεολόγους. Και εκείνος 
αφοπλιστικά: « Μα αυτοί ακριβώς είναι 
εκείνοι, που μας απειλούν με «Θεούς 
και δαίμονες» και αμαρτίες και «κολά-
σεις» και τα τοιαύτα. Όχι βέβαια ότι και 
οι άλλες ειδικότητες τα πάτε και πολύ... 
καλύτερα! (να το το καρφί, εκεί που πί-
στευα ότι ήμουν στο απυρόβλητο!).

- Δεν μου φαίνεται να έχεις και πολύ 
άδικο, του λέω τότε εγώ (μεγάλη... μα-
λαγάνα, που λέτε η αφεντιά μου!) και 

θα νιώσεις ακόμα πιο δικαιωμένος, όταν 
θα σου εξηγήσω, πως και οι δυο λέξεις 
(δάσκαλοι και... δαίμονες) έχουν κοινή 
ρίζα: Ξεκινάμε λοιπόν από την πανάρ-
χαια ρίζα *δα, που σημαίνει γνωρίζω, μα-
θαίνω και «δαήμων» σημαίνει ο έχων το 
φως, ο έμπειρος, ο ειδικός, με αντίθετο 
του το διασωθέν και στη νεοελληνική 
«αδαής»=ο άσχετος. Από κάπου εκεί 
(όχι βέβαια από το αδαής!) προέρχεται 
και ο «δάσκαλος» με τη ρίζα *δα, που 
είπαμε. Και, πού κολλάει το «δαίμων», 
θα με ρωτήσεις. Υπομονή, θα φτάσουμε 
σιγά – σιγά στο αρχαίο και πάλι ρήμα 
«δαίω» που έχει δυο φαινομενικά δια-
φορετικές σημασίες. Η μια σημασία του 
είναι «δαίω»=μοιράζω και από εδώ προ-
έρχεται «ο δαίμων», που είναι ο Θεός, 
που μοιράζει στους ανθρώπους τις τύ-
χες τους. Και για να σε αφοπλίσω και 
λίγο, να μην ξεχνάμε ότι ο «δαίμων» δεν 
ήταν κατ’ ανάγκην από παλιά ο κακός... 
Θεός. (Αργότερα στην πορεία των ση-
μασιών μας τα χάλασε και έγινε ο κακός 
μας δαίμονας!). Aπόδειξη το επίθετο 
«ευδαίμων»=ο ευτυχής, αυτός που έχει 
τους Θεούς μαζί του και ευδαιμονία, η 
ευτυχία. Να θυμηθούμε ακόμα, ότι ο 
Σωκράτης ισχυριζόταν ότι είχε ένα «δαι-
μόνιον» (μια θεϊκή δύναμη) μέσα του, 
που τον οδηγούσε να λέει αυτά, που πί-
στευε, και να ενοχλεί τους Αθηναίους, 
μέχρι που... έφαγε το κεφάλι του! Και ας 
πρόσεχε δηλαδή και μεις οι νεώτεροι... 
Αθηναίοι δεν φταίμε καθόλου γι’ αυτά! 

Να μην παραλείψω εδώ, για να τιμή-
σω και την... αρχαιοπρεπή καταγωγή 

Γλωσσολογικά

Μαθήματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας για... ενηλίκους
Δάσκαλος και δαίμονας.

Γράφει ο Γιάννης Δ. Παπάνης

σιών τη συνεχή εκπαίδευση και προθυ-
μία του προσωπικού και ότι θα εξακο-
λουθούν να παρέχουν με τον ίδιο ζήλο 
τις υπηρεσίες τους. 

Ο Διοικητής του νοσοκομείου κλεί-
νοντας μίλησε για την προσπάθεια που 
γίνεται καθημερινά για την συνεχή ανα-
βάθμιση του νοσοκομείου και είπε χα-
ρακτηριστικά πως το Γ.Μ. Μυτιλήνης εί-
ναι η ναυαρχίδα των νοσοκομείων του 
αρχιπελάγους.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις προϊ-
σταμένων διαφόρων κλάδων αλλά και 
ροταριανών όπως της εισερχομένης 
προέδρου κ. Ντίνας Ορφανού, του τ. 
Διοικητή 2484 Π.Δ.Ρ. Νίκου Κουζινό-
γλου και της φίλης του Ομίλου κ. Μπέ-
μπας Ρήγα που τόνισαν το έργο που 
επιτελείται τον τελευταίο καιρό στο 
νοσοκομείο. 

Ακολούθησε προσφορά αναψυκτι-
κών και μικρός μπουφές.

Ο τιμώμενος πρόεδρος των εργαζομένων κ. Κλ. Στρατής ανάμεσα στον Διοικητή κ. Καμπούρη 
και την πρόεδρο του Ρ.Ο.Μ. κ. Ελένη Χατζηδήμου - Γογκολίδου
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μου από την Αγιάσο της Λέσβου, να 
σας πω και για το ρήμα «διμουνίζουμι», 
που χρησιμοποιούμε στην ντοπιολαλιά 
μας, όταν θέλουμε να δηλώσουμε, ότι 
ακούσαμε για παράδειγμα κάτι, που μας 
εξέπληξε, σε σημείο να μας τρελάνει! 
(Βλέπετε πάντα μέσα μας ο... διάβολος, 
συγγνώμη, ο «δαίμονας» ήθελα να πω !)

Τώρα για να κατανοήσουμε ακόμα κα-
λύτερα την έννοια του «δαίω»=μοιράζω, 
ας πάμε σε ένα νεοελληνικό... συμπόσιο, 
ως «συν-ΔΑΙ-τημόνες» (συμμετέχο-
ντες, καλεσμένοι) για να απολαύσουμε 
μια «παν-ΔΑΙ-σία» (ποικιλία, αφθονία) 
εδεσμάτων, να πάρουμε όλοι την «μερί-
δα» μας και να ζούμε εμείς καλά και οι... 
εχθροί μας χειρότερα. 

Αλλά και στο άλλο «δαίω» να πάμε, 

Αν παρακολουθήσατε τα δελτία ει-
δήσεων των Αθηναϊκών Καναλιών το 
Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, κα-
ταλάβατε ότι ο ήλιος στο σκοτάδι μας, 
έρχεται από την Ανατολή. Φωτίζει μεν 
αλλά και «καταλαμβάνει» την Ελλάδα.

Είναι ο ήλιος που ξεκινά  από ΠΕΚΙ-
ΝΟ και... αριβάρει πίσω από τα βουνά 
της Μ. Ασίας. 

Η ΚΙΝΑ... καλπάζει προς την Ελλάδα, 
την θέλει ΠΥΛΗ εισόδου σε δυο-τρεις 
ηπείρους. Θα έρθουν φθηνά αγαθά, θα 
έρθουν μεγάλα βαπόρια, θα έρθουν πολ-
λοί μπίζνεσμεν και πολλοί τουρίστες, θα 
έρθουν τρένα, θα γίνουν ναυπηγεία, θα 
γίνουν λιμάνια, θα πέσουν κεφάλαια, θα 
καλλιεργηθεί στο έπακρο το λάδι, θ’ 
αγοραστεί το λάδι. Και βέβαια όλα αυτά 
για να αποδώσουν χρειάζονται κάποιες 
προϋποθέσεις για να συνεργαστούμε 
με τους Κινέζους. Θέλω ν’ αναφερθώ 
σε κάποιες από αυτές.

Στο πρώτο κεφάλαιο, τα πράγματα 
είναι δύσκολα, στο δεύτερο, έχουμε 
πλεονέκτημα.

Πρώτο, θεωρώ τη ΔΟΥΛΕΙΑ! Οι Κι-
νέζοι είναι δύναμη για τέσσερις λόγους:

Εξυπνάδα! Εντάξει την έχουμε κι 
εμείς! ΘΕΤΙΚΟ!

Υπεργεννητικότητα! Γεννούν πολλά 
παιδιά, αυξάνουν πληθυσμιακά. 

Εμείς πήραμε από φόβο το να κάνου-
με παιδιά! ΑΡΝΗΤΙΚΟ!

Είναι λαός με μεγάλη, αξιόλογη ΙΣ-
ΤΟΡΙΑ και αρχαίο πολιτισμό. 

Εντάξει, έχουμε κι εμείς! ΘΕΤΙΚΟ!
Είναι λαός λιτοδίαιτος, ΠΟΥ ΔΟΥ-

ΛΕΥΕΙ! Εδώ την... πατάμ’ εμείς! Ούτε λι-
τοδίαιτοι είμαστε, ούτε δουλευταράδες! 
Ερωτευμένοι με τις χοληστερίνες μας και 
αγκαλιασμένοι με την τεμπελιά! Ας είναι! 
Θα δούμε πώς θα... συμπεθεριάσουμε!

Να πούμε τώρα για το πλεονέκτη-
μά μας, το εντελώς δικό μας, των ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΙΩΝ, γενικότερα των ΛΕΣΒΙΩΝ. 

Είναι ήδη και θα γίνει πολύ περισσό-

Σάτιρα
Το μυτιληνιό πλεονέκτημα

τερο περιζήτητη η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 
Πολλοί νέοι και μεγάλοι θ’ αντιληφθούν 
ότι αν μάθουν ΚΙΝΕΖΙΚΑ, και μη τα λέτε 
δύσκολα γιατί τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ δεν πάνε 
παρακάτω, θα λύσουν το πρόβλημα της 
εργασίας στη ζωή τους. Μυτιληνιοί και 
Μυτιληνιές, σκεφθείτε καλά αυτό που 
σας είπα. Βρείτε δάσκαλο, ή δασκάλα, 
ή σχολείο! Βάλτε φουλ για ΚΙΝΕΖΙΚΑ. 
Πλεονεκτείτε έναντι πάντων των Ελλή-
νων και πασών των Ελληνίδων γιατί έχει, 
από αρχαιοτάτων χρόνων, γυρίσει η 
γλώσσα σας προς το... ΚΙΝΕΖΙΚΟ.

Το γνωστό, «τσείν(ι) πίν(ι) τσάι!»= 
Εκείνη πίνει τσάϊ, το ξέρετε.

Αυτόν που διηγείται στον άλλον, ότι 
τα έχει... έχει νευριάσει με την γυναίκα 
του, το ξέρετε; Λέει «Μι τσεί(γ)ναν(ι) 
τάχου!» Το άλλον που καμαρωτά λέει 
ότι διήγειρε ορμονικά τη γυναίκα και 
λέει: «Ήφιράτνα στου καντίν(ι)»= 
Καντίν(ι) η οξύτερη χορδή του οργά-
νου. Το άλλο; «Τσείνου τόχου στου 
μιϊντάν(ι)» = Αυτό το έχω στο ξέφωτο! 
Τον γύφτο που βρίζει: «Γκαμότι ντεν 
τσινάει το τάτσουν;»

Το άλλο: «Σακίντσι μουρή ξπα-
σμέν(ι) κουμάτ’ σάφνα!»; = πήγαινε 
μωρή ψωροπερήφανη πιο πέρα! Το άλλο: 
«Προσαπόκου του βλέπου μπόσκο!»  
Δεν σας φαίνεται να ακούτε για... cosco; 
Το Άλλο; «Ααα, τακούτι διαβόλ’ κό-
τις!» = Ώστε ακούτε πονηρές... κότες!

Δεν αστειεύομαι! Τα πράγματα έδειξαν 
πού πάνε! Πάνε σε μοντέρνα χαϊδευτική 
ονομασία της... ΕΛΛΑΣ! Θα την πούμε 
ΤΣΑΪΝΑ ΓΚΡΕΤΣΙΑ! Όπως λέμε CHINA 
TOWN!  Εμπρός λοιπόν, μάθετε... ΤΣΑ-
ΪΝΙΚΑ! Προς τα εκεί φυσά ο άνεμος!

Οι Μυτιληνιοί έχετε εξασφαλισμένη  
την σωστή προφορά. Μένει να μάθε-
τε τις λέξεις! Λίγο... μπαστούνια θα τα 
βρείτε στη γραφή! Ακριβώς! Θα ζωγρα-
φίζετε μπαστούνια, μπαστουνάκια, γκλί-
τσες, κλίκια. Μη φοβηθείτε! Τσνίστι!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

που σημαίνει «καίω», θα ανακαλύψετε... 
εύκολα, (εσείς οι τυχεροί, που παρακο-
λουθείτε... τσάμπα τα μαθήματα σας), 
ότι ξεκινώντας από ένα μικρό «δαδί», 
που καίει, θα προχωρήσουμε σε ένα 
μεγαλύτερο αναμμένο «δαυλό» (από 
το *δαβελός) και θα καταλήξουμε σε 
μια λαμπρή «δάδα», που μας φωτίζει 
γενικώς,... βοήθεια σας!

Άρα φίλε μου, από όπου κι αν προέρ-
χεται ο... δάσκαλος είτε «δαίμονας» εί-
ναι είτε «δάδα» φωτεινή, αναλόγως θα 
σας... φωτίσει ή θα σας... κάψει!!!

Ας θυμηθούμε και την πασίγνωστη 
ποιητική συλλογή του μεγάλου Κώστα 
Βάρναλη, που την ονομάτισε «το φως, 
που καίει» και ας την απολαύσουμε... 
δεόντως! 

“Θεοί και δαίμονες” έργο του ζωγράφου Γιάννη Καραπάνου
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Ημερολόγιο - Εορτολόγιο των αρχαίων Ελλήνων
ΜΗΝΕΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Από το ημερολόγιο του Ύπατου Συμβουλίου Ελλήνων Εθνικών

Επιμέλεια Παναγιώτης Αλατερός

ΙΟΥΛΙΟΣ
Πρώτος μήνας του Αττικού Έτους 

ήταν ο ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ, που αντι-
στοιχεί με το δεύτερο μισό του Ιουλίου 
και το πρώτο του Αυγούστου. Στην Μα-
κεδονία ήταν γνωστός ως ΛΩΟΣ, στην 
Κρήτη ΝΕΚΥΣΙΟΣ, στην Σπάρτη ΕΚΑ-
ΤΟΜΒΕΥΣ και στην Ρόδο ΔΑΛΙΟΣ. Οι 
τιμώμενες αρετές κατά τον μήνα τού-
τον ήταν η Δικαιοσύνη και η Ευταξία. 
Οι γιορτές του πολλές και χαρμόσυνες.

Ηράκλεια του Μαραθώνος: Πεντε-
τηρική εορτή με αγώνες στην πεδιάδα 
του Μαραθώνος. Ηράκλεια επίσης γιορ-
ταζόταν και στη Λέσβο, και συγκεκρι-
μένα στην Μήθυμνα, συνδυάζοντας με 
τον ημίθεο Ηρακλή και τους Μηθυμναί-
ους ήρωες Λαμπέτη και Τραμβύλο. Ετε-
λούντο αγώνες ανδρών στον στίβο και 
στην ιππασία. Άγνωστοι είναι οι λόγοι, 
για τους οποίους ο Ηρακλής, ο οποίος 
δεν έχει καμιά σχέση με την Μήθυμνα 
και την Λέσβο γενικά, λατρευόταν εκεί 
με τόση μεγαλοπρέπεια. 

Εκατόμβαια: Παλαιά εορτή προς τι-
μήν του Εκατομβαίου Απόλλωνος, με 
θυσίες (εκατόμβες) βοών. Η γιορτή 
αυτή αναβίωσε κατά κάποιο τρόπο στην 
Λέσβο με το πανηγύρι του ταύρου.

Κρόνια: Προς τιμήν του Κρόνου και 
της Ρέας, ευχαριστήρια γιορτή για το 
τέλος της συγκομιδής. 

Συνοίκια: Εορτάζονταν στις 16 του 
Αττικού μηνός. Εορτή προς τιμήν της 
Αθηνάς σε ανάμνηση του συνοικισμού 
της Αθήνας.

Παναθήναια: Μεγάλη πεντετηρική 
εορτή προς τιμήν της Αθηνάς, με επί-

κεντρο την 28η του Εκατομβαιώνος, 
ημέρα των γενεθλίων της Θεάς.

Διοσκούρεια: Εορτές σε σειρά αχα-
ϊκών και δωρικών πόλεων προς τιμήν 
του Κάστωρος και του Πολυδεύκους, 
με γυμνικούς αγώνες και θυσίες. Στην 
Σπάρτη και την Κυρήνη εορτάζονταν με 
παιδιές και συμπόσια.

Καλλιστεία: Στον παραλιακό δρό-
μο προς την σημερινή Καλλονή, στην 
τοποθεσία με την ονομασία «Μέσα», 
υπάρχει αρχαίος ναός αφιερωμένος 
στους θεούς Δία. Ήρα και Διόνυσο, 
την λεγόμενη "Λεσβιακή θεϊκή τριά-
δα". Ο χώρος αυτός, εκτός από χώρος 
λατρείας, ήταν και χώρος πολιτικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνα-
θροίσεων, αγορεύσεων, διεξαγωγής 
δικών, όπως μας πληροφορεί η ιστο-
ρία. Σπουδαία και δημοφιλής ετήσια 
εκδήλωση ήταν η διεξαγωγή καλλιστεί-
ων μεταξύ των γυναικών της Λέσβου, 
γνωστών για την απαράμιλλη ομορφιά 
τους. Τις πρώτες πληροφορίες για τα 
καλλιστεία μας τις δίνει ο ποιητής Αλ-
καίος. Συχνά κριτής ήταν ο Πρίαπος, 
γιος του Διονύσου, κρατώντας χρυσή 
οινοχόη και δέρμα ελαφιού. Μεταγε-
νέστερη παράδοση θέλει την ποιήτρια 
Σαπφώ να οδηγεί τις διαγωνιζόμενες 
κοπέλες με συνοδεία λύρας στο ιερό 
τέμενος. Δεν είναι βέβαιο πότε τελού-
νταν τα καλλιστεία. Πιθανότατα όμως 
μέσα στο καλοκαίρι.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Γνωστός στην Αθήνα και στα περισ-

σότερα μέρη της Ελλάδας ως ΜΕΤΑ-
ΓΕΙΤΝΙΩΝ (μέσον Αυγ. - μέσον Σεπ.). 

Στην Μακεδονία ΓΟΡΠΙΑΙΟΣ, στην 
Κρήτη ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, στην Σπάρτη και 
στην Ρόδο ΚΑΡΝΕΙΟΣ. Αρετές τιμώ-
μενες τον μήνα τούτο ήταν η Καρτερία 
και η Ευταξία. Κατά τον μήνα τούτο 
εορτάζονταν οι εξής εορτές:

Μεταγείτνια: Παλαιά γιορτή προς τι-
μήν του Μεταγειτνίου Απόλλωνος, που 
παρέστεκε στις σχέσεις με τους γείτο-
νες και τους μετοικεσίες.

Ηράκλεια: Του Κυνοσάργους ή τα εν 
Διομείοις. 

Ελευσίνια: Πεντετηρικώς (Μεγάλα) 
και τριετηρικώς (Μικρά Ελευσίνια) στην 
Ελευσίνα προς τιμήν της Δήμητρας και 
της Κόρης.

Ηραία: Πανάρχαιες εορτές προς 
τιμήν της Θεάς Ήρας στη πόλη του 
Άργους, με μεγαλοπρεπή πομπή πάνο-
πλων ανδρών και ανθηφόρων γυναικών, 
ιερούς χορούς με συνοδεία αυλού, σε 
μίμηση των τελετών "γαμικής κλίνης", 
θυσία εκατόμβης, μουσικούς αγώνες 
και αγώνες έφιππων τοξοτών.

Εορτή του Μαλόεντος Απόλλωνος: 
Στην πόλη της Μυτιλήνης και συγκεκρι-
μένα στην περιοχή της Επάνω Σκάλας, 
γινόταν μεγάλη γιορτή με θυσίες, συ-
μπόσια και οινοποσία, προς τιμήν του 
Μαλόεντα Απόλλωνα, του κυριότερου 
θεού των Μυτιληναίων, όπου υπήρχε 
και σχετικός ναός. Υπάρχει παράδοση 
κατά την οποία η Μαντώ, μυθική θυ-
γατέρα του Ηρακλή και μάγισσα, όταν 
κάποτε χόρευε εκεί, έχασε το χρυσό 
μήλο της και υποσχέθηκε ότι αν βρεθεί, 
θα χτίσει εκεί ναό του Απόλλωνα. Όταν 
το "μήλον" (μάλον, κατά την Αιολική δι-
άλεκτο) βρέθηκε χτίστηκε ναός και ο 
Απόλλων προσονομάστηκε "Μαλόεις".

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Γνωστός ανά την Ελλάδα ως ΒΟΗ-

ΔΡΟΜΙΩΝ (μέσον Σεπ. - μέσον Οκτ.) 
με ιδιαίτερες ονομασίες στην Μακε-
δονία ΥΠΕΡΒΕΡΕΤΑΙΟΣ, στην Κρήτη 
ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ, στην Σπάρτη ΠΑ-

ΝΑΜΟΣ και στην Ρόδο ΒΑΔΡΟΜΙΟΣ. 
Οι ευνοούμενες αρετές του ήταν η Φι-
λοπονία και η Ευμηχανία. Εορτάζονταν 
οι εξής εορτές:

Αρτέμιδος Αγροτέρας και Ενυα-
λίου: Πομπή και θυσία 500 κατσικιών 
στο Ιερό της Θεάς στις Άγρες, η οποία 
συνδέεται με τον εορτασμό της νίκης 
των Αθηναίων στον Μαραθώνα.

Βοηδρόμια: Εορταζόταν στις 7 του 
Αττικού μηνός. Παλαιά εορτή προς 
τιμήν του Απόλλωνος Βοηδρομίου, 
παραστάτη του θεού των πολεμιστών 
(του εις βοήθειαν σπεύδοντος θεού).

Μεγάλα Μυστήρια: Εορτάζονταν 
από τις 15 έως τις 22 του μηνός στην 
Ελευσίνα προς τιμήν της Δήμητρας και 
της Κόρης. 15 «Αγυρμός»: Συγκέντρω-
ση των Μυστών. 16 «Άλαδε Μύσται»: 
Κάθοδος των Μυστών στην θάλασσα. 
19 Πομπή προς την Ελευσίνα. 20-22 
Μυστήρια στο Ελευσινιακό Τελεστήριο.

Φθινοπωρινή Ισημερία: Η Φθινο-
πωρινή Ισημερία σηματοδοτούσε την 
έναρξη της τέλεσης κατά την αρχαι-
ότητα των Μεγάλων Μυστηρίων της 
Ελευσίνος. "Και πολύ σωστά. Γιατί τότε 
ακριβώς πρέπει πάλι να τελέσουμε τα 
μυστήρια προς τιμήν του Θεού (Ηλίου) 
που απομακρύνεται, για να αποφύγου-
με τις καταστροφές που μπορεί να μας 
προκαλέσει ο θρίαμβος της ανόσιας 
δύναμης του σκότους... Όταν ο Θεός 
φεύγει προς την καταχθόνια ζώνη, τε-
λείται το σπουδαιότερο μέρος των Μυ-
στηρίων, που αφορά στην διαφύλαξη 
και την σωτηρία μας", γράφει ο Ιουλι-
ανός στο "Εις την Μητέρα των Θεών’. 
Στην Φθινοπωρινή Ισημερία «κατέρ-
χεται» η Θεά Περσεφόνη, εγκαταλεί-
ποντας τον υφήλιο δικό μας κόσμο, 
και έναν σεληνιακό μήνα αργότερα, ο 
"Ήλιος των νεκρών" (Δημήτριος) μετα-
φέρει δυναμικά ζωή στον κόσμο που 
φαινομενικά πεθαίνει, προετοιμάζο-
ντας έτσι την μεγάλη επανάνθιση.
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Επίκαιρα
Στις 5 Ιουνίου 2020

εορτάσαμε την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος!
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου 
και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του 
ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμι-
ου κοινού σχετικά με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινό-
τητα!

Το θέμα για το 2020 είναι: «Ώρα για 
την Φύση». Τα τρόφιμα που τρώμε, ο 
αέρας που αναπνέουμε, το νερό που 
πίνουμε και το κλίμα που καθιστά τον 
πλανήτη μας κατοικήσιμο, όλα προέρ-
χονται από τη φύση. Είναι η φύση που 
μας στέλνει το μήνυμα: Για να φροντί-
ζουμε τον εαυτό μας πρέπει να φροντί-
ζουμε τη φύση.

Περισσότεροι από 8.500 θάνατοι θα 
μπορούσαν να προληφθούν ετησίως 
στη χώρα μας, εάν μειώνονταν οι συ-
γκεντρώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
αλλά και οι συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής, σύμφωνα με την νέα έκδοση 
«Περιβάλλον και Υγεία» του Εθνικού 
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ),. Όπως υπογραμ-
μίζουν οι επικεφαλής της έρευνας, στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η προστασία της δημόσιας 

υγείας συντελείται και μέσω της προ-
στασίας του περιβάλλοντος».

Ως προς την επίδραση της κλιματι-
κής αλλαγής στην υγεία των πολιτών 
τα αποτελέσματα της έρευνας προ-
βλέπουν σύμφωνα με τις πλέον με-
τριοπαθείς προβλέψεις, ότι ο αριθμός 
ημερών με ισχυρή θερμική επιβάρυνση 
για τον πληθυσμό της Αθήνας αναμέ-
νεται να αυξηθεί κατά 50% στο εγγύς 
μέλλον (2021-2050), με περαιτέρω αύ-
ξηση μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα, σε 
σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 
1961-1990.

Η Νότια Ευρώπη αναμένεται να εί-
ναι από τις περιοχές του πλανήτη που 
θα πληγούν ιδιαίτερα από τα ισχυρά 
κύματα ζέστης, ενώ διαπιστώνεται και 
ισχυρή τάση για άνοδο της ξηρασίας 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογεί-
ου. Κατά συνέπεια και η Ελλάδα είναι 
από τις χώρες οι οποίες θα πρέπει να 
βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντι-
μετώπιση πιθανών ακραίων περιστάσε-
ων που μπορεί να πλήξουν καίρια την 
υγεία των πολιτών αλλά και τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας».

Η ξηρασία
Γράφει ο Παπαγεωργίου Ευάγγελος*

Η αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη λόγω του φαινομένου του 
θερμοκηπίου, απασχολεί την παγκό-
σμια κοινότητα καθώς oι κλιματικές αλ-
λαγές επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία, 
την οικονομία, τα οικοσυστήματα και 
γενικότερα το περιβάλλον.

Από την αρχή της βιομηχανικής επα-
νάστασης, οι ατμοσφαιρικές συγκε-

ντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα 
έχουν αυξηθεί, οι συγκεντρώσεις μεθα-
νίου έχουν ξεπεράσει το διπλάσιο των 
αρχικών τιμών, και οι συγκεντρώσεις 
του υποξειδίου του αζώτου έχουν αυ-
ξηθεί επίσης.

Οι αλλαγές στο κλίμα μπορεί να 
έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία άμεσα (π.χ., επιδράσεις από 

πλημμύρες και τις θύελλες) και έμμεσα 
μέσα από ασθένειες, μολυσματικές επι-
δημίες, ποιότητα νερού, ατμοσφαιρική 
ποιότητα, και διαθεσιμότητα και ποιό-
τητα τροφίμων.

Πρόσφατες είναι οι καταστρεπτικές 
πυρκαγιές του τελευταίου καλοκαιριού 
στην Πελοπόννησο.

Είναι λοιπόν άξιο να παρατηρηθεί ότι 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι αλ-
λεπάλληλες ξηρασίες υποβαθμίζουν τη 
βλάστηση και αποκαλύπτουν το εδαφι-
κό υλικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευά-
λωτο στις πρώτες ραγδαίες βροχές.

Η τάση αυτή της σταδιακής μετατρο-
πής των εκτάσεων σε γυμνό άγονο έδα-
φος (η οποία δεν οφείλεται μόνο σε 
ακραία μετεωρολογικά γεγονότα) είναι 
γνωστή ως ερημοποίηση.

Ως ένα παροδικό φαινόμενο η ξηρα-
σία επηρεάζει μεγάλες εκτάσεις και έχει 
μεγάλη διάρκεια. Η ξηρασία δεν πρέπει 
να συγχέεται με την ξηρότητα, που εί-
ναι ένα χαρακτηριστικό του κλίματος, 
το οποίο ορίζεται ως το μέσο έλλειμμα 
της βροχόπτωσης σε σχέση με τη δυ-
ναμική εξατμισοδιαπνοή μιας περιοχής.

Η ξηρασία πολλές φορές συνδέεται 
με μονιμότερα φαινόμενα λειψυδρίας 
σε μια περιοχή. Ωστόσο η λειψυδρία 
στις περισσότερες περιπτώσεις προ-
έρχεται και από την επίδραση άλλων 
παραγόντων, όπως είναι η αύξηση της 
ζήτησης, η αλόγιστη χρήση υδατικών 
και εδαφικών πόρων, η ανεπαρκής δια-
χείριση, οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις 
κ.λπ. Η λειψυδρία και η ερημοποίηση 
δηλαδή είναι φαινόμενα σύνθετα που 
οφείλονται και σε ανθρωπογενείς αιτίες.

Τα χαμηλά βροχομετρικά ύψη κατά 
τη διάρκεια των ξηρών ετών μπορούν 
να μειώσουν τη φυτική κάλυψη κάτω 
ενός κρίσιμου επιπέδου (π.χ. 30%), και 
κατά συνέπεια η διαδικασία της διά-
βρωσης των εδαφών παίρνει ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις.

Η ξηρασία έχει άμεσο αποτέλεσμα 
τον περιορισμό των διαθέσιμων υδα-
τικών πόρων και την υποβάθμισή τους 
από πλευράς ποιότητας.

Από αυτόν τον περιορισμό και την 
υποβάθμιση των υδατικών πόρων (με 
περισσότερο σημαντική την επίδραση 
στους επιφανειακούς υδατικούς πό-
ρους και στα συστήματα επιφανειακής 
αποθήκευσης) επηρεάζονται όλα τα 
υδατικά συστήματα που διαθέτουν το 
νερό στους χρήστες, όπως στους οικι-
σμούς για ύδρευση, στις βιομηχανίες, 
στη γεωργία κ.ά.

Η κάθε επέμβαση ή σχεδιασμός που 
αναφέρεται σε μεσοπρόθεσμο διάστη-
μα ακόμη και σε περιόδους ξηρασίας 
πρέπει να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα / 
αειφορία του κάθε συστήματος, πράγ-
μα που σημαίνει ότι οι ποσοτικές και 
ποιοτικές συνθήκες μετά τα έργα δεν 
θα υποβαθμιστούν. Αυτός ο στόχος 
αποτελεί σήμερα την κύρια επιδίωξη 
που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς 
στην ανάπτυξη και διαχείριση των υδα-
τικών πόρων.

Τα μέτρα αντιμετώπισης της ξηρα-
σίας ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπι-
κές συνθήκες και τις δυνατότητες που 
υπάρχουν. Γενικά, διακρίνονται σε βρα-
χυχρόνιες δράσεις και σε μεσοπρόθε-
σμα μακροπρόθεσμα μέτρα που μπο-
ρεί να είναι δομικά ή διαχειριστικά.

Η Ελλάδα ως μεσογειακή χώρα θα 
αντιμετωπίσει στο μέλλον ξηρασίες με 
τις γνωστές ή μεγαλύτερες επιπτώσεις. 
Κατά συνέπεια η Ελλάδα προχωρά σε 
ένα μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Δρά-
σεων που στόχο έχει την προστασία 
του περιβάλλοντος υλοποιώντας το γε-
νικό σχέδιο «προληπτικής» αντιμετώπι-
σης της ξηρασίας για να μη φθάσει σε 
καταστάσεις αδιεξόδου.

*Ο Παπαγεωργίου Ευάγγελος είναι 
Χημικός Μηχανικός Msc
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Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Οι πρώτες λεμβοδρομίες στη Μυτιλήνη

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Στις 14 Απριλίου 1895, ο Μιχαήλ Θ. 
Φωτιάδης οργάνωσε τις πρώτες λεμβο-
δρομίες στη Μυτιλήνη. 

Ο Μ. Φωτιάδης, είχε μορφωθεί στο 
κολέγιο «Σάντα Κατερίνα» της Αλεξάν-
δρειας. Είχε ζήσει στην Αγγλία της Βικτω-
ριανής εποχής και είχε αποκτήσει το πά-
θος προς τα σπορ που έχουν οι Άγγλοι. 

Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, 
στην τουρκοκρατούμενη Λέσβο, από 
τη νοσταλγία προς την αγγλική ζωή, έγι-
νε ο πρωτοπόρος της αθλητικής κινή-
σεως στον τόπο μας. 

Το πρόγραμμα που εξέδωσε ο ίδιος 
ο Φωτιάδης, σαν γραμματέας και ταμί-
ας της επιτροπής, όριζε λεμβοδρομίες 
με τη συμμετοχή 10 λέμβων με τέσσε-
ρα κουπιά, και αγώνισμα ταχύτητος με 
πανιά για 8 βάρκιες. 

Αφετηρία ήταν ο Μώλος και τέρμα 
Βαρειά. Το έπαθλο ήταν Δίπλωμα και 5 
μετζίτια ασημένια. 

Οι αγώνες αυτοί δεν ήταν μία απλή 
αθλητική εορτή και δεν απασχόλησαν 
μονάχα τους περίεργους, αλλά ήταν μία 
καθολική έξοδο του πληθυσμού της 
Μυτιλήνης που πήγε να θαυμάσει τους 
σφιχτοδεμένους βαρκάρηδες της επο-
χής εκείνης. 

Ο μουσικός σύλλογος “Αρίων” έλαβε 
μέρος, φωτογράφοι φωτογράφισαν τις 
σημαντικότερες σκηνές, καταστήματα 
προσέφεραν δώρα και σύμφωνα με το 
πρόγραμμα μπήκαν και στοιχήματα. 

Τα παιδιά της Μυτιλήνης, είτε σαν 
αγωνοθέτες, είτε σαν αθλητές, άνοιγαν 
έναν καινούργιο δρόμο και προετοίμα-
ζαν το δρόμο για τους αθλητικούς συλ-
λόγους: "Άτλα" και τον "Διαγόρα".
Δημοσίευμα στις “Λεσβιακές σελίδες” του 
1950, των Αρ. Π Δελή - Δ. Π. Μαντζουράνη.

*Ο Μιχαήλ Φωτιάδης πέθανε το 1909 και δεν 
πρόλαβε να δει τη Λέσβο απελευθερωμένη 
που τόσο επιθυμούσε.

Πρόσωπα της τέχνης Πρόσωπα της τέχνης

Η ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία 
επηρέασε βαθιά την αρχιτεκτονική του 
οπτική, καθώς πίστευε ότι υπάρχει μια 
οικουμενική παράδοση που πρέπει να 
συντίθεται με το εθνικό πνεύμα. «Μια 
ενιαία παράδοση του πλανήτη που 
απλώνεται από την Ανατολή στη Δύση 
και από τον Βορρά στη Μεσημβρία», 
όπως ανέφερε σε σημειώσεις του για 
ομιλία στην Ακαδημία Αθηνών. 

Μία από τις περίφημες ρήσεις του 
Δημήτρη Πικιώνη είναι η εξής: «Λίγο 
περισσότερη ανθρωπιά, βαθύτερη νόη-
ση και ψυχική ευαισθησία και αλλάζουν 
όλα, από την αρχική στάση ως τις λε-
πτομέρειες».

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1887 από 
Χιώτες γονείς. 

Το 1906 γίνεται ο πρώτος μαθητής 
του Κ.Παρθένη, ενώ το 1908 παίρνει 
το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού 
από το ΕΜΠ. Φεύγει για το Μόναχο 
και στη συνέχεια για το Παρίσι, όπου 
σπουδάζει σχέδιο και ζωγραφική στην 
Academie de la grande Chaumiere. Πα-
ράλληλα γράφεται στο εργαστήριο του 
αρχιτέκτονα G. Chifflot και παρακο-
λουθεί το μάθημα των αρχιτεκτονικών 
συνθέσεων στην Ecole des Beaux Arts.

Το 1912 επιστρέφει στην Ελλάδα, 
λαμβάνει μέρος στους Βαλκανικούς 
πολέμους, αποστρατεύεται δε με τον 
βαθμό του Λοχαγού του Μηχανικού.

Αρχίζει τις πρώτες μελέτες για την 
αρχιτεκτονική της νεοελληνικής παρά-
δοσης. Το 1921 διορίζεται Επιμελητής 
του Καθηγητή Α. Ορλάνδου στο μάθη-
μα της Μορφολογίας της Αρχιτεκτο-
νικής και Ρυθμολογίας, όπου παραμέ-
νει μέχρι τα μέσα του 1923. Το 1925 
ονομάζεται έκτακτος Καθηγητής του 
Ε.Μ.Π. στην έδρα της Διακοσμητικής. 
Το 1930 μονιμοποιείται στην ίδια Έδρα. 
Το 1958 συνταξιοδοτείται. Το 1966 
εκλέγεται τακτικό μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών (τάξη Γραμμάτων και Τεχνών) 
στην Έδρα της Αρχιτεκτονικής.

Δίδαξε πάνω από τρεις δεκαετίες στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έγι-
νε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθη-

Δημήτρης Πικιώνης 

Γράφει ο Γιώργος Μεταξάς (αρχιτέκτων)

Ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας που άφησε το στίγμα του στην Αθήνα.
Ζωγράφος, φιλόσοφος, ποιητής και ακαδημαϊκός δάσκαλος!

Η προκυμαία και το λιμάνι της Μυτιλήνης

Ο Δημήτρης Πικιώνης
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νών, προτρέποντας τους φοιτητές του 
να μάθουν την επιστήμη και την αρετή 
χωρίς να περηφανεύονται.

Συναναστρέφεται τον ζωγράφο και 
δάσκαλό του Κωνσταντίνο Παρθένη, 
καθώς και τον μεταφυσικό ζωγράφο 
Giorgio de Chirico. 

Ο Πικιώνης ήτο ένας πραγματικός 
Έλλην, ένας ακραιφνής εκφραστής της 
πατρίδας του, που τόσο την αγάπησε, 
μοχθώντας για τη δική του γη. 

"Εδιάβαζα Αισχύλο και τα μάτια μου 
εγέμιζαν δάκρυα..." έγραφε σε αυτο-
γραφικο του κείμενο. 

Υπήρξε ένας εκ των βασικών εκπρο-
σώπων της γενιάς του `30, στοχαστής, 
ζωγράφος, δάσκαλος, ένας "Αγιος της 
Αρχιτεκτονικής". 

Αγωνίστηκε όλη του τη ζωή χωρίς 
έπαρση, αλλά με πίστη και θάρρος για 
να αναδείξει την παράδοση της πατρί-
δας του, δηλαδή της "επιβιώσεις πα-
νάρχαιων ρυθμών ή μορφών, που παρά 
τις μεταμορφώσεις που έπαθαν στο 
πέρασμα του χρόνου, κρατούν αναλ-
λοίωτη την αρχέγονη ουσία των". (Δ. 
Πικιώνη, Κείμενα).

Ολόκληρη η ζωή, αλλά και το έργο 
του, δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά μία 
επιμονή για την αναζήτηση της ρίζας 
και των αρχετύπων. Ακολούθησε με το 
έργο του την ιστορική εκείνη διαδρομή 
των προγόνων του και με τη δική του 
ξεχωριστή γραφή ανέδειξε την δύναμη 
της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. 

Μέσα από ένα κλίμα ελαφρότητας 
και μοντερνιστικού ισοπεδωτισμού 
εδραίωσε την αμφισβητούμενη έννοια 
της "ελληνικότητας" όχι μόνον ως μία 
τυχαία έκφραση, αλλά ως συνειδητή 
επιλογή. 

Όλη του τη ζωή, με το έργο του, 
ανέδειξε τη σχέση μας με το παρελ-
θόν, διότι πίστευε στην ιστορική μας 
συνέχεια, στην παράδοση, αγωνίστηκε 
δε να διαφυλάξει και να συντηρήσει τα 

έργα των προγόνων, διότι είχε την πε-
ποίθηση, ότι όταν διατηρούμε τη σχέ-
ση αυτή με το αρχαίο πνεύμα, τότε και 
μόνο τότε, θα μπορούμε να κτίσουμε 
το μέλλον μας σε σωστές βάσεις. 

Έγραφε δε χαρακτηριστικά: "Όταν ο 
λαός πλησιάζει ερείπια προγόνων του 
τότε θα είμαστε ικανοί να αντιληφθού-
με το μυστήριο της δύναμης της Φυλής 
μας, καθόσον αισθανόμεθα, ότι μυστι-
καί και αόραται δυνάμεις τον συνδέουν 
με αυτά" (Έκθεση επί των έργων διευ-
θετήσεων Εν Δελφοίς, Δ. Πικιώνης). 

Ο ειλικρινής ψυχικός του κόσμος, η 
αυτογνωσία του, αλλά και η ίδια πνευ-
ματική του υπόσταση, όπως και η ισορ-
ροπία που υπέδειξε στην διαχείριση 
μεταξύ του παρελθόντος και του μέλ-
λοντος, αλλά και ανάμεσα στην αρχαι-
ότητα και τις κατακτήσεις του μοντέρ-
νου, φανερώνουν το ιδιαίτερο ταλέντο, 
αλλά και τη μοναδικότητα της προσωπι-
κότητας αυτής. 

Η επικοινωνία του με τη φύση, ο προ-
σωπικός του διάλογος με το περιβάλ-
λον προήρχετο από μια βαθιά του ανά-
γκη να εκφράσει την αγάπη του για το 
τοπίο και ιδιαίτερα για την αττική φύση.

Ως διανοούμενος θα αντιληφθεί 
εγκαίρως την σημασία της προστασίας 
του περιβάλλοντος, διότι πιστεύει στην 
φύση ιδίως στην Ελληνική φύση. 

Η σχέση της φύσης με το "οικοδό-
μημα" είναι πρωταρχικής σημασίας για 
τον ίδιο.

"Η γενική σύνθεση πρέπει σαν σχήμα 
και σαν τόνος, να ενωθεί - είτε αντιθετι-
κά, είτε συγγενικά - με τα σχήματα και 
τους τόνους της φύσης γύρω", έγραφε 
στο κείμενο του "Το πρόβλημα της 
Μορφής", το 1946.

Με το έργο του στην Ακρόπολη, την 
αριστουργηματική αυτή επέμβαση, ο 
Πικιώνης έδωσε ζωή σε έναν αρχαιο-
λογικό χώρο, ενσωματώνοντας στο σή-
μερα ένα αρχιτεκτονικό σύμβολο 2,5 

Ο Άγιος Δημήτρης Λουμπαρδιάρης

Η παιδική χαρά της Φιλοθέης
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χιλιετηρίδων. Ένα έργο που μετά την 
Απελευθέρωση στοίχειωνε κάθε αρχι-
τέκτονα, τυφλωμένο από το φως του 
Παρθενώνα. Ο νεοκλασικισμός είδε 
στην Ακρόπολη το αξεπέραστο πρότυ-
πο για σύγχρονα κτίρια στον κόσμο, ο 
μοντερνισμός την αντίκρισε με θαυμα-
σμό ανάμεικτο με απόρριψη. Και τώρα, 
ο Πικιώνης. Σαν έτοιμος από καιρό, 
ακούραστος περιπατητής της αττικής 
γης, τη ζωγραφίζει ψάλλοντας ύμνους  
δημιουργώντας τρεις παράλληλες σει-
ρές σχεδίων («Αττικά», «Της φαντασί-
ας» και «Λαϊκά»).

Σχετικά με τη διαμόρφωση έγραψε: 
"Το έργο περιλαμβάνει στοιχεία πολε-
οδομικά, ως είναι αι οδοί, η διαμόρφω-
ση κόμβων συγκοινωνίας και πλατειών 
σταθμεύσεως. Περιλαμβάνει επίσης 
κατασκευήν λιθοστρώτων και πλακο-
στρώτων οδών, αναλημματικών τοίχων 
ή τοίχων περιφράξεως, φυλακίων και 
αναπαυτηρίων διαμορφώσεως χώρου, 

θαμνοφυτεύσεις και δεντροφυτεύ-
σεις...". 

Το λιθόστρωτο που οδηγεί στον Άγιο 
Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη στον λόφο 
του Φιλοπάππου και το εκκλησάκι, 
όπως και ο περίπατος που περικλείει 
την Ακρόπολη, είναι έργα του σπουδαί-
ου αρχιτέκτονα, οποίος αγαπούσε τη 
ζωγραφική ίσως και περισσότερο από 
την επιστήμη του. 

Το έργο στου Φιλοπάππου (1954 
- 1957) έχει χαρακτηριστεί διατηρη-
τέο μνημείο αρχιτεκτονικής από την 
UNESCO.

Η σύνθεση στα πλακόστρωτα της 
διαδρομής γύρω από την Ακρόπολη 
και στο λόφο του Φιλοπάππου δεν 
ακολούθησε το πνεύμα της μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής. Ο Δημήτρης Πικιώνης 
αντιπαράθεσε στο διεθνιστικό πνεύμα 
της εποχής του το οικουμενικό πνεύ-
μα της αττικής γης, τη μεθοδική ανακύ-
κλωση παλαιότερων οικοδομικών υλι-
κών και διακοσμητικών στοιχείων, την 
κρίση του ανθρώπινου ματιού και την 
ικανότητα του χεριού του τεχνίτη. Η 
δενδροφύτευση στηρίχτηκε στη «θα-
μνώδη χλωρίδα», σε άγριες και ήμερες 
ελιές, ροδιές, δάφνες και μυρσίνες. «Η 
φυτεία από απόψεως συνθετικής, οπτι-
κής, χρώματος σχήματος, συμβολισμού 
των εκλεγομένων δένδρων αποτέλεσε 
αντικείμενο ιδιαιτέρας μελέτης...". 

Σε μια εποχή που η Αθήνα προσελ-
κύει τουρίστες από όλον τον κόσμο, 
οι οποίοι πρόθυμα επισκέπτονται μου-
σεία και χώρους πολιτισμού, οι αρμόδι-
οι φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς θα πρέπει να υπολο-
γίσουν την αξία ανάδειξης όλων των 
μνημείων της πόλης. 

Η υπενθύμιση της σημασίας του αρ-
χιτεκτονικού έργου του Δημήτρη Πικι-
ώνη, με διεθνή αναγνώριση, εκτενή βι-
βλιογραφία και στο εξωτερικό δεν είναι 
άστοχη.

Πλακόστρωτο γύρω από την Ακρόπολη
Λόφος Φιλοπάπου με θέα τον Παρθενώνα

Διαμόρφωση στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου
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Συμπληρώθηκαν σήμερα, 52 χρόνια 
από τον θάνατο του Δημήτρη Πικιώνη, 
μιας πολυσχιδούς προσωπικότητας της 
αποκαλούμενης Γενιάς του '30, ο οποί-
ος άνοιξε νέους αισθητικούς ορίζοντες 
με το έργο του.

Ταυτόχρονα η κατανόηση του έργου 
των σύγχρονων ζωγράφων, όπως: Σε-
ζάν, Picasso, Van Gogh, Μπαίκλιν, Φό-
ερμπάχ, Χάνς Τόμα κι άλλων εκπροσώ-
πων των νέων τάσεων της τέχνης, θα 
αποτελέσει για αυτόν πηγή εμπνεύσεως 
όσον αφορά τις "ποιητικές" κατασκευ-
ές που πραγματοποίησε στον περιβάλ-
λοντα χώρο της Ακρόπολης.

Γιατί, ο Πικιώνης υπήρξε και ένας 
αξιόλογος ζωγράφος, ένας εικαστικός 
καλλιτέχνης με ανοιχτούς ορίζοντες 

και όπως έλεγε και ο ίδιος "η ζωγραφι-
κή ήταν μέσα στη φύση το πραγματικό 
κέντρο των κλίσεων μου". 

Αναζητώντας την ψυχή του ξεπέρα-
σε την εμμονική νεωτερικότητα, απο-
στασιοποιήθηκε από αυτήν και αφοσι-
ώθηκε όλη του τη ζωή σε μία επίπονη 
προσπάθεια ανάδειξης της δικής του 
ταυτότητας μέσα στις συντεταγμένες 
της "ελληνικότητας", όπου οι έννοιες 
τόπος, καταγωγή, τοπίο, παράδοση, 
λαϊκή τέχνη, πολιτιστική κληρονομιά, 
είχαν πρωτεύουσα σημασία, την δική 
τους βαρύνουσα ελληνική ερμηνεία.

Γνώστης της μοντέρνας Αρχιτεκτο-
νικής, μπόρεσε να αντιληφθεί μέσω 
δημιουργημάτων άλλων χωρών, όπως 
τα γιαπωνέζικα περίπτερα, οι πέτρινες 

κατασκευές, τα ξύλινα Ιερά, οι κήποι με 
ιδιαίτερη βλάστηση, την άριστη σχέση 
της αρχιτεκτονικής με το τοπίο, την 
αναγκαιότητα ένταξης του έργου στο 
περιβάλλον, τη σημασία της αρχιτεκτο-
νικής κλίμακας. 

Σύμφωνα δε με το μαθητή του Πικιώ-
νη Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά, 
ήταν επηρεασμένος από την παραδοσι-
ακή Ιαπωνική τέχνη και αρχιτεκτονική.

Ενώ ο θεωρητικός της αρχιτεκτονικής 
Κenneth Frampton έγραφε ότι: "Τα λι-
θόστρωτα μονοπάτια και τα καθίσματα, 
και, πάνω από όλα το ησυχαστήριο-πε-
ρίπτερο, ανάμεσα στα πεύκα, πλάι στην 
ανακατασκευασμένη εκκλησία του Αγί-
ου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη, όλα 
έμοιαζαν σαν να είχαν βγει από την μα-
κρινή Ιαπωνία, μέσα στους αιώνες, από 
το δρόμο της Ασίας...". 

Το έργο του συνεπές με τις αρχές 
του, πέρα από το εφήμερο και χωρίς 
καμία απόκλιση προς τον εντυπωσια-
σμό, συνομιλεί με τη φύση, την ιστο-
ρία, την πολιτιστική μας κληρονομιά, 
έχει βαθιές ρίζες και για αυτό αποτελεί 
σημείο αναφοράς. Είναι αυθεντικό, δεν 
επηρεάζεται από μόδες και διεθνείς τά-
σεις, παρότι ο ίδιος είναι γνώστης της 
μοντέρνας τέχνης, είναι έργο καθαρά 
ελληνικό και ως εκ τούτου παγκόσμιο, 
διότι εκφράζει την αλήθεια. 

Προσεγγίζει τις σύγχρονες ανάγκες 
μέσα από μια βαθιά εσωτερική αναζή-
τηση, έχοντας επίγνωση της λαμπρής 
Ελληνικής κληρονομιάς που κουβαλού-
σε μέσα του, διότι ως μελετητής και φί-
λος του Ελληνολάτρη Περικλή Γιαννό-
πουλου, είναι βέβαιον, ότι γνώριζε τον 
προορισμό του ως Έλλην.

Ο Πικιώνης, ως συνειδητοποιημένη 
πνευματική οντότητα είχε αντιληφθεί 
εγκαίρως τις αρνητικές διαστάσεις της 
εποχής μας, σύμφωνα δε με τον Θ. 
Μουτσόπουλο ο ίδιος είχε γοητευτεί 
από το βιβλίο του Όσβαλντ Σπένγκλερ, 

"Η παρακμή της Δύσης". 
Ήτο αγνός, συνεπής, ειλικρινής, είχε 

αρχές και ιδανικά, κι ολόκληρη τη ζωή 
του εβάδισε ενάντια στο ρεύμα της πα-
ρακμής, στο εφήμερο και στο ευτελές. 
Αντιστάθηκε στην επέλαση του ισοπε-
δωτισμού, χαράζοντας τον προσωπικό 
του δρόμο. 

Ως μελετητής του έργου του Π. 
Γιαννόπουλου αναγνώριζε τα μειονε-
κτήματα της Φυλής μας, τα αρνητικά 
μας χαρακτηριστικά. Σε γράμμα προς 
την γυναίκα του από το Μόναχο, το 
1954, έγραφε: "Πηγαίνουμε ενάντια 
στο πνεύμα του τόπου μας, πάμε να 
τον καταστρέψουμε, είμαστε απαίδευ-
τοι, μιμούμαστε τα ξένα", φέρνοντας 
μας έτσι στο νου, τα λόγια του Περι-
κλή Γιαννόπουλου που έλεγε: "Ελληνική 
Φυλή, ο μεγαλύτερος εχθρός σου είναι 
ο εαυτός σου". 

Ο Πικιώνης ως πνευματική προσωπι-
κότητα, σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό 
και ζωγράφο Παναγιώτη Τέτση, "υπήρ-
ξε ένα φαινόμενο από τα ελάχιστα αν 
και όχι το μοναδικό. Ήταν όλα μαζί, 
αισθαντικός, πνευματικός, αισθησιακός 
και για αυτό, το έργο του έχει παλμό, 
έλκει, γίνεται δικό μας".

Υπήρξε ένας εκ των βασικών συντε-
λεστών του περιοδικού το "3ο μάτι", 
όπου μαζί με τους Νίκο Χατζηκυριά-
κο-Γκίκα, Στρατή Δούκα, Σωκράτη 
Καραντινό, Φώτη Κόντογλου, Σπύρο 
Παπαλουκά, θα δημοσιεύσουν πρωτο-
ποριακά κείμενα για την εποχή εκείνη.  
Ο ίδιος θα γράψει μεταξύ άλλων και για 
τα παιδικά παιχνίδια, για τα περιφρονη-
μένα λαϊκά παιχνίδια, τα ταπεινά αυτά 
δημιουργήματα που βγάζουν φαντασία, 
ζωηράδα, απλότητα και ομορφιά. Σε 
ένα κείμενο του δε, που δημοσίευσε 
στο περιοδικό το 1935 με τίτλο "Τα 
παιχνίδια της οδού Αιόλου", γράφει: ".. 
Έχουν τις αρετές της γνήσιας τέχνης, 
μία ιδιαίτερη πνευματικότητα αναδίνε-Οικία εργαστήριο Σπύρου Παπαλουκά στην περιοχή Κυπριάδου
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ται από την αισθητική του σχήματος και 
του χρώματος, από την γνήσια ηθογρα-
φική ή σατιρική τους διάθεση, από τον 
έξυπνο μηχανισμό τους, που θέλγει όχι 
μόνο το πνεύμα του παιδιού, μα και του 
καλλιτέχνη". 

"...Κρατούσε σπόρους στη χούφτα 
του και τους έριχνε περπατώντας πάνω 
στη γη και ήξερε πως κάποτε θα καρ-
ποφορήσουν..." έγραφε ο Μπουζιάνης 
για τον Πικιώνη στις 11 Ιανουαρίου του 
1958. 

Και πράγματι, από το πρώτο έργο που 
έχτισε στην αριστερή όχθη του Ιλισσού 
το 1923 στις Τζιτζιφιές, έως το θάνατό 
του ο Δημήτρης Πικιώνης, ένιωθε "πως 
η γενεαλογική ρίζα του κρατάει από 
εκείνην την αμάραντη δόξα των προ-
σωκρατικών χρονών".

Όλο το έργο του υπήρξε, όπως έλεγε 
και ο ίδιος, "μία θρησκευτική πράξη ευ-
λάβειας και λατρείας προς τη Μητέρα 
Φύση". 

Το 1927, χτίζει την οικία-εργαστήριο 
του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά στο 
συνοικισμό περιοχή Κυπριάδου.

Χτίζει το Δημοτικό Σχολείο στα Πευ-
κάκια Λυκαβηττού το 1932, 

Θερινό "ΘΕΑΤΡΟ Μ. ΚΟΤΟΠΟΥ-
ΛΗ" (οδός Χέυδεν) ακολουθώντας τις 
αρχές του αρχαίου και του ιαπωνικού 
θεάτρου (τριμερής σκηνή, κατάργηση 
των αιωρούμενων σκηνικών κ.ά. (1933).

Φτιάχνει τον τάφο του εξαδέλφου 
του Ποιητή Λάμπρου Πορφύρα (1934).

Χτίζει το 1936 πολυκατοικία επί της 
οδού Χέυδεν 27, σε κάτοψη Μητσάκη. 

Το 1943 εκλέγεται τακτικός καθηγητής 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Χτίζει την οικία της γλύπτριας Φρό-
σως Ευθυμιάδη στα Πατήσια το 1949.

Την οικία Πουρή στο Μαρούσι 
(1953-55). Λειτουργική κατασκευή που 
διακρίνεται από ένα πνεύμα λιτότητας. 

Την οικία Γκαρή στο Παλαιό Ψυχικό 
(1960-64), επηρεασμένη από την κυ-

κλαδική αρχιτεκτονική.
Την οικία Ποταμιάνου στη Φιλοθέη 

(1953-55), με στοιχεία από τις λαϊκές 
μνήμες. 

Δασικό χωριό στο Περτούλι (1953-
56), σε μία κατάφυτη πλαγιά της Πίν-
δου.

"Ξενία" Δελφών (1951-56), ένα έργο 
στον Ιερό χώρο του Παρνασσού με 
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. 

"Αιξωνή" την περίοδο 1951-54, σχε-
διάζει τον πρότυπο οικισμό της Αιξω-
νής στην Άνω Βούλα. 

Το 1951-57 γίνεται η διαμόρφωση 
του αρχαιολογικού χώρου της Ακρό-
πολης και Φιλοπάππου, έργο ενταγμέ-
νο πλήρως στον αρχαιολογικό ιστό της 
Αθήνας. 

Μελετά τη λαϊκή αρχιτεκτονική της 
Χίου και την Πηλιορείτικη αρχιτεκτονι-
κή της Ζαγοράς.

Το 1961 εκλέγεται αντεπιστέλλον μέ-
λος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Μο-
νάχου.

1961-65 διαμορφώνει τον περιβάλ-
λοντα χώρο του Αγίου Ιωάννου του 
Ρώσου στο Προκόπι Ευβοίας όπως και 
του μνημείου ταγματάρχη Βελισσαρίου 
στην Κύμη. 

Το 1966 εκλέγεται Ακαδημαϊκός
Τον Αύγουστο του 1968 πεθαίνει 

στην Αθήνα.
Ο A. Rodin έλεγε ότι: "Η μικρή αλή-

θεια φέρνει μαζί της την αλήθεια ολά-
κερη". 

Αν κατορθώσουμε λοιπόν να κατανο-
ήσουμε το αρχιτεκτονικό έργο του Δη-
μήτρη Πικιώνη, τις ρίζες του, αλλά και 
το βαθύ μήνυμα, τότε και μόνον τότε 
θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε την 
αγνότητα και την δυναμική που κρύβει 
μέσα μας ο ίδιος μας ο εαυτός.

Την ίδια μας την ελληνική Ψυχή!

Σε κάτι απόμακρα και ξεχασμένα χω-
ριά συναντάς τα πιο φωτεινά χαμόγελα. 
Τις πιο όμορφες γιαγιάδες και τους πιο 
καλοσυνάτους γέροντες. Στο πρόσωπό 
τους ζωγραφισμένες οι αυλακιές απ’ τα 
χρόνια. Στα μάτια τους ο καημός για το 
χρόνο που τρέχει... Σκληρός ο χρόνος, 
καταφερτζής, τους άρπαξε αυτό που 
ήθελε. Συνήθως τα καλοκαίρια τους 
βλέπεις να κάθονται –σα να πιάνουν 
στασίδι– και να λιάζονται στα ασπρι-
σμένα πεζούλια τους. Έχουν μια γλύκα, 
μια ετοιμότητα στο λόγο τους. Τους 
ακούς να μιλάνε και μορφώνεσαι. Ώρες 
μπορώ να κάθομαι μαζί τους.

Συνήθειά μου, όταν είμαι στο νησί να 
πηγαίνω κάποια πρωινά για βόλτα σε 
κάτι μικρά χωριά της βόρειας Λέσβου. 
Στην Άργενο, στη Λαφιώνα, στο Πε-
τρί, στο Βαφειό. Στην Άργενο λοιπόν 
μια μέρα, τους βρήκα να κάθονται στ’ 
ασβεστωμένο κατώφλι τους. Εκείνη κι 
εκείνος. Ένα ζευγαράκι αιώνιο. Η γιαγιά 
παιδεύεται μ’ ένα ασύρματο τηλέφωνο 
στο χέρι. Θα λαχταρούσε να τηλεφω-
νήσει σε κάποιον, υποθέτω... Έτυχε να 
περνάω, με βλέπει, ξεθαρρεύει και μου 
φωνάζει: «Έλα γιόκα μ’, να μ’ πάρ’ς έν’ 
αριθμό. Δε καλουβλέπου πια…». «Ευ-
χαρίστως να σας βοηθήσω», αποκρίθη-
κα και πήρα το χαρτάκι που είχε γραμ-
μένο τον αριθμό. «Κάτσι, μη φύγ’ς, να 
σι τρατάρου κατιτίς». «Δε φτιάχνς κάνα 
καφέ για του πιδί; Άντι, φτιάξει κι για 
μένα». Πρόσταξε εκείνος και συμπλή-
ρωσε: «Γλυκούλικους η θκος μ’». «Να 
δούμε πού θα φταξ του ζάχαρου σ’, 
κακουμοίρη μ’...», γύρισε και του είπε. 
«Ας του απάνου μ’»... της απαντάει 
εκείνος κοφτά. Και μου ’κλεισε το μάτι.

«Ας του απάνου μ’»... Τι μου θύμισε 
τώρα τούτο... Μια παλιά ιστορία, από 

«Ας το επάνω μου»!
Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

ένα χρονογράφημα του αλησμόνητου 
Φρέντυ Γερμανού. Θα ’ταν το ’91, αν 
θυμάμαι. Καλεσμένη στην εκπομπή του 
η Μελίνα. Η διάγνωση για τη μετάσταση 
της αρρώστιας της ήταν ήδη γνωστή. 
Στο στούντιο και μια γιαγιά από την 
Κοκκινιά, με κάτασπρα μαλλιά και ροζ 
μάγουλα. Είχε μαζί της ένα εικόνισμα 
της Παναγιάς για να το χαρίσει στη Με-
λίνα. «Αυτό με φύλαξε εμένα τότε. Στη 
Μικρά Ασία. Το κρατούσα όλα αυτά τα 
χρόνια. Στο δίνω για να φυλάξει τώρα 
και σένα». Η Μελίνα τη φίλησε στο 
μάγουλο και της είπε: «Έχεις μάγουλα 
παιδιού, το ξέρεις;». Και η γιαγιά σε-
μνά-σεμνά της απάντησε: «Εντάξει εί-
μαι». Εντάξει ήταν. Κι ας είχε περάσει 
από οδύσσειες και από προσφυγές, 
από καμμένες Σμύρνες κι από καμμένα 
χωριά. Κι ύστερα από άλλες περιπέτει-
ες στην Κοκκινιά. Φτώχεια, παράγκες 
και εμφύλιους. «Το δέρμα σου είναι 
σαν δέρμα μωρού. Γιατί αφήνεις άσπρα 
τα μαλλιά σου;». «Να τα βάψω;», ρώ-
τησε διστακτικά η γιαγιά. «Να τα βά-
ψεις!». «Και τι θα πει η γειτονιά;». «Δεν 
είμαστε καλά!» (ξύπνησε η γνώριμη, 
φλογερή Μελίνα). «Εδώ δε φοβήθηκες 
τους Τούρκους και θα φοβηθείς τη γει-
τονιά; Να τα βάψεις»! «Ξέρεις κανέναν 
καλό;», ρώτησε εμπιστευτικά η γιαγιά. 
«Ξέρω!», τη βεβαίωσε η Μελίνα. «Θα 
στον βρω εγώ. Ας το επάνω μου». Η 
γιαγιά ήθελε να βάψει τα μαλλιά της, 
αλλά ήθελε έναν καλό που δε θα άλλα-
ζε απότομα το χρώμα και... φανεί στη 
γειτονιά. «Ας το επάνω μου»! Πόσοι 
άνθρωποι, αλήθεια, λαχταράνε μια τέ-
τοια απλή –ανδρική ως συνήθως– φρά-
ση; Πόσο αλλάζει ο ορίζοντας με ένα 
σκέτο «ας το επάνω μου»! 

Κι ο Φρέντυ που, εν τω μεταξύ σκε-

Χρονογράφημα
Χρονογράφημα
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πτόταν πώς δυο ώρες εγγραφής έπρε-
πε να γίνουν 52 λεπτά εκπομπής, ανα-
γκάζεται να τις διακόψει: «Κυρίες μου, 
κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε». 
Και η γιαγιά απτόητη, γυρίζει και του 
λέει: «Άντε στο καλό. Εμείς θα μείνου-
με. Έχουμε, ακόμα να πούμε μερικά με 
την κοπέλα εδώ». Κι έσκασαν στα γέλια.

Δυο απίθανες, γελαστές Ελληνίδες. 
Η μια βγαλμένη από τα βελούδα και τα 
μετάξια των Μερκούρηδων και η άλλη 
ζυμωμένη στο αίμα και στη φωτιά της 

Μόλις άνοιξα τα μάτια από έναν βαρύ 
ύπνο που με κούρασε, μια αλλόκοτη 
επιθυμία φώλιασε στο μυαλό μου.

Πήρα ένα χαρτί και ξεφυλλίζοντας 
αργά – αργά την ατζέντα, άρχισα να 
σημειώνω, θαρρώ με σεβασμό, σε μία 
καθαρογραμμένη στήλη τα ονόματα 
των αληθινών μου φίλων – παλιών και 
νέων – και δίπλα το τηλέφωνό τους. Δι-
απίστωσα ότι ήταν αρκετοί!

Σε κάθε έναν με σταματούσαν ποικί-
λα συναισθήματα. Όλοι είχαν κάτι να 
μου ψιθυρίσουν, κάτι να μου θυμίσουν, 
κάτι που τους έκανε μοναδικούς και 
αξέχαστους κι ας είχαν περάσει τόσα 
χρόνια. Τούτη την ώρα η ανάγνωση του 
ονόματός τους ήταν μια καθαρή ενατέ-
νιση του «χθες», κι ένα βιαστικό κάλε-
σμα στο φως.

Ήταν μια ακτίνα παρηγοριάς στο 
«σήμερα». Και αυτή η ακτίνα είχε υπέρ-
τατη δύναμη!

Διάβαζα ήρεμα κάθε όνομα, σαν να 
έκανα κάποια απεγνωσμένη έκκληση, ζη-
τώντας μια γρήγορη επέμβαση από τους 
υπέροχους φίλους μου, με τους οποίους 
αγγίξαμε μαζί το μεγαλείο της ζωής.

Στα ίδια θρανία του Δημοτικού Σχο-

προσφυγιάς. Τόσο διαφορετικές και 
την ίδια ώρα τόσο ίδιες. Τόσο ίδιες στο 
γέλιο, στην περηφάνια, στην απλότητα, 
στη λεβεντιά!

Είναι κάτι άνθρωποι, «μπορεί να ’ναι 
αγράμματοι, αλλά σοφοί. Και, προπά-
ντων, τρυφεροί. Απαλοί, χωρίς γωνίες 
που κόβουν, χωρίς καχυποψία, δίχως 
έπαρση και επιθετική ειρωνεία που 
πληγώνει». «Μεταξωτοί άνθρωποι». 
Όπως τους αποκαλούσε ο ποιητής-
Νίκος Καρούζος.

Στην τροχιά του φονικού ιού...
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη - Σιακή

λείου, στις ξένοιαστες παιδικές εκδρο-
μές, στα αξέχαστα ντροπαλά πάρτι της 
εφηβείας, στη λαμπρή γιορτή της ορ-
κωμοσίας για το Πτυχίο, στις επαγγελ-
ματικές συνεργασίες στο τραπέζι των 
σοβαρών υπηρεσιακών αποφάσεων, 
και τέλος στην ταύτιση του έσω ανθρώ-
που που έφερα εγώ με τη δική τους 
υπόσταση.

Τα χρόνια περνούσαν γρήγορα και 
οι δρόμοι της παιδικής γαλήνης και της 
νεανικής τόλμης, ολοένα και στένευαν.

Οι φίλοι μου σκόρπισαν στο χρόνο 
και στο χώρο, και από ανέμελοι νέοι 
– τώρα ώριμοι οικογενειάρχες – δου-
λεύουν σκληρά για το «αύριο» ακολου-
θώντας τους κοινωνικούς κανόνες στην 
απαιτητική πραγματικότητα της ζωής. 
Τα βήματα δύσκολα, οι συγκρούσεις 
ιδεών και απόψεων αναπόφευκτες στην 
καταναλωτική εποχή που περπάτησαν 
με μεγάλη προσπάθεια, αλλά και η ανα-
γνώριση και η καταξίωση του καθενός, 
ευλογία και ανάταση για όλους.

Ο «πύργος» με τα ονόματα και τα 
τηλέφωνα που έγραψα, ήταν αρκετά 
ψηλός και στέρεος γιατί όλα τα χρόνια 
που πέρασαν παρέμεινε ακλόνητος και 

δυνατός, χωρίς τίποτα να τον σκοτει-
νιάσει ή να τον λυγίσει. Μέσα στα σπλά-
χνα του κρυβόταν η πραγματική φιλία, 
η αγάπη, η αλληλεγγύη και η δύσκολη 
καθημερινότητα όλων, ήταν ζυμωμένη 
με ήθος και αλήθεια.

Με τους φίλους μου επικοινωνούσα-
με συχνά, και βλεπόμασταν μόνο κά-
ποιες συγκεκριμένες ημέρες, όπως στις 
ονομαστικές γιορτές, επετείους κ.λπ., 
όμως μια παράξενη αμφίδρομη δύνα-
μη μας κρατούσε δεμένους σφιχτά, και 
αυτή η σχέση δεν είχε ανάγκη από λό-
για επιβεβαίωσης και πίστης, γιατί ο κα-
θένας από εμάς γνώριζε τους κρίκους 
της ψυχής του άλλου και στα δύσκολα 
ήταν όλοι για τον έναν και ο καθένας 
κρατιόταν από τον κρίκο του άλλου.

Τι άλλαξε τώρα και η αλλόκοτη επιθυ-
μία να ακούσω τους φίλους μου, λάβω-
σε τόσο άσχημα την καθημερινότητα;

Τι έγινε τώρα και η δοκιμασία των 
καιρών με οδήγησε να πασχίζω να κρα-
τηθώ και ν’ αποκτήσω δύναμη από τη 
φωνή των ανθρώπων που αγάπησα και 
με αγάπησαν, χωρίς ποτέ να προδώ-
σουν την ελευθερία μου;

Τι έγινε τώρα και έχω αρχίσει μαζί –με 
όλον τον κόσμο– μια θλιβερή περιπλά-
νηση σε σκληρές και ανερμήνευτες εικό-
νες που κυριαρχεί ο τρομακτικός φόβος 
του πόνου και της απώλειας της ζωής;

Τι έγινε τώρα και ξαφνικά γκρεμίστη-
καν τα τείχη της αρμονικής μας ρουτί-
νας, και χάθηκε η ελπίδα από την παλαί-
στρα της ζωής;

Τι έγινε τώρα και τα δάχτυλα της 
Άνοιξης δεν πρόλαβαν να αφήσουν φω-
τεινά αποτυπώματα στον ουρανό, στη 
γη, στα δέντρα, στα λουλούδια, και στο 
βλέμμα των απορημένων ανθρώπων;

Τι έγινε τώρα και σίγησε το τραγού-
δι της ελπίδας, και βογγητά πόνου το 
σκέπασαν, και άρρωστα σώματα στοι-
βαγμένα σε πολύβουες αίθουσες Νο-
σοκομείων το απώθησαν μακριά;

Τι θα γίνει τώρα που όλοι, υποψήφιοι 
ταξιδιώτες χωρίς εισιτήριο επιστροφής, 
πασχίζουμε απεγνωσμένα να κρατη-
θούμε στη ζωή από μία ακόμα ουρα-
νόσταλτη αναπνοή, περιμένοντας σαν 
δώρο του Θεού να ακολουθήσει και 
μία άλλη ακόμα (αναπνοή);

ΦΟΒΑΜΑΙ!!!
Τον καταραμένο ιό που εξαπλώνεται 

γρήγορα και μοιράζει ανάσες θανάτου 
παντού στη χώρα μας, στις άλλες χώ-
ρες, σε όλο τον κόσμο, αρπάζοντας στο 
πέρασμά του πολλές από τις ψυχές που 
συναντά, ανοίγει χάσματα απόγνωσης, 
παραπλανεί σε άγνωστες αναζητήσεις, 
αλλάζει δρόμους και πορείες, και σβή-
νει από το μυαλό του ανθρώπου προ-
βλέψεις και εκτιμήσεις για τη διάρκεια 
και το τέλος του θλιβερού ταξιδιού του.

ΦΟΒΑΜΑΙ... Φοβάμαι πολύ τη δυ-
σνόητη έννοια του θανάτου... Φοβάμαι 
τον άνισο αγώνα μαζί του και την παγω-
μένη αφή από το άστοργο χέρι του...
Έχω τελειώσει τον πύργο που «έχτισα» 
στο χαρτί, γράφοντας το όνομα και το 
τηλέφωνο των φίλων μου από το χθες 
και το σήμερα, που τους θυμάμαι να 
βρίσκονται πάντα πλάι μου. 

Θα τηλεφωνήσω σε όλους «φορώ-
ντας» τη χαρούμενη φωνή μου και στο-
λίζοντας τις λέξεις με μελωδικά «γελά-
κια», όπως έκανα παλιά.

Θα επιμείνω, ότι δεν πρέπει να φο-
βόμαστε τον φονικό ιό και παρά την 
απρόβλεπτη συμπεριφορά του, εμείς 
θα τον αντιμετωπίσουμε με δύναμη, 
ψυχραιμία και γενναιότητα.

Θα τους πω ακόμα να τηρούν πιστά 
τους κανόνες προφύλαξης που επανα-
λαμβάνουν οι ειδικοί, να οπλιστούν με 
θάρρος και υπομονή, και ότι... Θα τα 
ξαναπούμε σύντομα!

Και όταν θα τα πω όλα και ολοκληρώ-
σω αυτό το τηλεφώνημα της χαράς και                         
της ελπίδας, θα ρωτήσω τον Θεό: Άρα-
γε, θα τα ξαναπούμε;
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Μπατακτσήδες*

Γράφει η Λιούμπα Τυραδέλλη-Σκούρτη 

Kαλή του ώρα του κυρ Αργύρη, όπου 
και να ναι. Καλός μάστορας, σοβατζής 
δούλευε κοντά στο μάστρο - Νίκο το 
Σαμιακό εκείνα τα όμορφα χρόνια της 
δεκαετίας του `50. Καλοδιάθετος και 
πλακατζής, πολυλογάς με ένα ιδιότυπο 
χιούμορ. Πάντα με το γέλιο και το τρα-
γούδι στο στόμα μερακλής στη δουλειά 
του ανακάτευε με περισσή επιμέλεια τα 
χρώματα, ώσπου να πετύχει τον τόνο 
που ήθελε. Ώρες-ώρες ξεχνιόταν με τις 
μπογιές του και ξαφνικά φώναζε: "Κυρά 
Στάσα του πέτυχα!!".

Τον είχαμε φωνάξει τότε για κάτι με-
ρεμέτια στο πατρικό μου σπίτι και ένα 
φρεσκάρισμα στις κρεβατοκάμαρες.

"Λιουμπέλ’, του μισμέρ π’ θαν ερτς’ 
θαν είνι η κάμαρά σ’ έτοιμ’!"

Μου είπε ένα πρωί, καθώς έφευγα για 
το σχολείο. Κοντοστάθηκα και τον ρώ-
τησα: "Και τι χρώμα σκοπεύεις να βά-
λεις κυρ Αργύρη; Δεν θάπρεπε να το 
δω πριν αρχίσεις να βάφεις;".

"Άστου απάνου μ’! Σ’ ούλις τσ’ κάμα-
ρισ’ θα βάλου χρώματα Βυζαντινά!"

Οι γνώσεις μου περί χρωμάτων, ομο-
λογώ, δεν έφταναν μέχρις εκεί. Κάτι 
όμως δεν μου πήγαινε καλά και ξανα-
ρώτησα: 

"Μήπως σε παρακαλώ μπορείς να 
μου πεις πώς είναι αυτά τα Βυζαντινά 
χρώματα να πάρω μία ιδέα;" η απάντη-
ση ήρθε μονολεκτική: 

"Ακαθόριστα"!
Ο Αργύρης είχε σοβαρέψει εμένα 

δεν μ' έπαιρνε η ώρα να συνεχίσω, για-
τί θα ανοίγαμε μεγάλο κεφάλαιο, έτσι 
έφυγα για το σχολείο γνωρίζοντας πια 
πως τα Βυζαντινά χρώματα είναι "Ακα-
θόριστα" ενώ μια "Ακαθόριστη" ανησυ-
χία με τριγύριζε γι' αυτό που θ' αντίκρι-
ζα το μεσημέρι! 

Όταν γύρισα από το σχολείο, όπως 
το φοβόμουν, το δωμάτιό μου είχε ένα 
έντονο ροζ κουφετί προς το βιολέ, που 
έβγαζε μάτι! Είδαμε και πάθαμε τις επό-
μενες μέρες να τον πείσουμε να το αλ-
λάξει σε κάτι πιο ουδέτερο. 

Τέλος πάντων η δουλειά προχωρού-
σε, ώσπου μία μέρα ο λαλίστατος Αρ-
γύρης μας ήρθε βαρύς και ασήκωτος. 
Φρύδια κατεβασμένα, φερμουάρ στο 
στόμα. Ήταν σίγουρο πως κάτι σοβαρό 
τον βασάνιζε. Κάποια στιγμή, που έκα-
νε διακοπή για κολατσιό και για καφέ, 
ξέσπασε ξαφνικά:

"Άσι μι κυρά Στάσα! Σα δε μλίξου, θα 
σκάσου! Έ μπουρώ! Κουλάστ’ κα! Μι τς 
ιπιτρόπ τ’ Ταξιάρχ’ τάχου στου Μαντα-
μάδου!"

"Τι συμβαίνει Αργύρη; Μπορείς να 
μιλήσεις ελεύθερα. Ξέρεις πόσο εκτι-
μούμε εσένα και τη δουλειά σου. Ό,τι 
πεις, θα μείνει μεταξύ μας." Έτσι του 
είπε η Μητέρα μου στην προσπάθειά 
της να τον ηρεμήσει. Είχε μπροστά της 

πια έναν Αργύρη αναψοκοκκινισμένο, 
έξαλλο, εκτός εαυτού! 

Στη στιγμή, μετά από δυο γουλιές 
καφέ και λίγη κουβέντα, ο Αργύρης 
καλμάρισε κάπως και άρχισε την «εξο-
μολόγηση».

"Κυρά Στάσα σας τούπα θαρρώ πους 
κανε δυο μήνις τώρα δλεύγαμι στου 
Μανταμάδου. Μιριμιτίζαμι τν ικκλισιά 
του Ταξιάρχ’ κι τα κιλλιά. Μιγάλ’ δλειά, 
μιγάλ’ η χάρη Τ’. Είπα Άγιους είνι, θα 
κάνου σκόντου. Θα πληρουθώ ίσα ίσα 
να μη ζημιώσου. Ας είνι για τς γουνιοί 
μ’. Ισείς παγαίνιτι στου Μανταμάδου. 
Ξέρς τν ικκλισία. Απί τ’ πόρτα ίσαμι του 
τέμπλου, άμα δεις αψλά, είνι ζωγραφ-
σμέν’ οι Απόστουλ’. Έξ’ απ’ τη μια, εξ’ 
απ’ τν’ άλλ’ αντικρυστά σι δυο σειρές.

Πουλλές βρουχές φέτους, νιρόπνι 
του ντουβάρ, χάλασι μιανού η μούρ’.

Τούπα στουν ιπίτρουπου, γιατί ίνταν 
πια να βγάλουμι τ’ σκαλουσιά.

«Κυρ’ Στρατή τι θα κάνουμι μι τουν 
Απόστουλου; Έδγιτς θα τουν αφήσουμι;»

«Δίκιο έχεις Αργύρη», μι είπι. «Πρέ-
πει κάτι να κάνουμε. Εσύ νομίζεις ότι 
μπορείς να δώσεις στο πρόσωπο του 
Αγίου την αρχική του μορφή; Δύσκολο 
είναι, αλλά ξέρω ότι είσαι καλός μάστο-
ρας. Τι λες; Θα τα καταφέρεις;»."

Μεγάλο το τόλμημα του επιτρόπου, ο 
Αργύρης όμως προφανώς το είδε σαν 
τη μοναδική ευκαιρία να ανέβουν οι με-
τοχές του, να το παίξει Κόντογλου και 
ας μην τον ήξερε! «Ήξερε» όμως από 
βυζαντινά χρώματα! Έτσι χωρίς να το 
καλοσκεφτεί δέχτηκε την πρόταση με 
ενθουσιασμό!

Και συνεχίζει την «εξομολόγηση»:  
"Τν ιπαύριγιουκιόλας σαλτέρνου αψλά, 
να μάτια, να μύτ’ να στόμα, να μαλλιά 
τέλειουσα, έφγα. Ιχτές πήγαμι να να 

ξλόσουμι τ’ σκαλουσιά κι να πληρου-
θούμι. Ήρτι η παπάς μι τς ιπιτρόπ’. Μι 
λέγ’ η κυρ Στρατής: «Αργύρη έχουμε 
πρόβλημα. Ο Απόστολος δεν είναι 
ο ίδιος! Ως προς τα υπόλοιπα έκανες 
καλή δουλειά». Ιγώ τάχασα, κουκκίν-
σα, ανέβκε του αίμα στου κεφάλι μ. 
Όμους είχα τα δίκια μ’ κι τουν γλώσσι-
ψα! Τουν αντιμίλξα. Τουν είπα: «Κι που 
τουν ήξιρις ισύ τουν Απόστουλου κυρ 
Στρατή; Φίλου ς’ ήνταν για γκμπάρου ς’; 
Μι έδουσις καμιά φουτουγραφία τ’ να 
ξέρου; Θέλ’ ς κι τα λες αυτά;» Ιγώ κυρά 
Στάσα του κατάλαβα του νόημα! Ηύραν 
πάτμα τουν Απόστουλου για να μι κό-
ψιν παράδις! Ούλ’ ντουν κι γ’ η Παπάς 
μαζί κνούσαν τα κεφάλια ντουν, πους 
συμφουνούσαν μαθές!

Ικείν’ τν ώρα σκέφτκα: «Αργύρ' η Άγι-
ους είνι στ' μέσ΄. Μη λες άλλα γιατί θα 
κουλαστείς παραπάνου. Σήκου κι φύγι. 
Κι αύριου μέρα είνι». Τα βρόντξα κι 
έφγα, χουρίς να πάρου δραχμή.Αύριγι-
ου θα ξαναπάγου. Να δούμι, τι θα γέν΄. 
Όμους μη ρουτάς τι νύχτα πέρασα. 
Ξυπνητός ίσαμι, που ξμέρουσι. Βλέπεις 
του χάλι μ' . Έμπλιξα άσκμα." 

Όσο μιλούσε ο Αργύρης, η Μητέρα 
μου τον άκουγε αμήχανη. Και τι να του 
πεις; Σάμπως θα καταλάβαινε; Πώς να 
χειρηστεί το θέμα; Ωστόσο εκείνος 
ήταν που την έβγαλε από τη δύσκο-
λη θέση, γιατί ξαφνικά σηκώθηκε από 
την καρέκλα του -ολότελα στον κόσμο 
του- πήρε μπογιές και πινέλα κι άρχι-
σε ν' ανεβαίνει τη σκάλα για τον απάνω 
όροφο μονολογώντας φωναχτά:

"Μπατακτσήδες!"

*Αναδομοσίευση από το επετιακότων 
50 χρόνων της Λεσβιακής Παροικίας.
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Για τη γιορτή του πατέρα - 21 Ιουνίου
Θυμάσαι πατέρα...

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη – Σιακή

Θυμάσαι πατέρα, όταν ήρθες 
απ’ το νησί και μπήκες σ’ εκεί-
νο το καφενείο στον Πειραιά για 
να πιεις έναν καφέ; Γεμάτος απο-
ρία και παράπονο τότε μου είπες:  
«Είπα καλημέρα... Και δε μου απάντησε 
κανείς... Παράξενο... Η καλημέρα είναι 
του Θεού...»

Ξέρεις πατέρα, τώρα δε λέμε «κα-
λημέρα» σχεδόν ούτε μέσα στο σπίτι 
μας, στα πρόσωπα της οικογενείας μας. 
Και όχι μόνο γιατί σπάνια συναντιόμα-
στε, -καταλαβαίνεις όλοι δουλεύουμε 
και τρέχουμε σε διαφορετικά ωράρια- , 
αλλά κι όταν βρισκόμαστε, ο καθένας 
έχει τα δικά του προβλήματα, τις δικές 
του σκέψεις, τα δικά του σχέδια, έτσι 
πατέρα που οι σχέσεις μας έχουν γί-
νει τώρα σαν τις φραγκοσυκιές που μια 
μέρα μόνο μας δίνουν καρπό και τις 
υπόλοιπες μόνο αγκάθια.

Θυμάσαι πατέρα, που για να φάμε 
έπρεπε να μαζευτούμε όλοι γύρω – 
γύρω στο τραπέζι και αν κάποιος έλει-
πε, κανείς δεν ξεκινούσε να τρώει; 

Τώρα πατέρα καθένας τρώει μόνος 
του, όχι στο τραπέζι, αλλά μέσα από 
έναν δίσκο, καθισμένος στο σαλόνι 
μπροστά στην τηλεόραση, με τα μάτια 
καρφωμένα στη μικρή οθόνη, τρώει και 
παρακολουθεί το έργο του, χωρίς καλά 
– καλά να καταλαβαίνει τι τρώει. Απλά 
καταπίνει τις μπουκιές του μαζί με το 
σήριαλ και μόλις τελειώσει, ακουμπά το 

δίσκο κάτω στο πάτωμα για να τον πα-
τήσει σε λίγο όποιος τύχει να κινηθεί δί-
πλα του. Από προσευχή δε, όπως κάνα-
με πάντα στο τραπέζι μας πριν και μετά 
το φαγητό, -άστο πατέρα-, όσες φορές 
το επιχείρησα είδα τους άλλους με τα 
μάτια που έχω πίσω στο κεφάλι μου, 
να γελούν, να κουνούν τους ώμους με 
οίκτο ή να κάνουν με την παλάμη τους 
στον αέρα κάτι παράξενες κινήσεις.

Θυμάσαι πατέρα, που κάθε Κυριακή, 
σαν καλός βοσκός, μας έβαζες όλους 
μπροστά καθαρούς, καλοντυμένους 
και στολισμένους και πηγαίναμε στην 
εκκλησία; Τώρα πατέρα, στην εκκλησία 
πηγαίνουμε μόνο Χριστούγεννα και Πά-
σχα και αυτό απ’ έξω, στην αυλή. Τώρα 
το Σαββατόβραδο κοιμόμαστε νωρίς, 
όχι το βράδυ αλλά το πρωί, γιατί όλη 
τη νύχτα διασκεδάζουμε, δηλαδή ξενυ-
χτάμε, και με το χτύπημα της καμπάνας 
για τον Όρθρο, επιστρέφουμε στο σπί-
τι για ύπνο. Την εκκλησία της ενορίας 
μας την ξέρουμε μόνο απ’ έξω, άντε να 
την είδαμε και μέσα σε κάποιον γάμο ή 
βάπτιση και μέχρι εκεί. Ξέρεις, πολλές 
φορές μας ενοχλεί και το χτύπημα της 
καμπάνας γιατί μας ξυπνά απ’ τον ύπνο 
μας, κι εμείς τον ύπνο τον έχουμε ανά-
γκη γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μη 
σκεπτόμαστε τίποτα και κανέναν. 

Θυμάσαι πατέρα, που μια φορά το 
χρόνο στο πανηγύρι του χωριού μας 
έπινες, μεθούσες, χόρευες, τραγου-

δούσες κι όλο γελούσες γιατί ένιωθες 
τόσο, μα τόσο πολύ ευτυχισμένος εκεί-
νη την ημέρα;

Σήμερα πατέρα οι περισσότεροι από 
‘μας πίνουν κι είναι σχεδόν πάντα λίγο 
μεθυσμένοι. Όμως, δεν είναι ευτυχείς... 
Αντίθετα μάλιστα θα έλεγα πως είναι 
δυστυχισμένοι. 

Θυμάσαι πατέρα, που δούλευες απ’ 
τα χαράματα, όταν ακόμα πάλευε η 
αυγή με το σκοτάδι, σ’ ένα σωρό δου-
λειές για να τα φέρεις βόλτα και να μη 
μας λείπει τίποτα; Θυμάσαι με πόσον 
ιδρώτα πότισες το χώμα, για να μεγα-
λώσουν τα φυτά κι εμείς μαζί τους;

Σήμερα πατέρα συμβαίνουν παράδο-
ξα πράγματα. Άλλοι δουλεύουν πολύ, 
πάρα πολύ, και δεν κάνουν τίποτα, σαν 
να χτίζουν επάνω σε κινητή άμμο, άλλοι 
δουλεύουν λίγο αλλά καλοπληρώνο-
νται, και άλλοι δε δουλεύουν καθόλου, 
μα καθόλου, και συνέχεια πλουτίζουν! 

Θυμάσαι πατέρα, πόσο συχνά χαμο-
γελούσες, -κι ας πνιγόσουν σε τόσες 
δουλειές και βάσανα- και τη μαγική 
εκείνη φράση που συνήθιζες να λες 
σε κάθε αξεπέραστο εμπόδιο που σου 
έφραζε το δρόμο; Και τότε ακόμα χα-
μογελούσες κι έλεγες: «Έχει ο Θεός...»

Σήμερα πατέρα όλοι, μικροί και μεγά-
λοι, πιπιλίζουμε μια καραμέλα που λέ-
γεται «άγχος» και με σφιγμένα τα χείλη, 
μάθαμε να λέμε: «Έχει ο γιατρός».

Θυμάσαι πατέρα τη δραχμούλα μας; 
Αυτήν που μου έδινες στη χούφτα χαρ-
τζιλίκι κι εγώ συχνά, όταν οι δραχμού-
λες μου ήταν πολλές, εγώ δάκρυζα από 
χαρά κι ήταν αυτά τα δάκρυα τότε η 
βροχή της καρδιάς μου;

Τώρα πατέρα η δραχμούλα μας έγινε 
μια σπουδαία ξενική κυρία, που μαζί με 
την τιμή της έχασε και το φύλο της. Τη 

λέμε «ευρώ» και είναι γένους ουδετέρου. 
Θυμάσαι πατέρα, τον Στρατή, τον 

Δημητρό, την Τασία και τον Θόδωρο; 
Τώρα συγκατοικώ με τον Χασάν και 
δουλεύω με τον Σεμίρ, τον Μπόμπα, 
τον Ίλια και την Ρουθ. Και αυτή η λα-
χτάρα ν’ ακούσω γύρω μου ονόματα 
ελληνικά κι ανθρώπους να μιλούν τη 
γλώσσα μας, όσο περνά ο καιρός δυ-
ναμώνει, φουντώνει και βράζει, όπως ο 
ασβέστης όταν του ρίχνεις νερό για να 
σβήσει. 

Θυμάσαι πατέρα, που «μοιραζό-
σουν» με τ’ άλλα σου αδέλφια τον παπ-
πού και τη γιαγιά και τσακωνόσασταν 
ποιος θα τους κρατήσει περισσότερο 
καιρό για να τους φροντίσει; 

Τώρα πατέρα, δεν καταλαβαίνω γιατί, 
αλλά οι γονείς έχουν γίνει για τα παιδιά 
βάρος ασήκωτο. Τώρα η ανευθυνότητα 
και η καλοπέραση είναι οι απόλυτοι κυ-
ρίαρχοι στη ζωή μας, και όλα τα άλλα 
συναισθήματα σβήνουν την καρδιά, 
όπως σβήνουν τ’ αστέρια στον ουρανό 
μόλις βγει ο ήλιος.

Τώρα πατέρα, τα παιδιά οδηγούν 
τους γονείς τους σε καλούς οίκους ευ-
γηρίας και μένουν κοντά τους για να 
τους παρηγορήσουν μόνο μια ημέρα, 
όπως οι θεές Ωκεανίδες έμειναν κοντά 
στον Προμηθέα μόνο μια ημέρα για να 
τον παρηγορήσουν κι έπειτα βαρέθη-
καν να τον ακούν και τον εγκατέλειψαν 
πάνω στο βράχο μόνο του, με το όρνιο 
εκείνο να του κατατρώει τα σπλάχνα. 

Σκέπτομαι πατέρα, πως πέρασαν 
τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες 
ήσυχος, σιωπηλός, κι ευτυχισμένος, 
σαν ένας λαός που δεν έχει ιστορία. 
Πόσο τυχερός ήσουν αλήθεια!

Από το βιβλίο: «Μολυβιές στο χρόνο»
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Αγαπημένη μου πατρίδα,
Σου γράφω αυτό το γράμμα για να 

σου πω δυο λόγια, από τα βάθη της 
καρδιάς μου. Μην τους πιστεύεις, πα-
τρίδα, αυτούς που σου λένε πως εύκο-
λα πλουταίνει ο φτωχός, ο μετανάστης, 
στις ξενιτιες του κόσμου.

Ω! Να ’ξερες, αθώα μου πατρίδα, 
πόσες κακοπάθειες πέρασα ώσπου να 
στρώσω τη ζωή μου και να ορθοποδή-
σω. Πόσες αβαρίες χρειάστηκε να κά-
νει η συνείδησή μου, για να μπορέσω 
να επιζήσω, μέσα σε μία κοινωνία όπου 
αγρίμια, μ’ ανθρώπινο πρόσωπο, αλ-
ληλοσπαράσονταν καθώς κυνηγούσαν 
ασθμαίνοντας το "χρήμα". Κι ήταν εκεί-
νο τελικά, που τους καταβρόχθιζε πάνω 
στον ύπνο τους.

Σου γράφω σήμερα αυτό το γράμμα 
για να σου ανοίξω την καρδιά μου και 
να σου πω πως το όνειρό μου είναι πως 
ν’ αποκολληθώ από τούτη τη πόλη, προ-
τού ξεχάσω ολότελα ποιος ήμουν, όταν 
πρωτόρθα εδώ. Αχ, πότε θ’ αποκολλη-
θώ από τούτη την πόλη, που σαν την 
μυθική Κίρκη, τη δαιμονική αυτή θεά, 
με κρατάει αιχμάλωτο με τα σκοτεινά 
της μάγια. Όμοια κρατούσε κοντά της 
και τον ταλαίπωρο τον Οδυσσέα και 
δεν τον άφηνε να γυρίσει στην πατρί-
δα, στην αγαπημένη του Ιθάκη και στην 
πιστή του Πηνελόπη. Κι όπως σε ζώα 
μεταμόρφωσε τους συντρόφους του, 
σε μηχανή με μεταμόρφωσε εμένα και 
με λαδώνει με το "χρήμα" για να γυρί-
ζω, να γυρίζω, να γυρίζω, να ζαλίζομαι, 
να χάνω τη μαγεία του κόσμου και τον 
αληθινό εαυτό μου.

Αναρωτιέμαι, βασανιστικά, πότε θα 
ξαναβρώ το ανθρώπινο μου σχήμα για 
να καταξιωθώ να σ’ αντικρίσω αγνή μου 
πατρίδα, με το φτωχό σου βιός, και το 

μέσα σου πλούτος, το ανεκτίμητο. Για 
να αξιωθώ, όμως μία τέτοια χάρη θα 
χρειαστεί να προετοιμαστώ, να ανα-
βαφτιστώ μέσα στην κολυμπήθρα μιας 
έντονης αναπόλησης, να νίψω το πρό-
σωπό μου, ξανά και ξανά, με φωτεινή 
ονειροπόληση, γεμάτη από τη ζωο-
δότρα εικόνα σου, ώσπου να φύγει η 
θλίψη που είχε το βλέμμα μου, αντανά-
κλαση εκείνης που είχε σωρευτεί στην 
ψυχή μου, όσο βαστούσαν οι περιπλα-
νήσεις και οι οδυνηρές αναζητήσεις, να 
χτυπώ κλειδωμένες πόρτες, και σκλη-
ρές καρδιές, να βρω εργασία, όποια ερ-
γασία για να σταθώ στα πόδια μου, εγώ, 
ο φτωχός μετανάστης, που τρεκλίζα 
στις ξενιτιές του κόσμου, σπρωγμένος 
από στίφη αφιονισμένων κυνηγών του 
"χρήματος" που αλληλοσπαράσσονταν. 
Τους βλέπεις, δα, και συ, πατρίδα, στην 
τηλεόραση πως ουρλιάζουν τα χέρια 
τους καθώς με τις κινήσεις τους διευ-
θύνουν τη συναυλία του "χρήματος": 
"Στο πιανίσιμο, φορτίσιμο".

Ρίγη διαπερνούν το είναι μου και 
μόνο που αναλογίζομαι πώς μπόρε-
σα να τα βγάλω πέρα μπλεγμένος στο 
σκληρό, το ανελέητο παιχνίδι του χρή-
ματος πως τα ‘βγαλα πέρα με τους αφα-
νείς, εσωτερικούς μου αγώνες, αλλά και 
με τους εκμεταλλευτές μου, να βλέπω 
να με αδικούν μπροστά στα ίδια μου 
τα μάτια κι άλλοτε να υπομονεύω κι 
άλλοτε να βλαστιμώ τη μοίρα μου την 
αράχλη, που με έριξε σε τούτη δώ την 
πόλη, στην άλλη άκρη της γης, να κυ-
νηγώ το "χρήμα" σαν υπνοβάτης που 
δεν έχει συνείδηση τι κάνει. Ξαφνικά 
άρχισα να σιγοτραγουδώ ένα τραγούδι, 
αλλά κόλλησε στο νου μου, και δε φεύ-
γει με τίποτα, το παθαίνει καμιά φορά ο 
άνθρωπος. Ε, λοιπόν το τραγουδώ, σή-

Ο μετανάστης
Της Πέπης Δαράκη

μερα, από το πρωί ως το βράδυ, ξανά 
και ξανά, πότε φωναχτά, πότε μέσα 
μου, χωρίς ν’ ακούγεται ήχος.

Βραδινή της αγάπης ώρα,/ σε ξεχάσαμε,/ 
μες στις λάσπες και μες στη μπόρα,/ τις 
ψυχές μας τις χάσαμε…

Το λέει και το τραγούδι: κινδυνεύω 
να χάσω τη ψυχή μου και την αγάπη να 
τη χάσω. Γιατί το τι σημαίνουν οι λά-
σπες και οι μπόρες ο καθένας το κα-
ταλαβαίνει. Ωχ, Θε μου, τι φριχτά λάθη 
που κάνει ο άνθρωπος!

Πότε θ’ αποκολληθώ από τούτη την 
πόλη, πότε θα πάρω το δρόμο του μι-
σεμού. Ω! πόλη, νεράιδα και μάγισσα, 
πότε καλή, πότε κακή μαζί μου, πόλη 
με τα χίλια ονόματα, πόλη χωρίς καρδιά 
για το φτωχό το μετανάστη σου. Ονει-
ρεύομαι πως θα σου πω το στέρνο το 
αντίο, ω! πόλη, εκεί που βρίσκεσαι της 
ξενιτιές του κόσμου, στο Λας Βέγκας, 
στον Καναδά, στο Σουδάν, στην Αμε-
ρική, στο Κογκό, στην Αυστραλία. Ώ 
πόλη, νεράιδα και μάγισσα, ποτέ καλή, 
πότε κακή μαζί μου, εφιάλτη μου καθη-
μερινέ, πότε θα σου γυρίσω την πλάτη, 
πόλη ξιπασμένη, ψηλομύτα κι άκαρδη, 
ειδικά για μένα το φτωχό μετανάστη, 
που του ρούφηξες τη νιότη λάμια αχόρ-
ταγη. Αλλά, όχι, δε θα σ’ αφήσω να κά-
νεις το ίδιο και με την καρδιά μου… 

Αύριο, μα τον Αη Σώστη θα μισέψω, 
για να περισώσω τουλάχιστον τη χαρά 
να μπορώ να κλαίω για την κατάντια μου.

Γλυκιά μου πατρίδα, θα φτάσω, κοντά 
σου, ένα δειλινό, κι ως θα με λούζει ο 
ήλιος σου, ο χρυσός, θα διώχνει μακριά 
τους εφιάλτες. Να, βλέπω κιόλας, με τα 
μάτια της ψυχής μου, ορθή, τη μάνα 
μου, στην πόρτα του πατρικού σπιτιού, 
να με καρτερεί. Να ζεί άραγε; Πόσον 
καιρό έχω αλήθεια, να πάρω γράμμα 
σου, πατρίδα;...

Με τη φαντασία μου, περνώ και ξανα-
περνώ από τη γειτονιά μου. Νυχτώνει 
και τ’ αστέρια τ’ ουρανού τη λούζουν με 

τη χρυσόσκονη τους. Κι εμείς τα μικρά 
γειτονόπουλα μάταια να προσπαθούμε 
να τα μετρήσουμε. Μα ήταν τόσα πολ-
λά και οι αριθμητικές μας γνώσεις τόσο 
λίγες, τότε, τόσο λίγες! Τελικά αποκοι-
μιόμασταν σφιχταγκαλιασμένοι με τις 
απορίες μας, απορίες γεμάτες γοητεία 
και μυστήριο γύρω από τ’ αστέρια και 
τον κόσμο τους, εκεί ψηλά, ψηλά, στο 
θολό και ατελείωτο χάος τ’ ουρανού. 
Μας βασανίζανε ερωτήματα, πολλά 
ερωτήματα κι όλα μένανε αναπάντη-
τα: Πού τελειώνει ο ουρανός, και πού 
τελειώνει ο κόσμος; Κι αν, εκεί που 
τελειώνει, υπάρχει τουλάχιστον ένας 
τοίχος που να σημαίνει ένα πραγματικό 
τέλος! Τότε σίγουρα θα είναι ένας τοί-
χος με νόημα και το αληθινό του νόημα 
θα είναι ένα πραγματικό τέλος. "Καλά, 
καλά ψιθυρίζαμε εμείς τα παιδιά. Γιατί 
εσείς, οι μεγάλοι, δε μας λέτε πίσω από 
τον τοίχο τι υπάρχει, Τι; Τι; Τι;..."Πόσο 
μας φόβιζε το άπειρο. Πόσο οι παι-
δικές μας ψυχές η ονειροπόλες είχαν 
ανάγκη κι από ασφάλεια!...

Γλυκαίνει η καρδιά μου καθώς αναπο-
λώ τα ήσυχα καλοκαιρινά δειλινά όπου, 
ώρα που χτυπούσε η καμπάνα για τον 
εσπερινό γυρνούσαν οι κοπελιές από 
τα χωράφια. Κι εγώ, στο καφενείο της 
πλατείας, να καρτερώ εναγώνια πότε, 
μα πότε θα περάσουν "τα μάτια π’ αγα-
πώ"! Τι να γίνεται, άραγε, "η αγαπώ"; 
Να έχει παντρευτεί; Να γέρασε, άραγε, 
κι αυτή όπως και εγώ;... Ω θα μ’ αποτρε-
λάνει, μα τον Άη Σώστη τούτη η πόλη, 
τούτη η δαιμονική Κίρκη εδώ στις ξενι-
τιές του κόσμου, που ώρες και φορές 
δε νογώ τι λέω. 

Αλλά, να, αρχίζει η ψυχή μου να ημε-
ρεύει να γλυκαίνει η καρδιά μου, καθώς 
ονειρεύομαι πότε θ΄ανταμώσω, μ’ αυτό 
που ονειρεύομαι. Και αυτό που ονει-
ρεύομαι είσαι εσύ, γλυκιά μου πατρίδα, 
που μέσα στη χούφτα σου κρατάς την 
καρδιά μου. 
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Το Θαύμα του Ταξιάρχη!

Γράφει ο Θεόδωρος Στ. Μεσσηνέζης

Αφού για μήνες γύρισε με τη σκούνα 
του, θάλασσες κι ωκεανούς ο Καπτάν 
Μιχάλης, αποφάσισε να γυρίσει πλώρη 
και προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα 
προς το αγαπημένο του νησί τη Λέσβο, 
όπου στην Πρωτεύουσα του νησιού, τη 
Μυτιλήνη, τον περίμενε όλο λαχτάρα 
και καρδιοχτύπι μια κοπελιά, η Αννιώ, η 
κοπελιά που του είχε ανάψει η έρμη με 
την ομορφιά της και την τσαχπινιά της 
μια φωτιά στη καρδιά που δεν έλεγε να 
καταλαγιάσει. Όσο ο φουκαράς δεν 
την έβλεπε, πιότερο την λαχτάραγε κι 
ονειρευότανε τα βράδια, σαν Άγγελος 
λευκός να την παίρνει στην αγκαλιά του 
και μαζί ν’ ανεβαίνoυν ως τον έβδομο 
ουρανό της ευτυχίας. 

Το προτελευταίο λιμάνι που θα έπια-
νε πριν φτάσει στον τελικό του προο-
ρισμό ήταν η Χίος. Απ’ εκεί, αφού θα 
έπαιρνε και τα γνωστά γλυκά κουταλιού 
και χιώτικη μαστίχα για την καλή του, 
θα ξεκίναγε για το τελευταίο κομμά-
τι του ταξιδιού του. Θα κίναγε για τη 
Λέσβο για να ολοκληρώσει το όνειρό 
του, να παντρευτεί την Αννιώ του και 
ν’ανοίξουνε μαζί το σπιτικό που κι οι 
δυο ονειρευόντουσαν, και μετά να κά-
τσουνε και να χαίρονται τη ζωή, καμα-
ρώνοντας τα πιτσιρίκια τους, δηλαδή τα 
παιδιά τους. 

Απ’ τη Χιό ξεκίνησε με καλό, βολικό 
καιρό. Νοτιούλα φύσαγε κι ο ουρανός 
ήταν καθαρός. Ούτε ένα συννεφάκι δεν 
έκρυβε τη δύση κι έτσι ο ήλιος εύρισκε 
εύκολα το δρόμο του για το «γιατάκι» 
του, όπου θα πέρναγε τη νύχτα του για 
να ξαποστάσει και την άλλη μέρα φρέ-
σκος και ροδοκόκκινος να προβάλει 

και πάλι απ΄ τη κορφή των Τούρκικων 
βουνών για να φωτίσει και να ζεστάνει 
το κόσμο, αλλά και για να καθρεφτιστεί  
στα γαλανά νερά του Αιγαίου. 

Η θάλασσα, ήταν σχεδόν ήρεμη και 
δεχόταν, όπως το μάγουλο μιας κοπε-
λιάς δέχεται το χάδι από ένα αγαπημέ-
νο χέρι, το δροσερό κι απαλό χάδι μιας 
απαλής νοτιάς που φύσαγε ξεψυχισμέ-
να λες κι ήτανε κάποιος οργανοπαίχτης 
που φυσά κουρασμένος στο κλαρίνο 
του τις τελευταίες νότες ενός δημοτι-
κού τραγουδιού!

Ο γλάρος, το καΐκι του καπτάν Μιχά-
λη (έτσι το είχε ονοματίσει ο ίδιος ο 
καπετάνιος όταν το πρωτορίξανε στο 
γιαλό απ’ το καρνάγιο) γλίστραγε νωχε-
λικά πάνω στη ρυτιδιασμένη θάλασσα. 
Ο καπετάνιος του, ο καπετάν Μιχά-
λης, καθισμένος στην πρύμη κρατούσε 
σταθερά τη λαγουδέρα του τιμονιού, 
ενώ τρία παλικάρια, το πλήρωμα του 
«γλάρου», είχαν ριχτεί να συγυρίσουν 
το καΐκι, να γυαλίσουν τα μπρούτζινα 
κι ό,τι άλλο χρειαζόταν, ώστε όταν θα 
φθάνανε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, «ο 
γλάρος» να λάμπει κι αυτός, όπως θα 
λάμπανε τα πρόσωπα που θα ανταμώ-
νανε ξανά, των αγαπημένων του. Πε-
ράσανε το στενό μεταξύ της Χίου και 
των Οινουσσών και σε καμιά ώρα αφ’ 
ότου ξεκινήσανε από τη Χίο, βρέθηκαν 
στο ανοιχτό πέλαγος, στο κομμάτι που 
τους χώριζε απ’ το τέρμα του ταξιδιού 
τους.

Δεξιά τους τα Τούρκικα παράλια με 
τα πανύψηλα βουνά. Αριστερά τους, 
απέραντο πέλαγος και μπροστά τους, 
προς τη μεριά του βοριά, ξεχώριζε σαν 

σκούρος όγκος να ξεπροβάλει απ’ τη 
θάλασσα ο όγκος του νησιού τους, 
της Λέσβου, που θέλανε αρκετές ώρες 
ακόμα για να φθάσουνε καθώς η νοτιά 
φύσαγε σαν ξεψυχισμένη. Ευτυχώς, 
μετά από καμιά ώρα και ενώ ο ήλιος 
μεσουρανούσε, ο αέρας δυνάμωσε κά-
πως κι έτσι αρκετά γρήγορα βρέθηκαν 
στο Τσανταρλί, μια περιοχή σχεδόν 
μπροστά στο άνοιγμα του κόλπου της 
Σμύρνης. Εκεί ο καιρός άλλαξε. Ο αέ-
ρας δυνάμωσε περισσότερο. Τα πανιά 
του «γλάρου» φούσκωσαν μ΄ αυτόν και 
το καΐκι λες και ξύπνησε από ύπνο, τα-
ρακουνήθηκε και άρχισε να σχίζει γορ-
γά τα κύματα που άρχισαν να δυναμώ-
νουν και αυτά με το φρεσκάρισμα της 
τρελονοτιάς. 

Ο καπετάνιος σταυροκοπήθηκε 
«δόξα τω Θεό» ψιθύρισε και σήκωσε 
τα μάτια του προς τον ουρανό. Τότε 
πρόσεξε πως ο ουρανός δεν είχε όπως 
πριν το φρεσκάρισμα της νοτιάς, το γα-
λάζιο φωτεινό του χρώμα, καθώς είχε 
σκεπαστεί με αρκετά μαύρα σύννε-
φα. Αυτό δεν του άρεσε και πολύ. Ο 
ήλιος είχε αρχίσει να γέρνει λίγο προς 
τη δύση. "Άντε ορέ παιδιά!!" Έβαλε μια 
φωνή προς τα παλικάρια του, "Φτάνει 
το συγύρισμα. Μια που φρεσκάρισε η 
έρμη η τρελονοτιά ας ανοίξουμε και το 
κόντρα φλόκο μπας και πιάσουμε λιμά-
νι πιο σβέλτα πριν αγριέψει η σκρόφα, 
γιατί δεν μ’ αρέσουνε τα σύννεφα που 
‘βγαλε!".

Η εντολή του εκτελέσθηκε αμέσως κι 
ο «γλάρος» λες και κούνησε πιο έντονα 
τα φτερά του, κουνήθηκε λίγο κι άρχισε 
να σχίζει πιο σβέλτα το νερό! 

Ο ήλιος είχε χαθεί πίσω απ’ τα βουνά, 
πριν λίγο, κι η σκοτεινιά πλησίαζε αρ-
κετά γρήγορα, καθώς τα αραιά συννε-
φάκια στον ουρανό είχανε γίνει μαύρα  
βαριά σύννεφα, όταν πια είχανε πλησι-
άσει κάπως τη Λέσβο και μπορούσαν 
να ξεχωρίζουν τα βουνά και τα λίγα 

χωριά σαν γκρίζες βούλες πάνω τους. 
Ο Καπτάν Μιχάλης άρχισε να ανησυχεί 
γιατί ήξερε ότι πλησιάζοντας η νοτιά 
τη στεριά και μάλιστα καθώς είχε αρχί-
σει να σκοτεινιάζει έντονα, όλο και θα 
δυνάμωνε κι αυτό δεν του άρεσε γιατί 
μπορούσε να τους ξοριάσει λίγο απ’ τη 
πορεία τους και να πέσουνε σε κάποιο 
ύφαλο ή ξέρα και τότε τα πράγματα 
θα ήτανε σκούρα. Έτσι αποφάσισε να 
αλλάξει πορεία και πηγαίνοντας λίγο 
πιο ανοιχτά να μπορέσει να περάσει 
ανοιχτά από τον κάβο Μαλιά, τον κάβο 
που στο νησί τον ονομάζουν κάβο της 
Κρατήγου κι έτσι να έχει μπροστά του 
ελεύθερη θάλασσα κι όχι στεριές, και 
να έχει πίσω του το κάβο που θα τον 
προφύλαγε από τα άγρια κύματα της 
νοτιάς που άρχισαν να αγριεύουν και 
να έρχονται μανιασμένα από νότιοατο-
τολική μεριά.

Πράγματι, μετά από αρκετή ώρα και 
με γερό ταρακούνημα, κατάφερε να 
φέρει το «γλάρο» εκεί που λογάριαζε 
και να έχει πιο ήρεμη θάλασσα απ’ ότι 
στα ανοιχτά. Αλλά μόλις καβατζάρισε ο 
γλάρος τνο κάβο Μαλλιά κι αντίκρισαν 
την πόλη της Μυτιλήνης, τότε διαπί-
στωσε ο καπετάνιος, ότι τα νοτιοανα-
τολικά κύματα ήτανε πιο ανώμαλα και 
άγρια, καθώς πλησιάζοντας τη στεριά  
το βάθος λιγόστευε, και τα υποχρέ-
ωνε να ξεσπούν και να αφρίζουν πιο 
άγρια. Καθώς δε κι ο αγέρας είχε γυ-
ρίσει νοτιοανατολικός, ό,τι έπλεε πάνω 
στη θάλασσα, το έσπρωχνε προς τη 
στεριά. Ο καπετάνιος έδωσε εντολή να 
κατεβάσουν το φλόκο και να μειώσουν 
λίγο το άνοιγμα των πανιών, ώστε να 
μη σπρώχνουν το καΐκι με δύναμη βο-
ρειοδυτικά που ήταν η στεριά, κι έτσι 
να μπορεί αυτός να το κουμαντάρει με 
το τιμόνι για να ακολουθεί πορεία όλο 
βόρεια, ώστε να φθάσουν στο λιμάνι 
με ασφάλεια. Η εντολή του εκτελέσθη-
κε αμέσως Έτσι ησύχασε λίγο. Αλλά 
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αυτό ήταν προσωρινό, γιατί άρχισε να 
πέφτει δυνατή βροχή απ’ τα σύννεφα 
που ήταν τόσο πυκνά μαύρα και χαμη-
λά που λες και θ΄ακουμπούσανε στο 
κατάρτι του καϊκιού!Το σκοτάδι ήταν 
πυκνό. Το καράβι κλυδωνιζότανε λες 
και κόντευε να ακουμπήσει στον πάτο 
της θάλασσας. Και τι πάτο! Στο σημείο 
που βρισκότανε, ο καπετάνιος γνώριζε 
ότι υπήρχαν πολλές ξέρες γεμάτες με 
μυτερά κοφτερά βράχια. Αν πέφτανε 
σε κανένα από τα βαθιά αυλάκια που 
σχημάτιζαν τα κύματα, λίγο να ακου-
μπούσανε σε κανέναν τέτοιο υποθα-
λάσσιο βράχο, τα ξύλινα ύφαλα του 
σκάφους θα σπούσανε, θα άνοιγαν και 
η βύθιση του «γλάρου» θα ήταν άμεση, 
οπότε θα χανόντουσαν όλοι τους πριν 
προφτάσουν να πατήσουν στεριά. Ό 
καπετάνιος γνώριζε από την πείρα του, 
μιας και καταγόταν από αυτό το μέρος 
του νησιού, ότι κάπου εκεί υπάρχει ένα 
υψηλό βουνό, όλο σαν ένας τεράστιος  
βράχος που σχεδόν στην κορφή του 
υπάρχει μια μεγάλη εκκλησία του ΤΑ-

ΞΙΑΡΧΗ. Έστρεψε λοιπόν προς τα εκεί, 
αν και δεν έβλεπε τίποτα και μ’ όλη του 
την καρδιά ψιθύρισε «ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΤΑΞΙ-
ΑΡΧΗ ΒΟΗΘΑ ΜΑΣ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΣ»!!!

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη 
φράση του κι ο ουρανός φωτίσθηκε 
από έναν τρομερό κεραυνό που με τη 
λάμψη του φώτισε και το πέλαγος το 
μανιασμένο, αλλά και τη στεριά με το 
λιμάνι που δεν απείχαν πολύ από το 
σημείο που βρισκότανε ο «γλάρος». 
Έτσι μπόρεσε να προσανατολισθεί ο 
καπετάνιος και με σωστές κινήσεις το 
καΐκι απομακρύνθηκε από την επικίν-
δυνη περιοχή και σε λίγο έμπαινε στο 
λιμάνι της Μυτιλήνης στραπατσαρισμέ-
νος μεν από τα κύματα, αλλά γερό και 
με το πλήρωμά του ανέπαφό!!! 

Ε! Αυτό ήταν ή δεν ήταν ένα θαύμα;  
Πράγματι ήταν θαύμα, και γι’ αυτό, ο 
καπετάν Μιχάλης, οι ναύτες του και 
όλοι όσοι το άκουσαν το αποκάλεσαν 
«ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ».-

ΠρόσωπαΠρόσωπα

Κλεάνθης Παλαιολόγος 

Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Αύγουστος, και αυτή τη χρονιά δεν εί-
μαι στο νησί, όπως κάθε χρόνο. Η σκέ-
ψη όμως, συνεχώς εκεί με οδηγεί, σε 
νέα και παλιά γεγονότα, σε ότι αφορά 
γενικά την πατρίδα μας. Σε αγαπημένους 
φίλους και σ’ εκείνους ακόμα που έφυ-
γαν. Ανθρώπους που άφησαν τη σφρα-

γίδα τους στον τόπο. Ανθρώπους, που 
μου είναι αδύνατον να μην θαυμάζω, να 
εκτιμώ, και να θυμάμαι. 

Αύγουστος ήταν και πάλι... 25 Αυγού-
στου του 1990, όταν τα πρωτοσέλιδα 
των λεσβιακών εφημερίδων γέμισαν με 
την είδηση του θανάτου, ενός ανθρώ-
που, που αν και δεν γεννήθηκε στο 
νησί, "υπήρξε μία από τις πιο ολοκλη-
ρωμένες φυσιογνωμίες της λεσβιακής 
ιστορίας του αιώνα μας", γράφει στον 
«Δημοκράτη» ο συγγραφέας Τάκης 
Χατζηαναγνώστου, επίτιμος πρόεδρος 
της "Λεσβιακής Παροικίας". Έγραψαν 
πολλοί τότε, αξιόλογοι άνθρωποι, για 
τον Κλεάνθη Παλαιολόγο, τον άνθρω-
πο που γνώριζε να "προσφέρει" και "ν’ 
αγαπά". 

25 Αυγούστου 2020. Τριάντα χρόνια 
από την ημέρα που "έσβησε στα 88 
του" ο Νέστορας των Αιολικών Γραμ-
μάτων και του Αθλητισμού. 

Ο Κ.Π. γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1902 και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Πα-
τέρας του ήταν ο παπα-Παλαιολόγος ή 
παπα-Χαστάς.

Με το πέρας των γυμνασιακών σπου-
δών του επιστρατεύτηκε και στάλθηκε 
στο Μικρασιατικό μέτωπο. Αργότερα, 
γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε 
τις σπουδές του μέχρι τις πτυχιακές 
εξετάσεις, φοιτώντας παράλληλα και 
στο Διδασκαλείο Γυμναστικής.

Το 1926 διορίστηκε καθηγητής γυ-
μναστικής στο Πρακτικό Λύκειο Μυ-Το πλοίο μπήκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης με το πλήρωμά του ανέπαφο... Ο Κλ. Παλαιολόγος με τη σύζυγό του Αγλαϊτσα
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τιλήνης μέχρι το 1929. Εργάστηκε ως 
προπονητής ποδοσφαίρου, κολύμβη-
σης και στίβου σε πολλούς αθλητικούς 
συλλόγους και σε εθνικές ομάδες. Δι-
ετέλεσε για 15 χρόνια μέλος της διοί-
κησης του ΣΕΓΑΣ, μέλος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και αντι-
πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονη-
τών Στίβου. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και 
μόνιμος ομιλητής της Διεθνούς Ολυ-
μπιακής Ακαδημίας και αντιπρόεδρος 
της κατά την τελευταία δεκαετία της 
θητείας του. Επί 10 χρόνια ήταν Γενικός 
Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδί-
ας Προπονητών Αθλητισμού (ΔΟΠΑ).

Ο Κλεάνθης Παλαιολόγος τιμήθηκε 
από την Ελληνική πολιτεία με το παρά-
σημο του Ταξιάρχη του Φοίνικα. Επί-
σης, ανακηρύχτηκε επίτιμος διδάκτωρ 
από το Πανεπιστήμιο της Βουδαπέ-
στης και του απονεμήθηκαν τα ανώτα-
τα διάσημα της Διεθνούς Ολυμπιακής 

Επιτροπής (ΔΟΕ). 
Έγραψε 14 βιβλία σχετικά με τον 

αθλητισμό. Εξ αυτών οι "Θρύλοι από 
την Ολυμπία", απέσπασαν χρυσό με-
τάλλιο της Διεθνούς Ακαδημίας των 
Παρισίων.

Για το μυθιστόρημα του "Νταή Πα-
ναγιώτης", τιμήθηκε το 1971 από την 
Ακαδημία Αθηνών. 

Στη δεκαετία του 80 κυκλοφόρησε 
άλλα δύο έργα του το μυθιστόρημα 
"Το λιονταράκι" και τη συλλογή διηγη-
μάτων "Ένα γλαρόνι".

Ακούραστος και εργατικός πάντα, 
πρόσφερε με αγάπη και για το σύλλο-
γό μας, τη “Λεσβιακή Παροικία”, της 
οποίας ήταν συνιδρυτής και ο πρώτος 
πρόεδρος της για 20 χρόνια. 

"Μπάρμπα Κλεάνθη", εμείς οι πα-
λιοί, έχοντας τον τρόπο ζωή σου σαν 
παράδειγμα θα σε θυμόμαστε πάντα με 
σεβασμό και αγάπη.

100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης
Το μήνυμα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 

ΙστορίαΙστορία

«Οι τόποι των συνόρων δεν είναι τό-
ποι ξεχασμένοι, δεν είναι τόποι του πα-
ρελθόντος, αλλά είναι ευκαιρίες για το 
μέλλον. Η συμπλήρωση εκατό χρόνων 
από την απελευθέρωση της Αλεξαν-
δρούπολης και της Κομοτηνής είναι μια 
πολύ σημαντική επέτειος για την Θρά-
κη. Πάντα σε τέτοιες επετείους κοιτά-
ζουμε μπροστά» είπε η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου έστειλε 
στους πολίτες της Θράκης το παρακά-
τω μήνυμα:

«Αναπόσπαστο κομμάτι της μακραί-
ωνης ελληνικής ιστορίας, η Θράκη 
γιορτάζει σήμερα έναν αιώνα από την 
απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή της 
στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Η 14η 
Μαΐου είναι μια μέρα ορόσημο τόσο για 
την Αλεξανδρούπολη όσο και για την 
Κομοτηνή, καθώς μετά από πολλές πε-
ριπέτειες και αγώνες, οι δύο αυτές πό-
λεις απέκτησαν την ελευθερία τους.

Αρχαιότητα, ρωμαϊκοί χρόνοι, Βυ-
ζάντιο, τουρκοκρατία, άφησαν τα ίχνη 
τους στη Θράκη, αυτόν τον πολύπαθο 
τόπο που, λόγω της γεωγραφικής του 
θέσης, υπήρξε σταυροδρόμι συγκρού-
σεων και χωνευτήρι λαών και πολιτι-
σμών, μια περιοχή ανοιχτών οριζόντων. 
Δεν ήταν εύκολη η αρμονική σύμπλευση 
και ο δημιουργικός συγχρωτισμός τό-
σων εθνοτήτων στην περιοχή. Τις περι-
όδους της ακμής διαδέχονταν περίοδοι 
καταστροφών και διώξεων. Ωστόσο, ο 
επί αιώνες πολυπολιτισμικός χαρακτή-
ρας της περιοχής διεύρυνε τον νοητικό 
ορίζοντα των Θρακιωτών, ενίσχυσε τον 
δυναμισμό, την δημιουργικότητα, το 
επιχειρηματικό τους δαιμόνιο.

Η φετινή επέτειος των 100 χρόνων 
από την ενσωμάτωσή της στον εθνικό 
κορμό βρίσκει την Αλεξανδρούπολη, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώ-
νουμε σήμερα, σε μια δημιουργική και 
αναγεννητική πορεία. Σε μια περίοδο 
διπλής κρίσης, με τις προκλήσεις και 
την επιθετική συμπεριφορά των γειτό-
νων μας να κορυφώνονται και με την 
πανδημία να απειλεί την δημόσια υγεία 
και την οικονομία μας, οι Θρακιώτες 
απέδειξαν για μια φορά ακόμα  την 
υπευθυνότητα και την αγωνιστικότητά 
τους. Μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις μας, 
με ψυχραιμία και υψηλό εθνικό φρόνη-
μα, διαφυλάττουν τα ελληνικά σύνορα, 
τα σύνορα της Ευρώπης.

Γιορτάζουμε σήμερα την Αλεξαν-
δρούπολη, τιμώντας την ιστορία της και 
χαιρετίζοντας τις προοπτικές της. Μία 
από τις νεότερες πόλεις της χώρας μας, 
δεν έχει να επιδείξει απλώς υψηλή ποι-
ότητα ζωής, σεβασμό στο περιβάλλον, 
ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική και πνευμα-
τική δράση. Λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης, έχει τη δυνατότητα να αποτελέ-
σει κόμβο ανάπτυξης για όλη την ευρύ-
τερη περιοχή, να γίνει η βασική πύλη 
διασύνδεσης μεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεσογείου, 
της Ασίας και της παρευξείνιας ζώνης.

Νιώθω συγκίνηση και περηφάνια για 
όσα έχει πετύχει η Αλεξανδρούπολη 
στα εκατό χρόνια του σύγχρονου βίου 
της. Έχω άλλωστε κι εγώ τις ρίζες μου 
στη Θράκη, γνωρίζω τη ζεστασιά των 
Θρακιωτών, τις παραδόσεις τους, την 
αγάπη τους για την πατρίδα. 

Η 14η Μαΐου 1920 είναι μια ιστορική 
μέρα για τη Θράκη, καθώς εκείνη την Ομιλητής στην ίδρυση της Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου
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ημέρα απελευθερώθηκε και ενσωμα-
τώθηκε πλήρως στην ελεύθερη Ελλά-
δα. Ο θρακικός χώρος με την πλούσια 
ιστορία του από αρχαιοτάτων ετών, 
αποτελούσε πάντοτε το σταυροδρόμι 
των λαών Ανατολής και Δύσης. Από 
εδώ πέρασαν οι Πέρσες, oι Φράγκοι, 
οι Σλάβοι και οι Οθωμανοί. Διεθνείς 
συγκυρίες επέβαλαν την καθυστέρηση 
της απελευθέρωσης της Θράκης από 
την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η πρώτη απελευθέρωση έγινε τον 
Ιούλιο του 1913 από τις ελληνικές δυ-
νάμεις από την Αλεξανδρούπολη μέχρι 
την Ανατολική Μακεδονία και την Δυ-
τική Θράκη. Όμως δεν έγινε πλήρης 
απελευθέρωση. Με την Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου η Δυτική Θράκη παρα-
χωρείται στη Βουλγαρία.

Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου άφη-
νε έξω από τα σύνορά της Ελλάδας πε-
ρίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους της 
Θράκης. Στην απελευθέρωση της Θρά-
κης έπαιξε μεγάλο ρόλο η διπλωματι-
κότητα του αντιπροσώπου της ελληνι-
κής κυβέρνησης της Θράκης Χαρισίου 
Βαμβακά, ο οποίος πέτυχε την εκλογή 
του Εμμανουήλ Δουλά ως προέδρου 
στο συμβούλιο των αντιπροσώπων.

Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε σημα-

ντική δύναμη στα χέρια του τότε πρω-
θυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, ο 
οποίος έδινε αγώνα για την τύχη της 
Θράκης μέσα από διαπραγματεύσεις 
στη Ευρώπη. Αυτή η επιτυχία οδήγησε 
στην επιστροφή των προσφύγων στις 
εστίες τους με συντονισμένες διαδικα-
σίες και μεθοδεύσεις, καθώς και στην 
προετοιμασία του ελληνικού στρατού 
για την κατάληψη της Δυτικής Θράκης.

Η ημερομηνία έναρξης των επιχειρή-
σεων για την άριστη κατάληψη της Δυ-
τικής Θράκης ορίσθηκε η 14η Μαΐου 
1920. Την ιστορική αυτή ημέρα, περα-
τώθηκε ομαλά η κατάληψη της Κομο-
τηνής, ενώ τμήμα της στρατιάς έφθα-
σε αυθημερόν στην Αλεξανδρούπολη. 
Το πρωί της 14ης Μαΐου 1920 η πόλη 
βρέθηκε να πλέει στα γαλανόλευκα και 
από τότε κάθε χρόνο γιορτάζονται τα 
"Ελευθέρια".

Με αυτόν τον τρόπο η 14η Μαΐου 
1920 έγινε η ημέρα της απελευθέρωσης 
της Θράκης, αφού κατοχυρώθηκε και 
τυπικά με τη συνθήκη των Σεβρών στις 
28 Ιουλίου 1920. Φέτος συμπληρώνο-
νται 100 χρόνια από εκείνη την ημέρα, 
την 14η Μαΐου 1920 με όλη την Θράκη 
να τιμά την ιστορική επέτειο της απε-
λευθέρωσης της.

Λαογραφία Λαογραφία

Ο θερισμός, το αλώνισμα και το λίχνισμα του σιταριού.

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ο θερισμός του σιταριού, πριν το 
1940, γινόταν με χειρωνακτικό τρόπο 
προς το τέλος του Ιουνίου. Γι’ αυτό, 
τον Ιούνιο μήνα τον αποκαλούσαν και 
«θεριστή». Ήταν μια αρκετά δύσκολη 
δουλειά.

Πόσο διαφορετικές ήταν οι συνθήκες 
της καθημερινότητας, πόσος μόχθος 
και ιδρώτας χρειαζόταν για να γίνουν 
γεωργικές εργασίες που σήμερα χρει-
άζονται λίγες μόνο ώρες; 

Ο θερισμός αρχικά και ο αλωνισμός 
μετά, κρατούσαν το λιγότερο ένα μήνα! 

Οι γεωργοί θέριζαν τα χωράφια τους 
με τα χέρια.

Ξημερώματα, όλη η οικογένεια του 
γεωργού με τη βοϊδάμαξα, πήγαινε στο 
χωράφι και άρχιζε τη δουλειά. Δού-
λευαν όλοι, όσοι μπορούσαν να δου-
λέψουν. Μόνο τα πολύ μικρά παιδιά 
περίμεναν ή έπαιζαν κάτω από τη σκιά 
ενός δέντρου. Μεσημέρι σταματούσαν 
λίγο για φαγητό και για λίγη ξεκούραση 
και μετά πάλι τα ίδια. Οι καυτές ακτίνες 
του ήλιου ήταν ένα δύσκολο εμπόδιο, 
μα όλοι τους ήταν καλυμμένοι καλά. 

Θέριζαν τα στάχυα με το δρεπάνι. 
Αφού τέλειωναν το θέρισμα, ή συγ-
χρόνως μ’ αυτό αν προλάβαιναν, οι 
άντρες, συγκέντρωναν τα στάχυα κατ’ 
αρχάς σε μικρά δέματα, τα λεγόμενα 
«χερόβολα» και κατόπιν με πολλά τέ-
τοια χερόβολα έκαναν τα μεγαλύτερα 
δέματα τα «δεμάτια» που κουβαλούσαν 
στα αλώνια. Τα φόρτωναν στα μουλά-
ρια ή τα γαϊδούρια, στην κάθε πλευρά 

του ζώου, με τα στάχυα προς τα κάτω 
και έφτιαχναν τις «θημωνιές γύρω-γύρω 
από τ’ αλώνια. 

Οι κάτοικοι του χωριού βιάζονταν να 
τελειώσει γρήγορα ο θερισμός, γιατί 
φοβόταν την αλλαγή του καιρού κι αν 
έμεινε αθέριστο το χωράφι υπήρχε φό-
βος να πάθει ζημιά ο καρπός.

Τον επόμενο μήνα Ιούλιο άρχιζε το 
αλώνισμα του σιταριού, του κριθαριού 
και της βρώμης. Λόγω των γεωργικών 
αυτών ασχολιών ο Ιούλιος ονομάζεται 
και Αλωνάρης ή Αλωνιστής αφού στον 
μήνα αυτό γίνεται το αλώνισμα των δη-
μητριακών.

Ο μήνας αυτός, πήρε το όνομα του 
από τον Ιούλιο Καίσαρα, τον αυτοκρά-
τορα της Ρώμης αφού είχε γεννηθεί 
στις 7 αυτού του μήνα, που μέχρι τότε 

Στις 14 Μαϊου 1920, η απελευθέρωση της Δ. Θράκης Θερισμός
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λεγόταν Κυρηνάλιος. 
Οι εποχιακές αλλαγές είχαν για τους 

αρχαίους τεράστια σημασία, ιδιαίτερα 
μετά την εμφάνιση της γεωργίας αφού 
η σπορά, η συγκομιδή και οι άλλες γε-
ωργικές ασχολίες εξαρτόνταν από τις 
αλλαγές των εποχών. 

Όταν τελείωνε ο θερισμός, στις αρ-
χές του Ιουλίου, προτεραιότητα έπαιρ-
νε η εργασία επισκευής και καθαρισμού 
των αλωνιών από τα αγριόχορτα

Τα αλώνια έπρεπε να βρίσκονται σε 
ανοικτά μέρη, όπου φυσούσε αέρας και 
μπορούσε να γίνει πιο εύκολα το λίχνι-
σμα του σταριού και των άλλων δημη-
τριακών.

Ήταν δυο ειδών τα αλώνια. Τα πετρά-
λωνα και τα χωματένια. Τα πετράλωνα 
ήταν στρωμένα με πέτρα πλατιά με 
όσο το δυνατόν μικρότερα κενά ανά-
μεσα στις πλάκες. (Για το λόγο αυτό η 
περιοχή στους Πύργους Θερμής πάνω 
από την πλαζ ονομαζόταν παλιά «Πε-
τραλώνια»).

Τα χωματένια αλώνια ήταν πρόχειρα 
και φτωχικά. Τα έφτιαχναν σε σκληρό 
και στέρεο τόπο και το αλώνισμα γινό-
ταν πάνω στο χώμα.

Αλώνια υπήρχαν αρκετά στον κάμπο 
της Καλλονής, αλλά και σε άλλα χωριά 
της Λέσβου.

Για να γίνει ένα αλώνισμα σιταριού, 
χρειαζόντουσαν τέσσερα βόδια ή 
μουλάρια.

Η διαδικασία του αλωνίσματος ξεκί-
ναγε πολύ πρωί με τη δροσιά. Έριχναν 
τα δεμάτια στο αλώνι και τα έλυναν. Τα 
σκορπούσαν σ’ όλη τη διάμετρο του 
αλωνιού με τα χέρια. Αυτή η εργασία 
γινόταν μερικές φορές από το βρά-
δυ για να κερδίσουν χρόνο την άλλη 
μέρα. Το πρωί πήγαιναν οι εργάτες 
με τα βόδια. Μόλις ο ήλιος ανέβαινε 
στον ουρανό, ο αλωνιστής έφερνε τα 
βόδια στο αλώνι, φορούσε στο στόμα 
τους τα φίμωτρα, έδενε τις ζεύλες(1) 
στο λαιμό τους, περνούσε τον βαρύ 
ζυγό, στέριωνε καλά σ’ αυτόν το βαρύ 
ντουγένι(2), που γινόταν ακόμα πιο βαρύ 
και δυσκολόσυρτο από τη μεγάλη πέ-
τρα που τοποθετούσε στο πίσω μέ-
ρος του και χρησίμευε για κάθισμα και 
για να τρίβονται καλύτερα τα στάχυα.  
Και μόλις τα ταίριαζε όλα, όρθιος 
στο «ντουγένι», άρχιζε να παρακι-
νεί τα βόδια με τη βουκέντρα(3) για 
το ατελείωτο γύρισμά τους στ’ αλώνι. 
Όταν κουραζόταν, ζαλισμένος από το 
δυνατό ήλιο, καθόταν πάνω στη βαριά 
πέτρα. 

Με την ώρα να κυλά αργά, όσο αργό 
ήταν το πάτημα των βοδιών, να τρί-
βονται τα στάχυα, να τα γυρίζουν με 
την πηρούνα τα επάνω – κάτω, τέτοια 
γυρίσματα έκαναν περίπου 5-6 φορές 
για να έχουν σωστό αποτέλεσμα. Δη-
λαδή, να βγει ο καρπός από το στάχυ 
και να κοπεί η καλαμιά σε μικρότερα 
κομμάτια άχυρου, και να πατηθούν 
όλα ομοιόμορφα. Και στη συνέχεια να 
ρίχνονται κι άλλα δεμάτια στο αλώνι 
κι αργότερα κι άλλα κι άλλα. Κάποια 
ώρα, έπρεπε να «γυρίσουν» τα βόδια. 
Αυτό που γύριζε απέξω να περάσει 
από μέσα, για να ξεκουραστεί λίγο το 
μέσα βόδι, που έσερνε το μεγαλύτερο 
βάρος του ζυγού και η κίνησή του ήταν 

πολύ πιο δύσκολη, γιατί γύριζε σε μι-
κρότερη ακτίνα. 

Σιγά-σιγά, ήλιος έφτανε στα μεσούρα-
νημα. Ξέζευε, τότε, τα βόδια ο αλωνιστής, 
τα πήγαινε στο αυλάκι να τα ποτίσει και 
τ’ άφηνε ύστερα ελεύθερα να βοσκή-
σουν στη φρεσκοθερισμένη καλαμιά.  
Η νοικοκυρά άπλωνε το τραπεζομάντι-
λο στον ίσκιο μιας γέρικης ελιάς για το 
μεσημεριανό φαγητό. Σαν απότρωγαν, 
τέντωναν τα κουρασμένα τους μέλη κι 
έκλεβαν έναν ύπνο, ίσα που να γλαρώ-
σουν λίγο τα μάτια, να ξεκουραστεί λίγο 
το σώμα κι ο νους. Κι ύστερα πάλι το 
ζέψιμο των βοδιών και το ατέλειωτο γύ-
ρισμα πάνω στο «ντουγένι», ώσπου να 
γείρει ο ήλιος, να ισκιώσουν τα βουνά. 

Την επόμενη μέρα, όταν αλωνιζόταν 
και το τελευταίο δεμάτι και φυσούσε 
ευνοϊκό αεράκι, τη θέση του αλωνιστή 
έπαιρνε ο λιχνιστής. Έδενε πίσω στο 
κεφάλι την κίτρινη μαντίλα, έπαιρνε στα 
χέρια το λιχνιστήρι και μεθοδικά, αργά, 

ρυθμικά με κατάλληλη κλίση που έδινε 
στο λιχνιστήρι, πετούσε ψηλά τον ανα-
κατωμένο με άχυρα καρπό. Ο καρπός 
του σιταριού που ήταν βαρύς έπεφτε 
μπροστά τους. Το άχυρο που ήταν ελα-
φρύ και το φυσούσε ο αέρας πήγαινε 
μακρύτερα. Έτσι κατόρθωναν σιγά-σι-
γά να ξεχωρίσουν το σιτάρι από τ’ άχυ-
ρα. Το πόσο γρήγορα γινόταν αυτή η 
εργασία εξαρτιόταν από τον αέρα. Αν 
υπήρχε άπνοια μπορεί να κράταγε το 
λίχνισμα δύο μέρες. Αφού το λίχνιζαν 
το σιτάρι, ύστερα το φτυάριζαν, δηλα-
δή το ξαναπετούσαν ψηλά με το φτυά-
ρι για να καθαρίσει πιο καλά από τα 
μικρότερα κομμάτια άχυρου ή σκόνης. 
Μερικές φορές μέσα στο σιτάρι έμενε 
σκύβαλο(4) που ήταν βαρύ και δεν έφευ-
γε με το λίχνισμα. Το σκύβαλο ήταν το 
μη τριμμένο στάχυ που το κρατούσαν 
στην άκρη κι ετάιζαν μ’ αυτό τις κότες. 
Κι όλη την ώρα, η νοικοκυρά σκυφτή 
σκουπίζε τα κότσαλα(5), και μάζευε τα 
χοντράδια που θα τα έριχνε σε άλλο 
αλώνισμα ή θα τα έτριβε με την πέτρα, 
να πάρει το σιτάρι, να το αλέσει στον 
χειρόμυλο, να κάνει κουρκούτ’(6) για 
τραχανά. 

Όταν ο καιρός πήγαινε καλά και το 
λίχνισμα τέλειωνε χωρίς χασομέρια, 
ο καρπός έπρεπε να περάσει από το 
«δρυμόνι».

Τότε άρχιζε το δρυμόνισμα. Σ’ ένα 
πολύ μεγάλο μακρόστενο κόσκινο με 
πιο μεγάλα «μάτια», το «δρυμόνι», με 
δυο χερούλια στις δυο στενές πλευ-
ρές, έβαζαν το σιτάρι και το κοσκίνιζαν 
ούτως ώστε να φύγει κάθε κομματάκι 
άχυρου ή σκύβαλο ή άγανο από το σι-
τάρι. Το κοσκίνιζαν δυο μαζί ή ένας μό-
νος του, αφού περνούσε το ένα χερού-
λι σε όρθιο λιχνιστήρι και με το άλλο 
κουνούσε κοσκινίζοντας. Κατόπιν όλης 
αυτής της διαδικασίας, το σιτάρι ήταν 
έτοιμο για να μεταφερθεί στο σπίτι.

Τελευταία έφευγε από το αλώνι η νοι-Στο αλώνι Το λύχνισμα
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κοκυρά. Έμενε να το σκουπίσει, να μα-
ζέψει τα σκύβαλα για τις κότες. 

Μετρούσαν την ποσότητα με τενεκέ-
δες και είχαν σαν μονάδες μέτρησης 
τα μόδια. Ο τενεκές χωρούσε περίπου 
δώδεκα-δεκατρείς οκάδες σιτάρι. Το 
μόδι ήταν τριακόσιες οκάδες σιτάρι. 
Κατόπιν το έβαζαν σε υφαντά σακιά τα 
φόρτωναν στα μουλάρια και σιγά-σιγά 
το αποθήκευαν στην αποθήκη ή το κε-
λάρι του σπιτιού. 

Κάποιες φορές, προτού το τακτοποι-
ήσουν, το άδειαζαν πρόχειρα στο πά-
τωμα του σπιτιού και σε δεύτερη φάση 
έκαναν την τελική αποθήκευση. Στους 
σωρούς αυτούς τα παιδιά της οικογέ-
νειας έκαναν ατελείωτα παιχνίδια ανε-
βαίνοντας πάνω, μπαίνοντας μέσα στο 
σιτάρι και χοροπηδώντας πάντα κρυφά 
από τους μεγάλους γιατί είχαν αυστη-
ρές συστάσεις «να μην σκορπάνε το 
σιτάρι.

Τα παλιότερα χρόνια (από τη δεκαε-
τία του ’60 και πιο πριν), όσο κρατούσε 
η διαδικασία ολοκλήρωσης του λιχνί-
σματος και μεταφοράς του σιταριού 
στο σπίτι, όσο δηλαδή παρέμενε στο 
αλώνι, οι νοικοκυραίοι κοιμόντουσαν 
στο αλώνι, δίπλα στη σοδιά, γιατί υπήρ-
χε ο φόβος της κλοπής. 

Επόμενη εργασία μετά τη μεταφορά 
του σιταριού στο σπίτι ήταν η συλλογή 
και μεταφορά των άχυρων στους αχυ-
ρώνες του νοικοκυριού για να ταΐζουν 
τα υποζύγια το χειμώνα. 

Ο Ιούλιος είναι ένας μήνας με πολλές 
γιορτές και πανηγύρια, όπως της Αγίας 
Κυριακής στις 7, της Αγίας Μαρίνας 
στις 17 που είναι προστάτιδα των παι-
διών, του Προφήτη Ηλία στις 20, της 
Αγίας Παρασκευής στις 26 που προ-
στατεύει τα μάτια, του Αγίου Παντελε-
ήμονα στις 27.

Με το λίχνισμα, όμως, συνδέεται και 
ο προφήτης Ηλίας που διαφεντεύει 
τους ανέμους, γι’ αυτό άλλωστε ο Ιού-

λιος ονομάζεται και Αηλιάτης ή Αηλιάς.
Η λαϊκή φιλοσοφία έχει εκφραστεί 

και με παροιμίες και παροιμιώδεις φρά-
σεις για το αλώνι και το αλώνισμα:

«Ο Αηλιάς κόβει σταφύλια και 
η Αγία Μαρίνα σύκα».
 «Τον Ιούλη κι οι γριές 
κάνουνε ξετσιπωσιές».

«Από τ’ Αι-Λιος ο καιρός γυρίζει 
αλλιώς».

 «Η καλή αμυγδαλιά ανθίζει το 
Γενάρη και βαστάει τ’ αμύγδαλα όλο 

τον Αλωνάρη».
«Ο Θεριστής θερίζει, ο Αλωνάρης 

αλωνίζει κι ο Αύγουστος ξεχωρίζει».
 «Στο κακορίζικο χωριό 
τον Αλωνάρη βρέχει».

«Τ’ Αλωναριού τα κάματα, 
τ’ Αυγούστου τα λιοβόρια». 

 «Της Αγιάς Μαρίνας ρόγα και του 
Αή Λια σταφύλι και του 

Αγιού Παντελεήμονα γιομάτο 
το κοφίνι».

 «Τον Αλωνάρη δούλευε 
καλό χειμώνα να έχεις».

(1) ζεύλα ή ζεύγλα (η): Οι ζεύλες είναι δύο. 
Κάθε ζεύλα αποτελείται από δυο κυρτά 
ξύλα, που οι άκρες τους σμίγουν και κά-
νουν είδος θηλιάς. 
Η ζεύλα, είναι σύνεργο που μοιάζει με τη 
λαιμαργιά. Μέσ΄ απ΄ αυτές τις ζεύγλες περ-
νούσαν τα κεφάλια των βοδιών.
(2) Ντουγένι: Το ντουγένι που το χρησιμο-
ποιούσαν για το αλώνισμα ήταν δύο φαρδιά 
ξύλα με κάθετες κοφτερές γρανιτόπετρες 
από κάτω για να κόβονται τα στάχυα και να 
βγαίνει το σιτάρι.
(3) βουκέντρα: ίσιο κλαδί ελιάς ύψους 1,5 
μ. περίπου
(4) το σκύβαλο: τα αποκοσκινίδια, τροφή για 
τις κότες
(5) τα κότσαλα: χοντρά υπολείμματα από 
την καλαμιά.
(6) η κουρκούτ’: χοντραλεσμένο σιτάρι για 
την παρασκευή τραχανά και κισκέτς. 

Σταυρός ως σύμβολο θρησκείας εί-
ναι μεγάλο καύχημα, το παντοδύναμο 
όπλο κατά του διαβόλου. Πολλοί πατέ-
ρες της Χριστιανοσύνης με προεξάρ-
χοντα τον Απόστολο της οικουμένης 
Παύλο, μίλησαν για το σύμβολο τούτο 
και εξήραν με λόγους σοφίας τον ρόλο 
του. Για τούτο η ανεύρεση και ύψωσή 
του κατατάσσεται στις σπουδαίες δε-
σποτικές γιορτές της Χριστιανοσύνης.

Το γεγονός τιμάται στις 14 Σεπτεμ-
βρίου, κάθε χρόνο. 

Το κύρος και η ύψιστη σημασία του 
Σταυρού εκδηλώθηκε όταν ο Κωνστα-
ντίνος κινούμενος κατά του Μαξεντίου 
το έτος 312 μ.Χ. είδε το όραμα με τη 
ρήση «Εν τούτω νίκα». 

Από τότε, ενστερνίσθηκε τον Χρι-
στιανισμό και έγινε θερμός υποστηρι-
κτής του.

Η ιστορία παραδίδει ότι η μητέρα του 
αυτοκράτορα Ελένη, μετά από απαίτη-
ση του γιού της, ξεκίνησε το έτος 326 
μ.Χ. για την Ιουδαία με σκοπό να ερευ-
νήσει τις συνθήκες που μαρτύρησε 
ο Θεάνθρωπος και να αναζητήσει το 
σταυρό του μαρτυρίου του. Εκεί, μετά 
από προσεκτικές έρευνες και ανασκα-
φές, ανάμεσα στους παραπεταμένους 
σταυρούς εντόπισε εκείνον, τον μο-
ναδικό του μαρτυρίου του Χριστού. Η 
παράδοση λέει ότι η Ελένη οδηγήθηκε 
σ’ αυτόν από την ευωδία βασιλικού που 
είχε φυτρώσει μόνο γύρω απ’ το σύμ-
βολο αυτό. Μάλιστα προς επιβεβαίωση 
της αλήθειας και της δύναμης αυτού 
του σταυρού, και πάλι η ιστορία μαρτυ-
ρεί, όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή 
γυναίκα, εκείνη αναστήθηκε.

Στο σημείο όπου υπήρχε ο αρχαί-
ος ναός της Αφροδίτης, η μητέρα του 
Κωνσταντίνου έχτισε τον θαυμάσιο 

«Ύψωση του τιμίου Σταυρού» 
Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

ναό της Αναστάσεως που μέχρι σήμε-
ρα λαμπρύνει τη χριστιανοσύνη και στις 
14 του μηνός Σεπτεμβρίου του 335 ο 
πατριάρχης Μακάριος εναπόθεσε μέσα 
τον ευρεθέντα σταυρό.

Αυτή θεωρείται η πρώτη και ένδοξη 
ύψωση του Τιμίου Σταυρού-L’exaltation 
de la Sainte Croix.

Τρεις περίπου αιώνες μετά, οι Πέρσες 
κατέλαβαν την Παλαιστίνη και άρπαξαν 
μεταξύ άλλων τον σταυρό ως λάφυρο 
τον οποίο, αν και αλλόθρησκοι, τιμού-
σαν και προσκυνούσαν ως αντικείμενο 
που έχει υπερφυσικές ιδιότητες.

Γνωρίζουμε ότι ο βυζαντινός αυτο-
κράτορας Ηράκλειος μετά από περι-
φανή νίκη κατά των Περσών το 628 
μ.Χ. ανέκτησε το ιερό σύμβολο και 
το μετέφερε την επόμενη χρονιά στην 
Κωνσταντινούπολη, στις 14 και πάλι Σε-
πτεμβρίου και τέλεσε λαμπρό θρίαμβο, 
όπως τότε συνηθιζόταν, στην πρωτεύ-
ουσα προς τιμήν της επιτυχίας του. Τέ-
λος ο σταυρός κατέληξε στο χώρο που 
ανήκε, στην Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η 
δεύτερη ύψωσή του.

Στις εκκλησίες κυριαρχεί τη μέρα της 
γιορτής το απολυτίκιο 

«Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευ-
λόγησον την κληρονομίαν σου...» και 
στους πιστούς μοιράζεται βασιλικός που 
συμβολίζει τις συνθήκες εύρεσης του 
σταυρού ενώ τηρείται αυστηρή νηστεία. 

Σημειώνεται και τούτο: 
Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Παυ-

λίνος αναφέρει ότι η εκκλησία των Ιε-
ροσολύμων θεώρησε ότι ο Σταυρός του 
Χριστού πρέπει να ανήκει σε όλη την 
χριστιανοσύνη και γι’ αυτό αποφάσισε 
να τεμαχίσει το Τίμιο Ξύλο και να το 
διοχετεύσει σε όλη την απανταχού Εκ-
κλησία. Έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα 
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πολλά μικρά τεμάχια, τα οποία φυλάσ-
σονται ως τα πολυτιμότερα κειμήλια, κυ-
ρίως στις ιερές μονές του Αγίου Όρους.

Στο χώρο της λαογραφίας οι σημα-
ντικοί λαογράφοι μας Γ. Μέγας και Δ. 
Λουκάτος παραδίδουν τα ακόλουθα: 

Με το βασιλικό που παίρνουν από την 
εκκλησία, οι νοικοκυρές συνηθίζουν σε 
διάφορα μέρη να φτιάχνουν το προζύμι 
της χρονιάς.

Η γιορτή του Σταυρού έχει ιδιαίτερη 
σημασία για τους γεωργούς, διότι απο-
τελεί την αφετηρία της νέας γεωργικής 
χρονιάς, ενόψει της σποράς. Τούτοι 
συνηθίζουν να φέρνουν στην εκκλησία 
μείγμα από τα δημητριακά που θα σπεί-
ρουν -το λεγόμενο πολυσπόρι- για να 
δεχθούν την ειδική ευλογία του ιερέα: 

«Βλαστήσαι την γην, και δούναι σπέρ-
μα το σπείροντι, και άρτον εις βρώσιν» 

Από την ημέρα του Σταυρού, οι ναυ-
τικοί συνήθιζαν να σταματούν τα μακρι-

νά ταξίδια με ιστιοφόρα, όπως συμβού-
λευε και η παροιμία: 

«Του Σταυρού, σταύρωνε και δένε».
Σε κάποια μέρη πάλι γίνεται η «κηδεία» 

του Λειδινού (αντιμετάθεση γραμμάτων 
του όρου Δειλινός) με μοιρολόγια και 
κεριά και ταφή αχυρένιου ομοιώματος 
νέου άνδρα  που συμβολίζει τον απο-
χαιρετισμό του απογευματινού ύπνου 
και γεύματος καθότι από κείνη τη μέρα 
αρχίζουν οι δουλειές αλλά και διότι αρ-
χίζει να μαραζώνει και η φύση-φθινό-
πωρο-πάντα όμως με την αναμονή της 
αναγέννησης την επόμενη χρονιά.

«Πάλι θα ρθεις, Λειδινέ μου με του 
Μάρτη τις δροσιέςμε τ’ Απρίλη τα λου-
λούδια τσαι του Μάη τις δουλειές... 
Ήρθε η ώρα να μας φύγεις, πάαινε εις 
το καλό, τσαι με το καλό να έρθεις τσ’ 
όλους να μας βρεις γερούς…» ...και τη 
μέρα τούτη γιορτάζουν ο Σταύρος και 
η Σταυρούλα!

Ποσότητα: 4 άτομα
Υλικά 
8 μελιτζάνες φλάσκες
4 αυγά
1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο 
(μόνο τα φύλλα)
300γρ. κεφαλάκι Μυτιλήνης (λαδοτύρι)
4 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. βούτυρο ή μαργαρίνη
1 κ.γ. ζάχαρη
αλάτι
πιπέρι
για την κρέμα
200 γρ. ελαιόλαδο
5 κ.σ. γάλα
½ φλιτζ. μυτζήθρα ξερή τριμμένη ή 
κεφαλοτύρι
1 αυγό

Εκτέλεση
Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις 

κόβουμε κατά μήκος, σαν βαρκάκια. Τις 

βράζουμε σε κοχλάζον νερό με λίγο 
αλάτι και το χυμό λεμονιού, για 10 λεπτά. 
Τις στραγγίζουμε και βγάζουμε τη σάρκα 
τους με κουταλάκι.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση για τις 
μελιτζάνες. Χτυπάμε τα αυγά και 
προσθέτουμε τη σάρκα από τις 
μελιτζάνες και τα υπόλοιπα υλικά εκτός 
από αυτά για την κρέμα.

Γεμίζουμε τις μελιτζάνες και τις 
βάζουμε σε ταψί. Χτυπάμε με πιρούνι τα 
υλικά για την κρέμα, το αυγό, το γάλα και 
τη μυζήθρα και ανακατεύουμε. Βάζουμε 
από αυτήν την κρέμα πάνω σε κάθε 
μελιτζάνα.

Αλείφουμε με ελαιόλαδο την επιφάνεια 
της κρέμας και το υπόλοιπο το ρίχνουμε 
στο ταψί.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180 °C για 1 ώρα.

Μυτιλήνη
Νησιά βορείου αιγαίου

Μελιτζάνες παπουτσάκια (Σκαφούδες)

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (αγιογραφία)
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ΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

Ένα σφουγγάρι βρήκα χτες στο δρόμο πεταμένο

η μυρουδιά που σκόρπιζε μ’ έχει ξετρελαμένο!

Το πραματάκι, είπα, αυτό στο στίχο θα το κλείσω

γιατί πολύ με κόλασε κ’ έσκυψα να ρωτήσω.

Σαν πιο λαιμό γλυκά- γλυκά χάιδευε κρουσταλλένιο

μ’ ωραίο, σβέλτο, ευωδιαστό, σβέρκο λεμονανθένιο;

Και ποια δυο ωραία τρέμουλα δροσόλουζε, ποια στήθια

ίσως και άλλα πράματα όχι άσχημα αλήθεια,

που σαν το πω, αδιάντροπο θα με χαρακτηρίσουν

κι ας μην μπορούν χείλη να πουν δίχως και να κολλήσουν!

Ξέρω πως θα με πουν πολλοί βρώμο και κουσελιάρη

κι άλλοι πως έχω ασήκωτη τρέλα με το καντάρι.

Τόσο που ψιλολόγησα για ένα παλιό σφουγγάρι

που ‘κλαιγε τη χαμένη της αφέντρας του τη χάρη.
  

Ασημάκης Βεϊνόγλου (1866-1956)

Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

Μάνα
Αφιερωμένο σ’ όλες τις μάνες του 
κόσμου, στις γυναίκες που μου έδωσαν 
παιδιά και ειδικότερα στη μάνα μου που 
μ’ έφερε στη ζωή.

Μάνα: Μια λέξη είναι τόσο δα μικρή
μέσα της άπειρη, δύναμη κρυφή
με δυο συλλαβές τόσο απλά γραμμένη
με το αιώνιο θαύμα της ζωής δεμένη. 
Μάνα: ταγμένη είσαι ν’ αγαπάς με 
πάθος
αγκαλιά ζεστή, τ’ ουρανού έχει το 
πλάτος χάδι αέρας, μινύρισμα απαλό
της αγάπης το μητρικό φιλί ζεστό.
Μάνα: Εσύ μες τους πόνους πάντα μας 
γεννάς ποτέ τις προσταγές της φύσης 
δεν ξεχνάς μάχεσαι σκληρά, μ’ αγάπη 
και με πείσμα συνέχεια να δώσεις, στης 
ζωής το νήμα.
Μάνα: Η ζωή απ’ τους μαστούς σου 
στάζει λαίμαργα, κάθε βρέφος τη 
θηλάζει
η φύση στους ώμους σου στήριξε την 
ελπίδα και τη συνέχιση στης ζωής την 
αλυσίδα. 
Μάνα: Τον φόβο πάντα μες το θάρρος 
τον τυλίγεις πίσω δεν έκανες, ποτέ σου 
δεν λυγίζεις με βήματα ορθά μπροστά 
μας οδηγείς με χέρια στιβαρά πάντα μας 
κρατείς.
Μάνα: Αν απ’ το γάλα σου κάποτε 
στερέψεις με τις σάρκες σου, προθύμως 
θα μας θρέψεις τις πίκρες που η ζωή 
κάθε μέρα φέρνει το μητρικό χαμόγελό 
σου τις γλυκαίνει.
Μάνα: Ζώης δροσιά κι’ αστείρευτη 
πηγή σε υμνούν και σε δοξάζουν όλοι 
οι λαοί μικροί μεγάλοι, το φέγγος σου 
θαυμάζουν μ’ αγάπη και στοργή όλοι σ’ 
αγκαλιάζουν.
Μάνα: Συ που τα παιδιά στον κόσμο 
δίνεις την συνέχεια κρατάς δεν την 
αφήνεις αιώνιος κρίκος της ζωής μας θα 
‘σε στον χρόνο τον άπαντα ευλογημένη  
να ’σαι.

Στρατής Καραβασίλης 

Επί της πυράς
Είναι πολύ αργά να μετανοείς,
τώρα που βρίσκεσαι, πια, επί της πυράς,
όταν δεν υπάρχει καμιά ελπίδα
να πάρεις πίσω 
τα «γιούχα» που φώναζες μαζί με τον 
μαινόμενο όχλο,
όταν αγόρευες στα λαϊκά δικαστήρια,
εσύ ο μοιχός, υπέρ της καταδίκης
αυτών που παρέβησαν 
την έκτη εντολή του Μωυσή.
Πώς να πάρεις πίσω τα ζήτω που 
φώναζες 
στις λαοσυνάξεις των αγανακτισμένων,
όταν εκθείαζες ως θεία δίκη την 
λαιμητόμο,
όταν έταζες με τόση υποκρισία
την βασιλεία των ουρανών 
στους πιστούς της συναγωγής σου.
Είναι πολύ αργά, πια,
και για όσους έστειλες στην Τροία
να πεθάνουν από το χέρι του Έκτορα.

Βασίλης Ψαριανός

Με το κλειδοκύμβαλο 
της σιωπής
Προσωπιδοφόροι δικαστές 
έκριναν ένοχη 
την πανδημία 
των ηλιόλουστων ημερών μας 
και απαγόρευσαν την εναλλαγή 
των εποχών.

Για λόγους εθνικού συμφέροντος, λέει,
παρατείνεται η διάρκεια του χειμώνα,
απαγορεύεται η ανθοφορία της 
πασχαλιάς και του αβαγιανού,
οι επισκέψεις των μελισσών στο λιβάδι 
με τις παπαρούνες.
Αναβάλλεται επ΄ αόριστον 
η Γενική Συνέλευση των χελιδονιών 
και οι δεήσεις των γλάρων για τον 
πολλαπλασιασμό των ιχθύων. 
Θα συλλαμβάνονται επ΄ αυτοφώρω 
οι συλλέκτες παλαιών πινάκων 
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και οι προπαγανδιστές της πανδαισίας 
των οικογενειακών συνάξεων.
Θα διώκονται οι συνωμότες που 
απεργάζονται 
την εξαφάνιση των Οίκων Ευγηρίας.
Όλοι υποχρεούνται να καταβάλουν 
το πρόστιμο
για τον «πρότερον ηλιόλουστον βίον» 
τους·
εξαιρούνται μόνον οι μυημένοι που 
χορεύουν
τον μυστικό χορό των Σούφηδων,
με το κλειδοκύμβαλο της σιωπής.

Απρίλης 2020.
Βρισηίδα Ψαλιδομάτη

Ώρα μηδεν...
Ώρα μηδέν, «τέρας»... απειροελάχιστο 
τα «δόντια του» μας δείχνει, 
και κατηγόριες άγνωστες, στην κεφαλή 
μας ρίχνει!
Ώρα μηδέν, ήχος κανείς, μα στη «ροή» 
της μάχης,
αυτό το..«τίποτα» θαρρείς, πως έγινε.. 
στρατάρχης!
Τις θύρες μας κλειδώνουμε, μα το 
«θεριό’ναι » μέσα!
ποιά «Μοίρα» μας ταλαιπωρεί, 
κακούργα και..μπαμπέσα;  
Ψηλά ο ήλιος λαμπερός, χαρμόσυνος 
διαβαίνει,
κι’ο Αυγερινός, αδιάφορος, στον ουρανό 
ανεβαίνει.
«Τί στο καλό; τι στην οργή, μόνο σεμάς 
συμβαίνει,
όλα τα πλάσματα καλά, κι εμείς..
τυρανισμένοι;»
«Ακούστε σεις οι Άνθρωποι, φύτρα 
κακών δαιμόνων» σ’αυτή τη γή η 
«τέρψη» μας, 
σκοπός δεν είναι μόνον.»
«Τη Φύση» αγνοήσαμε, και θα το πώ 
και πάλι»,
«γι’αυτό,.. «Ιό» μας έβαλε, «Κορώνα» 
στο κεφάλι!»

Γιώργος Κόμης

Της πόλης Έψιλον
Την πόλη μην την λυπάσαι
έμαθε ότι την φοβάσαι
Στα πεζοδρόμια 
είναι δεμένη η αγωνία σου
που έχασες τον ουρανό 
της νύχτας της
Για την μέρα
γνώριζες πολλά από καιρό
μα οι χαραμάδες 
της ζωής σου 
στερήθηκαν το φως
της νιότης σου
Τώρα γύρισες 
Την πλάτη στον χρόνο

(Απολογίες» Μάκης Αξιώτης
Μυτιλήνη Μάης 20)

Ηχώ Πετρήεσσα

Φορούσε πέπλο μ’ ανθισμένες 
πασχαλιές
ένα μπουκέτο κράταγε στο χέρι 
χαμομήλι
λεβάντα μοσχοβόλαγαν τα χείλη
αγριοπίναρα, παντού φασκομηλιές.

Τον κερασφόρο εσυντρόφευε θεό,
με τον αυλό, τη σύριγγα, την λύρα
μα ήταν άπονη κι απάνθρωπη η μοίρα
για την πανέμορφη την νύμφη, την 
Ηχώ.

Μόνο αντίλαλο να βγάζει μακρινό
από την Ήρα τιμωρήθηκε η καημένη
μια στεναχώρια που ’χα μέσα μου 
κρυμμένη
μαζί μ’ εκείνη αντηχεί πια στο κενό.

Γιώργος Μεταξάς

Ιωάννα Πετροπούλου
“Η Σμύρνη των βιβλίων”
Συγγραφείς, μεταφραστές, εκδό-
τες, τυπογράφοι (1764-1922)
Έκδοση "Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών", σελ. 204
Αθήνα 2020

Καθώς πλησιάζει η συ-
μπλήρωση εκατό χρόνων 
από τη Μικρασιατική Kα-
ταστροφή, το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών 
προτείνει την ευκαιρία 
ανάκτησης της Σμύρνης 
μέσα από τη βιβλιογρα-

φική παραγωγή της. Κυκλοφορεί σε 
ψηφιακό δίσκο τη «Σμυρναϊκή βιβλιο-
γραφία 1764-1922» και μαζί τη γοητευ-
τική εξιστόρηση της περιπέτειας των 
βιβλίων στην ιωνική πρωτεύουσα από 

Καίτη Παυλή 
Ποιήματα
Ανοίγεις το Παράθυρο, 
Εκδόσεις ΑΩ

«Η Καίτη Παυλή 
ανοίγει το παράθυρο 
της ψυχής της»

Παίρνοντας ανά χεί-
ρας τη γραφίδα για 
την Πετριανή ποιήτρια 
Καίτη Παυλή, προκει-
μένου να φιλοτεχνήσω 
με σεμνή φιλοκαλία ένα 

πολύ σύντομο βιβλιοκριτικό σημείωμά 
μου, με συνέχει πολύ ζωηρή θυμική 
πύκνωση, ανατρέχοντας πολύ νοερά 
σε πλείστες όσες παιδικές μου αναμνή-
σεις από την αλλοτινή αριστοκρατική 
Πέτρα!

Τοιουτοτρόπως αναπτύσσεται πη-
γαία ένας αισθαντικός, ανάδρομος 
πνευματισμός, αφενός  μετά του πολ-
λού ελληνιστή Θρασύβουλου Σταύρου 
και Κίμωνα Μιχαηλίδη, αφετέρου με 
την Έφη και τον αξέχαστο Ασημάκη 
Πανσέληνο, του Ορέστη Κανέλλη, του 
Τάκη Οικονομίδη, του Κωνσταντίνου 
Χριστόπουλου και Τοκμακίδη, τις ερά-
σμιες Φρόσω και Ελβίρα Ζούρου. 

Έτσι επί τούτο επικεντρώνομαι ειδο-
λογικά σε μια δειγματοληπτική αισθητι-
κή ταξινόμηση καθ’ ομάδες θεματικές, 
ως προς με τις μάλα λυρικές λαμπηδό-
νες «Οι λέξεις της Ποίησης», «Ερωτικά 
Ι και ΙΙ», ως προς δε τα μεστά ελεγειακά 
επιτεύγματα «Ποίηση», «Κολυμπώντας 
γενναία», κυρίως την «Ελεγεία» την αφι-
ερωμένη στο αδελφό της Μιχάλη και 
την «Απουσία» στον Στέλιο, ¨Το κουτί 

και το κλειδί του», «Ανοίγεις το Παρά-
θυρο», μα ωστόσο πάνω από τα πάντα 
προσωπικά με άγγιξε και με σημάδεψε 
το κάλλιστο ποίημα «Περίπατος στη 
συνοικία Κ. της Αθήνας».

Περαιώνοντας, όλα τα παραπάνω, 
είναι αδύνατο να συμπληρώσω αυτό 
το σχετικό σημείωμά μου, χωρίς τους 
μύριους επαίνους για την εμπνευσμένη 
εικονογράφηση της Σοφίας Τζίμα, στην 
έκδοση της συλλογής «Ανοίγεις το Πα-
ράθυρο».

ΔΗΜΟΣ Α. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
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την ιστορικό Ιωάννα Πετροπούλου – 
την έκδοση, την ανάγνωση, τη διάδοση, 
αλλά και την κατοπινή μάχη για την απο-
γραφή τους. Με αυτό τον τρόπο, πα-
ρατηρεί προλογικά ο Πασχάλης Κιτρο-
μηλίδης του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, εξασφαλίζεται ένας διάλογος 
ανάμεσα στους θρύλους που περιστοι-
χίζουν την πολύβουη, πολυπολιτισμική, 
πολύπαθη Σμύρνη και την επιστημονική 
έρευνα έτσι ώστε να αποκτήσουμε μιαν 
ιστορικότερη εικόνα του παρελθόντος.

Προϊόν συνεργασίας του Κέντρου με 
το Βιβλιολογικό Εργαστήριο «Φίλιππος 
Ηλιού», ο ψηφιακός δίσκος της βιβλι-
ογραφίας περιλαμβάνει 2.537 λήμματα 
βιβλίων, φυλλαδίων, μονόφυλλων, εφη-
μερίδων και περιοδικών στα ελληνικά, 
τα φραγκοχιώτικα και τα καραμανλίδι-
κα. Αρχικό κορμό της εργασίας αποτέ-
λεσε, όπως εξηγεί η συγγραφέας, η πο-
λύτιμη καταγραφή του ιατρού συλλέκτη 
Αθανασίου Χατζηδήμου (1910-1967), 
μιας εμβληματικής προσωπικότητας 
που γεννήθηκε στο Αϊδίνι, ενηλικιώ-
θηκε στη Μυτιλήνη, σπούδασε ιατρική 
στο Παρίσι, έλαβε μέρος στον ισπανικό 
Εμφύλιο και στον ελληνοϊταλικό πόλε-
μο, εργάστηκε στην Αθήνα ως ιδιωτι-
κός ιατρός και διευθυντής νευρολογί-
ας στην Πολυκλινική Αθηνών, υπήρξε 
συνεργάτης της Επιθεώρησης Τέχνης 
και συλλέκτης σπάνιων βιβλίων. Η δική 
του εργασία κατέγραψε 940 βιβλία 
αντλημένα από δέκα ιδιωτικές και δη-
μόσιες βιβλιοθήκες. Τη βιβλιογραφική 
συγκομιδή Χατζηδήμου τριπλασίασαν 
η Σάντρα Βρέττα και η Πόπη Πολέμη 
εκμεταλλευόμενες την εργασία του 
Βιβλιολογικού Εργαστηρίου έτσι ώστε 
να επεκτείνουν την έρευνά τους στους 
καταλόγους 264 ελληνικών και ξένων 
βιβλιοθηκών.

Η «Βιβλιογραφία», εξηγεί η Ιωάν-
να Πετροπούλου, δεν συνιστά απλό 
άθροισμα λημμάτων αλλά απομνη-
μειώνει την ιστορία της πόλης στην 

εξελικτική πορεία της. Μέσα από την 
εκδοτική παραγωγή παρακολουθούμε 
τη διαδικασία ανάπτυξης της πόλης, 
την άνοδο των μεσαίων στρωμάτων –
εμπόρων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, 
δασκάλων και γιατρών– την άνθηση 
της παιδείας, τον όψιμο νεωτερισμό 
της ανάγνωσης, τη διάδοση της ελλη-
νικής εθνικής ιδέας. Η πόλη έτσι που 
συγκροτήθηκε από μεταναστευτικά 
πληθυσμιακά ρεύματα, αρχίζει από 
τα μέσα του 19ου αιώνα να σημειώνει 
αλματώδη πρόοδο, αφήνοντας πίσω 
το πρώτο στάδιο της λάσπης και της 
ρυπαρότητας για να μετατραπεί σε κο-
σμοπολίτικο «θερμοκήπιο πολιτισμού» 
και συγχρόνως σε λίκνο της ιδέας του 
ελληνικού εθνισμού. Το πρώτο γνω-
στό ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε στη 
Σμύρνη καταγράφεται το 1764. Μεσο-
λαβεί εβδομήντα χρόνων σιωπή για να 
φτάσουμε στη δεύτερη καταγραφή το 
1832 – και κατόπιν στο δεύτερο μισό 
του αιώνα, όπου πραγματοποιήθηκε 
μια τόσο αλματώδη ανάπτυξη οικο-
νομίας, παιδείας και θεσμών, ώστε, 
σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία να 
προκύπτει πως στη διάρκεια του 19ου 
αιώνα εκδόθηκε στη Σμύρνη το 3,7% 
της εκ 47.600 τόμων παραγωγής ελλη-
νικών βιβλίων της εποχής.

Η «Βιβλιογραφία» αποτελεί κι αλ-
λιώς εργαλείο ιστορικής γνώσης. Διότι 
παρακολουθώντας μέσα από τα βιβλία 
την κοινωνική φυσιογνωμία των Σμυρ-
ναίων, η σύγχρονη ιστοριογραφία κα-
τόρθωσε, σύμφωνα με τη συγγραφέα, 
να αντιληφθεί τις αποσιωπήσεις που 
έλαβαν χώρα όσον αφορά την αρχαϊ-
κή πρώτη φάση της πόλης. Επρόκειτο 
για μια αναμενόμενη φυσική αντίδραση 
των πρώτων νοσταλγικών μαρτυριών 
αλλά και της ιστοριογραφίας μετά την 
καταστροφή, οι οποίες συγκάλυψαν τη 
δύσκολη πραγματική εικόνα του τόπου 
για να καλλιεργήσουν τον μύθο μιας 
αδιαλείπτως ανθοφορούσας Σμύρνης.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Μυτιλήνης,
Ημερολόγιο 2020
Aφιερωμένο στη διετία 1913-1914 

«Το Ημερολόγιο του 
2020 αποτελεί συνέ-
χεια του Ημερολογί-
ου 2019, με το οποίο 
η Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Μυτιλή-
νης, αξιοποιώντας το 
πλούσιο και ιστορικής 

σημασίας υλικό που διαθέτει, παρου-
σιάζει συνοπτικά μια εικόνα των σημα-
ντικότερων ιστορικών γεγονότων που 
αφορούν στη Λέσβο κατά τον πρώτο 
χρόνο μετά την απελευθέρωση τον 
Νοέμβριο του 1912. 

Η έρευνα και τα στοιχεία που παρου-
σιάζονται βασίζονται αποκλειστικά σε 
υλικό από τις συλλογές της βιβλιοθήκης 
και κυρίως σε πρωτογενείς πηγές όπως 
τα άρθρα των τοπικών εφημερίδων 
Λέσβος, Σάλπιγξ και Λαϊκός Αγών της 
περιόδου Ιανουάριος 1913-Ιανουάριος 
1914.

Καταγράφεται η αβεβαιότητα και το 
έντονο διπλωματικό παρασκήνιο που 
εξελίσσεται στην Ευρώπη καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 1913 και αφορά στο 
μέλλον των νησιών του Αιγαίου και 
την ένωσή τους με την Ελλάδα. Επίσης 
αποτυπώνεται η αγωνία και ανησυχία 
των κατοίκων της Λέσβου, οι οποίοι εκ-
φράζουν με κάθε ευκαιρία τον διακαή 
πόθο τους για ένωση, απορρίπτοντας 
οποιαδήποτε άλλη λύση. Τέλος, παρου-
σιάζονται οι σχέσεις και η συμβίωση 
χριστιανών και μουσουλμάνων στο νησί 
μετά την απελευθέρωση. Τα παραπάνω 
θέματα μονοπωλούν το ενδιαφέρον 
του τοπικού τύπου και μπορεί κανείς 
να αντλήσει πληροφορίες από εκτενή 
ρεπορτάζ και άρθρα, διαμορφώνοντας 
μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα των 
γεγονότων της εποχής».

Τα παραπάνω είναι από τον κατατοπι-
στικό πρόλογο του Ημερολογίου-βιβλί-
ου που κυκλοφόρησε η Δημόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης και είναι 
αφιερωμένο στη διετία 1913-1914 όταν 
το νησί μας έκανε τα πρώτα ελεύθερα 
βήματά του.

Τα τεκμήρια που δημοσιοποιούνται 
έχουν αντληθεί από τις συλλογές της 
βιβλιοθήκης και κατανέμονται στις πα-
ρακάτω ενότητες: 

-Ο δρόμος προς την ένωση με την 
Ελλάδα, 

-Η πρώτη επέτειος της Απελευθέρω-
σης της Λέσβου, 

-Κώτσος Λούης: ένας γραφικός πα-
τριώτης, 

-Η συνύπαρξη χριστιανών και μου-
σουλμάνων.

Θ. Πλατσής

Memories 
Ποιητική συλλογή του 
Δημήτρη Νικορέτζου

Παραστρατήσαμε 
φίλοι μου, παραπήρα-
νε αέρα τα μυαλά μας, 
τον κόσμο όλο πως 
εξουσιάζουμε πιστέ-
ψαμε, παραβλέψαμε 
το μεγάλο θηρίο, τον 
σκώληκα, αθάνατοι, 

λέει, θα γινόμασταν και σφυρίζαμε 
αλαζονικά. 

Κι ο Θεός έβλεπε από ψηλά, κούνα-
γε το κεφάλι, λυπότανε το ανθρώπινο 
το γένος. Κι απάντεχε. Απάντεχε μπας 
και ξαναβρούνε τον ίσιο το δρόμο οι 
Χριστιανοί. Μα τίποτα το καλύτερο. 
Προς το χειρότερο διαβαίναμε. Και 
τον βλαστημούσαμε. Τον περιπαίζαμε. 

Και τότεσου πια, ο μεγάλος και πάν-
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σοφος Πατέρας, με βαριά καρδιά, 
αποφάσισε να μας τραβήξει το αυτί με 
αγάπη μπας και ξαναβρούμε το δρόμο 
τον σωστό. 

Κι έστειλε ετούτο το μικρούτσικο, 
το βλαβερό και θανατηφόρο μικροορ-
γανισμό που τόνε λένε κορονοϊό (που 
λένε δεν είναι μικροοργανισμός αλλά 
μόριο πρωτεΐνης ή κάτι τέτοιο, πού να 
καταλάβω) και σπέρνει την φρικτή αρ-
ρώστια covid-19. 

Αγώνας στον αγώνα να τον σταμα-
τήσουμε, που όμως, δύσκολα πράμα-
τα, δεν είναι εύκολο. Κλειστήκαμε στα 
σπίτια μας, χάνουμε τη δουλειά μας, 
χάνουμε λεφτά, μα, Θε μου, δώσε να 
σωθούνε τα πλάσματά Σου τα αγαπη-
μένα. 

Σε τούτο το πέλαος που διαβαίνουμε 
με σκισμένα πανιά, μια αναλαμπή πρό-
βαλε στο παναθύρι μου, φως ξεχύθη-
κε, γιόμισε η κάμαρη, το σπίτι ολάκερο 
γιόμισε, φεγγοβόλησε. 

Ο ταχυδρόμος ήτονε που είχε βρο-
ντήξει την πόρτα κι ένα φάκελο μου 
προσχέρωσε. Το άνοιξα κι ένα ανθι-
σμένο περιβόλι πρόβαλε, με τα απαλά 
χρώματα τα ταιριαστά και τη γνώση 
ορθάνοιχτη στο γραφείο απάνω ακου-
μπισμένα. Κι απόμεινε το φως ολούθε. 
Και στην ψυχή μου όρμηξε.

Ένα ποίημα. Μια συλλογή από ποι-
ήματα ξεπρόβαλαν κι εκεί μέσα, ένα 
πρόσχαρο, φιλικό πρόσωπο, μου 
‘φερε τις θύμησες σαν το αντάμωσα 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ναι, 10 
του Οκτώβρη το 2012. Kι αργότερα 
στη Βατούσα απ’ όπου κι οι δυο κα-
ταγόμαστε. Θυμάμαι, γιομάτες ήτονε 
καρέκλες και διαδρόμοι αλατζαδια-
στό ασκέρι ανήσυχο κι ομιλητικό σε 
διαπασών χαμηλόβαθμη, χαμόγελα, 
ματιές περίεργες παράξενες και γκρι-
μάτσες εκφραστικές. Ένα σμάρι υπό-
κωφα βουερό, πολύχρωμο, με κεφάλια 
ασπρισμένα τα πιότερα που φανερώ-
νανε σύναξη σπάνιας βαρύτητας. Κι 

εκεί, ίσαμε δέκα μέτρα μπροστά μου, 
τον ξεχώρισα. Πρόσωπο Αυγουστιά-
τικη πανσέληνος, χαμογελαστός, φιλι-
κός  κι ομιλητικός. Τον θυμήθηκα. Ναι 
ήταν ο Δημήτρης ο Νικορέτζος.

Το όνομα αυτό τα λέει όλα για όσους 
καλή σχέση με την ποίηση έχουν. 

Χάζευα, λοιπόν, το βιβλίο που μου 
‘φερε ο ταχυδρόμος, μια ζάλη με 
κατέλαβε και «τι δουλειά όμορφη κι 
αυτή!» μονολόγησα θαμάζοντας. 

Κι η ζάλη γίνηκε πυρετός και φως 
σαν το άνοιξα και διάβασα τον πρό-
λογό του. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΠΟΙΗΣΗ. Η επικεφαλίδα ετούτη φω-
τοβόλησε στο μυαλό μου ένα άλλο με-
γάλο όνομα, του Νομπελίστα Έρνεστ 
Χέμινγουεϊ και το Αυτοβιογραφικό μυ-
θιστόρημα του «Αποχαιρετισμός στα 
όπλα»:  «….Σε μια στιγμή βγήκα έξω 
κι εγκατέλειψα την κλινική. Και γύρισα 
στο ξενοδοχείο κάτω από τη βροχή» 
έτσι τελειώνει ο Χέμινγουεϊ. 

«Δρομολογώντας, μετά από είκοσι 
συναπτά έτη σιωπής, στις ράγες της 
αμαξοστοιχίας του χρόνου, την ανά 
χείρας ποιητική συλλογή, θα ήθελα να 
καταθέσω –όπως το συνηθίζω πάντα, 
από τη θέση αυτή- τοις… εντευξομέ-
νοις τον, ούτως ειπείν, ποιητικό μου 
απόλογο, διατυπώνοντας σκέψεις, 
στοχασμούς αλλά και προβληματι-
σμούς γύρω από τον σύγχρονο ποιη-
τικό λόγο…» και έτσι αρχίζει ο Δημή-
τρης Νικορέτζος τον πρόλογό του. 

Τον βαθυστόχαστο πρόλογό του. 
Μα δεν είναι αυτός πρόλογος. Είναι 
ένα μάθημα ποιητικό για αρχάριους μα 
και προχωρημένους. 

Είναι μια ιστορία. Η συνοπτική ιστο-
ρία της ποίησης παγκοσμίως. 

Είναι μια κριτική. Κριτική όχι μιας 
ποιητικής συλλογής, είναι μια περιλη-
πτική κριτική της παγκόσμιας, θα έλε-
γα, ποίησης. Είναι ακόμα, μια αυτοκρι-
τική του δικού του έργου, του τόσο 
σημαντικού. «… μολονότι η ποίηση 

είναι υποχρεωμένη ν’ ακολουθεί τα κε-
λεύσματα των καιρών και να συντάσ-
σεται σ’ αυτό το κυρίαρχο ¨διακρότη-
μα¨, υπάρχουν ποιητές -η περίπτωσή 
μου- που θέλουν την ποίησή τους γερά 
αγκυροβολημένη στην παράδοση που 
την έθρεψε. Έτσι η δική μου ποίηση 
είναι -ή προσπαθεί να είναι- κάπου 
ανάμεσα, αν κιόλας αυτό δε θεωρηθεί 
λογοτεχνική ¨συνθηκολόγηση¨ στην... 
αντιδικία των δύο ¨σχολών¨ αλλά και 
στον προσωπικό μου αμφιρρέποντα 
δισταγμό…». 

Ένας πρόλογος γραμμένος από έναν 
άνθρωπο με τεράστια, κρυστάλλινη 
μνήμη κι άπειρες, πολύπλευρες, πολυ-
ποίκιλες, εμβαθυντικές γνώσεις. Ένα 
κείμενο πλούσιο, πυκνό και δυσδιά-
κριτα απλό. 

Ολάκερες σελίδες μπορεί να απλω-
θούνε για τούτον τον πρόλογο. Δεν 
υποκύπτω στον πειρασμό, μαγνήτης 
γήινος πανίσχυρος τα ποιήματά του 
στις κατοπινές σελίδες ξεχύθηκαν και 
ο νους μου με παρέσερνε στη μάστι-
γα του κορονοϊού, όταν στο δεύτερο 
κι όλας ποίημα ξαπόστασα ο οδοιπό-
ρος της ζωής. «Ένα γράμμα στο Θεό» 
είναι ο τίτλος «Στον κόσμο αυτό τον 
αιματόβρεχτο// που σκιάζει γκρίζος 
ουρανός// γραφή θα στείλω στον πα-
νάχραντο// σκουπίδι εγώ του μηδενός. 
...Άναρχε συ μεγαλοδύναμε,// πέφτω 
στα πόδια σου, μ’ ακούς;// δώσε νερό 
στους αξεδίψαστους// ψωμί στης γης 
τους νηστικούς...». 

Τόσο επίκαιρο, διαχρονικό που με 
φέρνει πίσω στις όμορφες εποχές με 
τη χόβολη στο τζάκι και τη γιαγιά με 
τα παραμύθια. Όλα χαμένα, αφανισμέ-
να στην παγκοσμιοποίηση τη φριχτή. 
Απομείνανε τα όνειρα που μας χαδεύ-
ουν σαν το όνειρο του Δημήτρη Νικο-
ρέτζου στο τζάκι. «Σ’ ένα γράμμα πα-
λιό κάποια στάμπα φιλιού// σε ταξίδι 
χαράς μακρινό μ’ έχει πάρει// σα βρα-
χνή μουσική συντριμμένου βιολιού// 

που ‘ναι τώρα κουφάρι.// Ήσουν χάρ-
μα! πιο φως κι απ’ το φως της αυγής// 
κι αν ο νους σε καλεί έχεις τώρα πε-
τάξει// κι ας ζητώ στ’ ουρανού το περ-
βάζι να βγεις// που ‘σουν όλη μετάξι.» 

Τι ευαισθησία ψυχικών χορδών εκ-
πέμπεται! πόσος λυρισμός! Πόσοι από 
μας αλήθεια μπορούν να τον νιώσουν, 
να ποτιστούν της ψυχής και νου του το 
απόσταγμα; 

Τούτη δω την μηδενιστική εποχή 
που ολίγοι σκυμμένοι μάχονται για 
το πνεύμα και την ουσία και οι πολλοί 
αλαζονικά κομψευόμενοι με ψευδε-
πίγραφες επιγραφές μας δείχνουν το 
τίποτα, ναι τούτον τον κύριο Τίποτα, 
μας τον φέρνει ο ποιητής για να μας 
συστηθεί... «—Γεια σας! Να συστηθώ: 
ο κύριος... Τίποτα// που της κραιπά-
λης ήπια όλα τα ηδύποτα// σούργελο 
μ’ έχουν πει— όλοι το ξέρετε// μα να 
σε λεν τρελό δεν υποφέρεται.  /// —
Γεια σας! είμ’ ο γνωστός ο κύριος... 
Τίποτα// που ξέρω καθενός κρυφά κι 
ανείπωτα// παντού αστείος κλόουν, 
υποκλίνομαι// κι ίδιος με σας ανδρεί-
κελο να γίνομαι... ...///—Το ξέρω, λέτε: 
«Κόφ’ το κύριε... Τίποτα» να μας μιλάς 
γι ανείπωτα κι ηδύποτα.// Πλήρως, νο-
μίζω, φίλοι σας συστήθηκα// για να σας 
πω του κόσμου όλα τ’ ανήθικα».

Ετούτα ολόγυρα σαν θωρώ, μια απο-
γοήτεψη με κατακλύζει «προς πού 
διαβαίνουμε» σκέφτομαι με λυγμούς, 
κι έρχεται ο ποιητής να με ταρακουνή-
σει. Βιάσου, να το φως... «Βιάσου! Κι 
είν’ η νύχτα ραντισμένη μ’ άστρα// που 
μ’ αχτίδες λούζει τον ξανθό γιαλό// το 
φεγγάρι να το, σ’ ώρα αναγελάστρα,// 
το θωρώ τ’ αψήλου και παραμιλώ. //// 
Βιάσου! Μην κιοτεύεις κι αν λυγάς ορ-
θώσου// το κρυφό για να ‘βρεις φως 
που λαχταράς// όπου να ‘ναι πλέριο 
φτάνει στ’ όνειρό σου// μάγιο να σου 
φέρει τ’ άστρο της χαράς.» 

Κι απρόσμενα, ξεχνιέμαι κι έρχεται 
στο νου μου και θρηνώ της μάνας το 
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γλυκό το νανούρισμα, ...τότε, μωρό 
σαν ήμουνα, αναλογίζεσαι φίλε ανα-
γνώστη αυτό το νάνι- νάνι... αυτό που, 
ο ποιητής, ο Δημήτρης Νικορέτζος, 
αντιστρέφοντας τους ρόλους αφιε-
ρώνει στη νεκρή μάνα του τη Βατου-
σιανή, χρόνια πολλά φευγάτη. Είναι, 
ό,τι ωραιότερο και σπαραχτικότερο 
στην ποίηση έχω διαβάσει. Λάτε μαζί 
μου στη σελίδα 52 ...Ποιο τραγού-
δι να γράψω για σένα, μαμά,// πάνε 
χρόνια που μ’ έχεις ξεχάσει// αχ και 
να ‘μουν παιδί στο πλευρό σου σιμά// 
των ματιών η βροχή να κοπάσει… ////  
Ποιο σκοπό στη γιορτή σου να πλέξω, 
μαμά,// δε ρωτάς το μικρό σου τι κά-
νει// τώρα που ‘ναι τ’ αστέρια του κό-
σμου χλωμά// ποια καρδιά θα μου πει 
νάνι, νάνι… ////  Τώρα γέρος, στο στί-
χο σε ψάχνω, μαμά,// έτσι ωραία και 
νια -για στοχάσου!-// η καρδιά φυλα-
χτό στο λαιμό σε κρεμά// και ζητά να 
κουρνιάσει κοντά σου. ////  Στην αυλή 
μας χιονιάς, μανιασμένος χυμά// και 
πουλιά δε λαλούν παραδείσια// κι εσύ 
δίχως φωτιά, θα κρυώνεις, μαμά,// μο-
ναχή στα ψηλά κυπαρίσσια… ////  Να 
σε φέρω, βαρκάρης, δεν έχω κουπιά// 
φοβερό του βοριά το δρεπάνι,// το μι-
κρό σου πουλί τ’ απαρνήθηκες πια,// 
νάνι, νάνι, μαμά: νάνι, νάνι...

Τι σοφές, καλοζυγιασμένες και μα-
στορικάτα αρμολογημένες ποιητικά 
λέξεις κι αλήθειες φίλοι μου!. Μόνα-
χα ένας καταξιωμένος ποιητής σαν 
το Δημήτρη Νικορέτζο θα μπορούσε 
ένα τέτοιο οικοδόμημα να παραδώσει 
προικοδότημα αιώνιο στον άνθρωπο. 
Σε κάθε άνθρωπο. Σε σένα και σε μένα. 

Για τούτο κι ευχαριστούμε σε, πολύ-
τιμε φίλε πρωτολάτη. Μα μη βιάζεσαι.  
Σε θέλουμε κι άλλα διαμαντάκια να μας 
δωρίζεις χαρισματικέ ποιητή και λογο-
πλάστη Δημήτρη Νικορέτζο.

 

Γιώργος Καμβυσέλλης 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το ποίημα με τον τίτλο Ερωτική μέ-
θεξη της Πέρθας Καλέμη με το οποίο 
συμμετείχε στον 10ο Παγκόσμιο Λο-
γοτεχνικό Διαγωνισμό 2019 του ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ,  παράλληλα με 
την εν γένει προσφορά της στα γράμ-
ματα απέσπασε το ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ του 
προκηρυχθέντος Διαγωνισμού, εις 
μνήμην του ποιητή Ναπολέοντα Λα-
παθιώτη. Ο Ε.Π.Ο.Κ είναι ο μοναδικός 
μεικτός Κυπριακός Σύλλογος Ελλαδι-
τών και Ελληνοκυπρίων που σκοπός 
του είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση 
δεσμών φιλίας με κοινό όραμα λόγου 
και τέχνης.  Η εκλεκτή συμπολίτισσά 
μας Πέρθα Καλέμη πρέπει να αισθά-
νεται περήφανη ως Μυτιληνιά για την 
σπουδαία της διάκριση στο χώρο της 
Ελληνικής ποίησης.

Παρακάτω παραθέτουμε το διακρι-
θέν ποίημα:

Ερωτική μέθεξη
Πέτρωσε λες το βλέμμα της στ’ 

ονειρευτό περγιάλι,
το δάκρυ της ανάκουστο σβήνει 

στην αμμουδιά,
πήρε ο νοτιάς τη θλίψη της τ’ αψή-

λου αγάλι-αγάλι
και τήνε πάει μεσούρανα, στην άνα-

στρη βραδιά.

Το ερωτικό καράβι της, λαβώθηκε 
στην πλώρη

και βούλιαξε ξυλάρμενο στου χρό-
νου την ορμή

κι ως άπλωσε το θρήνο της, η πλη-
γωμένη κόρη

πέσαν ρουμπίνια δάκρυα, μες τη 
νεροσυρμή.

Πέρθα Καλέμη

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής  

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννή-
σου Βορείων Σποράδων είναι το μεγα-
λύτερο Ευρωπαϊκό θαλάσσιο πάρκο και 
το πρώτο στην Ελλάδα. Ιιδρύθηκε το 
1992 με Προεδρικό Διάταγμα. Πρόκει-
ται για μία περιοχή 2.200 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων και είναι ίσως το μεγαλύ-
τερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου. 

Eίναι Μέλος του MedPAN και και ο 
Φορέας Διαχείρισής του, χρηματοδο-
τείτα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο δύο θα-
λάσσια πάρκα με θεσμοθετημένη προ-
στασία, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Βορείων Σποράδων και το Εθνικό Θα-
λάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.

Το μεγαλύτερο τμήμα του πάρκου, 

περίπου το 94%, καλύπτεται από θάλασ-
σα και είναι η μεγαλύτερη προστατευ-
μένη θαλάσσια περιοχή στην Ευρώπη.

Σκοπός του χαρακτηρισμού της 
χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των 
Βορείων Σποράδων ως Εθνικού Θα-
λάσσιου Πάρκου είναι η προστασία, η 
διατήρηση και η διαχείριση της φύσης 
και του τοπίου, ως φυσικής κληρονο-
μιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού 
πόρου. Ειδικότερα, επιδιώκεται η απο-
τελεσματική προστασία του μοναδικού 
για την αξία του οικοσυστήματος των 
Βορείων Σποράδων, όπου εκτός από 
την ύπαρξη σπάνιων ειδών χλωρίδας, 
πανίδας, φυσικών διαπλάσεων και σχη-
ματισμών, εκεί ζει και αναπαράγεται ο 
μεγαλύτερος στον κόσμο πληθυσμός 

Οι φώκιες Μονάχους-Μονάχους
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της Μεσογειακής Φώκιας Monachus 
Monachus. Πρόκειται για ένα είδος το 
οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το υπ’ 
αριθμόν ένα απειλούμενο με εξαφάνι-
ση θαλάσσιο θηλαστικό. Μέχρι στιγμής 
δεν έχει υπολογιστεί ο ακριβής αριθ-
μός του είδους, αφού οι πληθυσμοί εί-
ναι διασκορπισμένοι.

Γενικά υπολογίζεται, ότι στην Ευρώ-
πη, 400-500 μεσογειακές φώκιες επι-
βιώνουν σήμερα και σύμφωνα με τους 
επιστήμονες τα 2/3 του συνολικού πλη-
θυσμού της μεσογειακής φώκιας διαβι-
εί στις Ελληνικές θάλασσες.

Οι προσπάθειες για την προστασία 
της περιοχής ξεκινούν από τις αρχές 
του 1970 και η πρώτη απόφαση για την 
προστασία της μεσογειακής φώκιας και 
των βιότοπών της εκδόθηκε το 1986. 
Ακολούθησαν Υπουργικές αποφάσεις 
με τον ίδιο στόχο και, τελικά, το 1992, 
η περιοχή ανακηρύχθηκε «Εθνικό Θα-
λάσσιο Πάρκο». Ηδη, τα πρώτα απο-
τελέσματα από τη δράση του Φορέα, 
που εδρεύει στην Αλόννησο, είναι εμ-
φανή χάρη στο επιστημονικό και το τε-
χνικό προσωπικό που εργάζονται από 
το 2007, οπότε και άρχισαν να εφαρ-
μόζονται προγράμματα φύλαξης, έρευ-
νας και ευαισθητοποίησης του κοινού 
και ξεκίνησε η προετοιμασία του πε-
νταετούς Διαχειριστικού Σχεδίου του 
ΕΘ.ΠΑ.Β.Σ.

Στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλον-
νήσου Βορείων Σποράδων υπάρχει 
ένας μοναδικός συνδυασμός χερσαίων 
και θαλάσσιων Μεσογειακών βιοτόπων 
με εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων, 
αλλά και σημαντικά αρχαιολογικά και 
ιστορικά μνημεία.

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο 
επιστημονικό, εκπαιδευτικό και πολι-
τισμικό ενδιαφέρον με ευρήματα από 
την Προϊστορική, την Κλασσική και τη 
Βυζαντινή περίοδο (ναυάγια, παλιά μο-
ναστήρια και εκκλησίες).

Σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο 
ευρύ κοινό είναι ελεύθερη, οι επισκέ-
πτες μπορούν να ενασχοληθούν με τη 
κολύμβηση, την ελεύθερη κατάδυση, 
την παρατήρηση της άγριας ζωής, την 
ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεο-
σκόπηση, την επίσκεψη σε πολιτιστικά 
μνημεία, το περπάτημα κ.λπ.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορι-
σμοί όσον αφορά την ερασιτεχνική 
αλιεία. Το κυνήγι απαγορεύεται, εκτός 
τoυ νησιού Γιούρα που χρειάζεται ειδι-
κή άδεια.

Φορέας Διαχείρισης του πάρκου
O Φορέας Διαχείρισης του 

Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι υπεύθυνος για τη 
Διαχείριση του Θαλάσσιου Πάρκου 
και την καθημερινή λειτουργία του. Η 
αποτελεσματική προστασία του Πάρ-
κου αποτελεί πρόκληση για το Φορέα. 
Με την καθοδήγηση και επίβλεψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
υλοποιείται το καθημερινό πρόγραμμα 
από το επιστημονικό και τεχνικό προ-
σωπικό του, σε συνεργασία με μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις, Πανεπιστήμια, 

δημόσιους φορείς, επαγγελματικές ορ-
γανώσεις και την τοπική κοινωνία.

Το επιστημονικό - διοικητικό και το 
προσωπικό φύλαξης του Φορέα συμ-
βάλλει τόσο στη διοικητική υποστήριξη 
όσο και σε διάφορες δράσεις πεδίου 
και άλλες δραστηριότητες που είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική 
διαχείριση του Πάρκου.

Η προστασία των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών και στοιχείων του Πάρκου 
από παράνομες δραστηριότητες, επι-
τυγχάνεται και με τη συνεργασία των 
Λιμενικών Αρχών Σκιάθου, Σκοπέλου 
και Αλοννήσου. 

Τα κεντρικά γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης εδρεύουν στο Πατητήρι 
Αλοννήσου. 

Το προσωπικό του φορέα επιτυγχά-
νει την αποτελεσματική διαχείριση του 
πάρκου μέσω προγραμμάτων: 

Παρακολούθησης, επιτήρησης και 
φύλαξης του Πάρκου.

Ενημέρωσης των επισκεπτών.
Προστασίας των φυσικών πόρων

Έρευνας και Υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.

Για λεπτομερή ενημέρωση ο επισκέ-
πτης καλό είναι να έρχεται σε επαφή με 
το Φορέα Διαχείρισης στο Πατητήρι, 
που είναι η αρμόδια αρχή για την έκδο-
ση αδειών εισόδου στο Πάρκο, καθώς 
και αδειών δραστηριοτήτων εντός του 
Πάρκου. 

(Δίπλα ακριβώς από το γραφείο λει-
τουργεί και το Κέντρο Ενημέρωσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορεί-
τε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 
Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. στα 
τηλέφωνα 24240 66378- 66419}.

Τα νησιά
Η μορφολογία του εδάφους των νη-

σιών του πάρκου, συνδυάζει τις εκτε-
ταμένες λοφοσειρές και τους χαμηλούς 
ορεινούς όγκους (μέγιστου ύψους 
493m), που στα βόρεια καταλήγουν 
σε απότομες ακτές ενώ στα ανατολικά 
σχηματίζονται μικρές επίπεδες πεδι-
άδες. Το νότιο τμήμα καλύπτεται από 
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πευκοδάση, ενώ βορειότερα επικρατεί 
χαμηλή βλάστηση με πουρνάρια, σχίνα 
και κουμαριές.

Η Αλόνησος
Ο πληθυσμός της Αλοννήσου, δεν 

ξεπερνά τους 3.000 μόνιμους κατοί-
κους  παρουσιάζοντας τις τελευταίες 
δεκαετίες, μετά από περίοδο εσωτε-
ρικής και εξωτερικής μετανάστευσης,  
μικρή αλλά σταθερή άνοδο. Κύριες 
ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία, 
η κτηνοτροφία και η αλιεία, ενώ ο του-
ρισμός παρουσιάζει άνθηση τα τελευ-
ταία χρόνια. Η ίδρυση του ΕΘ.ΠΑ.Β.Σ. 
αναμένεται να συνεισφέρει στην αειφό-
ρο ανάπτυξη της περιοχής, προσφέρο-
ντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης με 
παράλληλη υποστήριξη των παραδοσι-
ακών επαγγελμάτων.

Η μεγαλύτερη κοινότητα του νησιού 
ζεί στο λιμένα της Αλοννήσου, το Πα-
τητήρι όπου βρίσκεται το διοικητικό 
κέντρο του νησιού. Βόρεια  βρίσκονται 
ο όρμος του “Ρουσούμ Γιαλού” και ο 
οικισμός Bότση. Το Πατητήρι ήταν το 
λιμάνι για το ορεινό χωριό των κατοίκων 

της Αλοννήσου (σήμερα Παλιό Χωριό 
Αλοννήσου).Εκεί μετακινήθηκαν οι κά-
τοικοι του Παλιού Χωριού Αλοννήσου 
μετα τις καταστροφές των σπιτιών από 
το σεισμό του 1965.. Η περιοχή πήρε το 
όνομα από τα "πατητήρια" (πάτημα των 
σταφυλιών) που τα χρησιμοποιούσαν 
στο παρελθόν για την παραγωγή του 
δημοφιλούς κόκκινου κρασιού τους.

Από το Πατητήρι ξεκινούν με καίκια 
και τουριστικά σκάφη ημερήσιες εκ-
δρομές προς παραλίες της Αλοννήσου 
και σε επιτρεπόμενα νησιά της Ζώνης 
Α, του θαλάσσιου πάρκου.

Το μικρό φυσικό λιμανάκι της Στενής 
Βάλας, στο βορειοανατολικό τμήμα της 
Αλοννήσου αποτελεί ασφαλές καταφύ-
γιο για τα ψαροκάϊκα και τα σκάφη ανα-
ψυχής, με όμορφες ψαροταβέρνες και 
αποτελεί ελκυστικό κέντρο παραθε-
ρισμού με δυνατότητα διαμονής. Εδώ 
είναι το σημείο που θα κατασκευαστεί 
και το κτίριο υποδοχής που θα υποστη-
ρίζει το πρώτο στην Ελλάδα Υποβρύχιο 
Μουσείο του κλασσικού ναυαγίου της 
Περιστέρας.

Η Περιστέρα
Το νησί είναι καλυμμένο με μεσογει-

ακή χαμηλή μακία βλάστηση, η Περι-
στέρα, είναι εξαιρετικής σημασίας για 
το αρχαίο ναυάγιο, το οποίο ανακαλύ-
φθηκε μετά από υποβρύχιες θαλάσσιες 
έρευνες, που, με τα υπόλοιπα αρχαιο-
λογικά ευρήματα, αποδεικνύουν ότι οι 
Σποράδες βρίσκονται σε ένα αρχαίο 
σταυροδρόμι πολιτισμών. Για το λόγο 
αυτό η συντήρηση και ανάδειξη των 
αρχαίων ευρημάτων από τις αρχαιολο-
γικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις 
τοπικές αρχές, είναι ένας από τους ση-
μαντικότερους σκοπούς του Θαλάσσι-
ου Πάρκου.

Η Κυρά-Παναγιά
Η Κυρά-Παναγιά, ένα ορεινό νησί με 

ομαλό ανάγλυφο, είναι το πρώτο που 
συναντάμε στο βόρειο τμήμα του Πάρ-
κου. Καλύπτεται από πυκνή μεσογειακή 
χαμηλή βλάστηση με κυρίαρχο είδος 
το σχίνο  και τα πουρνάρια 

Δύο αβαθείς κόλποι, στο Νότο ο Άγι-
ος Πέτρος και στο Βορρά ο Πλανήτης, 
αποτελούν ασφαλή φυσικά καταφύγια. 
Ανατολικά υπάρχει πρόσφατα επισκευ-
ασμένο μεταβυζαντινό μοναστήρι αφι-
ερωμένο στη Γέννηση της Θεοτόκου.

Τα Γιούρα
Βορειοανατολικά του πάρκου το 

επόμενο ερημονήσι που συναντάμε 
είναι τα Γιούρα. Το νησί είναι βραχώ-
δες και κρημνώδες με πολλά ενδημικά 
είδη χλωρίδας, και πανίδας. Στο νησί 
εξακολουθεί να επιβιώνει ένα είδος κα-
τσικιού που πολλοί το θεωρούν ενδημι-
κό. Ξακουστή επίσης στα Γιούρα είναι 
η σπηλιά του «Κύκλωπα» η οποία είναι 
σπάνιας ομορφιάς με πανέμορφους 
σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Λόγω των 
βιότοπων και των σπηλιών που αποτε-
λούν καταφύγια της μεσογειακής φώ-
κιας το νησί έχει ανακηρυχθεί ως Περι-
οχή Προστασίας της Φύσης.

Η Ψαθούρα
Εντελώς διαφορετικό είναι το τοπίο 

της Ψαθούρας, που είναι το βορειό-
τερο νησί του Πάρκου, ηφαιστειακής 
προέλευσης που καλύπτεται με συ-
στάδες από ρείκι και πολλά άλλα είδη 
θάμνων. Εκεί συναντάμε είδη χλωρίδας 
που δεν υπάρχουν αλλού στο Πάρκο, 
όπως το ενδημικό κρινάκι. Χαρακτηρι-
στικά, επίσης, του νησιού είναι η άσπρη 
αμμουδιά στην παραλία «Μανδράκι» 
στα νότια που έρχεται σε αντίθεση με 
τους μαύρους βράχους της πίσω πλευ-
ράς ενώ στα βόρεια, ο μεγάλος φάρος 
που είναι χτισμένος τον προηγούμενο 
αιώνα από Γάλους μηχανικούς, σηματο-
δοτεί τους διεθνείς θαλάσσιους δρό-
μους του βορείου Αιγαίου.

Το νησί είναι ο πυρήνας του Πάρκου 
και υπόκειται σε αυστηρή προστασία 
λόγω του σημαντικότερου στο Πάρ-
κο βιότοπου της μεσογειακής φώκιας, 
αλλά και των αρπακτικών που ζουν και 
αναπαράγονται στα απρόσιτα βράχια 
του νησιού, που διαθέτει και σπάνια 
χλωρίδα και απόκρημνες βραχώδεις 
ακτές με κυρίαρχα στοιχεία το πευκο-
δάσος, το πουρνάρι, τα φρύγανα, το 
σχίνο και τα χασμόφυτα. Η ορνιθοπα-
νίδα φτάνει τα 33 είδη. Εκτιμάται ότι το 
νησί φιλοξενεί μεγάλο αριθμό (350-400 
ζευγάρια) του γερακιού μαυροπετρίτης 

Η σειρά από χαμηλούς λόφους που 
καταλήγει σε ακτές από άσπρο μάρμα-
ρο είναι το χαρακτηριστικό του νησιού 
που, στο παρελθόν, ήταν μοναστικό κέ-
ντρο και σήμερα καλύπτεται από μακία 
βλάστηση και φρύγανα, ενώ υπάρχει 
δάσος με χαμηλό κέδρο. Τα Σκάντζου-
ρα καθώς και οι κοντινές βραχονησίδες 
Στρογγυλό και Πολεμικά, αποτελούν 
σημαντικό βιότοπο του αιγαιόγλαρου  
και του μαυροπετρίτη.

Αύξηση των δελφινιών στο θαλάσσιο πάρκο
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Eυστράτιος (Τάκης) Βαξεβανέλης

Ξαφνικά στις 
16 Ιουλίου, πα-
ραμονή της 
Αγίας Μαρίνας, 
έφυγε από κοντά 
μας ο αγαπημέ-
νος εξάδελφος - 
αδελφός Τάκης 
Βαξεβανέλλης.

Ο Τάκης ήταν από νεαρός γνωστός σε 
πολλούς Μυτιληνιούς καθώς είχε θητεύ-
σει για αρκετά χρόνια ως υπάλληλος της 
Εμπορικής Τράπεζας της Μυτιλήνης. 

Ακολούθως παντρεύτηκε με την συ-
μπατριώτισσα του την αγαπητή Μαρίνα 
και έφυγαν για τη Νότια Αφρική, όπου 
εκείνος ασχολήθηκε με το εμπόριο.

Αφού έμειναν για αρκετά χρόνια στη 
μαύρη ήπειρο, ξαναγύρισαν στην ηλιό-
λουστη Πατρίδα τους, τη λατρευτή τους 
Λέσβο, όπου έφτιαξαν το σπίτι τους και 
την οικογένειά τους στο χωριό της Αγίας 
Μαρίνας.

Ολοκλήρωσαν την ευτυχία τους, απο-
κτώντας δυό υπέροχα παιδιά, τον Σπύρο 
και την Ελένη και δύο όμορφα εγγονάκια.

Στη Μυτιλήνη, ο Τάκης, ασχολήθηκε 
σαν εμπορικός αντιπρόσωπος αρκετά 
χρόνια και σαν επαγγελμματίας άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις στην αγορά 
της Μυτιλήνης.

Ήταν άνθρωπος πρόσχαρος, ζωντα-
νός και στα νεανικά του χρόνια, πάντα 
με κέφι, πολλές φορές με τη φυσαρόνικά 
του, πρωτοστατούσε στις παρέες. 

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σο-
βαρά προβλήματα με την υγεία του. Έφυ-
γε απ' τη ζωή με ανακοπή καρδιάς.

Καλό σου ταξίδι πολυαγαπημένε μου 
και αξέχαστε εξάδελφε - αδελφέ!!!

Ας είναι ελαφρό το χώμα της Λεσβια-
κής γης που σε πήρε στην αγκαλιά του.

Θ.Σ.Μεσσηνέζης

Από την πρώην Γενική Γραμματέα του συλλό-
γου μας, Πόπη Λινάρδου, και τον πρώην πρό-
εδρο της Ο.Λ.Σ.Α. κ. Χριστόδουλο Τσκιρέλλη, 
λάβαμε τα πιο κάτω μηνύματα.

Τους ευχαριστούμε θερμά για τη σύμπαρά-
στασή, στις δύσκολες στιγμές που περνά η “Λε-
σβιακή Παροικία”.

Προς την Πρόεδρο,
αγαπητή Καίτη Μεσσηνέζη και
το Δ.Σ του Συλλόγου της Λ.Π.

Πραγματικά απίστευτη κατάσταση!!! 
“Βανδαλισμός”! 

Η ψυχή όμως όλων των μελών της ΛΕΣΒΙ-
ΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ και του γειτονικού μας 
Συλλόγου των ΠΛΩΜΑΡΙΤΩΝ... παραμένει 
ΕΔΩ ζωντανή, δραστήρια και με τη Συλλογι-
κή δουλειά όλων θα ξεπλύνουμε τη βρωμιά 
των “βανδάλων”.

Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω διαφο-
ρετικά, όταν ποδοπάτησαν, κατέστρεψαν 
και άρπαξαν κειμήλια, δωρεές αγαπημένων 
πνευματικών ανθρώπων. 

Θα ξαναστήσουμε τα γραφεία μας, καλύ-
τερα από πριν!!!

Η αγάπη, το πείσμα και η συμπαράσταση 
όλων των μελών, θα μας οδηγήσει να γιορ-
τάσουμε πάλι όλοι μαζί “Χαρούμενες στιγ-
μές”, “Στιγμές εποικοδομητικές”!

Να έχουμε μόνο την Υγειά μας και από τις 
απρόσμενες μπόρες θα βγούμε πιό δυνατοί!

Εκφράζω την αγανάκτηση μου, αλλά πάνω 
απ' όλα τη φιλία μου πρός όλο το Δ.Σ της 
Λεσβιακής Παρροικίας, που πιστεύω είναι 
σχέση ζωής!!

Φιλικά
Πόπη Κάργα Λινάρδου

Συμπάσχουμε με τους Συλλόγους μας, που 
υπέστησαν αυτό τον φοβερό βιασμό του χώ-
ρου τους, κουράγιο και δύναμη.

Ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος, τα 
πράγματα δεν θα είναι ίδια ούτε για τους 
Συλλόγους μας. 

Μεγάλη ανάγκη για ενότητα και κοινές 
δράσεις. 

Μέσα από τις δυσκολίες και τα προβλήματα 
υπάρχει ελπίδα ο κόσμος να γίνει καλύτερος.

Είναι ώρα για ένα συνέδριο προβληματι-
σμού και ανίχνευσης πορείας και ρόλων!

Χριστόδουλος Τσακιρέλλης

ΤΗΛΕγραφος
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