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Την πιο κάτω επιστολή, μαζί με την παιδική ζωγραφιά, μας έστειλε ο φίλος της Λεσβιακής 
Παροικίας Μίκος Πεσματζόγλου και με χαρά τη δημοσιεύουμε στην “Αιολίδα”!
   
“Ο εγγονός μου Μιχάλης, 9 χρονών, με αφορμή μια εργασία που τους έβαλαν στο 
σχολείο σχετικά με την επανάσταση του 1821, έγραψε το συνημμένο  κειμενάκι και 
ζωγράφισε την συνημμένη ζωγραφιά, επιλέγοντας σαν θέμα την καταστροφή του 
τουρκικού δικρότου στην Ερεσσό τον Μάιο του 1821 (πρώτη Ελληνική ναυτική 
επιτυχία). Πιστεύετε οτι θα μπορούσε, αν δέχεστε τέτοια θέματα, να περάσει στο 
περιοδικό της “Λεσβιακής Παροικία”

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Μίκος Πεσματζόγλου

                                    
Η πρώτη πυρπόληση στην επανάσταση 27 Μαϊου 1821

Κατά την διάρκεια της επανάστασης (Μάιος 1821) ένα τούρκικο δίκροτο το 
Μανσουρίγια με 74 κανόνια και καπετάνιο τον ναύαρχο Αρναούτ, εισέβαλε στο 
Αιγαίο και συγκεκριμένα στο νησί της Λέσβου στο λιμάνι της Ερεσού. Τότε τα 
Ελληνικά πλοία με ναύαρχο το Τομπάζη επιτέθηκαν στο δίκροτο αλλά τελικά δεν 
κατάφεραν να το βουλιάξουν. Κάποια στιγμή ένας καπετάνιος ο Παπανικολής είπε 
στους ναυάρχους ότι μπορεί να πυρπολήσει το τούρκικο δίκροτο με ένα πυρπολικό. 
Ένας που ήξερε να φτιάχνει πυρπολικά, ο Πατατούχος, κατασκεύασε το πυρπολικό, 
και με τον Παπανικολή και 21 ακόμα ναύτες πλησίασαν το δίκροτο, πρωί, και παρ’ 
όλο όμως που οι ναύτες του δίκροτου τους κατάλαβαν και πυροβολούσαν, ο 
Παπανικολής κατάφερε να κολλήσει το πυρπολικό στο δίκροτο και να το ανατινάξει. 
Τότε δημιουργήθηκε πανικός στους ναύτες του δίκροτου και ιδίως στον ναύαρχο 
Αρναούτ που πήγε να το σκάσει και τότε ένας αξιωματικός έβγαλε ένα μαχαίρι και τον 
σκότωσε. Από τους 1000 ναύτες σώθηκαν περίπου 8. Μετά από αυτήν την 
καταστροφή οι Τούρκοι που ήταν στην Μυτιλήνη έκαναν σφαγή και σκότωσαν 
πολλούς. Με την πυρπόληση αυτή οι Έλληνες πήραν θάρρος και συνέχισαν 
φτιάχνοντας έναν μεγάλο και δυνατό στόλο, για να νικήσουν τους Τούρκους.

Θα χαρούμε, στο πνεύμα των εορτασμών των 200 ετών, να συμπεριλάβουμε και σε κάποιο 
άλλο τεύχος, τέτοιες εργασίες και άλλων μικρών παιδιών μελών και φίλων της Παροικίας, 
που θα μας σταλούν. Εργασίες, που δείχνουν τον "πατριωτισμό" των μικρών παιδιών, που 
πρέπει να καλλιεργούμε με κάθε τρόπο!
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σχολείο σχετικά με την επανάσταση του 1821, έγραψε το συνημμένο  κειμενάκι και 
ζωγράφισε την συνημμένη ζωγραφιά, επιλέγοντας σαν θέμα την καταστροφή του 
τουρκικού δικρότου στην Ερεσσό τον Μάιο του 1821 (πρώτη Ελληνική ναυτική 
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περιοδικό της “Λεσβιακής Παροικία”
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Μανσουρίγια με 74 κανόνια και καπετάνιο τον ναύαρχο Αρναούτ, εισέβαλε στο 
Αιγαίο και συγκεκριμένα στο νησί της Λέσβου στο λιμάνι της Ερεσού. Τότε τα 
Ελληνικά πλοία με ναύαρχο το Τομπάζη επιτέθηκαν στο δίκροτο αλλά τελικά δεν 
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στους ναυάρχους ότι μπορεί να πυρπολήσει το τούρκικο δίκροτο με ένα πυρπολικό. 
Ένας που ήξερε να φτιάχνει πυρπολικά, ο Πατατούχος, κατασκεύασε το πυρπολικό, 
και με τον Παπανικολή και 21 ακόμα ναύτες πλησίασαν το δίκροτο, πρωί, και παρ’ 
όλο όμως που οι ναύτες του δίκροτου τους κατάλαβαν και πυροβολούσαν, ο 
Παπανικολής κατάφερε να κολλήσει το πυρπολικό στο δίκροτο και να το ανατινάξει. 
Τότε δημιουργήθηκε πανικός στους ναύτες του δίκροτου και ιδίως στον ναύαρχο 
Αρναούτ που πήγε να το σκάσει και τότε ένας αξιωματικός έβγαλε ένα μαχαίρι και τον 
σκότωσε. Από τους 1000 ναύτες σώθηκαν περίπου 8. Μετά από αυτήν την 
καταστροφή οι Τούρκοι που ήταν στην Μυτιλήνη έκαναν σφαγή και σκότωσαν 
πολλούς. Με την πυρπόληση αυτή οι Έλληνες πήραν θάρρος και συνέχισαν 
φτιάχνοντας έναν μεγάλο και δυνατό στόλο, για να νικήσουν τους Τούρκους.

Θα χαρούμε, στο πνεύμα των εορτασμών των 200 ετών, να συμπεριλάβουμε και σε κάποιο 
άλλο τεύχος, τέτοιες εργασίες και άλλων μικρών παιδιών μελών και φίλων της Παροικίας, 
που θα μας σταλούν. Εργασίες, που δείχνουν τον "πατριωτισμό" των μικρών παιδιών, που 
πρέπει να καλλιεργούμε με κάθε τρόπο!
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Τάκης Χατζηαναγνώστου

Με βαθύτατη θλίψη αναγγέλλουμε ότι ο Επίτιμος Πρόεδρος του 

Συλλόγου μας, ο αγαπητός μας Τάκης Χατζηαναγνώστου, τη Δευτέρα 15 

Φεβρουαρίου εγκατέλειψε τα εγκόσμια. Πλήρης ημερών, σχεδόν εκατό 

ετών, έφυγε ήρεμα διατηρώντας το πνεύμα του ακέραιο, λαμπερό, όπως 

πάντα διερευνητικό και ανήσυχο.

Ο Τάκης, λάτρης του γενέθλιου τόπου, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του 

Συλλόγου μας και διετέλεσε επί πολλά χρόνια αρχικά Γεν. Γραμματέας 

και στη συνέχεια Πρόεδρος του. Κι όταν πια αποτραβήχτηκε, στιγμή δεν 

έπαυε να νοιάζεται και να συμβουλεύει για την πρόοδό του.

Με σπουδές στα οικονομικά και επιτυχή σταδιοδρομία στον τραπεζικό 

κλάδο, παράλληλα εξελίχθηκε σε διακεκριμένο λογοτέχνη και συγγραφέα 

πολλών αξιόλογων έργων για τα οποία έτυχε πολλών διακρίσεων και 

βραβεύσεων. Ξεχώριζε για το ιδιάζον συγγραφικό ύφος, για τις αλήθειες 

και τους κοινωνικούς προβληματισμούς του, τον βαθύ ανθρωπισμό του 

καθώς και για τον λυρισμό του που ενέπλεκε με τέχνη στα έργα του όποτε 

έκρινε για να εξιδανικεύσει λεπτές συγγραφικές πτυχές. Επιγραμματικά 

ο Τάκης δημιουργούσε πάντα με πόνο ψυχής, αυτό που απλά ονομάζουμε 

μεράκι.

Η εκδημία του είναι μια μεγάλη απώλεια για τους δικούς του 

αγαπημένους, για το σύλλογό μας, για τους πολλούς φίλους και 

συμπατριώτες Λέσβιους, και βέβαια για τον κόσμο των γραμμάτων και 

του πνεύματος.

Για μας, όσοι τον γνωρίσαμε, ο Τάκης θα μείνει αξέχαστος, ο θάνατός 

του συμβολίζει μιαν «Αιολική εποχή» που δεν ξαναγυρνάει.

- Πλήρες αφιέρωμα στον Τάκη Χατζηαναγνώστου στις σελίδες 17-30 του περιοδικού.

Εικόνα εξωφύλλου: Ο Τάκης Χατζηαναγνώστου σε ομιλία του στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2014
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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 την “Αιολίδα”, 
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 2021, καθώς και κάποιες άλλες προσφορές
σας, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς στην Εθνική Τράπεζα στο 
λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας» Νο 415/481058-93, και
IBAN GR 34 0110 4150 0000 4154 8105 893 ή στην Τράπεζα Πειραιώς 
στον λογαριασμό του ταμείου της Λ.Π.: Νο 5067-059786-003, και 
ΙΒΑΝ: GR10 0172 0670 0050 6705 9786 003.
Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώσουν μόνο 
τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Λεσβιακή χρηματοδότηση για
το ισραηλινό φάρμακο

Μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, 
η ΕLPΕΝ, πίσω από την οποία βρίσκο-
νται οι Μυτιληνιοί επιχειρηματίες Θε-
όδωρος και Παναγιώτης Τρύφων, που 
κατά την μέχρι τώρα διαδρομή τους 
έχουν διακριθεί για την προσφορά 
στον τόπο τους αλλά και στη χώρα, 
συμμετέχει ενεργά στην χρηματοδό-
τηση της δεύτερης φάσης της κλινικής 
μελέτης που βρίσκεται σε στάδιο αξιο-
λόγησης από τις ρυθμιστικές αρχές και 
έχει στόχο τη διερεύνηση της αποτελε-
σματικότητας και της ασφάλειας φαρ-
μάκου, που αναπτύχθηκε στο Ισραήλ 
για την θεραπεία έναντι του κορονοϊού.

Με αυτό τον τρόπο η ΕΛΠΕΝ συμμε-
τέχει σε ρόλο πρωταγωνιστή στην εθνι-
κή προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, στηρίζοντας ενεργά τη 
διεξαγωγή της κλινικής έρευνας για ει-
σπνεόμενη θεραπεία που βασίζεται στη 
χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας των 
εξωσωμάτων (exosomes). 

Με τη βοήθεια των εξωσωμάτων, ει-
δικές πρωτεΐνες μπορούν να μεταφερ-
θούν στους πνεύμονες και να συμβάλ-
λουν στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού 
συστήματος.

Στόχος της κλινικής μελέτης είναι η 
διερεύνηση της αποτελεσματικότητας 
και της ασφάλειας της χορήγησης φαρ-
μάκου με τη χρήση της τεχνολογίας 
των εξωσωμάτων (exosomes) και θα 
υλοποιηθεί κατόπιν των απαραίτητων 
εγκρίσεων, σε κορυφαία νοσοκομεία 
της χώρας μας με τη συμμετοχή Ελ-
λήνων επιστημόνων. Χορηγός της κλι-
νικής μελέτης είναι η Ιατρική Εταιρεία 
Αθηνών.

Το πρωτοποριακό αυτό φάρμακο 
λαμβάνεται με εισπνεόμενο τρόπο, 
χαρίζοντας το πλεονέκτημα της απευ-
θείας πρόσβασης στους πνεύμονες σε 
σχέση με άλλους τρόπους χορήγησης. 
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η συ-
γκεκριμένη εισπνεόμενη θεραπεία φαί-
νεται πολλά υποσχόμενη για ασθενείς 
με μέτρια ή σοβαρή λοίμωξη Covid-19.

Η ELPEN εδώ και 56 χρόνια παράγει 
φάρμακα υψηλής ποιότητας και είναι 
διαχρονικά προσηλωμένη στην έρευ-
να για την ανάπτυξη νέων θεραπειών 
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 
ασθενών.

Επενδύει σταθερά περισσότερο από 
το 10% του ετήσιου τζίρου της σε ερευ-
νητικά προγράμματα.

Γιόρτασαν οι ομογενείς της Αμερι-
κής την επαίτειο για τα 200 χρόνια 

Με ενθουσιασμό γιορτάστηκαν τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση του 1821 
με εκδηλώσεις που έγιναν στην Ελλάδα, 
στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.

Ο Σύλλογος Μυτιληναίων Αμερικής 
και η Ομοσπονδία Συλλόγων Νήσου 
Λέσβου, ΗΠΑ και Καναδά συμμετεί-
χαν με πολλή χαρά στον εορτασμό της 
Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. 

Την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, ο Σύλ-
λογος Μυτιληναίων Αμερικής δημοσί-
ευσε στην εφημερίδα της Νέας Υόρκης 
«Εθνικός Κήρυκας» εορταστικό μήνυμα 
για να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του 
προς τους ήρωες του 1821.

Στο μήνυμα προσκαλούσαν τα μέλη 
του συλλόγου να παρευρεθούν στον 
Καθεδρικό Ναό Αγίου Δημητρίου στην 
Αστόρια της Νέας Υόρκης για να παρα-

Φιλαλληλία 
Αλίκη Κατουσέλλη στη μνήμη του αδελφού της 
Κωνσταντίνου Κατουσέλλη ..............................................................................................50€
Θεόδωρος και Καίτη Πλατσή στη μνήμη του Απόστολου Καρυωτέλλη ...........100€
Στη μνήμη του Τάκη Χατζηαναγνώστου κατέθεσαν τα εξής ποσά:
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος .................................................150€
Ιλόνα Παγίδα ............................................................................................................................ 200€
Μαίρη & Γιώργος Πουρσανίδης ....................................................................................100€
Μάλλιας Ιωάννης .................................................................................................................50€
Αλέξης & Χάιδω Μάλλια ...................................................................................................50€
Θεόδωρος & Καίτη Πλατσή ............................................................................................50€
Κλειώ Φραγκισκοπούλου .................................................................................................50€
Μαριάννα Γεωργιάδη .........................................................................................................50€

Η Λεσβιακή Παροικία 
διέθεσε από το ταμείο της Φιλαλληλίας της τα πιο κάτω ποσά:

Για το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου .....................................................................200€
Για το Σύλλογο Μεσογειακής Αναιμίας Λέσβου .......................................................200€

Ενίσχυση “Αιολίδας”
Ο κ. Ηλίας Κουρτζής κατέθεσε 20€ για ενίσχυση του περιοδικού μας.

Τον ευχαριστούμε!
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κολουθήσουν την Θεία Λειτουργία του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την 
Δοξολογία για τους ήρωες του 1821.

Στη δοξολογία παραβρέθηκαν ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Νήσου Λέσβου, ΗΠΑ και Καναδά 
Αναστάσιος Νικοδήμου, η Ελλάς Νι-
κοδήμου πρώην Γραμματέας της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Νήσου Λέσβου, 
ΗΠΑ και Καναδά και άλλα μέλη του 
Συλλόγου. Στο τέλος της λειτουργίας, ο 
Σύλλογος Μυτιληναίων Αμερικής φρό-
ντισε να γίνει αρτοκλασία για την υγεία 
των απογόνων των αγωνιστών και ηρώ-
ων του 1821.

Το κείμενο για την αρτοκλασία ετοί-
μασε ο Γραμματέας του Συλλόγου Μυ-
τιληναίων Αμερικής Γιάννης Ρήγας και 
διάβασε ο ιερέας του Αγίου Δημητρί-
ου. Μετά την εκκλησία ο Σύλλογος Μυ-
τιληναίων Αμερικής πραγματοποίησε 
τηλεπαρουσίαση με θέμα τον Απελευ-
θερωτικό Αγώνα του 1821.

Στην αρχή της τηλεπαρουσίασης ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Μυτιληναίων  
Αμερικής Μιχάλης Μπάνης καλωσόρι-
σε τους παρευρισκομένους και μίλησε 
με ενθουσιασμό, τονίζοντας: «Σήμερα 
είναι μία σημαντική μέρα γιατί συμπλη-
ρώνονται 200 χρόνια από τότε που οι 
Έλληνες άρχισαν τον αγώνα για να φέ-
ρουν την ελευθερία και την ανεξαρτη-
σία στην πατρίδα τους».

Στο τέλος της τηλεπαρουσίασης όλοι 
οι παριστάμενοι ευχήθηκαν «γρήγορα η 
Πατρίδα μας, η Ελλάδα, να ξαναβρεί τον 
δρόμο και την δόξα που της αξίζει». 

Σε πολλά μέρη του κόσμου διοργα-
νώθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για 
να τιμήσουν τα 200 χρόνια της Ελληνι-
κής Επανάστασης. Στην Νέα Υόρκη, η 
Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μεί-
ζονος Νέας Υόρκης τίμησε την Εθνική 
μας Παλιγγενεσία την Τετάρτη 24 Μαρ-
τίου στην Πλατεία «Μπόουλιν Γκριν» 
(Bowling Green) της Νέας Υόρκης με 

την ύψωση της Ελληνικής Σημαίας.
Και την Πέμπτη 25 Μαρτίου στο Στα-

θάκειο Κέντρο στην Αστόρια με εορ-
ταστικές ομιλίες.

3. Το Σάββατο 27 Μαρτίου στην Πλα-
τεία Αθηνών στην Αστόρια με παιδι-
κούς χορούς.

Σε πολλές πόλεις της Αμερικής, την 
Πέμπτη 25 Μαρτίου, με την φροντίδα 
των Δημάρχων έγινε ο στολισμός του 
Δημαρχείου με την Ελληνική Σημαία 
και τα ελληνικά χρώματα. Επίσης οι Έλ-
ληνες και οι φιλέλληνες της Αμερικής 
στόλισαν τα σπίτια τους με ελληνικές 
και αμερικανικές σημαίες.

Στον Άγιο Ραφαήλ

Το μαρτύριο των Αγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου και Ειρήνης τιμήθηκε για άλλη 
μια χρονιά φέτος στο λόφο των Καρυ-
ών στη Θερμή, την Τρίτη της Διακαι-
νησίμου.

Το μαρτύριο των Αγίων, αλλά και η, 
με θαυμαστό τρόπο, αποκάλυψη του 
τόπου μαρτυρίου καθώς και η ανάπτυ-
ξη της μοναστικής αυτής πολιτείας επί 
μακαριστής ηγουμένης Ευγενίας, όπως 
και της μοναχής Ταβιθά που ηγείται 
μετά την αποδημία της Ευγενίας, τρο-
φοδοτούν με μοναδική ενέργεια την 
ευρύτερη περιοχή, η οποία εδώ και 
δεκαετίες είναι πόλος έλξης πιστών απ’ 
όλον τον κόσμο.

Αν και αυτή τη φορά η απαγόρευση 
των μετακινήσεων από Νομό σε Νομό 
στέρησε από πολίτες ακόμα και από 
την Κύπρο, που ταξιδεύουν κάθε χρό-
νο, την ευκαιρία να βρεθούν και φέτος 
στο πανηγύρι, η ελπίδα ότι σύντομα θα 
έχουμε αφήσει πίσω μας την πανδημία 
τροφοδοτεί τις προσδοκίες των προ-
σκυνητών να βρεθούν στο μοναστήρι 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή το 
ερχόμενο φθινόπωρο.

Μία «έξυπνη» συνεργασία με το 
Δήμο Τρικκαίων και ασημένιο 

μετάλλιο για το δήμο Μυτιλήνης

Τον Μάρτιο του 2020 ξεκίνησε μία 
εποικοδομητική συνεργασία του Δή-
μου Μυτιλήνης με τον Δήμο Τρικκαίων. 
Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας, Στρατής Τζιμής, μαζί με τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 
Δημοσθένη Χατζηγιάννη και τον Ειδικό 
Σύμβουλο του Δημάρχου, Τάσο Μπα-
λή, επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Τρικ-
καίων, Δημήτρη Παπαστεργίου και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο των e-trikala, 
Οδυσσέα Ράπτη, με σκοπό τη δημιουρ-
γία ενός πλαισίου συνεργασίας, για την 
αναβάθμιση των «έξυπνων» υπηρεσιών 
του Δήμου Μυτιλήνης, με την υποστή-
ριξη της αναγνωρισμένης τεχνογνωσίας 
του Δήμου Τρικκαίων.

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
Δήμου Μυτιλήνης με «έξυπνες» εφαρ-
μογές προηγμένης τεχνολογίας αποτε-
λεί δέσμευση του Δημάρχου, Στρατή 
Κύτελη και των συνεργατών του. 

Τον Μάρτιο του 2020 η πανδημία 
δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες 
για την πόλη μας και νέες ανάγκες σε 
συμπολίτες μας, οι οποίοι εξυπηρετή-
θηκαν με την άμεση δημιουργία της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήρι-
ξης πολιτών, που λειτούργησε μέσω 
της τηλεφωνικής γραμμής Δημότη. Ο 
Δήμος Μυτιλήνης αντέδρασε γρήγο-
ρα και κατάφερε να σταθεί δίπλα σε 
όσους είχαν ανάγκη, με την «έξυπνη» 
πλατφόρμα υποστήριξης πολιτών, φρο-
ντίζοντας για τα φάρμακα, τα ψώνια, τη 
σίτιση και τις εξωτερικές δουλειές των 
ευπαθών ομάδων, παρέχοντας παράλ-
ληλα Ιατρικές Συμβουλές και Ψυχολο-
γική Υποστήριξη. 

Μία πρωτοβουλία που «αγκαλιάστη-
κε» από τους Δημότες και ανταποκρί-
θηκε με απόλυτη επιτυχία, πάντα σε 

συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων, 
τα e-trikala, την Αντιδήμαρχο Εθελοντι-
σμού, Δήμητρα Αλεξανδρή και το Πρό-
γραμμα Κοινωνικής Προστασίας «Βοή-
θεια στο Σπίτι», υπό την καθοδήγηση 
του Δημήτρη Βαρβαγιάννη. Μια προ-
σπάθεια η οποία διακρίθηκε και σε Πα-
νελλήνιο επίπεδο με το «Silver Award» 
(Ασημένιο Βραβείο) στην διοργάνωση 
«BEST CITY AWARDS 2020». 

Ένα χρόνο μετά, τη Δευτέρα 8/3/2021, 
ο Δήμος Μυτιλήνης υποδέχθηκε τον κ. 
Ράπτη, με αφορμή την παράδοση στους 
Δημότες της Μυτιλήνης, της νέας δι-
αδικτυακής πύλης του Δήμου (www.
mytilene.gr), η οποία εκτός των άλλων 
διαθέτει πλατφόρμα εξυπηρέτησης αι-
τημάτων των πολιτών, εγκαινιάζοντας 
έτσι την πρώτη ολοκληρωμένη υπο-
δομή παροχής «έξυπνων» υπηρεσιών 
στους Δημότες της Μυτιλήνης.

Η νέα διαδικτυακή πύλη αποτελεί 
ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης στην 
διάθεση του Δημότη, αλλά και του 
επισκέπτη. Ο Δήμος αναβαθμίζει την 
σχέση του με τον πολίτη, παρέχοντας 
προηγμένες υπηρεσίες και «έξυπνα» 
εργαλεία.

Η νέα διαδικτυακή πύλη αποτελεί το 
κάλεσμα για τη δημιουργία μίας τοπι-
κής κοινωνίας ενεργών πολιτών, που θα 
συμμετέχουν με τον τρόπο τους στην 
βελτίωση της ζωής στην πόλη μας και 
την ανάπτυξη του Δήμου μας. 

Διακρίσεις του Μουσικού Σχολείου 
Μυτιλήνης

Διαπίστευση Erasmus

Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, συ-
νεχίζοντας το Ευρωπαϊκό του όραμα 
για ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία 
που θα προσφέρει γενική και καλλιτε-
χνική παιδεία με σύγχρονες μεθόδους, 
εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο 
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αξιωματικών Αντισηπτικό υλικό και μά-
σκες μιας χρήσεως, για τις ανάγκες του 
προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρ-
χείου Μυτιλήνης.

Έργα πολιτισμού της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου - 

Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού

Εγκρίθηκαν από την ΕΤΑΛ ΑΕ οι 
τρεις προτάσεις για έργα πολιτισμού 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - 
Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού, που εί-
χαν υποβληθεί κατά το προηγούμενο 
διάστημα, στο πλαίσιο της εκδοθείσας 
από την ΕΤΑΛ ΑΕ Πρόσκλησης Υποβο-
λής Προτάσεων για τη χρηματοδότηση 
Δημόσιων Έργων, στο πλαίσιο του Το-
πικού Προγράμματος CLLD/LEADER 
του ΕΠΑΛΘ 2014-2020: «ΝΗΣΟΣ 
ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
αγροτικών και παράκτιων περιοχών 
της νησιωτικής υπαίθρου». Μεταξύ των 
προτάσεων ξεχωρίζει το έργο ανα-
βάθμισης του Αρχοντικού Γεωργιάδη, 
ύψους 141.593 ευρώ.

Ειδικότερα: Η πρώτη πρόταση φέρει 
τον τίτλο Χώρος Θερινών Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων και Κινηματογραφικών 
Προβολών – Προμήθεια Εξοπλισμού» 
με προϋπολογισμό 141.593,40€. Αφο-
ρά την προμήθεια εξοπλισμού (οπτι-
κοακουστικού & ξενοδοχειακού) του 
πολυχώρου πολιτισμού «Αρχοντικό 
Γεωργιάδη».

Η δεύτερη πρόταση φέρει τον τίτλο 
«Θερινό Εικαστικό Εργαστήρι στη Λέ-
σβο: 

Ήταν ένα Μικρό Καράβι... στη Λέ-
σβο - Σύγχρονα Έργα - Ο Διαχρονι-
κός Ρόλος της Θάλασσας στον Πολι-
τισμό της Λέσβου» με προϋπολογισμό 
40.371,95€.

Αφορά την υλοποίηση - σε συνεργα-

πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1, για επτά 
χρόνια (μέχρι το τέλος του 2027)! 

Η αίτηση που είχε υποβάλλει στον 
εθνικό φορέα των προγραμμάτων 
(ΙΚΥ), πέρασε τον έλεγχο ποιότητας 
και εγκρίθηκε, με συλλογική προσπά-
θεια από το εκπαιδευτικό προσωπικό 
του σχολείου.

Η διαπίστευση Erasmus αναφέρεται 
στην προγραμματική περίοδο 2021-
2027 και είναι απαραίτητη για να μπορεί 
ένας φορέας να υλοποιεί δραστηριότη-
τες κινητικότητας στον τομέα της Νεο-
λαίας με τρόπο συστηματικό.

Παράδοση υγειονομικού υλικού
στο Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Μυτιλήνης

Η 2484 Περιφέρεια Διεθνούς Ρόταρυ 
αναγνωρίζοντας την προσφορά, τόσο 
των γιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού των νοσοκομείων, όσο και 
των σωμάτων ασφαλείας, προγραμμάτι-
σε από την αρχή της πανδημίας σειρά 
ενεργειών που σκοπό έχουν την υλική 
αλλά κυρίως και την ηθική υποστήριξή 
τους. Έτσι προσέφερε, για ενίσχυση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με-
γάλες ποσότητες υγειονομικού υλικού 
στα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας. 

Συνεχίζοντας τα προγράμματα αυτά 
προσφέρει σε διάφορες υπηρεσίες, 
μάσκες, αντισηπτικά, γάντια μιας χρή-
σεως και άλλα υλικά βοηθητικά στην 
αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Σε υλοποίηση αυτού του προγράμμα-
τος την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 αντι-
προσωπία του ομίλου μας αποτελούμε-
νη από την πρόεδρο Ντίνα Σεβαστού, 
τον αντιπρόεδρο Γιώργο Καλιάλη, τον 
Γ. Γραμματέα Ευστράτιο Κοκκώνη κ.α. 
ροταριανούς, παρέδωσε στον πλω-
τάρχη Γεώργιο Πουλίκα υπολιμενάρχη 
Λέσβου, παρουσία και άλλων λιμενικών 

σία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-
χνών - ενός θερινού εικαστικού εργα-
στηρίου στο Μόλυβο, στο πλαίσιο του 
οποίου θα δημιουργηθούν πρότυπα 
σύγχρονα εικαστικά έργα (ζωγραφικής 
& κεραμικής). Τα έργα αυτά θα εκτε-
θούν στη συνέχεια σε δύο εκθέσεις. Η 
πρώτη θα φιλοξενηθεί στο «Αρχοντικό 
Γεωργιάδη» και η δεύτερη θα φιλοξε-
νηθεί στις εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ 
στην Αθήνα.

Η τρίτη πρόταση με τίτλο: «1922-
2022. H Μικρασιατική Καταστροφή - 
Θαλασσινή γέφυρα πολιτισμού στη Λέ-
σβο» έχει προϋπολογισμό 37.130,00€.

Πρόκειται για μια πρόταση της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου με αφορμή 
την συμπλήρωση εκατό χρόνων από την 
Μικρασιατική Καταστροφή. Στο πλαί-
σιο του έργου θα δημιουργηθεί ψηφι-
ακή διαδικτυακή εφαρμογή (webapp), η 
οποία θα συνιστά μία «περιήγηση» στο 
νησί της Λέσβου με δυνατότητα «στά-
σεων» σε οικισμούς ή τοποθεσίες, οι 
οποίες είναι δυνατόν να συνδεθούν με 
τα πολιτισμικά αποτυπώματα των Μι-
κρασιατών προσφύγων. Η εφαρμογή 
αυτή θα φιλοξενηθεί σε ειδικό χώρο 
του ιστότοπου της Περιφέρειας Βορεί-
ου Αιγαίου. Πέραν αυτού θα υπάρξει η 
υλοποίηση δύο διαλέξεων (μια στη Μυ-
τιλήνη και μια στην Καλλονή) και ενός 
διήμερου επιστημονικού συνεδρίου 
στη Μυτιλήνη με αντικείμενο τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή, την εγκατάσταση 
των προσφύγων στη Μυτιλήνη και την 
ανάπτυξη του σύγχρονου λεσβιακού 
πολιτισμού, όπως αυτός διαμορφώθη-
κε κατόπιν του μπολιάσματος που δέ-
χθηκε με τα πολιτισμικά και πολιτιστικά 
στοιχεία που συνέφεραν οι Μικρασιά-
τες πρόσφυγες.

«Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρ-
χής ευχαριστούμε την ΕΤΑΛ που στέ-
κεται ουσιαστικός συμπαραστάτης μας 
στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε 

στην συνέχιση της ανάδειξης του Πολι-
τισμού της Λέσβου», αναφέρει σε δή-
λωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Ανα-
στασία Αντωνέλλη.

Η Λέσβος απέσπασε το 1ο βραβείο  
στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Ρομποτικής

Η Λέσβος κατέκτησε το ένα από τα 
δύο πρώτα βραβεία στον 5ο Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, που διορ-
γάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη 
Σάμο και η συμμετοχή έγινε, μέσω τη-
λεδιάσκεψης, από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας όπου συμμετείχαν σχο-
λεία και ομάδες.

Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός γίνε-
ται κάθε χρόνο από την Πολυτεχνική 
Σχολή- Τμήμα Μηχανικών Πληροφορι-
ακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
με εξαίρεση την περσινή χρονιά, που 
αναβλήθηκε, λόγω των μέτρων για την 
πανδημία. Διαγωνίζονται δύο κατηγο-
ρίες και συγκεκριμένα οι μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας και οι μαθητές της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Λέσβος απέσπασε το 1ο βραβείο 
στην κατηγορία των μαθητών της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου κατάφε-
ρε να διακριθεί ένας μαθητής της Β’ 
Δημοτικού από το 11ο Δημοτ. Σχολείο 
Μυτιλήνης, ο Δημήτρης, 7,5 ετών, ο 
οποίος συμμετείχε ως ο Μικρός Ρο-
μποτιστής από τον χώρο μελέτης Ποζι-
τρόνιο+ με τον εκπαιδευτικό του Προ-
κόπη Τσιτμηδέλλη. 

Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι 
ο μικρός μαθητής συμμετείχε ατομι-
κά στο διαγωνισμό, ενώ όλες οι άλλες 
συμμετοχές ήταν ομαδικές, που ση-
μαίνει ότι είχαν εργαστεί περισσότερα 
παιδιά του δημοτικού στην κάθε κατα-
σκευή που παρουσιάστηκε.
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Μόνιμη έκθεση για τη συλλογή του Αρχείου του Ο. Ελύτη

Ανακοινώθηκε την 10η Δεκεμβρίου 
2020, ημέρα της επετείου απονομής 
του Νόμπελ στον συμπατριώτη μας 
ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, η απόφαση 
του Υπουργείου Πολιτισμού να παρα-
μείνει σε διατηρητέο κτήριο στην Πλά-
κα η μόνιμη έκθεση του Αρχείου του 
νομπελίστα ποιητή.

Στο κτήριο δημιουργούνται χώροι για 
την έκθεση, αλλά και τη φύλαξη του 
Αρχείου Ελύτη, όπως και για το σπου-
δαίο οπτικό υλικό, το οποίο προβάλλει 
το πολυποίκιλο έργο του. Ταυτόχρονα, 
μέσα από φωτογραφίες, κείμενα, ηχητι-
κό και οπτικό υλικό παρουσιάζεται ανά-
γλυφα η ζωή του Ποιητή, ενώ αποκαθί-
σταται το γραφείο του με προσωπικά 
του αντικείμενα.

Το Αρχείο Ελύτη βρίσκεται σήμερα 
στην κατοχή της κ. Ιουλίτας Ηλιοπούλου.

Οι μελέτες αποκατάστασης του κτηρί-
ου-προσφορά των μελετητικών γραφεί-
ων Α. Σαμαρά (αρχιτεκτονική μελέτη) και 
Π. Παναγιωτόπουλου (στατική μελέτη)- 
εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο 
Νεωτέρων Μνημείων, τον Ιούλιο 2013.

Την 10η Δεκεμβρίου 1979, ο Ελύ-
της παρέστη στην καθιερωμένη τελετή 
απονομής του βραβείου και παρέλαβε 
από τα χέρια του βασιλιά Γουστάβου το 
Βραβείο Νόμπελ της Σουηδικής Ακα-
δημίας για την ποίησή του, τιμή η οποία 
είχε ανακοινωθεί στις 18 Οκτωβρίου 
του ίδιου έτους.

Το σκεπτικό της βράβευσης ήταν 
πολύ εύγλωττο: «Η ποίηση του Ελύτη, 
με φόντο την ελληνική παράδοση, ζω-
ντανεύει με αισθηματοποιημένη δύναμη 
και πνευματική καθαρότητα βλέμματος 
τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου 
για ελευθερία και δημιουργικότητα».

Ο Ελύτης τον επόμενο χρόνο κατέθε-

σε το χρυσό μετάλλιο και τα διπλώματα 
του βραβείου στο Μουσείο Μπενάκη, 
ενώ ακολούθησαν πλήθος ελληνικές και 
διεθνείς διακρίσεις: απονομή φόρου τι-
μής σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής 
των Ελλήνων, αναγόρευσή του σε επί-
τιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της 
Σορβόννης, ίδρυση έδρας νεοελληνι-
κών σπουδών με τίτλο «Έδρα Ελύτη» 
στο Πανεπιστήμιο Ρούτγκερς του Νιού 
Τζέρσεϊ, απονομή του αργυρού μεταλ-
λίου Benson από τη Βασιλική Φιλολογι-
κή Εταιρεία του Λονδίνου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού ανακοίνωσε την ημέρα της 
επετείου της απονομής, τη σημαντική 
εξέλιξη στη δημιουργία ενός «σπιτιού», 
βασισμένο στη ιδέα της Ιουλίτας Ηλιο-
πούλου, (από το 2013), για να στεγα-
στεί η σπουδαία κληρονομιά, που άφη-
σε ο νομπελίστας ποιητής.

Το διατηρητέο κτήριο και τα δύο βο-
ηθητικά κτίσματα, στην Πλάκα, ιδιοκτη-
σίας του Υπουργείου, που βρίσκονται 
στη συμβολή των οδών Διοσκούρων 
και Πολυγνώτου, αποκαθίστανται από 
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται σε 657.200 ευρώ και η δημοπρά-
τησή του έχει προγραμματιστεί για το 
α΄ τρίμηνο του 2021.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, «ο Οδυσσέας 
Ελύτης, με τον θησαυρό της ποίησής 
του, τίμησε την Ελλάδα και την ελληνική 
γλώσσα ταξιδεύοντας τες πάνω σε “λο-
ξές δελφινιών ράχες”, στα πέρατα του 
κόσμου. Η δημιουργία ενός χώρου με-
λέτης και προβολής του έργου του, είναι 
ο ελάχιστος φόρος τιμής στον σπου-
δαίο Ελληνα ποιητή. Ερευνητές, αλλά και 
πολίτες, σύγχρονοι και επιγενόμενοι, θα 

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

μπορούν να γνωρίζουν την δύναμη του 
έργου του Ελύτη, να μελετούν την αξία 
της ποίησής του σ’ έναν χώρο αφιερω-
μένο στην προσωπικότητα, στη ζωή, 
στην πολύτιμη εθνική παρακαταθήκη, με 
την οποία πλούτισε την χώρα. 

Η ευγνωμοσύνη μας στην κ. Ηλιο-
πούλου, είναι βαθύτατη. Οφείλομε να 
ολοκληρώσομε την αποκατάσταση του 
κτηρίου το συντομότερο. Το οφείλομε 
στον Ποιητή και στην πνευματική του 
παρακαταθήκη».

Χρήση των χώρων
Στο ισόγειο τοποθετείται ο χώρος 

υποδοχής του κοινού, ο χώρος έκθεσης 
- παράθεσης πληροφοριών και παρουσί-
ασης σημαντικών σταθμών της ζωής και 
του έργου του ποιητή και το γραφείο 
του. Ο χώρος έκθεσης περιλαμβάνει 
χρονολόγιο - συσχετισμό με γεγονότα 
του 20ού αιώνα, πρώτες εκδόσεις (52 
βιβλία), χειρόγραφα, έργα ζωγραφικής-
κολάζ του Ελύτη ή έργα που ο ίδιος αγα-
πούσε και στα οποία έχει αναφερθεί, 
ενδεικτικές μεταφράσεις, δυνατότητα 

ακρόασης ηχητικών ντοκουμέντων ή και 
προβολής κινηματογραφικού υλικού κ.α.

Στον όροφο δημιουργείται χώρος 
πληροφοριών για το κοινό, αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων για διαλέξεις, συ-
νέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αλλά και μουσικές και ποιητικές εκδη-
λώσεις, και μικρό καφέ με θέα στην 
Ακρόπολη, το λόφο της Πνύκας και το 
Αστεροσκοπείο, το οποίο θα λειτουργεί 
και ως foyer της αίθουσας εκδηλώσεων.

Το υπόγειο θα χρησιμοποιείται ως βι-
βλιοθήκη – σπουδαστήριο, με βιβλία, πε-
ριοδικά (περίπου 1000 τίτλοι), δίσκους, 
φωτογραφικό, ηχητικό και κινηματογρα-
φικό υλικό και θα διαθέτει υπολογιστές. 

Οι μελετητές θα έχουν πρόσβαση 
στο σύνολο των εκδόσεων, ελληνικών 
και ξένων, σε αφιερώματα και βιβλία για 
το έργο του Ελύτη. 

Σε ειδικό χώρο θα φυλάσσεται αρ-
χειακό υλικό, που δεν θα εκτίθεται, 
σημειωματάρια εργασίας, αποκόμματα 
τύπου, αρνητικά φωτογραφιών και έρ-
γων, αφίσες, προγράμματα κλπ.

Ο Ελύτης βραβεύεται με το Νόμπελ
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Έχουν(ι) να λέγουν(ι) σκιου Πλουμαρ’
για κάκ(ι) που πήραν ούλ(ι) χαμπάρ,

πους σα γιννήθκι κιου μουρό,
φάντσι πληχτσό τσι φαγουριό,

μι κ’ μάνα κι πακέρα,
«Ω χουριό φουνές»,ούλ(ι) κ’ μέρα! 

Κι όνουμα σκιάθκι αφουρμή!
Κιού ‘λιγ(ι)’ η μάνα «Γιασιμή»

κιου πακέρας να ‘πιμέν(ι)’
να κην πούνι «Μιλπουμεν(ι)’!»

Αβάσφκιου πόμνι κιου μουρέλ(ι)
ένα πουλιόμορφου κουρτσέλ(ι)

Χώρις χαρκί κι βούλα κιου φουνάζαν 
ούλ(ι)’ «ΜΠΙΜΠΟΥΛΑ»!

Εξ χρόνια λάλει του λαλιώ,
μα σα θα πάγηνι σκουλειό,

Ειδαν πια κι μπιζηρίσαν
κι μια μέρα τνιη βαφτίσαν!

Ομους πόμνι να κ(ι) φουνάζιν
- οι συνήθγις εν αλλάζιν-,
μια κρυγιάδα, αναγούλα

«κιου μουρέλ(ι) μας
η Μπιμπούλα»!

***
Ακόμα, λέγουν(ι) σκιου Πλουμαρ’

για ‘να όμουρφου παλλ(ι)καρ’
κιου Νικουλή, άξου μουρό,

εμ σκι δλειά, εμ σκιου χουρό!

Σάτιρα

Η ΜΠΙΜΠΟΥΛΑ ΠΚΙΟΥ ΠΛΟΥΜΑΡ’

Να, ι Ν(ι)κόλας σκιου λιμάν(ι),
να ξιφσά, να βγαζ’ ντουμάν(ι)

Να χκυπιέκι να φουναζ’!
 Κβάρα νεύρα, σα νάχ(ι)... λόξα

«Κακό μαράζ-Κακό μαράζ,
κι ήθιλα κι κ’ ρώκσα;

-Ποιάναν ρώκξις ρε Ν(ι)κουλέλ(ι);
Κι... κι ρώκξις για να μάθου;
-Κάτσι ρε Μήτσου να σι πω

κι μ’ ελαχι να πάθου:
«Μέσα σ’ κουρουνιού κι’ ζαλούρα,

η γρηγιά π’ λ’εγουν(ι) «Μπιμπούλα»,
μ’ φώναξι να καθαρίσου
-φκη, ακιτσ’ κι απακητσ’-

 να καθαρίσου, ούλ(ι) κι αυλήτς.
‘Επιασα δλεια μέσα σκι αυλή,

μ’ αυκή πίσου, πα σκια χνάριαμ’
αλλουγύρζει σκια πουδάριαμ’!

Φουβήθκα! Λέγου μες του νουμ’:
«λοιπόν,να δεις, αυκι ισενα,
παλλ(ι)καρ νιο κι κακιανιό,

θα σι κολλησ’ κιου κουρουνιό!»
Γι αυκιό κι ρώκξα :

«Δε μι λες ω Θεια Μπιμπούλα,
μέσα σκιουκ’ κι αναμπαμπούλα,

πρόκανις να κοιμαστείς
κι να πας να μπουλιασκείς;
Ειδα κιου μάκιτς να γυρίζ’,

Διευκρίνιση: Ο αναγνώστης εδώ πρέπει να ξέρει ότι στο Πλωμάρι της Λέσβου, 
μιλούν μ’ ένα ιδιαίτερο ιδίωμα. Το σύμφωνο (Τ) το προφέρουν (Κ). Δεν λένε 
«λέγω», λένε: «Λέγ’», το «λένε» το προφέρουν «λέγουν(ι) με την κατάληξη υγρή.
Και στην προφορά έχουν δικό τους... χρώμα.

φουναχκά να μι ξυβρίζ’
να μι λε αληκ’ κι κλεφκ’

κι παληάθρουπουν κι ψευκ’!»
«Γιακί βρε γω, να μπουλιασκώ;

Σα νάμι γέρους για γριγιά;
Που να σι καψ’ η Παναγιά!

Κιώρα μπουλιάζιν ιβδουμντάρις
μα γω ειμ’ μι τσ’ σαραντάρις!

Έχου νιάκια, εχ’ απ’ ούλα
κι γι’ αυκιό μι λεν Μπιμπούλα!»

***

Άκσις κμπάρι κι έπαθα;
Εμ έπαθα, εμ έμαθα

απ’ αυκή κ’ ξιμουριασμέν(ι)
εμ γριγιά, εμ σαλκιαρμέν(ι)

Χάρους να κ’ φουνάζ του «έλα»
κι αυκή μας κάν(ι) κ’ κουπέλα!

Είπι κι άλλα,γι’ αδικία
π’ βάλαν νιμπέτ μι κ’ ηλικία

μ’ αφουρμή κιούκου κιου μπόλ(ι)
να μαθαίνιν ούλ(ι) μες κ’ πόλ(ι)

κ’ ηλικία τσ’ κάθι μια μας
άσπρα, μαύρα κια μαλλιά μας!

***

Κι γω, έκλεισα κιου θέμα
μι αλήθεια κι όχ(ι) μι ψέμα:

«Μπιμπούλις Νίκου, σα μπου λες,
δεν είνι μια, αλλά... πουλλές».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

To Πλωμάρι
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Αφιέρωμα
Αφιέρωμα

Η Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής 

των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου.

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρ-
κεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, 
ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη 
Σαμψούντα του Πόντου και δρομολό-
γησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση 
της Γενοκτονίας των Ποντιακού Ελλη-
νισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του 
Απελευθερωτικού Αγώνα των Τούρκων 
κατά των Δυτικών (Αγγλογάλλων, Ιτα-
λών, Ελλήνων), που κατείχαν εδάφη της 
Μικράς Ασίας. 

Από ένα σύνολο 750.000 περίπου Ελ-
ληνοποντίων, υπολογίζονται σε 200.000 
έως 350.000 εκείνοι που εξολοθρεύτη-
καν από τους Νεοτούρκους κατά την 
περίοδο 1916-1923. 

Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, 
το 1915, οι τούρκοι εθνικιστές υπό τον 
Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το 
πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξο-
λοθρεύσουν τους Ελληνοποντίους, το 
εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού που ζού-
σε στο βόρειο τμήμα της Μικράς Ασί-
ας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη 
διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 
από τους Οθωμανούς δεν είχε αλλοιώ-
σει το φρόνημα και την ελληνική συνεί-
δηση των κατοίκων της εν λόγω περιο-
χής, παρότι αυτοί ζούσαν αποκομμένοι 
από τον εθνικό κορμό. 

Οι Ελληνοπόντιοι, μολονότι αποτε-
λούσαν μειονότητα (περί το 40% του 
πληθυσμού), είχαν καταφέρει να κυ-

ριαρχήσουν στην οικονομική ζωή της 
περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά 
κέντρα.

Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυ-
άστηκε με τη δημογραφική και πνευμα-
τική τους άνοδο. 

Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου 
ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 
330.000 και στις αρχές του 20ού αιώνα 
άγγιζαν πλέον τις 700.000.

Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον 
Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 
1.400, ανάμεσά τους και το περίφημο 
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. 

Εκτός από σχολεία, οι Ελληνοπόντιοι 
διέθεταν τυπογραφεία, περιοδικά, εφη-
μερίδες, λέσχες και θέατρα, που τόνι-
ζαν το υψηλό πνευματικό τους επίπεδο.

Το 1908 ήταν μια χρονιά-ορόσημο 
για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας.

Τη χρονιά εκείνη εκδηλώθηκε και επι-
κράτησε το κίνημα των Νεοτούρκων, 
που έθεσε στο περιθώριο το σουλτάνο.

Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύ-
θηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς 
για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της 
καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας.

Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους δι-
αψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν 
το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, 
εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των 
χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρ-

κισμού της περιοχής, επωφελούμενοι 
της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την 
«ασφάλεια του κράτους», προέβησαν 
στον εκτοπισμό ενός μεγάλου μέρους 
του ελληνικού πληθυσμού στην αφι-
λόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω 
των λεγομένων «Ταγμάτων Εργασίας» 
(«Αμελέ Ταμπουρού»). 

Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζο-
νταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν 
κατατάσσονταν στο στρατό.

Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και 
στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξο-
ντωτικές συνθήκες.

Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, 
κακουχίες και αρρώστιες.

Αντιδρώντας στην καταπίεση των 
Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες 
και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, 
οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένιοι, 
ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να 
περισώσουν ό,τι ήταν δυνατόν.

Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, 
το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό 
τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο 

το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να 
εξολοθρεύσουν τους Ελληνοποντίους. 

Ό,τι δεν είχε καταφέρει ο σουλτάνος 
σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 
χρόνια.

Η εκρίζωση του Ποντιακού Ελληνι-
σμού αποτέλεσε εθνική καταστροφή.

Ελληνικές πόλεις με συνεχή, αδιά-
κοπη ζωή και πολιτισμό 27 και πλέον 
αιώνων, καταστράφηκαν, ενώ ιδρύματα, 
σχολεία και εκκλησιές έκλεισαν κι ερη-
μώθηκαν.

Συνολικά κατεστράφησαν, 815 Κοι-
νότητες, 1.134 εκκλησίες, 960 σχολεία 
ενώ 353.000 κάτοικοι εσφάγησαν ή πέ-
θαναν από τις κακουχίες και την πείνα.

Οι Έλληνες του Πόντου, σύμφωνα 
με υπεύθυνους υπολογισμούς επιστη-
μόνων, άφησαν πίσω τους κτηματική 
περιουσία, άνω των 25 εκατ. χρυσών 
τουρκικών λιρών, ενώ η κινητή περιου-
σία που εγκατέλειψαν στα χέρια των 
Τούρκων (έπιπλα, κοσμήματα, ενδύ-
ματα, γραμμάτια, χρεόγραφα, χρήματα 
κ.λπ.) σε 89.950.000 χρυσές τουρκικές 
λίρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η 
αξία από εισοδήματα κτημάτων, κοι-

Η εκρίζωση του Ποντιακού Ελληνισμού αποτέλεσε εθνική καταστροφή
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νοτικών, μοναστηριακών και εθνικών 
περιουσιών, σχολείων, εκκλησιών και 
ιδρυμάτων.

Πτώματα παντού! Οι συνοδοί Τούρ-
κοι δεν επιτρέπουν να τα θάβουν και 
γίνονται βορά στους λύκους, στα τσα-
κάλια και τους γυπαετούς...

Η Συνθήκη της Λωζάνης επέβαλε τον 
ξεριζωμό των επιζώντων Ποντίων, που 
άφησαν πίσω τους, σπαρμένα χωράφια, 
κοπάδια ζώων, νοικοκυρεμένα σπίτια 
και τα κόκαλα των προγόνων τους.

Πήραν μόνο λίγα ρούχα, τις εικόνες 
των Αγίων και τις μνήμες τους και ήρ-
θαν στην Ελλάδα.

Τη μνήμη αυτών, των 353.000 νεκρών 
τιμούν οι Πόντιοι κάθε χρόνο στις 19 
Μαΐου.

Χιλιάδες οι μαρτυρίες, αλλά μεγαλύ-
τερη αξία έχουν, οι μαρτυρίες τρίτων, 
όπως των Αμερικανών, που έζησαν, και 
κατέγραψαν τους εξοντωτικούς διωγ-
μούς.:

Ο Ταγματάρχης ΄Οουελ: Επικεφαλής 
Αμερικανικής Επιτροπής που περιό-
δευε στην περιοχή αναφέρει: «Από 
τις 30.000 εκτοπισθέντες Έλληνες, εκ 
των παραλίων του Πόντου το 1921 στο 
Χαρπούτ, έφτασαν μόλις 5.000! Οι άλ-
λοι εκτελέστηκαν ή πέθαναν στον μα-
κρύ δρόμο της εξορίας. Μετρήσαμε 
καθ’ οδόν 3.000 πτώματα κατά μήκος 
των οδών, βορά των σκύλων, των λύ-
κων και των γυπαετών, διότι απαγορεύ-
ουν οι Τούρκοι στους συγγενείς τους 
να τους θάψουν! Τούρκοι αξιωματικοί 
και στρατιώτες προβαίνουν σε ανήκου-
στους βιασμούς γυναικών και παρθέ-
νων, τας οποίας εγκαταλείπουν ημιθα-
νείς επί των οδών «για να ψοφήσουν 
εκεί» όπως έλεγαν... Είναι απερίγρα-
πτος ο κυνισμός τους, που ομολογούν 
ότι μέσα από τις μάζες των εκτοπισμέ-
νων συλλαμβάνουν γυναίκες και τις 
οδηγούν στα χαρέμια τους.»

Η διάσημη Αμερικανίδα δημοσιογρά-

φος ΄Εθελ Τόμπσον μετέδωσε: «Καθ’ 
οδόν συναντούσαμε ομίλους γερό-
ντων, παιδίων, σε μια ατέλειωτη πορεία 
μαρτυρίου, όπου έπεφταν νεκροί από 
την εξάντλησιν και από τα χτυπήματα 
των συνοδών Τούρκων. Οι περισσότε-
ροι εκλιπαρούν τον θάνατον. Στην πόλη 
Μεζερέχ, ξαφνικά ακούσαμε φωνές 
περίπου τριακοσίων μικρών παιδιών 
μαζεμένα σε κύκλο. Είκοσι τσανταρ-
μάδες – χωροφύλακες που κατέβηκαν 
από τα άλογα τους, χτυπούσαν σκληρά 
και ανελέητα τα παιδιά με τα μαστίγια 
και τα τρυπούσαν με τα ξίφη τους για 
να μην κλαίνε. Το θέαμα ήτο πρωτοφα-
νές, φρικώδες! Τα παιδάκια έσκυβαν κι 
έβαζαν τα χεράκια τους πάνω στο κε-
φάλι για ν’ αποφύγουν τα χτυπήματα. 
Μία μητέρα που όρμησε για να σώσει 
το παιδί της, δέχτηκε το ξίφος στην 
καρδιά κι έπεσε κατά γης! Πάθαμε νευ-
ρική κρίση! Παντού βλέπαμε πτώμα-
τα γυναικών, παιδιών και γερόντων. Η 
Αμερικανική Υπηρεσία υπολογίζει τους 
΄Ελληνες που εξολόθρευσαν οι Τούρκοι 
στην Σεβάστεια, σε τριάντα χιλιάδες!»

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κίνγκ 
συνέταξε έκθεση απαριθμώντας τα 
τουρκικά εγκλήματα και με βάση αυτήν, 
η Αμερικανική Γερουσία εξέδωσε ψήφι-
σμα με δριμύ κατηγορώ κατά των τουρ-
κικών ωμοτήτων. Έλεγε το ψήφισμα: «Η 
Γερουσία εκφράζει αποστροφή και κα-
τάκρισιν της βαρβάρου και αγρίας κατα-
διώξεως των Ελλήνων του Πόντου υπό 
της κυβερνήσεως του Κεμάλ Πασά. Η 
γερουσία ζητεί παρά του προέδρου των 
ΗΠΑ όπως φέρει τας θηριωδίας του 
Πόντου είς την προσοχήν των Ευρωπα-
ϊκών Δυνάμεων και εις το Συμβούλιον 
της Κοινωνίας των Εθνών».

Το ψήφισμα αυτό της Αμερικανικής 
Γερουσίας, οι Πόντιοι πρέπει να το 
κάνουν σημαία και να το δείχνουν σ’ 
εκείνους που αμφισβητούν την Γενο-
κτονία...

Τάκης Χατζηαναγνώστου

Πρόσωπα
Πρόσωπα

Ο Τάκης μπροστά στη θάλασσα της αγαπημένης του Κρατήγου
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Από παλιά, δυο κουβέντες είχαν χα-
ραχτεί στο μυαλό μου :

«Ο γονιός δεν έχει ηλικία» και «Ο 
χρόνος του γονιού δεν είναι ποτέ αρ-
κετός».

Ο πατέρας μου ήταν στα 99. Κι όσο 
απίστευτο κι αν ακούγεται, ισχύουν 
απόλυτα και τα δυο.

Είναι πάρα πολλά αυτά που θα ήθε-
λα να πω για κείνον, και προσπαθώ να 
τα βάλω σε μια τάξη, να ξεχωρίσω τα 
αντικειμενικά από τα προσωπικά. ‘Ήταν 
ένας πολύ προικισμένος άνθρωπος και 
για τα χαρίσματά του θα μιλήσουν σί-
γουρα πολλοί, αλλά πάνω απ’ όλα, ήταν 
ένας μοναδικός γονιός.

Ήταν ένας φάρος ο πατέρας μου. 
Ένας πανίσχυρος φάρος αισιοδοξίας, 
θετικής σκέψης και χαράς της ζωής. 
Και όπως όλοι οι φάροι, ήταν στερεω-
μένος πάνω σε βράχο δύναμης, σταθε-
ρότητας, συγκρότησης και θέλησης. Κι 
ο βράχος βρισκόταν μέσα σε μια θά-
λασσα αγάπης και τρυφερότητας.

Ήταν ο κεντρικός άξονας της οικογέ-
νειας, πολύ δυνατός αλλά και καλοσυ-

νάτος, πολύ αυστηρός αλλά και με ανέλ-
πιστη κατανόηση, καθοδηγητής των 
βημάτων μας, συνειδητός διαμορφωτής 
του χαρακτήρα και της σκέψης μας.

Ήταν ένας άνθρωπος με έμφυτη 
ευγένεια και καλοσύνη, ήξερε πως να 
εκτονώνει τις εντάσεις με πολύ χιού-
μορ, είχε βαθιά εσωτερική αξιοπρέπεια 
και έντονη αίσθηση του δίκαιου και του 
σωστού, αλλά και μια τεράστια ανάγκη 
να δίνει και να παίρνει συνεχώς αγάπη 
και τρυφερότητα. ‘Έδωσε τόση αγάπη 
σε παιδιά κι εγγόνια, που μας άφησε 
αστείρευτο απόθεμα για μια ζωή.

Βασιζόμασταν όλοι πάνω του, και 
μόνη η παρουσία του ήταν στήριγμα σε 
όλες τις στιγμές της ζωής μας, ακόμα 
και στο τέλος, που το σώμα του τον 
πρόδιδε πιά, αλλά το μυαλό του κρα-
τούσε εντυπωσιακή διαύγεια και δύνα-
μη. Μέσα στα μάτια μου μένει το χαμό-
γελό του που έλαμπε όταν με έβλεπε, 
«Βρεεε Χρυσέλ΄...»

Τι κι αν έφυγε, είναι εδώ, παραμένει  
άσβεστος φάρος στις ζωές μας.

Χρυσούλα

Ο μπαμπάς μου...

Με την οικογένεια σε όμορφες οικογενειακές στιγμές (1988)

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός 
ότι ή επίγεια πορεία του ανθρώπου κά-
ποια στιγμή έχει ένα τέλος. Όσα χρό-
νια και άν μας χαρίσει ή αγάπη του Αγί-
ου Τριαδικού Θεού μας είτε λίγα εϊτε 
πολλά, όταν Εκείνος μας καλέσει κοντά 
Του, θά φύγουμε άπό τον έφήμερο 
και φθαρτό κόσμο, για να πορευθούμε 
στον αιώνιο και άνέσπερο.

Εκεί που όλα καταυγάζονται καί λού-
ζονται μέσα στό Άκτιστο Φώς τού 
Πανοικτίρμονος Θεού μας. Ο δέ θεο-
είκελος άπόστολος των Εθνών Παύλος 
κατά τρόπο άπερίφραστο τονίζει ότι " 
άπόκειται τοις άνθρώποις άπαξ άποθα-
νείν, μετά δέ τούτο κρίσις "(Έβρ. 9, 27).

Έτσι, λοιπόν, καί ό άγαπητός καί άεί-
μνηστος πλέον συμπολίτης μας Τάκης 
Χατζήαναγνώστου, επίτιμος Πρόεδρος 
της Λεσβιακής Παροικίας'' παρέδωσε 
την ψυχή του, πλήρης ημερών, στόν 
Κύριό μας Ιησού Χριστό, άναμένοντας 

την κοινή Ανάσταση.
Άνθρωπος της τέχνης καί τών γραμ-

μάτων, της δημιουργίας καί τής άνάδει-
ξης τού πολιτιστικού πλούτου τού νη-
σιού μας καί όχι μόνο, τής έμπνευσης 
καί τής συγγραφής, τής ποιότητος καί 
τής καλλιτεχνικής εύαισθησίας, οδηγεί 
καί έμάς νά καυχώμεθα καί νά θεωρού-
με ότι ή παγκοσμίως άναγνωρισμένη 
προσωπικότητά του, ή προσφορά του 
και τό έργο του θά παραμένουν στό 
διάβα τού χρόνου, ώς πηγές έμπνευ-
σης, θαυμασμού και αξιόλογης συμβο-
λής στά δρώμενα τοϋ πολιτισμού.

Έμεις δέ ταπεινά πάντοτε θά τόν μνη-
μονεύουμε στη πρόθεση της Εκκλησί-
ας μας ύπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του καί κατατάξεως αύτής " έν κόλποις 
Αβραάμ, Ισαάκ καί Ιακώβ".

Μετά πολλών εύχων
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ό Μυτιλήνης Ι Α Κ Ω Β ΟΣ

Αδελφοποίηση της Λεσβιακής Παροικίας με ΦΟΜ Θεόφιλος

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος συμμετέχοντας στην μεγάλη 
απώλεια του αγαπητού μας Επιτίμου Προέδρου, μας απέστειλε την πιο κάτω συγκινητική 
επιστολή:

Προς την αγαπητή Πρόεδρο κ, Μεσσηνέζη, 
και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λεσβιακής Παροικίας
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Και κάποιες άλλες φορές, όταν πλησί-
αζε να έχουμε πανσέληνο, τηλεφωνού-
σε, για να ξαναζήσουμε νοερά εκείνο 
το βράδυ στην Κράτηγο στη Μυτιλήνη, 
που με τρεις κιθάρες και πέντε μελω-
δικές φωνές τους κάναμε καντάδα και 
συνεχίσαμε ως τη δύση του φεγγαριού, 
τις μικρές ώρες, κοντά στη δική μας θά-
λασσα.

Πάντα το θυμόταν ο Τάκης εκείνο το 
υπέροχο βράδυ, που το επαναλάβαμε 
πολλές φορές αργότερα για χάρη του. 

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του 
όμως, ήταν και εκείνες, που αφορού-
σαν τη Λεσβιακή Παροικία. 

Προσεκτικά, με αίσθημα ευθύνης, 
αφιέρωνε πολύτιμο χρόνο για το Σύλ-

λογό μας, που μαζί με τον Κλεάνθη Πα-
λαιολόγο είχαν δημιουργήσει.

Είναι δύσκολο και λυπηρό, και σε 
πονά, όταν φεύγει ένας άνθρωπος. 
Πόσο μάλλον, ένας αγαπημένος φίλος, 
απ’ τη ζωή.

Η δραστηριότητα, η κίνηση, η επαφή 
σταματά. Όταν όμως η ζωή που έζησε 
είναι γεμάτη από δράση, δημιουργία 
και προσφορά, και μάλιστα ουσιαστική, 
όπως του Τάκη, τότε έχουμε να πούμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ απ’ την καρδιά 
μας, και την ευχή να είναι γαλήνιος. 

Σίγουρα, αγαπημένε μας Τάκη, όλοι 
θα σε θυμόμαστε πάντα!

Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή

Χαρούμενες στιγμές σε κάποια εκδήλωση της Παροικίας

Στον αγαπημένο μας Τάκη

Θα μπορούσε, αλλά δεν θα ήθελα να 
θυμηθούμε τώρα, την προσφορά του 
στα γράμματα. Τα άπειρα βιβλία λογο-
τεχνίας που έγραψε, τα πετυχημένα σί-
ριαλ, τα βραβεία και τις διακρίσεις που 
πήρε, ή τις όποιες άλλες σημαντικές 
στιγμές της ζωής του, αλλά εκείνες τις 
απλές, καθημερινές, που τόσο αγαπού-
σε. Εκείνες τις ασήμαντες, της περαστι-
κές, που όμως αφήνουν τη δροσιά και 
τη συγκίνηση στην καθημερινότητα, και 
τις θυμάσαι, και γαληνεύεις, και χαμο-
γελάς.

Έχουν περάσει ημέρες που ξεκίνησε 

το μεγάλο ταξίδι του, και συνειδητο-
ποιώ με πόνο και θλίψη το γεγονός. Εί-
ναι κι αυτό δυστυχώς “ένα γεγονός που 
έγινε”, όπως πάντα έλεγε γελώντας. 

Θυμάμαι, σε μια από τις ανεπανάλη-
πτες εκείνες εκδρομές της Λεσβιακής 
Παροικίας, που πήρε το μικρόφωνο, 
όπως συνήθιζε, και γελώντας είπε: Θα 
σας διηγηθώ “ένα γεγονός που έγινε” και 
πρωτοακούσαμε την “έκλειψη ηλίου”.

Μας το ξαναείπε άπειρες φορές και 
πάντα δακρύζαμε από τα γέλια, περισ-
σότερο, γιατί εκείνος γελούσε τόσο, 
που δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. 

Με τον Κλεάνθη Παλαιολόγο (1988)
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Σε κάποια εκδρομή με την παρέα του

σα νάναι τώρα μ’ ένα μικρόφωνο στο 
χέρι να μιλά, ώσπου τα βλέφαρά μας 
έκλειναν με το νανούρισμα από τις ρό-
δες του πούλμαν, που αγκομαχούσαν 
στις ανηφοριές. Τότε ακουγόταν σο-
βαρή η φωνή του: “Εσύ εκεί κάτω δεν 
με προσέχεις”! Μας παρακολουθούσε 
απ’τον καθρέφτη! 

Μετά από λιγόλεπτη άκρα σιγή άρχιζε 
ν’ απαγγέλλει με ευλάβεια τον αγαπημέ-
νο του 103ο ψαλμό “Ως εμεγαλύνθη τα 
έργα σου Κύριε”! Κι εδώ σταματούσε 
κλείνοντας κι εκείνος βλέφαρα και μι-
κρόφωνο... Αναμνήσεις... 

Κι ο Τάκης, ταξιδευτής τώρα, στο 
τελευταίο του ταξίδι του - έτσι θέλω 
να φαντάζομαι - θάχει συναντήσει το 
Νάσο και το Μάριο, σύντροφο στους 

μεγάλους δρόμους και μαζί με τη Μυρ-
σίνη θα ξετυλίγουν τη ζωή τους, χω-
ρίς να τους απασχολεί το “νόστιμον 
ήμαρ”... 

Εμένα όμως η σκέψη είναι καρφω-
μένη σε κείνο το ποίημα του Ορέστη 
Λάσκου: 
...”Κι αν κάποια μέρα φτάσει 
η επίσημη στιγμή, 
που πρέπει πια ν’ αφήσεις τα εδώ κάτου, 
μη φοβηθείς κι ούτε καθόλου να διστάσεις 
μ’ αφού ψυχραίμως όλα τα ετοιμάσεις, 
μετά με τη φινέτσα ενός αριστοκράτου
ξεκίνησε σαν σ’ ένα τρένο και περίεργος 
να ταξιδέψεις προς τη χώρα του θανάτου! “

Έτσι θάγινε..

Λιούμπα Σκούρτη

Δεν θυμάμαι πότε τον γνώρισα. Ίσως 
αφότου άρχισα να γνωρίζω τον κόσμο 
γύρω μου. Έτσι έχω την αίσθηση πως 
τον ήξερα πάντα! 

Παιδικός, επιστήθιος φίλος του θεί-
ου Νάσου. Αυτός ο θείος, καθώς και 
ο παππούς μου, ο Γιώργης, “ζουν” σαν 
χαρακτήρες στο “Νησί που ταξιδεύει”, 
το αυτοβιογραφικό με ελάχιστα ψήγμα-
τα μυθοπλασίας μυθιστόρημα του Τάκη. 

“Ο Καπετάν Γιώργης, ένας πανύψη-
λος άντρας μ’ αετίσια μάτια και μιαν 
απέραντη αγκαλιά, που μύριζε Μαύρη 
θάλασσα, μπουνάτσες, φουρτούνες, 

γλαρόπουλα κι ευτυχία...” 
Το βιβλίο αυτό μου το χάρισε μόλις 

εκδόθηκε με την αφιέρωση: “Στο Λιου-
μπέλ”. 

Για κείνον βλέπετε ήμουν Λιουμπέλ’ 
έως και πρόσφατα, που έκλεισα τα 80! 

Μα και για μένα, ο ίδιος, έγινε “ο θείος 
Τάκης” μετά το θάνατο του Νάσου, που 
έφυγε πρώτος πριν κάμποσα χρόνια.

Ο Τάκης, ένας ταξιδευτής για μια 
ζωή, στον κόσμο της φαντασίας ή σε 
χώρες μακρινές. Αρκετές φορές βρε-
θήκαμε μαζί σ’ ένα πούλμαν. Σκωτία, 
Αυστρία, Ρουμανία... Και τον θυμάμαι 

Και ο απαραίτητος μπάλος

Να φεύγεις πάντα... 
Κάποιο πλοίο ή τρένο να σε παίρνει 
και σ’ έναν άλλο τόπο να σε φέρνει 

που άγνωστος νάναι...
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άστημα της ενασχόλησής του είναι 
πολυπληθή και ποικιλότροπα. Πέραν 
του καθαρά πεζογραφικού του έργου 
στο οποίο αναφορά θα γίνει σε λίγο, 
ασχολήθηκε με την ποίηση-στα νεανικά 
κυρίως χρόνια του- έγραψε θεατρικές 
επιθεωρήσεις σε λεσβιακή ντοπιολαλιά 
οι οποίες παίχτηκαν μ’ επιτυχία από 
ερασιτεχνικούς συλλόγους καθώς και 
διάφορα θεατρικά έργα. Επίσης με με-
γάλη επιτυχία διασκεύασε έργα νεοελ-
λήνων συγγραφέων σε «σειρές» για την 
ελληνική τηλεόραση όπως τα γνωστά 
Γαλήνη, Πανθέοι, Μαρία Πάρνη, Λάμψη 
των άστρων, Θύελλα κλπ, κλπ. Τέλος, 
επιδόθηκε με κέφι στη λογοτεχνία για 
παιδιά και εφήβους. Στον τομέα αυτόν 
είχε ιδιαίτερα, πολύ γόνιμη και εποικο-
δομητική προσφορά.

Τη δεκαετία του πενήντα υπήρξε συν-
διευθυντής του περιοδικού «Λόγος» 
το οποίο εξέδιδε ο μακαρίτης γνωστός 
γιατρός Λευτέρης Δαγκλής. Σημειώνω 
ότι το προαναφερθέν περιοδικό πλαι-
σιωνόταν από μια πλειάδα διακεκριμέ-
νων λογίων του νησιού, ξεχώριζε για 
την ποιότητα του περιεχομένου του και 
αποτελούσε μια πραγματική λογοτεχνι-
κή ανασαιμιά στα μετεμφυλιακά χρόνια.

Πολυσύνθετος λοιπόν ο Τάκης και 
πολυδιάστατος!

Τα λογοτεχνικά έργα του Χατζηανα-
γνώστου, τα βιβλία του, πλησιάζουν τα 
σαράντα. Θα ήταν κουραστικό να τα 
απαριθμήσω ένα προς ένα. Ανάμεσα σ’ 
αυτά προεξάρχει το έργο του «Ένα νησί 
ταξιδεύει». Τούτο έχει μείνει ιστορικό 
δείγμα της γραφής του. Εξακολουθεί να 
τον εκφράζει όπως έλεγε ο ίδιος και να 
τον συγκινεί ως δημιουργό όπως και το 
κοινό του, ένα βιβλίο που δημιουργεί 
ικανοποίηση ανάγνωσης, ερωτηματικά, 
προβληματισμούς. Προσωπικά έχω 
επίσης σταθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στο έργο του «Ένας πολίτης ελεεινής 
μορφής», έξοχα γραμμένο, πραγμα-

τιστικό, συμβολικό και αποκαλυπτικό 
μιας περιόδου που η χώρα ζούσε μιαν 
άκρως ταπεινωτική, θλιβερή περιπέτεια. 
Σπεύδω πάντως να ξεκαθαρίσω ότι οι 
δύο τούτες επισημάνσεις δεν μειώνουν 
ούτε στο ελάχιστο τη δύναμη ούτε την 
αξία των υπόλοιπων έργων του.

Ο λογοτέχνης Τάκης Χατζηαναγνώ-
στου στην πεζογραφική του ενασχόλη-
ση κατάφερε να χειριστεί πολλές ση-
μαντικές αξίες, αρμονικά μεταξύ των να 
συνυπάρχουν:

Ύμνησε όσο λίγοι το νησί που τον 
γέννησε είτε από έμφυτη αγάπη, είτε 
από έλξη φυσιολατρείας όπως εξάλλου 
διάφοροι ντόπιοι λογοτέχνες δεν μπό-
ρεσαν να αποφύγουν. Αγκαλιάζοντας 
τη φύση, διερεύνησε την κοινωνική ζωή 
του τόπου, ανέλυσε και πρόβαλε τις 
χάρες του αλλά και τις αδυναμίες του.

Σεβάστηκε την προσφυγιά, συγκι-
νήθηκε από τα προβλήματά της, περι-
έγραψε την κακομοιριά της, βρήκε να 
πει ένα γλυκό λόγο παρηγοριάς.

Τραγούδησε, βέβαια τον έρωτα σε 
όλες του τις εκφάνσεις, άλλοτε με το 
μάτι καλλιτέχνη, άλλοτε με το μάτι 
εραστή. Ένα νησί όπως η Λέσβος δεν 
μπορούσε παρά να τον εμπνεύσει, να 
συνηγορήσει σε μια τέτοια μυσταγωγία.

Μελέτησε από πολύ κοντά τον απλό 
άνθρωπο, ανέλυσε το περιβάλλον του, 
τις συνήθειές του και δημιούργησε ει-
κόνες καθημερινότητας παραστατικές, 
αποκαλυπτικές πότε-πότε, πρωτόγνω-
ρες στην αντίληψη τρίτων.

*

Από το λογοτεχνικό έργο ενός συγ-
γραφέα, ως αναγνώστες, τι περιμένου-
με; Κάποια διδαχή, ένα μήνυμα αισιο-
δοξίας ή πικρίας, μια παρακαταθήκη 
τέλος πάντων, μικρή ή μεγάλη που μπο-
ρεί να μας επηρεάσει.

Όταν ο αναγνώστης αποτελειώσει και 
κλείσει ένα βιβλίο του Τάκη, τι του μέ-

Ο Τάκης Χατζηαναγνώστου υπήρξε 
ένας πολυγράφος εργάτης της πένας. 
Ένας ποιοτικός και ευαίσθητος συγ-
γραφέας.

Σήμερα ξεχωρίζει ως ο επιφανέστε-
ρος λογοτέχνης των νεώτερων χρόνων 
της νήσου Λέσβου και κατατάσσεται 
χωρίς αμφισβήτηση ανάμεσα στους 
αξιόλογους και δημιουργικούς σύγχρο-
νους πεζογράφους της ελληνικής γραμ-
ματείας.

Ο Τάκης για το λογοτεχνικό έργο που 
έχει προσφέρει, τουτέστιν την έφεσή 
του να καλλιεργήσει τον έντεχνο λόγο 
και την προσπάθειά του να παραδώ-
σει δημιουργήματα αισθητικής αξίας, 
βραβεύθηκε πολλές φορές. Ενδεικτικά 
αναφέρω ότι έχει τιμηθεί με το βραβείο 

Ουράνη (Ομάδα των δώδεκα) για το 
έργο του «Ζωή», με το Κρατικό βρα-
βείο μυθιστορήματος για το βιβλίο του 
«Ένας πολίτης ελεεινής μορφής», με το 
βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το 
ξεχωριστό έργο του «Ένα νησί ταξιδεύ-
ει» και με άλλες σημαντικές διακρίσεις.

Μυθιστορήματά του όπως και διηγή-
ματά του έχουν μεταφρασθεί σε πολ-
λές ξένες γλώσσες.

Δειλός και συνεσταλμένος στις λο-
γοτεχνικές του απόπειρες κατά τα 
εφηβικά και νεανικά του χρόνια, στην 
πραγματικότητα έκρυβε μέσα του ένα 
έμφυτο ταλέντο και μιαν έντονη ευαι-
σθησία.

Τα έργα που έχει παραδώσει στο 
αναγνωστικό κοινό κατά το μακρύ δι-

Το λογοτεχνικό έργο του Τάκη Χατζηαναγνώστου

Μερικά βιβλία από τη συγγραφική δουλειά του Τάκη
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Η Βράβευση του από την Ακαδημία Αθηνών (1989)

νει; Ποια είναι η γεύση; Δεν είν’ εύκο-
λο να μπει κανείς σε λεπτομέρειες, το 
έργο του όπως προαναφέρθηκε είναι 
ογκώδες, πολυσύνθετο. Όμως σίγουρα 
«κάτι», μια φιλοσοφημένη ιδέα σφηνώ-
νεται στη μνήμη, ίσως και στη ψυχή του 
αναγνώστη και μένει για πολύ καιρό, 
μπορεί και παντοτινά.

Να λοιπόν, ποιο είναι το «κάτι» του 
Χατζηαναγνώστου που ξεχωρίζει, που 
μας ακολουθεί:

Πρώτα-πρώτα λέει αλήθειες. Έντε-
χνα πείθει και φέρνει τον αναγνώστη να 
σκύψει στους ανθρώπινους προβλημα-
τισμούς. Τους βιώνει ο ίδιος και με την 
πένα του τους επεξεργάζεται και τους 
μεταφέρει σ’ αυτόν που τον διαβάζει. 
Τον καθιστά κοινωνό στη δυστυχία ή 
τη χαρά της καθημερινότητας. Κι από 
δω μέσα, ξεφυτρώνουν εντυπωσιακές 
καταστάσεις ή ερωτηματικά, συχνά κοι-
νότυπα, που οι τριγύρω καμιά φορά τα 
προσπερνούν αδιάφοροι. Αυτό είναι ένα 
δυνατό χαρακτηριστικό της συγγραφικής 
του στρατηγικής. Μ’ άλλα λόγια διαβά-
ζοντας ένα έργο του Τάκη, διακρίνουμε 
έναν διάχυτο ανθρωπισμό, προϊόν μελέ-
της της ανθρώπινης φύσης, της συμπερι-
φοράς, της απλοϊκής φιλοσοφίας.

Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας «πασπα-
λίζει» το γραπτό του με χρυσόσκονη, 
δήθεν τυχαία, όχι για ωραιοποίηση των 
λεγομένων του, αλλά αυθόρμητα, ως 
απαραίτητο συμπλήρωμα στην τελειο-
ποίηση του έργου. Η χρυσόσκονη είναι 
ο λυρισμός του. Σε πολλά σημεία, στα 
περισσότερα των έργων του, κυριαρχεί 
η λυρική διάθεση και τούτη είναι αυθύ-
παρκτη, έμφυτη συγγραφική συνοδεία.

Σε αντίθεση με άλλους καταξιωμέ-
νους συγγραφείς της εποχής μας, οι 
οποίοι συχνά εντυπωσιάζουν με τον 
κοφτό ή τον τραχύ ή και επιθετικό 
ακόμα τρόπο γραφής των το ύφος του 
Τάκη είναι ήσυχο, καταπραϋντικό, ήπιο 
ταυτόχρονα όμως παραμένει διεισδυτι-

κό, επίμονα ερευνητικό. Γνώρισμα που 
εντυπωσιάζει, κάνει τον συγγραφέα να 
διαφοροποιείται και να δεσμεύει τον 
αναγνώστη.

Χωρίς ο γράφων αιφνίδια να θεωρη-
θεί ρομαντικός, θα συνόψιζα τη δου-
λειά του Τάκη, επιγραμματικά θα έλεγα, 
παρομοιάζοντάς την με έναν αργαλειό 
όπου το υφαντό ξετυλίγεται με άνεση, 
όπου το στημόνι λέγεται ανθρωπισμός 
και το υφάδι πλέκεται έντεχνα και λέγε-
ται λυρισμός.

Τελειώνοντας τη σύντομη τούτη ανά-
λυση, ας καταθέσω και μια παρατήρη-
ση. Το πρόσφατο έργο του πεζογρά-
φου μας «Τοπία ζωής» κυκλοφόρησε 
νομίζω τρία –τέσσερα χρόνια πριν, 
είναι αρκετά διαφορετικό από τα πολ-
λά προηγούμενά του, πάντα σε σχέση 
με το ύφος της γραφής. Σ’ αυτό προε-
ξάρχει και πάλι ο ανθρωπισμός όμως ο 
λυρισμός παραχωρεί σταδιακά τη θέση 
του στον πραγματισμό. Οι ήρωες εκ-
φράζονται και κινούνται απαλλαγμένοι 
από την ωραιοποίηση, απαλλαγμένοι 
και από τη συγχώρεση των πράξεών 
τους. Καταθέτουν τα εσώψυχά τους. 
Έκπληξη αλλαγής!

Η λαϊκή μας φιλολογία, πάντα σοφή, 
πάντα διαχρονική έχει διασώσει το 
εξής δίστιχο:

«Σαν κλέψεις νάνι μάλαμα, σαν φας 
νάνι πιρδίκι

Κι αν κάνεις αγαπητικιά για νάνι, για 
να λείπει»

όπερ εστί μεθερμηνευόμενο, σαν κα-
ταπιαστείς με κάτι, κάνε το με μεράκι, 
με πόνο ψυχής αλλιώς παράτα το. Αυ-
τόν τον κανόνα ετήρησε ο συγγραφέας 
μας σ’ όλη του τη σταδιοδρομία, πιστά 
και με απόλυτη συνέπεια.

Ευχαριστώ ολόψυχα τον αξέχαστο 
Τάκη για όσα μέχρι τώρα μας έχει προ-
σφέρει!

Στρατής Αλ. Μολίνος
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είς ότι επιτελείς ένα χρέος;»
Τι σημαίνει για σας Λογοτεχνία, 

τέχνη ευρύτερα; Πώς νιώθετε σή-
μερα, 72 χρόνια αφότου βρεθήκατε 
στα μονοπάτια της;

«Πίστευα και πιστεύω πάντα ότι η 
Τέχνη γενικά είναι ένας δίαυλος επικοι-
νωνίας των ανθρώπων, είτε ενεργητικά, 
είτε παθητικά. Αυτόν το στόχο τον επι-
τυγχάνει πολύ περισσότερο από οποια-
δήποτε άλλη μορφή η Λογοτεχνία, ως 
τέχνη πιο προσβάσιμη από τους πολ-
λούς. Έξαφνα, απ’ τη στιγμή που κυ-
κλοφόρησε το τελευταίο μου βιβλίο, 
δέχομαι καθημερινά πολλά τηλεφω-
νήματα από διαφόρους που βρίσκουν 
στις σελίδες του κάποια πράγματα απ’ 
τη δική τους ιστορία, απ’ τη δική τους 
αίσθηση ζωής. Αυτή η επικοινωνία μου 
μαζί τους με συγκινεί ιδιαίτερα.»

Η γενέθλια γη και ο κήπος της παι-
δικής ηλικίας αποτελούν για πολλούς 
συγγραφείς πλούσιες πηγές έμπνευ-
σης, στις οποίες καταφεύγουν όταν 
τους προκαλεί αποστροφή το πα-
ρόν. Συμβαίνει το ίδιο και μ’ εσάς;

Τα δυο πρώτα στοιχεία που ανα-
φέρατε –η γενέθλια γη και η παιδική 
ηλικία– είναι πράγματι ο παράδεισος 
του ανθρώπου, αφού στο χώρο τους 
διατηρεί ακόμα την παρθένα αίσθηση 
του κόσμου. Και είναι πολύ φυσικό απ’ 
αυτόν να αντλεί όλες τις ομορφιές της 
ζωής – όχι μόνο επειδή του προκαλεί 
αποστροφή το παρόν. Έτσι κι αλλιώς 
η φρίκη της σύγχρονης καθημερινότη-
τας, που απλώνεται απ’ τον άμεσο περί-
γυρό μας ως τα πέρατα, με τους πολέ-
μους, τις προσφυγιές, τους θανάτους, 
τις σφαγές, τις καταστροφές, είναι απε-
χθής. Και πρέπει να κινητοποιεί ενεργά 
και αποφασιστικά ανά πάσα στιγμή όχι 
μόνο τη σκέψη μας, αλλά και όλες τις 
αντιστασιακές μας δυνάμεις εναντίον 
εκείνων που ηδονίζονται να συνθλίβουν 
την ανθρώπινη ζωή, ικανοποιώντας 

μόνο προσωπικά τους συμφέροντα. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δι-
καιούμαστε ο καθένας κάποιες στιγμές 
ανάσας απ’ τον κάματο της αλλοφρο-
σύνης

Ανάμεσα στα πολλά πεζογραφικά 
σας έργα ξεχωρίζουν και μερικά που 
απευθύνονται σε παιδιά και εφή-
βους. Μήπως μ’ αυτά ικανοποιείτε 
και μια δική σας παιδική πλευρά;

«Θα σας φανεί παράξενο αν σας πω 
ότι τα βιβλία αυτά τα έγραψα από μια 
αυξημένη ευθύνη απέναντι στο παιδί, 
ύστερα απ’ την έλευση στη ζωή των δι-
κών μου παιδιών. Είδα πόσο πρόχειρα 
ήταν γραμμένα τα περισσότερα παιδι-
κά βιβλία, τόσο σα μύθοι, όσο και σα 
γλώσσα, και σαν ιστορία. Είχα χρέος 
να κάνω κάτι, όσο μπορούσα πιο σω-
στό και υπεύθυνο. Να σκεφτείτε ότι το 
πρώτο μου παιδικό βιβλίο - ένα ιστο-
ρικό μυθιστόρημα, που τιμήθηκε και 
με πρώτο βραβείο - το έγραψα απ’ την 
αρχή τέσσερις φορές.»

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να 
διακρίνουν ένα έργο για να κριθεί 
λογοτεχνικά άξιο; 

Ο σωστός λόγος, ο ακριβής, και 
ο... περιποιημένος -εννοώ ο φροντι-
σμένος, ο καλοχτενισμένος, και όχι 
ο ατημέλητος και τυχαίος. Η γλώσσα, 
και μάλιστα η ελληνική, δεν είναι παί-
ξε-γέλασε. Πέρα απ’ το να την ξέρει 
καλά κανείς, πρέπει να τη μελετά και να 
ασκείται πάνω της συνέχεια. Γιατί είναι 
ένας απέραντος ωκεανός. Επιπλέον, η 
συγγραφή δεν είναι «άνοιξε το στόμα 
σου, ψάλλε». Χρειάζεται προετοιμασία, 
καλλιέργεια, άσκηση, αγώνα ψυχής. Βέ-
βαια, στις μέρες μας, όλος ο κόσμος 
έχει πιάσει μολύβι και χαρτί και γράφει, 
αδιάφορο το τι γράφει. Να σκεφτείτε 
ότι σήμερα εκδίδονται περί τους 8.000 
τίτλοι λογοτεχνικών βιβλίων το χρόνο, 
έναντι... 300 μόνο που εκδίδονταν ως 
πριν 30 χρόνια. Είναι άξια λογοτεχνία 

Τάκης Χατζηαναγνώστου

Οι κορυφές δεν τελειώνουν ποτέ

Συνέντευξη στον Παναγιώτη Σκορδά

Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα άλλοι πνευματικοί άνθρωποι με συνεχή 
παρουσία που αριθμεί 72 χρόνια. Και αν υπάρχουν, φαντάζομαι θα είναι λίγοι, και οι γε-
νέθλιοι τόποι τους πραγματικά τυχεροί. Το νησί μας μπορεί να υπερηφανεύεται ότι στα 
χώματά του γεννήθηκε, δημιούργησε και εξακολουθεί να κρατά ψηλά τη σημαία των 
γραμμάτων ένας σημαντικός δημιουργός. Ο Τάκης Χατζηαναγνώστου σε ηλικία μόλις 
14 ετών, από τα μαθητικά θρανία, άρχισε τη δημοσίευση στίχων, διηγημάτων και μικρών 
μελετών γύρω από θέματα λογοτεχνίας σε εφημερίδες της Μυτιλήνης. Από τη χρονιά 
αυτή και μέχρι σήμερα είναι συνεχώς παρών στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του 
τόπου, της Ελλάδας ευρύτερα, με τα δεκάδες βιβλία του, τα κινηματογραφικά σενάρια, 
τα θεατρικά έργα, τις διασκευές για την τηλεόραση, τις μελέτες και τα άρθρα του, τις 
διαλέξεις, τις εκδόσεις περιοδικών, τη δημιουργία της Λεσβιακής Παροικίας και τόσα άλλα. 
Τα βιβλία του δέχτηκαν πλήθος θετικών κριτικών, πολλά μεταφράστηκαν στο εξωτερικό, 
πολλά βραβεύτηκαν.

Κύριε Χατζηαναγνώστου, θα ξεκι-
νήσω με μια ερώτηση που μπορεί να 
φαίνεται κοινότυπη, αλλά  νομίζω ότι 
για το πρόσωπό σας έχει ιδιαίτερο 
νόημα: έχετε χρόνια στα Ελληνικά 
Γράμματα· έχετε εκδώσει 40 περί-
που βιβλία· έχετε γράψει έργα για 
το θέατρο, τον κινηματογράφο, την 
τηλεόραση· έχετε δημοσιεύσει ανα-
ρίθμητα άρθρα στον περιοδικό και 
ημερήσιο Τύπο· και, όπως διαβάζου-
με στο νέο σας βιβλίο, άλλα έξι ολο-
κληρωμένα βιβλία σας βρίσκονται 
στο στάδιο της έκδοσης. Αλήθεια, 
γιατί γράφετε;

Να μια ερώτηση που με αιφνιδιάζει 
και που τη θεωρώ ισότιμη με μια άλλη, 
καθαρά υπαρξιακή: Αλήθεια, γιατί ζω; 
Ναι, αγαπητέ μου, το γράψιμο για μένα 
είναι κατά κάποιο τρόπο η έννοια της 
ζωής. Στο καινούργιο μου βιβλίο, όπου 
αναψηλαφώ όλη μου τη θητεία στα Ελ-
ληνικά Γράμματα, επισημαίνω (κεφ. 2) 

τον ανεμοστρόβιλο που με συνεπαίρνει 
κάποιες στιγμές και με σπρώχνει ν’ αρ-
πάζω μολύβι και χαρτί και να καταχωρώ 
τα όσα βασανίζουν την ψυχή μου και 
θέλουν να βγουν στο φως. Μιλώ για τις 
εσωτερικές μου αγωνίες, τις ανησυχίες 
μου, τα όνειρά μου, τις απώτερες επι-
διώξεις μου, αυτά που συνθέτουν τον 
κόσμο μου. Τώρα, το γιατί θέλω να τα 
εξωτερικεύσω είναι μια ιστορία που 
αφορά στο μηχανισμό του ψυχισμού 
μου. Είναι μια ανάγκη. Είναι μια ανα-
πνοή. Έτσι ζω.

Γεννιέται κανένας συγγραφέας ή 
γίνεται; Ή, για να το πω αλλιώς, η 
συγγραφή είναι ταλέντο ή σπουδή, 
εξάσκηση και διαρκής εγρήγορση;

«Αν δεν έχεις μέσα σου κάτι να πεις, 
κι αν δε νιώθεις την ανάγκη να το πεις, 
τότε τι να πεις; Αλλά πάλι, κι αν έχεις, 
και δεν παλέψεις να το πεις, κι αν δεν 
ασκηθείς να το λες, πώς να φτάσεις στο 
επίπεδο εκείνο όπου θα συνειδητοποι-
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Το «κουβεντολόι» που μας έλειψε

Γράφει η Μαρία Κατσουνάκη

Περνώντας έξω από την Εθνική Πι-
νακοθήκη, λίγα 24ωρα πριν από τα 
συμβολικά εγκαίνιά της από τον πρω-
θυπουργό και τους ξένους υψηλούς 
προσκεκλημένους, παραμονή του εορ-
τασμού της 25ης Μαρτίου, ένιωσα έναν 
κόμπο στον λαιμό. Φωταγωγημένη κιό-
λας, έχει κάτι καθαρτικό, μια αποθεω-
τική υπόμνηση της ζωής πριν από την 
πανδημία. Ισως τον Ιούνιο να μπορέ-
σουμε να δρασκελίσουμε το κατώφλι 
της. Ισως. Και να δούμε αυτά που περι-
γράφουν τα ρεπορτάζ των πρώτων πε-
ριηγήσεων. Πρώτα το γλυπτό του Ρο-
ντέν «Ανθρωπος που βαδίζει πάνω σε 
κολώνα», «σύμβολο συνένωσης ετερό-
κλητων στοιχείων», και στη συνέχεια, 
στον χώρο έκδοσης των εισιτηρίων, 
τη μνημειακή «Λαϊκή αγορά» του Πα-
ναγιώτη Τέτση (1925-2016), έργο που 
απασχόλησε τον καλλιτέχνη πάνω από 
μία τριετία (ολοκληρώθηκε το 1982). 
Ενας φόρος τιμής στο λαϊκό δρώμε-
νο, που είναι μια λαϊκή αγορά, όπως 
την παρακολουθούσε τις Παρασκευές 
στην οδό Ξενοκράτους, έξω από το 
σπίτι του. «Ισως αυτή η απροσδόκητη 
ποιητική εκ του συστάδην να χάρισε 
ακόμη μεγαλύτερη οικειότητα σ’ αυτή 
τη σύνθεση τη γεμάτη ζωικό παλμό, 
όπου ο θεατής συγχέεται με τα πρόσω-
πα του έργου κι έχει την ψευδαίσθηση 
ότι συμμετέχει, βουτηγμένος κυριολε-
κτικά στο χρώμα», όπως έχει γράψει η 
διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης 
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα.

Στον δεύτερο όροφο, κλειστός προς 
το παρόν, θα βρίσκεται ένα άλλο έργο 
μνημειακής κλίμακας: τοιχογραφίες 
του Φώτη Κόντογλου. Δύο τοίχοι δω-
ματίου, από το σπίτι του, στη συνοικία 
Κυπριάδου, «που πουλήθηκε, για λίγες 
οκάδες λάδι και αλεύρι, στην Κατοχή». 

Ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού, τις 
ασβέστωσε. Το 1977-78, οι τοιχογρα-
φίες καθαρίστηκαν και σήμερα στή-
θηκαν στον νέο χώρο τους. Η μεγάλη 
σύνθεση (1932) απαρτίζεται από πορ-
τρέτα της οικογένειας Κόντογλου, από 
μορφές αγίων και μαρτύρων, από φα-
νταστικές συνθέσεις, με την τεχνική 
της μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

Τέτσης και Κόντογλου σε μυστικό 
διάλογο. Δύο μεγάλα έργα πυκνοκατοι-
κημένα, θορυβώδη, το καθένα με τον 
τρόπο του. Ο θόρυβος από τον δρόμο 
στο μυαλό του ζωγράφου, οι εικόνες 
που ξεχύνονται από παντού. Ενα «κου-
βεντολόι» που έλειψε από την καθημε-
ρινότητα της πόλης/πρωτεύουσας. Οχι 
μόνο εικαστικό «κουβεντολόι». Αλλά 
και σκέψεων, αισθήσεων, εντυπώσεων, 
συζητήσεων έντυπων ή προφορικών. 

Δέκα χρόνια έμεινε κλειστή, υπό ανα-
κατασκευή, η νέα Εθνική Πινακοθήκη. 
Χρόνιζαν προβλήματα και εμπόδια, 
κατά διαστήματα τη λησμονούσαμε, 
θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο το 
δεκαετές εργοτάξιο. Η νυν υπουργός 
Πολιτισμού εργάστηκε εντατικά και 
συστηματικά για να πάρει το κτίριο την 
τελική, πολυπρισματική, εντυπωσιακή 

όλα αυτά; Δώσετε εσείς την απάντηση
Ο συγγραφέας γράφει για τον εαυ-

τό του ή γράφει για το κοινό;
Πρώτα για τον εαυτό του. Το γρά-

ψιμο είναι ανάγκη έκφρασης. Κι εδώ 
θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλοι μας 
έχουμε αυτή την ανάγκη, και λαχταρού-
με ν’ ανοίξουμε την ψυχή μας και να 
μιλήσουμε. Αλλά δεν την ασκούμε όλοι. 
Δεν το αποφασίζουμε, ή δεν το απο-
τολμούμε, ή, ακόμα χειρότερο, βαριό-
μαστε να το κάνουμε κι αδιαφορούμε. 
Αυτός που τελικά γίνεται συγγραφέας 
είναι εκείνος που θέλει να δικαιώσει 
τον εαυτό του πάνω στη γη, και παλεύ-
ει με χίλιες αντιξοότητες για να το πε-
τύχει. Το αν κάποτε έρχεται το κοινό 
απέναντί του και κάνει μαζί του διάλο-
γο, είναι κάτι το επιπρόσθετο, και είναι 
η ολοκλήρωση.

Ποιος είναι ο ιδανικός αναγνώστης;
Ο ενήμερος. Αυτός που δεν είναι 

άσχετος με τον κόσμο του βιβλίου, 
και με τον συγγραφέα που προσεγγί-
ζει. Τέλος, αυτός που διαθέτει καλή 
πίστη, κι είναι έτοιμος, ακόμα και στην 
περίπτωση που διαφωνεί με τις θέσεις 
ενός βιβλίου, να συνδιαλαγεί μαζί του. 
Το βιβλίο δεν είναι ένας εχθρός. Είναι η 
κραυγή ενός άλλου ανθρώπου που ζητά 
την κατανόηση και τη συμπάθειά μας. 
Ο αναγνώστης που το ξέρει αυτό, γίνε-
ται ο καλύτερος φίλος του.

Πόσο ικανοποιημένος είστε με το 
έργο σας; Πόσο κοντά φτάσατε σ’ 
αυτό που θα θέλατε;

«Απέχω ακόμα. Οι κορυφές δεν τε-
λειώνουν ποτέ. Εκεί που λες ότι έφτα-
σες, να και ξεπροβάλλει μια καινούργια. 
Θα την ανέβω κι αυτήν, φτάνει να είμαι 
γερός.»

Ποιο είναι το όνειρό σας; Τι δεν 
έχετε καταφέρει ακόμα;

Στο βιβλίο μου που κυκλοφορεί, είναι 
εμφανέστατος ο καημός μου ότι δεν 
κατάφερα μέχρι τώρα να δω να ανε-

βαίνει σε αθηναϊκή σκηνή, από επαγ-
γελματικό θίασο, κάποιο θεατρικό μου 
έργο, παρ’ όλο ότι έχω γραμμένα πάνω 
από 30. Το γεγονός δίνεται εκεί με λε-
πτομέρειες. Οι λόγοι; Πολλοί. Κυρίως 
διαδικαστικοί. Ονειρεύομαι πότε θα τα 
καταφέρω.

Γνωρίσατε από κοντά όλα τα ση-
μαντικά ονόματα των Λεσβιακών 
Γραμμάτων του περασμένου αιώνα. 
Ποιον ξεχωρίσατε ως συγγραφέα 
και ως άνθρωπο;

Ανεπιφύλακτα τον Ηλία Βενέζη! Ήταν 
πράγματι μια ίσια ψυχή, άξια της απο-
στολή της και του προορισμού του.»

Σας βλέπουμε συχνά να παρεμβαί-
νετε με παρατηρήσεις και προτά-
σεις στα κοινά, ιδιαίτερα στα πολι-
τιστικά της Μυτιλήνης, ενώ εδώ και 
πολλά χρόνια ασχολείσθε ενεργά με 
τη Λεσβιακή Παροικία της Αθήνας. 
Πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος των 
γραμμάτων οφείλει να αναμειγνύε-
ται στα κοινά ή ό,τι έχει να πει το 
λέει μέσα από το έργο του; 

Όλοι μας έχουμε χρέος να είμαστε 
ενεργοί πολίτες. Ένας συγγραφέας, 
πολύ περισσότερο, για να δίνει έτσι και 
μια πιο πειστική διάσταση του έργου 
του.. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ανά-
γεται και στην ιδιοσυγκρασία του κάθε 
ατόμου. Κι εγώ, δυστυχώς ή ευτυχώς 
πονώ τον τόπο μου, κι αρρωσταίνω 
όταν διαπιστώνω ότι κάποια πράγματα 
πηγαίνουν στραβά κι ανάποδα.

Σημείωση:
Η παραπάνω συνέντευξη απαρτίζεται από 

αποσπάσματα τριών συνεντεύξεων που δημο-
σιεύτηκαν στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ Μυτι-
λήνης», στις 18 Δεκεμβρίου 2004, στις 5 Αυ-
γούστου 2006 και στις 8 Απριλίου 2010 και 
περιέχεται στο βιβλίο του Παναγιώτη Σκορδά 
«Πρόσωπα. 30 συζητήσεις και συνεντεύξεις με 
σημαντικούς ανθρώπους», (εκδόσεις Αιολίδα, 
Μυτιλήνη 2014).
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Πόσο ασφαλής στην 
πραγματικότητα είναι ο πυρηνικός 

σταθμός του Ακούγιου;
Ξανά ηχούν δυνατά τα καμπανάκια 

κινδύνου για ενδεχόμενο πυρηνικό 
ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Ακού-
γιου,που κατασκευάζει η Τουρκία βο-
ρείως της Κύπρου με άμεσο κίνδυνο 
για ολέθρια αποτελέσματα στην Αν. 
Μεσόγειο, Αιγαίο, Βαλκάνια και Μέση 
Ανατολή! Στον τεράστιο κίνδυνο από 
τους σεισμούς στην περιοχή του σταθ-
μού έρχονται τώρα καταγγελίες για 
ερασιτεχνισμό της Ρωσικής εταιρίας 
που έχει αναλάβει την κατασκευή του!

Η καταγγελία έγινε από τον Διευθυ-
ντή του Τμήματος Δημόσιας Διπλωμα-
τίας και Σχέσεων με την τουρκική Κυ-
βέρνηση της εταιρίας» Akkuyu Nuclear 
Joint Stock Company» που διαχειρίζε-
ται από κοινού με την ρωσική Rosatom 
την κατασκευή του σταθμού κοντά 

στην Μερσίνα, κ. Faruk Uzel, ο οποίος 
και παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του 
καταγγέλλοντας την ρωσική Rosatom 
για ερασιτεχνισμό.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε ο κ. Faruk Uzel (Φαρούκ Ουζέλ) 
δήλωσε: «Αυτό το πρότζεκτ δεν πρέπει 
να γίνει από αυτούς τους ανθρώπους. 
Το κράτος πρέπει να εγκαταλείψει το 
πρότζεκτ, το οποίο είναι ερασιτεχνικό, 
αρχάριο και γεμάτο τεχνικά λάθη. Θα 
πρέπει να το κάνει με πιο επαγγελματίες 
εταίρους. Δηλώνω, ότι ενώ υποστηρίζω 
τις προσπάθειες της χώρας μου για την 
κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού, 
παραιτήθηκα από το πρότζεκτ καθώς 
θεωρώ, ότι οι δραστηριότητες και η 
νοοτροπία της ρωσικής εταιρίας συνι-
στούν μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα μου 
και το έθνος».

Ο τέως Υπουργός Ενέργειας, κ. Τα-
νέρ Γιντίζ, δήλωσε, ότι δεν είναι δυνα-

«Κίνδυνος-θάνατος ο πυρηνικός σταθμός 
των Τούρκων στο Ακούγιου»! 

Κινδυνεύουν Αν. Μεσόγειος, Αιγαίο, Βαλκάνια 
και Μέση Ανατολή

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Κανονική φιέστα οργάνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή 
την επίσημη τελετή για τις εργασίες στην τρίτη μονάδα στον πυρηνικό σταθμό ενέργειας 
που κατασκευάζεται στο Ακούγιου. 

Παράλληλα, σε δηλώσεις του ο πρόεδρος Πούτιν σημείωσε ότι ξεκινά μια νέα εποχή 
στο κοινό έργο του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου και επισήμανε, ότι το πυρηνικό 
εργοστάσιο θα συμβάλει σημαντικά στο ενεργριακό πρόγραμμα της Τουρκίας και θα ενι-
σχύσει περαιτέρω την οικονομία της χώρας. 

μορφή του. Και το μεγάλο κενό, όχι 
μόνο οικοδομικά αλλά και ουσιαστι-
κά/συμβολικά, στην πόλη, στη χώρα, 
μοιάζει να πληρώνεται. Παραμένουμε 
επιφυλακτικοί, μέχρι να ανοίξουν οι 
πόρτες για το κοινό. Δέκα χρόνια «κα-
κουχίας» δεν είναι λίγα και έχουμε κα-
κοπάθει βλέποντας κι άλλα μουσεία να 
ανοιγοκλείνουν... Το σημαντικό όμως, 
σε αυτήν τη συγκυρία της διαρκούς 
απειλής, του φόβου και της μεγάλης δυ-
σθυμίας, είναι η νέα άφιξη στην πόλη. 
Το περπάτημα που σου επιτρέπει «να 
ακουμπήσεις κάπου το βλέμμα σου», 
που καλλιεργεί την αναμονή για την 
επόμενη «κανονική» μέρα. 

Πριν από δέκα χρόνια, σε «Γεύ-
μα» μας με τον Παναγιώτη Τέτση 
(11/04/2010), ο σπουδαίος ζωγράφος 
σχολίαζε την, κατά την άποψή του, 
αποστολή της Πινακοθήκης: «Δεν είναι 
να οργανώνει εκθέσεις, αλλά να δείχνει 
τις συλλογές της, την πορεία της νεοελ-
ληνικής τέχνης. Οι εκθέσεις οφείλουν 

να λειτουργούν συμπληρωματικά. Η 
Πινακοθήκη πάσχει στους χώρους, στη 
διαμόρφωση του κτιρίου. Είναι ακατάλ-
ληλο. Κάθε έργο θέλει τον χώρο του. 
Δεν μπορεί να παρατίθενται σαν να εί-
ναι στρατιώτες. Υπάρχουν σημαντικά 
έργα και άλλων καλλιτεχνών που δεν 
είναι τόσο γνωστοί και πρέπει και αυτά 
να βρουν τη θέση τους».

Η επιθυμία του γίνεται πραγματικό-
τητα και εκείνος δεν είναι παρών για 
να απολαύσει τη νέα «στέγη» του. Η 
εσωτερική ευρυχωρία της νέας Εθνι-
κής Πινακοθήκης, όμως, μας περιλαμ-
βάνει όλους: εμάς, τους μελλοντικούς 
επισκέπτες, τους μεγάλους δημιουρ-
γούς, όλους τους ανθρώπους της που 
τη νοιάστηκαν και τη φρόντισαν. Μόλις 
η ανθρώπινη ροή αποκατασταθεί, θα 
αρχίσουν να «ρέουν» και οι ιστορίες, 
οι κουβέντες, να «κυκλοφορούν» στις 
αίθουσές της όλοι, παρόντες και από-
ντες. 

(Αναδημοσίευση από την "Καθημερινή")

Η Τοιχογραφία του Φώτη Κόντογλου στην Εθν, Πινακοθήκη
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για την ασφάλειά του.
Αυτό είχε εγείρει υποψίες, ότι οι εκ-

θέσεις συντάχθηκαν χωρίς την επιτή-
ρηση ειδικών. Η Ένωση Επιμελητηρίων 
Τούρκων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 
(TMMOB) ζήτησε τη διενέργεια ποι-
νικών ερευνών, αποκαλύπτοντας, ότι 
δύο υπογραφές πυρηνικών επιστημό-
νων έχουν πλαστογραφηθεί. Επιπλέον, 
όπως έγραψε η τουρκική εφημερίδα 
“Today’s Zaman” επικαλούμενη προγε-
νέστερο δημοσίευμα της “BirGun”, η 
έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις από τη λειτουργία του σταθμού 
αναθεωρήθηκε από την ανάδοχο εται-
ρεία Akkuyu NPP, θυγατρική της ενερ-
γειακής ρωσικής εταιρείας Rosatom, 
χωρίς να ειδοποιηθούν οι μηχανικοί.

Σύμφωνα τότε με τον τουρκικό Τύπο, 
το υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε 
την παραποιημένη μελέτη για τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις, δίνοντας 
το «πράσινο φως» για την κατασκευή 
του πυρηνικού εργοστασίου. Ο τότε 
υπουργός Περιβάλλοντος κ. Ιντρίς 
Γκιουλούτζε διέψευσε το δημοσίευμα 
της BirGun, δηλώνοντας ότι γράφτηκε 
με σκοπό «την παρεμπόδιση της ανά-
πτυξης της Τουρκίας».Ωστόσο, έπειτα 
από ανεξάρτητες έρευνες που διενερ-
γήθηκαν, οι υπογραφές κρίθηκαν πλα-
στές και η άδεια της Akkuyu NPP κιν-
δύνεψε.

Βοήθημα: Internet: policenet.gr & www.onalert.gr

τόν για την Τουρκία να ακυρώσει την 
κατασκευή του πυρηνικού σταθμού 
του Ακούγιου καθώς το πρότζεκτ είναι 
αποτέλεσμα διμερούς συμφωνίας με-
ταξύ Ρωσίας και Τουρκίας.

Η σχετική συμφωνία, ύψους 19 δισ. 
ευρώ, υπεγράφη το 2011.

Όπως επανειλημμένα έχει καταγ-
γελθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους 
φορείς και ΜΜΕ η κατασκευή της συ-
γκεκριμένης μονάδας και μάλιστα δε-
δομένων των εκρήξεων στα πυρηνικά 
εργοστάσια της προηγμένης τεχνολο-
γικά Ιαπωνίας, υποθηκεύει το μέλλον 
του περιβάλλοντος της ευρύτερης πε-
ριοχής - συμπεριλαμβανομένων της 
Κύπρου και της Ελλάδας - αφού η κα-
τασκευή των αντιδραστήρων συνολικής 
ισχύος 1.600 μεγαβάτ αποφασίσθηκε 
και δρομολογήθηκε να κατασκευασθεί 
κυριολεκτικά πάνω σε ένα ενεργό σει-
σμικό ρήγμα.

Αναφέρεται σε παλιότερα ρεπορτάζ, 
ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
greenpeace  μπορεί να διαβάζει κανείς 
ένα εφιαλτικό σενάριο: «Υπάρχει 50% 
πιθανότητα να εκδηλωθεί ένας σεισμός 
7 Ρίχτερ σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων 
από τον Κόλπο Ακούγιου μέσα στα 
επόμενα 40 χρόνια».

Ιδού μερικά δεδομένα: Το 1872, ένα 
σεισμός 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισε την πε-
ριοχή. Και το 1998 ένας άλλος ισχυ-
ρός σεισμός σάρωσε τα Άδανα, 136 
χιλιόμετρα ανατολικά του κόλπου του 
Ακούγιου. Μόλις 25 χιλιόμετρα από 
το Ακούγιου υπάρχει επίσης το ρήγμα 
Ecemis, ένα ρήγμα εξαιρετικά ενεργό, 
με ισχυρούς σεισμούς μόλις το 1991.

Σε όλα αυτά έρχονται να προστε-
θούν και οι καταγγελίες του κ. Φαρούκ 
Ουζέλ που δήλωσε ότι αν η Τουρκία 
χρειάζεται την πυρηνική ενέργεια, δεν 
πρέπει να συνεργαστεί με τη Rosatom: 
«Οι Ρώσοι δεν είναι σωστοί επαγγελμα-
τίες», είπε.

«Το σχέδιο του Ακούγιου πρέπει να 
πραγματοποιηθεί, αλλά όχι σε συνερ-
γασία με αυτούς», δήλωσε, χαρακτηρι-
στικά. «Το τουρκικό κράτος πρέπει να 
εγκαταλείψει το εν λόγω σχέδιο που 
είναι ερασιτεχνικό και γεμάτο τεχνικά 
λάθη. 

Πρέπει να προσχωρήσουμε με επαγ-
γελματίες συνεργάτες», ανέφερε.

Ο κ. Φ. Ουζέλ αναρωτήθηκε πως μια 
εταιρεία, η Rosatom, που δεν μπορεί να 
απομονώσει υπόγεια ύδατα, σε βάθος 
ενός μέτρου, θα καταφέρει να κατα-
σκευάσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο σε 
βάθος 12 μ. υπό το έδαφος και μάλιστα 
κοντά στη θάλασσα. Είπε ακόμα πως 
η ρωσική εταιρεία έχει σχεδιάσει την 
τοποθέτηση ενός αντιδραστήρα, κάτω 
από το επίπεδο της θάλασσας. Για το 
λάθος αυτό και μόνο, είπε, η ρωσική 
εταιρεία δεν πρέπει να συνεχίσει το 
πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι ακόμα η 
αποκάλυψή του πως η ρωσική εταιρεία 
απέρριψε πανεπιστημιακές μελέτες  
σχετικά με τον έλεγχο της εκλυόμε-
νης, από το εργοστάσιο, ραδιενέργει-
ας, αφήνοντας να εννοηθεί πως το υπό 
κατασκευή εργοστάσιο μόνο ασφαλές 
δεν θα είναι. «Το Ρωσικό σχέδιο για το 
Ακούγιου αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για 
τη χώρα μου», είπε ο Κ. Ουζέλ. 

Να σημειωθεί, ότι τον περασμένο Ια-
νουάριο – πριν την θεμελίωση – είχαν 
υπάρξει καταγγελίες και δημοσιεύματα  
στον τουρκικό Τύπο, ότι οι υπογραφές 
των μηχανικών που ετοίμασαν μία έκ-
θεση για την περιβαλλοντική ασφάλεια 
του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακού-
γιου της Τουρκίας, φέρεται να έχουν 
πλαστογραφηθεί. Όπως αποκαλύφθη-
κε, οι μηχανικοί που ήταν υπεύθυνοι για 
την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού 
στο Ακούγιου παραιτήθηκαν από τις 
θέσεις τους έξι μήνες πριν παραδο-
θούν στις Αρχές οι σχετικές μελέτες 
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ται στη γειτνιάζουσα του ακρωτηρίου 
θέση Πηγαδούλι. Στις γύρω περιοχές  
υπήρξαν μικροί αγροτοκτηνοτροφικοί  
οικισμοί, όπως στις αγροτικές θέσεις 
"Καμαρούδια" γύρω από του σημερινό 
εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, 
όπου με υπεδείχθη και είδα τάφο με 
ανθρώπινα οστά, στη θέση Πατούμε-
νη, δίπλα από το εξωκλήσι Ταξιάρχης 
και στη θέση Βρύση του Δεληγιάννη, 
όπου αναφέρονται κεραμικά ελληνο-
ρωμαϊκής εποχής7, προφανώς από την 
Πέργαμο και το Τσανταρλί, πόλεις με 
τις οποίες επικοινωνούσαν εμπορικά 
και πολιτιστικά (η Φώκαια ανέπτυξε την 
κεραμοποιία της μετά τον 4ο μ.Χ αιώνα 
και απετέλεσε τον κύριο προμηθευτή 
της περιοχής).

Οι οικισμοί αυτοί υδροδοτήθηκαν 
στη Ρωμαϊκή εποχή με τεχνικές που  
παραπέμπουν στα αγροτικά τοπωνύμια 
«Καμάρες» και «Καμαρούδια».

Η έλευση της νέας θρησκείας του 
χριστιανισμού αποτυπώθηκε στην πε-
ριοχή αυτή με δύο παλαιοχριστιανικές 
εκκλησίες, η μία στο ακρωτήριo του 
Αγίου Φωκά και η άλλη στην περιοχή 
της Αγίας Αικατερίνης, γύρω κατά τη 
γνώμη μας, στο 450-550 μ.Χ.

Ο κύριος οικισμός αυτός στο Πηγα-
δούλι διαλύθηκε, όπως εμείς νομίζου-
με, λίγο πριν από το τέλος του 7ου μ.Χ 
αι. (666-700) και ήταν η συνέπεια των 
θαλάσσιων επιδρομών και της επεκτα-
τικής πολιτικής των Αράβων, στην προ-
σπάθεια τους να πολιορκήσουν και να 
καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. 

Ο κύριος όγκος των κατοίκων μετε-
γκαταστάθηκε στην περιοχή του Παλιό-
πυργου, όπως μαρτυρούν κώδικες της 
Κοινότητας και ιδιωτικά προικοσύμφω-
να, με την ονομασία "Παλαιοχώριον". 
Το πλήθος των ερειπωμένων ναϋδρίων 
(Αγ. Δημήτριος, Αγ. Νικόλαος, Ταξιάρ-
χης, Αγ. Θεόδωρος, Εισόδια της Θεο-
τόκου)8, παραπέμπουν στη θρησκευτι-

κότητα των κατοίκων της εποχής.
Ασφαλώς μικροεγκαταστάσεις έγιναν  

και σε άλλες περιοχές, αθέατες από τη 
θάλασσα, όπως στην περιοχή της ση-
μερινής θέσης που βρίσκεται το χωριό 
της Βρίσας, όπου αργότερα αποτέλεσε 
τον πυρήνα δημιουργίας του.

Ο οικισμός αυτός στην περιοχή του 
Παλιόπυργου, ήκμασε ιδιαίτερα στους 
χρόνους διοίκησης από τους Ιταλούς 
Γατελούζους (1355-1462), στον οικι-
σμό του οποίου κατασκεύασαν στο 
τέλος του 14ου αιώνα, αμυντικό Πύρ-
γο, για την προστασία της περιοχής 
από τις επιδρομές των Τούρκων στους 
χρόνους αυτούς. Η αγροτική περιοχή 
με το τοπωνύμιο "Μανδαλωμένη" που 
γειτνιάζει με τον Πύργο και σημαίνει 
τον περιφραγμένο και φυλασσόμενο 
τόπο (μάνδαλος, εικάζεται ότι σχετίζε-
ται με τη μάνδρα) ήταν στη χρήση των 
αναγκών και του σκοπού για τον οποίο 
κατασκευάστηκε αυτός. 

Διαλύθηκε και απορροφήθηκε ο οι-
κισμός αυτός, από το σημερινό της 
Βρίσας, στο τέλος του 15ου, αρχές του 
16ου αι., μετά από την κατάκτηση του 
νησιού από τους Οθωμανούς, το 1462.

Ο Βυζαντινός αυτός οικισμός, μαζί με 
άλλους πολύ μικρότερους συνετέλεσαν 
στη γένεση του σημερινού χωριού  της 
Βρίσας. Μεταξύ των ετών 1520-1526 
περιγράφεται πλέον ως τοπωνύμιο με 
το όνομα Βίρσε (Βρίσα), στο « Βιβλίο 
της Ναυσιπλοϊας» από τον Τούρκο κα-
πετάνιο και γεωγράφο του παράλιου 
ελληνικού χώρου, Πιρί Ρέις9.

Το έτος 1548 το χωριό αυτό εμφα-
νίζεται στα Οθωμανικά φορολογικά 
κατάστιχα10 να αριθμεί 47 χριστιανικές 
οικογένειες. Στα κατάστιχα αυτά ανα-
φέρονται συνηθισμένα ονόματα, όπως 
Γιάννης, Κώστας, Γιώργος, Δημήτρης, 
Μιχάλης, Μανώλης, αλλά και πιο σπά-
νια όπως Αγαλιανός, Κομνηνός, Δομέ-
νικος. Ενδιαφέροντα είναι τα ονόματα 

Το χωριό Βρίσα (Λέσβου) από το παρελθόν στη γένεσή του.
Συμβολή στην Ιστορία και Πολιτισμό της Λέσβου.

ΙστορίαΙστορία

Γράφει ο Κωνσταντίνος Κώστας

Το χωριό Βρίσα, της Λέσβου, που 
δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια ένε-
κα του καταστρεπτικού σεισμού τον 
Ιούνιο του 2017, βρίσκεται και πάλι σε 
μια περίοδο ενός νέου αυτοπροσδιορι-
σμού για το μέλλον της. 

Δεν είναι η πρώτη φορά. Ανάλογες 
συμφορές είχε και στο παρελθόν, είτε  
ως αρχαία Βρίσα εκεί στο ακρωτήριο 
του Αγίου Φωκά, είτε στη νεώτερη 
ιστορία στη σημερινή της θέση, με το 
σεισμό του 1845 και 1867, αλλά και τις 
δυσκολίες του λοιμού της πανώλης στο 
1836 και της παγωνιάς (Κάης) του 1850 
με την καταστροφή των ελαιοδέντρων. 

Η σημερινή Βρίσα έχει μακραίωνη 
ιστορία και συνδέεται ιστορικά, γενεο-
λο-γικά και πολιτιστικά με την αρχαία 
Βρίσα, αυτήν που κατοικήθηκε από τα 
πρώιμα χρόνια της εποχής του Χαλκού 
3000 π.Χ 1, σύμφωνα με τα ευρήμα-
τα που βρέθηκαν στο ακρωτήριο του 
Αγίου Φωκά, με αυτό το προελληνικό 
Ινδοευρωπαϊκής ετυμολογίας όνομα ή 
με το ακόμη παλαιότερο μη Ινδοευρω-
παϊκό, ως Λυρνησσός. 

Την λατρεία του Διονύσου μετέφε-
ρε από την Πελοπόννησο ο Μάκαρ σε 
μια πρώιμη μετανάστευση, με άλλους,  
κατά τη γνώμη μας Μινύες την καταγω-
γή, σε χρόνο που προσδιορίζεται στο 
τέλος του 19ου (1826) π.Χ αιώνα 2 και 
συνετέλεσε στο μεγάλο πολιτισμό του 
Β.Α Αιγαίου.

Η Βρίσα αυτή στην «Άκρα Λέσβου», 
απετέλεσε μεγάλο θρησκευτικό κέντρο 
για όλη τη Λέσβο, όπως το προσδιόρι-
σε στα ποιήματα του ο Αλκαίος ως "εύ-
δηλον τέμενος μέγα ξύνον"3 με μαντείο 
που είχε απήχηση και στην απέναντι 
Μικρασιατική ακτή 4.

Η Βρίσα συνδέεται με την Βρισηίδα 
του Τρωικού πολέμου, ως τόπος κατα-
γωγής της και απετέλεσε την έριδα με-
ταξύ του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα, 
που την πήρε μαζί του όταν σκότωσε 
τον άνδρα της και συγγενείς της. 

Το πηγάδι που υπάρχει στην περιο-
χή Αγίας Αικατερίνης - Πιγαδούλι με 
το όνομα «Αχιλλοπήγαδο» υπενθυμίζει 
την επιδρομή του ίδιου εναντίον της 
αρχαίας Βρίσας, την εποχή εκείνη.

Στο λιμανάκι του Αγίου Φωκά αγκυ-
ροβόλησαν ο Μενέλαος και άλλοι σύ-
ντροφοι, στο δρόμο της επιστροφής 
των από την Τροία5. Στο ιερό αυτό  
χώρο κατέφυγε επίσης τον 7ο π.Χ αιώ-
να και ο πιο πάνω αναφερόμενος ποιη-
τής και πολιτικός Αλκαίος, διωκόμενος 
από πολιτικούς αντιπάλους6.

Λίγα χρόνια πριν από το 133 π.Χ,  
κατά τη γνώμη μας και όχι τον 1ο π.Χ 
αιώνα, όπως συχνά αναφέρεται, ναός 
από μάρμαρο στη λατρεία του Διονύ-
σου, με χορηγούς πιθανότατα το ελλη-
νιστικό βασίλειο της Περγάμου, ανέδει-
ξε την ιερότητα του χώρου. 

Ο αρχαίος κύριος οικισμός εντοπίζε-
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μαζί με αντιπροσώπους του χωριού, 
ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι, συγκε-
ντρώθηκαν και συζήτησαν «περί της 
απαραίτητης επισκευής του ναού". Στην 
τουρκική διοίκηση που απευθύνθηκαν, 
πέτυχαν τον Ιανουάριο του 1722 να εκ-
δοθεί άδεια επισκευής με υπογραφή 
και σφραγίδα του αγά του νησιού Ριφάτ 
Οσμάν14 .

Η επισκευή αυτή αποδείχτηκε ανε-
παρκής για τούτο στις 13 Οκτωβρίου 
1725 και αφού οι κάτοικοι απέστειλαν 
αντιπρόσωπο με γράμμα στην Κωνστα-
ντινούπολη, εκδόθηκε στις 13 Οκτω-
βρίου 1725 φιρμάνι από το σουλτάνο 
Αχμέτ Γ’ για νέα επισκευή,  προς τον 
καδή της Μυτιλήνης.15 Στο διάταγμα 
(φιρμάνι) αυτό αναγράφεται το σημα-
ντικό, δικαιολογώντας την επισκευή, 
ότι η εκκλησία της Παναγίας ανάγεται 
στα χρόνια του πορθητού σουλτάνου 
[1462-1481], όπως αποδεικνύεται με 
έγγραφα γνωμοδότησης του μουφτή 
και του αρχηγού όλων των καδί στο 
οθωμανικό κράτος (Σεϊχουλισλάμης).

Ακολούθησε στις 9 Νοεμβρίου 1726  
διαταγή άδειας επισκευής (μπουγιουρ-
τί) και από τον αρχηγό του ναυτικού16. 

Οι προσπάθειες αυτές αλλεπάλληλων 
επισκευών με τις σχετικές άδειες κατέ-
ληξαν σε αδιέξοδο, ιδιαίτερα μετά το 
σεισμό του 1755 και όπως λέγεται οι 
κάτοικοι ήταν υποχρεωμένοι να εκτε-
λούν τις λατρευτικές χριστιανικές τους 
ανάγκες σε διάφορα σπίτια. Από το 
σύνολο των εγγράφων προκύπτει ότι η 
τουρκική γραφειοκρατία ήταν δύσκολο 
να ξεπεραστεί και να επιτευχθεί έτσι 
ο στόχος των κατοίκων που δεν ήταν 
άλλος παρά να κτίσουν ένα νέο ναό 
μεγαλύτερο και όχι να επισκευάσουν 
τον παλαιό. Για να ξεπερασθεί η γρα-
φειοκρατία αυτή και για να βρεθούν οι 
ανάλογοι οικονομικοί πόροι πέρασαν 
χρόνια μέχρι την κατεδάφιση το 1777,  
όπως λέγεται από παράδοση και σε  

ιστορικές σημειώσεις17. 
Αρκετά επίσης χρόνια πέρασαν μέ-

χρι τις 17 Οκτωβρίου 1803 όπου δό-
θηκε και η τυπική έγκριση (χοτζέτι) με 
υπογραφή και σφραγίδα του καδή της 
Καλλονής Σου-βαριζαντέ Ιμπραήμ, ο 
οποίος αντιδρούσε μέχρι την τελευταία  
στιγμή18, αν και στην ουσία η θεμελίω-
ση για τη νέα τρίκλιτη ξυλόστεγη βα-
σιλική της Βρίσας, έγινε στις 4 Αυγού-
στου 1803, βεβαίως με την απαραίτητη 
δωροδοκία19.

Η εκκλησία της Παναγίας μετεξελί-
χτηκε σε Ζωοδόχο Πηγή και το 1815 
απέκτησε ξυλόγλυπτο τέμπλο με πα-
ραστάσεις από την παλαιά και νέα Δι-
αθήκη, προκαλώντας μέχρι σήμερα τον 
θαυμασμό.

Η παλαιά εκκλησία της Κοίμησης της 
Θεοτόκου υπήρξε μονόχωρη, όπως 
όλες οι εκκλησίες στη Λέσβο, πριν την 
μετεξέλιξη τους σε τρίκλιτες, στο τέλος 
του 16ου και κυρίως τον 17ο αιώνα20  

και αποτυπώνεται σήμερα στο μεσαίο 
κλίτος της σημερινής, όπου βρίσκεται 
και το παλαιό προσκυνητάρι με την ει-
κόνα της Κοίμησης, χρονολογούμενη 
τον 16ο αιώνα21.

Το παρελθόν αυτό της Βρίσας, ανά-
μεσα στο μύθο και στην ιστορία, απο-
τελεί μοναδική και ζηλευτή κληρονομιά. 
Είναι μια παρακαταθήκη στη Λεσβιακή 
ιστορία και παράδοση για τον καθένα 
μας και κυρίως για τη Βρίσα, η Πατρι-
δογνωσία της οποίας πρέπει να αποτε-
λέσει κεφάλαιο μάθησης, αρχίζοντας 
από τα παιδιά. Η γνώση αυτής εμφω-
λεύει το στοιχείο της ταυτότητας και 
δημιουργικής σκέψης για το μέλλον 
του τόπου αυτού.

Να γίνει γνωστό επίσης ότι η γρα-
φή και ο τονισμός του ονόματος του 
χωριού της Βρίσας παρουσίασε ποικι-
λία και αποτυπώθηκε ως Βρίσα, Βρισά, 
Βρήσα, Βρησσά αλλά και Βρυσσά ή 
Βρυσά. Αυτό έως και τη δεκαετία του 

εκείνα που σήμερα είναι γνωστά στους 
παλαιότερους  Βρισαγώτες ως επώνυ-
μα, Φλωράς, Καραμάνης και Μίραλης.

Στα κατάστιχα αυτά περιγράφεται και 
αντίστοιχος άγνωστος μέχρι τώρα οικι-
σμός Βρισαγωτών (Λαγκάδα – Βρίσα), 
στην αγροτική περιφέρεια Λαγκάδας, 
με 80 οικογένειες, που διέλαθε από 
τους ερευνητές10. Ο οικισμός αυτός 
της Λαγκάδας διέθετε ιερέα τον παπά 
Γιώργη ( papa Yorgi ), και εντοπίζεται 
κατά τη γνώμη μας στην ευρύτερη πε-
ριοχή και ανατολικότερα του Αγίου Γε-
ωργίου στα Μελαντά. Οδηγός για την 
υποστήριξη αυτή υπήρξαν τα παλαιά 
ναϊδρια,της περοχής Λαγκάδας (Αγ. 
Ιωάννης Θεολόγος και Αγ. Αναστα-
σία)11, ιδρυθέντa επί παλαιών ερειπίων 
ή πλησίον αυτών, ξεχασμένοι ως χώροι 
λατρείας σήμερα και ευρισκόμενοι σε 
μικρή απόσταση από την πιο πάνω ανα-
φερόμενη εκκλησία.

Τον επόμενο αιώνα ο οικισμός αυτός 
διαλύθηκε και δεν περιγράφεται στα 
αντίστοιχα κατάστιχα του 167112, με 
πιθανές αιτίες τις θεομηνίες και την έλ-
λειψη νερού. ΟΙ κάτοικοι του οικισμού 
αυτού προσέφυγαν στη σημερινή Βρί-
σα με ενδεικτικά οικογενειακά επώνυ-
μα Σταυρινός, Ορφανός, Κώσσης. Οι 
περισσότεροι όμως κατέφυγαν στον 
οικισμό του Πολιχνίτου, αν κρίνουμε 
από την αντιστοιχία επωνύμων, που 
υπάρχουν και σήμερα, όπως Σαραντι-
νός, Στεφανής, Κωστομοίρης Σεβα-
στός, Παλαιολόγος, Γιαλούρης.

Τα κύρια προϊόντα αυτών των δύο 
οικισμών Βρίσας ήταν το σιτάρι σε με-
γάλες ποσότητες, κριθάρι, κρασί, ελαι-
όλαδο σε μέτρια παραγωγή και λινάρι 
στη Λαγκάδα.

Το 1653 το χωριό απαντάται στα 
κατάστιχα ελεών (ελεημοσύνης) υπέρ 
του Παναγίου Τάφου, ως "Βρισά" και 
αναφέρονται τα γνωστά σήμερα επώ-
νυμα Ορφανός και Φλωράς, αλλά και 

Λαμπρινός. Επίσης αναφέρονται τα γυ-
ναικεία ονόματα Ρήγαινα, Λασκαρούδα, 
Μελισηνή (Μι' σνή), Αργυρώ, Πισερ-
ματούδα, Περμαθούλα και για πρώτη 
φορά ο παπάς του χωριού Αγγελής, 
του Μανουήλ και της Λασκαρίνας.

Στα αντίστοιχα φορολογικά Οθωμα-
νικά κατάστιχα του 1671 ο οικισμός 
αναφέρεται πλέον με ενεννηνταοκτώ  
χριστιανικές οικογένειες και εξηνταέ-
ξη μουσουλμανικές, 13 περίπου δηλαδή  
820 κάτοικοι. Στην αύξηση αυτή του 
πληθυσμού συνετέλεσε η καταστροφή 
του χωριού της Νηγίδας από πειρατές,  
στη δεκαετία του 1550, αφού μέρος 
των κατοίκων κατέφυγαν στη Βρίσα. 

Αργότερα ο οικισμός της Βρίσας 
μεγάλωσε σε πληθυσμό και με Ηπει-
ρώτες πλανόδιους τεχνίτες, πετράδες, 
χτίστες, γανωτζήδες, αλλά και κομπο-
γιαννίτες γιατρούς, οργανοπαίκτες μου-
σικούς και άλλους, που ζητούσαν εργα-
σία στα νησιά του Αιγαίου στο τέλος 
του 17ου - αρχές του 18ου αιώνα και 
μερικοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν  
και στο χωριό αυτό, δημιουργώντας 
νέες οικογένειες.

Μερικά επώνυμα στη σημερινή Βρί-
σα, όπως Κώστας, Νικέλλης (Νίκου), 
Ιατρέλλης (Ιατρού), Νικολαϊδης (Νικό-
λαος Ιατρού, ο γενάρχης), Φιλίππου, 
Πετράς, Καλατζής, Λαμπρινίδης, απο-
τελούν τον αντίλαλο και την απόδειξη 
αυτής της ιστορίας.

Η θρησκευτική ζωή του χωριού ταυ-
τίζεται από τα πρώτα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας, στο τέλος του 15ου αιώνα,  
με εκκλησία στη λατρεία της Κοίμησης 
της Θεοτόκου, όπως αναφέρεται στα 
παλαιοτουρκικά έγγραφα των εκκλησι-
αστικών αρχείων.

Με το πέρασμα του χρόνου όμως, 
τρία με τέσσερα μέρη της στέγης του 
ναού είχαν καταστραφεί και μετά από 
δυνατή βροχή, μπήκαν νερά στην εκ-
κλησία». Οι ιερείς Ηλίας και Ραφαήλ 
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ώνα, σ. 77, Θεσ/νίκη,2016
11. Χώροι Λατρείας στη Βρίσα, περιοδική 
έκδοση ομάδας περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης λυκείου Πολιχνίτου, τευχ. 6, Δεκ. 
2000 (υπεύθυνοι καθηγητές Ευστρ. Νι-
κέλλης και Παν. Σουλάκης). 
12. Δ. Καρύδης -M. Kiel, Μυτιλήνης Αστυ-
γραφία και Λέσβου Χωρογραφία, σ. 144  
2000
13. Καρύδης, ο.π σ. 144 
14. Αρχείο εκκλησίας Βρίσας, έγγραφο με 
αρ. 3, χορήγησης άδειας με ημερομηνία  
11 Ιαν. 1722 .
15. Αρχείο εκκλησίας, φιρμάνι με αρ. 7 για 
άδεια επισκευής.
16. Αρχείο εκκλησίας, ο.π, με αρ. 9.
17. Κ. Τσέλεκας ο.π, σ.104 αναφερόμενος 
στις ιστορικές σημειώσεις του γιατρού Ιω-

ανν. Γεωρ. Νικολαϊδη (1866-1961).
18. Εκκλησ. Αρχείο έγγραφο με . αρ. 2.
19. Κ. Τσέλεκας, ο.π σ.104, υποσημ. -ανα-
φερόμενος στο παπά Δημ, Καρρά (1887-
1959), που διακόνισε την εκκλησία της 
Βρίσας επί 41 χρόνια και έδωσε την πληρο-
φορία της δωροδοκίας (κάποιου) Ιμπραήμ 
αγά, τον οποίον ταυτίσαμε με τον καδή της 
Καλλονής το 1803.
20. Τσιτιμάκη, Παραδοσιακή ναοδομία στη 
Λέσβο, τ. Α' σ.128 
21. Ιακ. Κλεομβρούτου, μητροπολίτης, 
Mytilena Sacra, τομ. 2ος, σ.156,1974 
22. Αγγ. Ράλλη, καθηγήτρια γλωσσολογίας 
Παν/μίου Πάτρας- σχετική αναφορά της  
για ετυμολογίες τοπωνυμίων της (Απρίλιος 
2021).
23. Αγγ. Ράλλη, ο.π

Άποψη της Βρίσας πριν τον καταστροφικό σεισμό του 2017

1950 που η Πολιτεία το καθόρισε ως 
Βρίσα.

Η γραφή με ύψιλον (Βρύσα) είναι πα-
ρακινδυνευμένη διότι δεν συνδέεται με 
την τοπογραφία της αρχαίας Βρίσας και 
απαντάται περιστασιακά και μόνο τοπι-
κά...

Τη Βρίσα με γιώτα (ΒΡΙΣΑ) αναφέ-
ρουν ο Ανδροτίων, «το ιερόν του θεού 
εν τη Βρίση φησίν ιδρύσθαι υπό Μάκα-
ρος» (5ος αι. π.Χ ) και ο πολύ αξιόπι-
στος Στέφανος Βυζάντιος (6ος μ.Χ αι.), 
«Βρισα [με περισπωμένη], άκρα Λέ-
σβου εν η ίδρυται Διόνυσος Βρισαίος».

Βρήσα με ήττα βρέθηκε σε επιγρα-
φές στην περιοχή του ακρωτηρίου 
Αγ. Φωκά, «ΜΑΓΑΡΙΤΟΣ ΑΙΣΧΥΝΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΩ ΒΡΗΣΑΓΕΝΗ», όπου και ο 
ναός του Διονύσου, σε επιγραφές στη 
Σμύρνη, «θεώ Βρησεί Διονύσω» και « 
Βρησεί Διονύσω», στην Κωνσταντινού-
πολη «Κορνηλία Λευκίου Βρησαιίς», 
αλλά και στο λεξικό του Ησύχιου (5ος 
μ.Χ), «Βρησσαίος ο Διόνυσος» με ήττα 
και δύο σίγμα.

Τα θέματα της γραφής και της ετυ-
μολογίας είναι και δύσκολα και δυσε-
πίλυτα γιατι αναφέρονται στο απώτερο 
παρελθόν και μας λείπουν οι κατάλλη-
λες πηγές για την επιστημονική τεκμη-
ρίωση. Σε πολλές περιπτώσεις οι ερ-
μηνείες που δίδονται είναι αυθαίρετες, 
ατεκμηρίωτες και μερικές αγγίζουν τα 
όρια του μύθου22.

Επίσης η γραφή σε επιγραφές δεν 
αποτελεί ασφαλές τεκμήριο γιατί υπάρ-
χουν πολλές ανορθόγραφες επιγρα-
φές, ακόμη και κείμενα παλαιών λογίων, 
που γράφτηκαν σε μια εποχή όπου δεν 
υπήρχε κανονιστική ορθογραφία 23.

Σήμερα το χωριό της Βρίσας μετά και 
τον καταστροφικό σεισμό του 2017, 
αλλά και της υπογεννητικότητας, της 
αστικοποίησης, της δημοτικής διοικητι-
κής εξάρτησης και της μείωσης της τι-
μής του κυρίου προϊόντος του λαδιού, 

βρίσκεται σε κατάσταση παρακμής και 
σε ένα νέο προβληματισμό.

Η μοναδική παραλία των Βατερών 
και ο παραδοσιακός οικισμός του χω-
ριού αποτελούν ιδιαίτερα στοιχεία αι-
σιοδοξίας για ανάπτυξη του τουρισμού 
και εξαιρετικής πηγής προσόδων, με 
την έννοια μιας πιο στοχευμένης δια-
μόρφωσης του χώρου με μια σχετική 
ρυμοτόμηση και αποφυγή αυθαιρεσι-
ών, ιδιαίτερα θα έλεγα δε της γραφικής 
περιοχής του ακρωτηρίου του Αγίου 
Φωκά, η εγκατάλειψη του οποίου είναι 
εμφανής, την ανάδειξη του Γατελούζι-
κου Πύργου, προβολής των μνημείων 
και της ιστορικότητας, της περιοχής, 
χωρίς αυτά να αποτελούν μονόδρο-
μο αν δεν ενταχθεί σε ένα γενικότε-
ρο πλαίσιο ανάπτυξης του νησιού της 
Λέσβου και ειδικότερα του νότου με 
διάνοιξη δρόμου συντομότερης επικοι-
νωνίας με την περιοχή του Πλωμαρίου, 
την αξιοποίηση των θερμών πηγών του 
Πολιχνίτου και τέλος κίνητρα για κάθε 
αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή.

Σημειώσεις:
1. Δ. Χατζή, 1. Α.Δ-Χρονικά,1972
2. Σταυράκης Αναγνώστου, Η Λεσβιάς 
ωδή, σ. 69, 1972-ανατύπωση.
3. Αλκαίος -Σαπφώ, σ.32 1996,Αθήνα, Κά-
κτος 
4. Φιλόστρατος, σ. 127 και 147, εκδόσεις  
Κάκτος,1995- Ματζουράνης, Οι πρώτες 
εγκαταστάσεις, 1949, σ. 29.
5. J. Quin, Cape Phokas, Lesbos side of 
an Archais sanctury for Zeus, Hera and 
Dionysus? ,AJA, τομ.65 σ.σ 391-393, 1961
6. J. Quin, ο.π 
7. Μάκης Αξιώτης, Αντίλαλος της Βρίσας, 
τευχ,68, σ.49 
8. Κ. Τσέλεκας, Το Χωριό μου η Βρίσα, σ. 
86, Αθ. 1982.
9. Δ. Λούπης, Ο Πίρι Ρέις χαρτογραφεί το 
Αιγαίο, σ.203,1999
10. Κ. Καμπουρίδης, Η Λέσβος τον 16ο αι-
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Στιγμές από τη ζωή των αγωνιστών του 1821

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή
                                           

Έχουν περάσει 200 χρόνια από την 
απελευθέρωση της πατρίδας μας από 
τον Τουρκικό ζυγό. 

Όλη η Ελλάδα γιόρτασε με λαμπρό-
τητα αυτό το κορυφαίο γεγονός κρα-
τώντας ακέραια και ολοζώντανη την 
ιστορική μνήμη των ενδόξων αγώνων 
των ηρώων του 1821, που για πάντα θα 
εμπνέει τους Έλληνες και θα διδάσκει 
ενότητα και ομοψυχία.

Γιγαντιαίες σημαίες και λάβαρα στό-
λισαν κάθε γωνιά της χώρας μας, και η 
γαλανόλευκη ταξίδεψε σε όλον τον κό-
σμο προβάλλοντας με περηφάνια την 
εικόνα της πατρίδας μας που αλλάζει!

Θα δούμε παρακάτω μερικά άγνωστα 
γεγονότα, άλλα ευχάριστα και αστεία 
και άλλα θλιβερά και δύσκολα, από τη 
ζωή των αγωνιστών του 1821 που φα-
νερώνουν ότι αυτοί οι γενναίοι πολε-
μιστές, που από το μεγαλείο των πρά-
ξεων τους μένουν στη μνήμη μας σαν 
άτρωτοι υπεράνθρωποι, ήταν κι αυτοί 
απλοί άνθρωποι σαν εμάς, που έκρυβαν 
βαθειά στην ψυχή τους τα 400 χρόνια  
της σκλαβιάς, άσβηστη και ολοζώντανη 
τη φλόγα της Ελευθερίας. Έτσι: 

+ Μας κάνει εντύπωση όταν μαθαί-
νουμε πως στην Φιλική Εταιρεία υπήρχε 
Κρυπτογραφικός Κώδικας Επικοινωνί-
ας, και: «Δυστυχείς» ήταν οι αρχιερείς, 
«Ξύλινοι» ήταν οι Αμερικάνοι, «Συμπέ-
θεροι» οι Αλβανοί, «πενθερός» ο Αλή 
Πασάς, «τραγουδιστής» το κανόνι, κλπ.

+ Με μεγάλη θλίψη διαβάζουμε ότι 
δεκάδες γυναίκες της Νάουσας τον 
Απρίλιο του 1822, ρίχτηκαν στον ποτα-
μό και πνίγηκαν. Προτίμησαν να πεθά-
νουν από το να τις σφάξουν οι Τούρκοι 
ή να τις πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα.

+ Μας συγκινούν βαθειά, δύο θλι-
βερά γεγονότα που διαβάσαμε στα 
«Άπαντα» του Διον.Σολωμού (εκδόσεις 
Σ.Χ.Ραφτάνη, 1880). Το πρώτο: Ο Εθνι-
κός μας ποιητής Διον. Σολωμός, ζού-
σε στο Ακρωτήρι της Ζάκυθος με τον 
πιστό του υπηρέτη Λάμπρο στο σπίτι 
του Στράνη. Ο υπηρέτης του διηγόταν: 
«- Ένα μεσημέρι (1825), ακούμε κανο-
νιές και το αφεντικό βγήκε έξω από την 
κάμαρά του και στάθηκε στον λόφο. 
Έπειτα ανασηκώνοντας τα χέρια στον  
ουρανό φώναξε δυνατά, πολύ δυνατά:

- Βάστα καϋμένο Μεσολόγγι, βάστα! 
Και έκλαιγε σαν το παιδί...

Ένα άλλο βράδυ μ΄αστροφεγγιά, ήτα-
νε καθισμένος στη ρίζα μιας ελιάς, και 
έπειτα από πολλή σιωπή, είπε στον 
υπηρέτη: -Λάμπρο, τι να γίνουνται εκεί 
κάτου τώρα τα αδέρφια μας; Και άρχι-
σε να κλαίει πάλι... Το δεύτερο: Άλλη 
φορά παράγγειλε να δοθεί το φαϊ του 
στους χωρικούς, λέγοντας: «- Ετού-
την την ώρα Λάμπρο, πόσοι από τους 
αδερφούς μας στο Μεσολόγγι πεινά-
νε... Δε θέλω περιστέρια.» Κι ο ποιητής, 
έφαγε ψωμί κι ελιές μονάχα.

+ Με φρίκη μαθαίνουμε ακόμα ένα 
τρομερό γεγονός: Πολλοί Έλληνες, για 
να γλιτώσουν τα παιδιά τους από το 
παιδομάζωμα των Τούρκων... τα ακρω-
τηρίαζαν.

+ Στη μνήμη μας θα μένει πάντα, μία 
από τις μεγάλες αλήθειες που ειπώθηκε  
τότε - σε δύσκολες ώρες για το έθνος  
μας - από τα χείλη του Μακρυγιάννη: 
«Το έθνος μας το κομμάτιασαν εις τη  
Συνέλευση. Εμείς σκοτωνόμασταν και  
οι πολιτικοί τήραγαν τους σκοπούς  
τους...».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της 
“Λεσβιακής Παροικίας”,

κρίνοντας, ότι ο εορτασµός των 
200 χρόνων από την Επανάσταση 

του 1821 θα αποτελέσει µείζον 
γεγονός, αποφάσισε να προβάλει 
το σπουδαίο αυτό γεγονός µέσα 
από το περιοδικό του Συλλόγου 
“Αιολίδα” καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2021.

Η συµµετοχή του Συλλόγου 
µας στον εορτασµό, θέλουµε 

να αποτελέσει µια ακόµη µικρή 
συµβολή σ’ αυτόν το σηµαντικό 
για την πατρίδα µας εορτασµό!

«Ο εορτασµός των 200 ετών είναι 
εορτασµός όλων µας.

Η προβολή της χώρας µάς 
αφορά όλους”!

200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821
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Τιμή στα διακόσια χρόνια της παλιγγενεσίας

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Το χελιδόνι, το χαρούμενο πουλί, εί-
ναι αγαπητό απ’ όλους. Κάνει τη φωλιά 
του όπου του αρέσει, κανείς δεν το πει-
ράζει. Του επιτρέπεται ακόμα, λένε, και 
μέσα στις εκκλησιές. Είναι ευλογημένο, 
γιατί φέρνει την άνοιξη και με τα σπα-
θωτά πετάγματά του κουβαλά μηνύμα-
τα χαρμόσυνα.

Η παράδοση λέει, στους τάφους των 
ξεσηκωμένων παλικαριών του ’21 άφη-
ναν μια μικρή τρύπα για να μπαίνει το 
χελιδόνι και να φέρνει τα νέα τού αγώ-
να και να χαίρεται ο νεκρός.

Κι έτσι, μπήκε και τότε η άνοιξη το 
1821. Άρχισε και φούντωσε μονομιάς ο 
ξεσηκωμός των ραγιάδων. Η ατμόσφαι-
ρα σ’ όλο τον ελλαδικό χώρο μυρίζει 
μπαρούτι. Το ένα μέρος μετά το άλλο 
ξεσηκώνεται ενάντια στο δυνάστη κι 
η ιστορία καταγράφει μάχες ένδοξες, 
στη στεριά και στη θάλασσα, νικηφό-
ρες, καμιά φορά και ήττες, αίμα πολύ 
χυμένο, πολλά ονόματα δοξασμένα 
κρατούν το ηθικό ψηλά.

Δεν θα μπούμε σε εκτενή εξιστό-
ρηση των γεγονότων. Θα ήταν μάταιο 
και ο χώρος δεν το επιτρέπει. Όμως 
επιγραμματικά θα πούμε λίγα λόγια για 
ένδοξες μάχες και για αγωνιστές που 
έγιναν αθάνατα σύμβολα πατριωτισμού, 
πίστης, παλικαριάς, ανιδιοτέλειας στον 
αγώνα τους.

Το ηρωικό Σούλι, η ανεξάρτητη και 
ανυπόταχτη ομοσπονδία των χωριών 
στα βουνά της Ηπείρου, ύστερα από 
θρυλικούς αγώνες, στα 1803 λύγισε πια 

κι όλα τα γνωστά ονόματα των αγωνι-
στών του σβήνουν για να ξαναφανούν 
όταν εκδηλωθεί ο αγώνας της ανεξαρ-
τησίας.

Στις 23 Μαρτίου του 1821 οι Μαυ-
ρομιχαλαίοι με τον Θ. Κολοκοτρώνη 
και τον Παπαφλέσσα κατέλαβαν την 
Καλαμάτα και ύψωσαν τη σημαία της 
λευτεριάς. Αυτή είναι η απαρχή του 
ξεσηκωμού. Αργότερα, καθιερώθηκε 
σαν έναρξη του απελευθερωτικού μας 
αγώνα η ευλογία της σημαίας της επα-
νάστασης στην μονή της Αγίας Λαύρας 
από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό την 
25η Μαρτίου, τη μεγάλη μέρα του Ευ-
αγγελισμού. Συμβολικό. Η «καλή είδη-
ση» με τις ευλογίες της Παναγιάς.

Στις 24 Μαρτίου τα Σάλωνα επανα-
στατούν και στις 29 του ίδιου μήνα ο 
Αθανάσιος Διάκος σηκώνει την ελληνι-
κή σημαία στη Λειβαδιά ενώ ο θρυλικός 
Δυοβουνιώτης ξεσηκώνει το Ζητούνι.

Στις 23-24 Απριλίου της ίδια χρονιάς 
στην Αλαμάνα, ο Διάκος πολεμά ηρωι-
κά το στρατό του Ομέρ Βρυώνη, αιχμα-
λωτίζεται και πεθαίνει με βασανιστήρια.

Στις 8 Μαϊου ο Οδυσσέας Ανδρού-
τσος δίνει γερό χτύπημα στο Χάνι της 
Γραβιάς ενώ την ίδια μέρα ο πατριώτης 
Λυκούργος Λογοθέτης κηρύσσει την 
επανάσταση στη Σάμο.

Το Μάιο, ο Κολοκοτρώνης τσακίζει 
τους Τούρκους στο Βαλτέτσι κι ανοίγει 
ο δρόμος για την Τριπολιτσά το ισχυρό 
Οθωμανικό προπύργιο το οποίο στις 
23 Σεπτεμβρίου καταλαμβάνεται από 

+ Για τον Ανδρέα Μιαούλη, τον γεν-
ναίο καραβοκύρη, πολιτικό και ναύαρ-
χο, που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό  
ρόλο στα γεγονότα της Επανάστασης  
του 1821, καθώς και στην μετέπειτα πο-
λιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους, μαθαίνουμε ότι το πραγματι-
κό του όνομα, ήταν Ανδρέας Βώκος. 
Για τον λόγο που τον έκανε ν΄αλλάξει 
το επώνυμό του, υπάρχουν δύο εκδο-
χές: Η πρώτη είναι ότι το επώνυμό του 
Μιαούλης το απέκτησε από το Τουρκι-
κό πλοίο Μιαούλ που αγόρασε στη Χίο. 

Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι το προ-
σωνύμιο αυτό, του το κόλλησαν οι άν-
δρες του πληρώματός του, επειδή συ-
νήθιζε να τους φωνάζει με «μια ούλοι», 
δηλαδή, με «μιας όλοι μαζί».

Αλλά, και για τον Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη - όπως βρίσκουμε στα «Απομνη-
μονεύματα» που ο ίδιος υπαγόρευσε, 
το αρχικό επώνυμο της οικογένειάς 
του, ήταν Τζεργίνης. Όμως σε κάποιον 
πρόγονό του δόθηκε από έναν Αρβα-
νίτη, το προσωνύμιο «Μπιθεγκούρας» 
που λέγεται γι’ αυτόν που έχει... δυνατά 
οπίσθια. Έτσι έμεινε και στον ίδιο το 
όνομα Κολοκοτρώνης που είναι και η  
ακριβής μετάφραση του προσωνυμίου.

+ Σε κάποια μάχη ο Καραϊσκάκης, 
θέλοντας να περιπαίξει τους Τούρκους 
που τους είχε πάρει φαλάγγι, σήκωσε 
τη φουστανέλα του και τους έδειξε τα 
οπίσθιά του. Το αποτέλεσμα ήταν να 
δεχτεί στα οπίσθιά του μία σφαίρα, και 
να φύγει τραυματίας!

Ο λαμπρός εορτασμός της 25ης 
Μαρτίου 1821, για τα 200 χρόνια από 
την απελευθέρωση της πολύπαθης 
Ελλάδας μας από τον τουρκικό ζυγό, 
πλημμύρισε χαρά, ενθουσιασμό και 
περηφάνια όλο τον ελληνισμό σε κάθε 
γωνιά της γης.

Και το τέλος της μεγάλης γιορτής 
έδωσε η δυνατή φωνή του Επισμηνα-
γού της Πολεμικής Αεροπορίας, Δη-

μήτρη Βολανάκη, που ζωγραφίζοντας 
την ειρήνη και την ελπίδα στον Αττικό 
ουρανό, έστειλε το παρακάτω μήνυμα: 
«Τιμούμε τα 200 χρόνια του 1821. Αυ-
τούς που απελευθέρωσαν την πατρίδα 
και όσους μετά την μεγάλωσαν σε όλα: 
Σε επικράτεια, σε δημοκρατία και ευη-
μερία.

Κρατάμε γερά τη σκυτάλη του εθνι-
κού χρέους.Φρουροί της ανεξαρτησίας 
και της ειρήνης.

Ψηλά τα βλέμματα και οι καρδιές! 
Εκεί αγρυπνούν τα ελληνικά φτερά. Για 
να μας ταξιδεύουν ενωμένους στον 
τρίτο αιώνα της ελεύθερης ζωής μας. 
Χρόνια πολλά Έλληνες, παντού στον 
κόσμο.

Χρόνια πολλά Πατρίδα!»

Ανδρέας Μιαούλης ο θρυλικός
Υδραίος ναύαρχος του 1821

Β. Ο Αγώνας
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αρένα έμπαιναν οι αλώβητες μεγάλες 
δυνάμεις του Ιμπραήμ! Ο ένδοξος μα-
τωβαμένος αγώνας κινδύνεψε να χαθεί 
από τις φτηνές μικρότητες!

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του διαπρεπούς Γερμανού φιλολόγου 
και παιδαγωγού και αγνού φιλέλληνα 
F.W.Thiersch (γνωστού ως Θείρσιου) 
ο οποίος έκανε υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες και συγκρότησε την «λεγεώ-
να Φιλελλήνων» για να... σταματήσει τη 
σύρραξη ανάμεσα σε Ρουμελιώτες και 
Πελοποννήσιους!

Δυστυχής! Παρηγορία
Μόνη σου έμενε να λες
Περασμένα μεγαλεία
Και διηγώντας τα να κλαις
Το άλλο φαινόμενο, το «καλό», που 

δόνησε τις χορδές της ευαισθησίας και 
της ευγένειας των λαών κι εκδηλώθηκε 

την κατάλληλη ώρα ήταν ο φιλελληνι-
σμός. Μια δυναμική κίνηση ρομαντι-
κών ιδεαλιστών, εκείνων που είχαν λα-
τρέψει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, τις 
φιλελεύθερες ιδέες, που υποκλίθηκαν 
με σεβασμό στην αιώνια ελληνική φιλο-
σοφία. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, 
Ρώσοι, Αμερικάνοι κ.α. με κίνητρα αγνά 
που πήγαζαν από την ποιητική φιλαν-
θρωπία, τον ρομαντισμό ή την ορθό-
δοξη θρησκεία, άλλοι με τον λόγο και 
την πένα, άλλοι με το χρήμα, άλλοι με 
το σπαθί, την ίδια τους την παρουσία, 
με προεξάρχοντα τον λόρδο Byron, 
πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στον 
αγώνα, πιστοί στις αρχές που τους γα-
λούχησαν, αφοσιωμένοι στον κλασικό 
ελληνισμό.

Η χώρα μας τους ευγνωμονεί στους 
αιώνες!

Πυρπόληση τουρκικής ναυαρχίδας, από τον Παπανικολή, στον όρμο της Ερεσού

τους επαναστάτες κι ακολουθεί ανη-
λεής σφαγή των αμάχων. Όπως κατα-
γράφει η ιστορία, το γεγονός τούτο δεν 
τιμά τους ξεσηκωμένους.

Η χρονιά 1822 μπαίνει με δυο ηχηρά 
συμβάντα. Στις 30 Μαρτίου συντελείται 
η καταστροφή της Χίου από τον κα-
πουδάν πασά Καρά Αλή σε αντίποινα 
για την ένοπλη εισβολή του Λογοθέτη 
στο νησί.

Στις 26 Ιουλίου λαμβάνει χώρα η πε-
ριφανής νίκη Θ. Κολοκοτρώνη στα 
Δερβενάκια.

Κι ο καιρός σιγά-σιγά περνά.
Τη χρονιά 1825, Φλεβάρη μήνα, μπαί-

νει στον αγώνα, στο πλευρό των Οθω-
μανών ο Ιμπραήμ από την Αίγυπτο. Ο 
αγώνας δυσκολεύει, τίθεται σε κίνδυ-
νο. Το ηρωικό Μεσολόγγι πολιορκείται 
ασφυκτικά ενώ στις 20 Μαϊου 1825, 
στο Μανιάκι, ο Παπαφλέσσας πέφτει 
ηρωικά.

Το Μεσολόγγι πολιορκείται για δεύ-
τερη φορά και στις 10-11 Απριλίου 
του 1826 το βράδυ, γίνεται η περίφημη 
έξοδος. (Θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στο 
επόμενο).

Από τον Αύγουστο του 1825 ως τον 
Απρίλιο του 1827 δεσπόζει η μορφή 
του Γ. Καραϊσκάκη και οι ένδοξες μά-
χες του.

Ο απελευθερωτικός αγώνας παράλ-
ληλα διεξάγεται και στη θάλασσα.

Στις 27 Μαϊου 1821, στον όρμο της 
Ερεσού, στη Λέσβο, ο πυρπολητής Πα-
πανικολής κι ο καπετάνιος Αποστόλης 
καταφέρνουν να πυρπολήσουν το επι-
βλητικό τουρκικό πολεμικό πλοίο  «Κι-
νούμενο Όρος». Τούτο το κατόρθωμα 
εντυπωσίασε ως σπουδαίο ναυτικό γε-
γονός, είχε ευρεία απήχηση και σηματο-
δότησε ότι το ναυτικό θα παίξει σπου-
δαίο ρόλο στον αγώνα της εξέγερσης.

Στις 6 Ιουνίου του 1822, λαμβάνει 
χώρα η πυρπόληση τουρκικής ναυαρχί-
δας από τον Κανάρη. Νεκρός κι ο ίδιος 

ο Καρά Αλή.
Στις 21 Ιουνίου 1824 οι Οθωμανοί κα-

ταστρέφουν ολοσχερώς τα Ψαρά.
«Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη,
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλληκάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γινωμένο από λίγα χορτάρια
πούχαν μείνει στην έρημη γη»

Τελικά, στις 24 Αυγούστου 1824, δι-
εξάγεται η νικηφόρα ναυμαχία του Γέ-
ροντα, κορυφαίο γεγονός, επιτυχία του 
ναύαρχου Μιαούλη.

Και πόσα ακόμα ένδοξα περιστατικά 
θα μπορούσαν να αναφερθούν!

Ο σπουδαίος τούτος αγώνας, ύστε-
ρα από ποικίλες παλινδρομήσεις στο 
τέλος πέτυχε, βρήκε τους στόχους του 
γιατί, καθώς δηλώνουν οι ιστορικοί, οι 
επαναστατημένοι Έλληνες είχαν παι-
δεία, είχαν μια γλώσσα που ακουγόταν 
παντού, είχαν έκδηλη την υπεροχή σε 
σύγκριση με τους δυνάστες.

Στο διάστημα τούτο 1821-1827, τόσο 
θεωρούμε ότι βάσταξε η ζωντανή Επα-
νάσταση, εμφανίστηκαν δυο σπουδαία 
φαινόμενα, που επηρέασαν κατά πολύ 
την έκβαση του ξεσηκωμού, ένα κακό 
και ένα καλό.

Το «κακό»: Εμφύλιες διενέξεις μετα-
ξύ των Ελλήνων που πήραν τη μορφή 
εμφυλίου πολέμου σε δύο φάσεις, τις 
χρονιές 1823-1825.

Πρώτη περίοδος: Φθινόπωρο 1823 
- Καλοκαίρι 1824, Δεύτερη: Ιούλιος 
1824-Ιανουάριος 1825.

Το αιώνιο ελάττωμα, η κατάρα των 
Ελλήνων, η φαγωμάρα!

Φιλικοί ενάντια στους κοτζαμπάση-
δες, κυβερνητικοί κατά Πελοπονησ-
σίων, πολιτικοί ενάντια στους στρατι-
ωτικούς, ακόμα και αυτόχθονες κατά 
ετεροχθόνων.

Πολύτιμος χρόνος πήγε χαμένος, 
άδικα δυνάμεις σπαταλήθηκαν, ιδεώ-
δη τσαλακώθηκαν τη στιγμή που στην 
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Κομιτάτου στο Παρίσι. Ο Αδαμάντιος 
Κοραής, όπως οι περισσότεροι από 
τους εκπροσώπους του Νεοελληνικού 

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής υποβαστάζουν την Ελλάδα.
Πίνακας σε χαρτόνι του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου

Διαφωτισμού, είχε ως βασική φιλοσο-
φική αρχή την πίστη στη λογική του 
ανθρώπου.

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ανάμεσα στους δασκάλους του Γέ-
νους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο 
λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής 
και ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας Έλλη-
νας φιλόλογος φημισμένος ακόμη και 
στην Ευρώπη.

Ο Ρήγας, γιος εμπόρου, γεννήθηκε 
το 1757 στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας, 
το οποίο στην αρχαιότητα ονομαζόταν 
Φερές. Νεαρός ακόμη, μπήκε στην 
υπηρεσία των Φαναριωτών στην Κων-
σταντινούπολη και έπειτα μετανάστευ-
σε στο Βουκουρέστι, ως γραμματέας 
του ηγεμόνα της Βλαχίας. Εκεί επηρεά-
στηκε απο τις ευρωπαϊκές ριζοσπαστι-
κές ιδέες, κάνοντας κύριο στόχο του 
την απελευθέρωση της πατρίδας. Το 
1790 ταξίδεψε στη Βιέννη.

Το συγγραφικό και εκδοτικό του 
έργο είναι μεγάλο. Ο Ρήγας εξέδωσε 
γαλλικά μυθιστορήματα μεταφρασμένα 
στη δημοτική γλώσσα, ένα βιβλίο Φυ-
σικής για σχολική χρήση, έναν τερά-
στιο χάρτη της Ελλάδας, την περίφημη 
«Χάρτα της Ελλάδος», μια εικόνα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και πολλά άλλα. 
Ο Θούριος ήταν ένας φλογερός επα-
ναστατικός ύμνος που συγκίνησε πολ-
λούς νέους της εποχής και έγινε σύμ-
βολο του αγώνα για την ελευθερία.

Ο Ρήγας Βελεστινλής οραματιζόταν 
τη συνεργασία των υπόδουλων βαλκα-
νικών λαών για την απελευθέρωσή τους 
από τον οθωμανικό ζυγό και τη δημι-
ουργία ενός ευνομούμενου δημοκρατι-
κού κράτους, όπου θα κυριαρχούσε η 
ελληνική γλώσσα και παιδεία. Ωστόσο, 
η δράση του έγινε γρήγορα γνωστή 
και προκάλεσε την αντίδραση της Αυ-
στρίας, η οποία τότε διατηρούσε καλές 
σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρα-

τορία. Οι Αυστριακοί συνέλαβαν τον 
Ρήγα και συνεργάτες του το Δεκέμβριο 
του 1797. Λίγους μήνες αργότερα τον 
παρέδωσαν μαζί με επτά συντρόφους 
του στους Τούρκους, οι οποίοι τους 
θανάτωσαν και τους έριξαν στον ποτα-
μό Δούναβη.

Ο Αδαμάντιος Κοραής καταγόταν 
από πλούσια οικογένεια της Χίου, αλλά 
γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1748. Φοίτη-
σε αρχικά στην Ευαγγελική Σχολή της 
Σμύρνης, ενώ αργότερα εγκαταστάθη-
κε μόνιμα στη Γαλλία, όπου σπούδασε 
ιατρική. Εκεί γνώρισε από κοντά τη Γαλ-
λική Επανάσταση και τις φιλελεύθερες 
ιδέες της. Ασχολήθηκε κυρίως με την 
αναγραφή, την επιμέλεια και τη δημοσί-
ευση των χειρογράφων αρχαίων Ελλή-
νων συγγραφέων.

Ο Κοραής πίστευε ότι για να ελευθε-
ρωθεί το ελληνικό έθνος, έπρεπε πρώτα 
να φωτιστεί διαμέσου της παιδείας, με 
κατάλληλη όμως μέθοδο διδασκαλίας 
και χρησιμοποιώντας μια νέα ελληνική 
γλώσσα, με απλούστερη μορφή από την 
αρχαία. Η απήχησή του ήταν μεγάλη και 
πολλοί δάσκαλοι ζητούσαν τις συμβου-
λές του. Γνωστές είναι επίσης οι θεωρίες 
του για τη γλώσσα. Ο Κοραής πρότεινε 
τη χρήση μιας γλώσσας που θα είχε ως 
βάση της την καθομιλουμένη γλώσσα 
της εποχής, από την οποία όμως θα εί-
χαν αφαιρεθεί οι ξένες λέξεις καθώς και 
οι διάφορες ιδιωματικές εκφράσεις.

Ο Κοραής συνέβαλε σημαντικά στην 
ιδεολογική προετοιμασία της Μεγά-
λης Επανάστασης, π.χ. με το ποίημά 
του «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» αλλά 
και κατά τη διάρκειά της, γράφοντας 
συμβουλευτικές επιστολές. Συντέλε-
σε επίσης στην ίδρυση του Ελληνικού 
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παράθυρο / ακουγόταν το ραγισμένο 
τραγούδι μιας γυναίκας / που άρχισε να  
γερνάει. / Υπάρχει πιο μεγάλη μοναξιά;

+ Ο λαός μας λέει ότι: «Την Ιστορία 
τη γράφουν οι Γυναίκες! Οι άντρες την 
υπογράφουν.» + Ο Διογένης είπε: «Λυ-
χνίας σβησθείσης, πάσα γυνή ομοία...» 
+ Ο λαός λέει: «Η γυναίκα είναι όσο  
φαίνεται, και ο άντρας όσο αντέχει.» + 
Μία ελληνική παροιμία γράφει: «Όταν 
κλαίει μια γυναίκα, κάτι θέλει να πετύ-
χει. Όταν κλαίει ένας άντρας, κάπου 
έχει αποτύχει.» + Ο ποιητής Ιάσων Ευ-
αγγέλου, μας λέει: «Στην Αρχαιότητα η  
Αφροδίτη περπατούσε ξυπόλητη, μα  
σαν κατάλαβε ότι οι αφηρημένοι δεν  
την πρόσεχαν, φόρεσε ξύλινα πέδιλα!»

«Κάθε γυναίκα είναι ένα οχυρό που 
δεν κυριεύεται ποτέ, αλλά μόνο... πα-
ραδίνεται». «Για να υπολογίσετε τη δύ-

ναμη της γυναίκας, σκεφτείτε πως το  
χέρι του ήρωα δεν τρέμει στη μάχη, 
αλλά τρέμει στον έρωτα!»

Τέλος, ολοκληρώνοντας το θέμα για  
τη Γυναίκα που γιορτάζει 8 Μαρτίου, 
θα προσθέσω λίγα λόγια που διάβασα  
πρόσφατα (Περιοδ.Καλλονιάτικα, Ειρ.
Λαγουτατζή):

“Γυναίκα θα πει αντέχω, να στηρίζω. 
Οι Γυναίκες του χθες, οι γιαγιάδες μας 
που κουβάλησαν μια Ελλάδα και την 
κράτησαν όρθια σε εποχές σκληρές 
σου μιλούν καθημερινά: Κάντο! Μη στα-
ματάς κάντο! Κάνε ότι δεν μπορέσαμε 
εμείς! Βρες χρόνο να ζήσεις! Γίνε θη-
λυκό, όχι δούλα! Δούλεψε, μορφώσου, 
ταξίδεψε, ερωτέψου, κάνε πράγματα 
που να σε τιμούν, πάντα με σεβασμό.

Αγάπα σε Γυναίκα. Μάθε να σ’ αγα-
πάς!”

Φωτογραφία από παλαιότερη εκδήλωση της Λεσβιακής Παροικίας για την “Ημέρα της Γυναίκας” 
με ομιλήτρια την σημερινή Αντιπεριφερειάρχη κ, Αναστασία Αντωνέλλη

Χρονογράφημα
Χρονογράφημα

Για την “Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας”

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
χαρακτηρίζει και σηματοδοτεί τους 
αγώνες, τις θυσίες και τα επιτεύγματα 
των γυναικών όλου του κόσμου για πε-
ρισσότερο από έναν αιώνα, και γιορτά-
ζεται κάθε χρόνο 8 Μαρτίου και τελεί 
υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. Η 8η Μαρ-
τίου, είναι γνωστό ότι καθιερώθηκε ως 
“Ημέρα της Γυναίκας”, σε ανάμνηση 
μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας 
που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από 
τις εργάτριες μιας κλωστοϋφαντουρ-
γίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες διαδή-
λωσαν ζητώντας καλύτερες συνθήκες 
εργασίας.

Ήταν μία από τις πρώτες κινήσεις δι-
εκδίκησης δικαιωμάτων από γυναίκες. 
Και συνεχίζουμε:

“Στην Ελλάδα πότε και πώς διεκδίκη-
σαν οι Γυναίκες τα δικαιώματά τους;”

Βλέπουμε ότι το 1887 - 1888, ακούγε-
ται να ψιθυρίζεται το σύνθημα «Ψήφος 
στη Γυναίκα», που φτάνει το 1921 ως 
πρόταση στη Βουλή από τον Πρωθυ-
πουργό Δημ. Γούναρη, για ψήφο στις 
Γυναίκες.

Και η Βουλή απορρίπτει την πρόταση.
Και ερχόμαστε στο 1930, όπου η Κυ-

βέρνηση του Ελευθ. Βενιζέλου αναγνω-
ρίζει το Δικαίωμα Ψήφου στις Γυναίκες, 
θέτοντας όμως περιοριστικούς όρους, 
που ήταν: 1. Να ψηφίζουν μόνο στις 
Δημοτικές Εκλογές, χωρίς να έχουν το 
δικαίωμα και να εκλέγονται, και 2. Να 
είναι εγγράμματες, και πάνω από 30 
χρονών.

Έτσι το 1934 ψηφίζουν οι Γυναίκες για 
πρώτη φορά στις Δημοτικές Εκλογές.

Σε όλη την Ελλάδα ψήφισαν μόνο 240 

γυναίκες!! Το 1952 κατοχυρώνεται το 
Δικαίωμα της Γυναίκας, όχι μόνο να 
εκλέγει αλλά και να εκλέγεται στις Δη-
μοτικές και Βουλευτικές Εκλογές, σύμ-
φωνα με τον Νόμο 2159. Βρισκόμαστε  
στο 1953 και με την παράταξη «Ελλη-
νικός Συναγερμός» εκλέγεται η πρώτη 
Ελληνίδα Βουλευτής, η Ελένη Σκούρα. 
Αργότερα, το 1956 ορκίζεται η πρώτη 
γυναίκα Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοι-
ας η Λίνα Τσαλδάρη, και στην Κέρκυρα 
εκλέγεται η πρώτη Γυναίκα Δήμαρχος! 
Έχουμε φτάσει στο 1975 και το πρώτο 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Ελλάδας ορίζει ρητά 
ότι: «Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». Τέλος, 
όπως είδαμε παραπάνω, ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)  έχει καθιε-
ρώσει την 8η Μαρτίου ως: «Παγκόσμια 
Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 
και τη Διεθνή Ειρήνη».

Κρατώντας στη μνήμη μας την ημε-
ρομηνία 8 Μαρτίου που γιορτάζουν οι 
Γυναίκες όλου του κόσμου, θα προ-
σθέσουμε και κάποιες έξυπνες φρά-
σεις, και άλλες χαρούμενες ή πικρές, 
και μερικές χιουμοριστικές, και άλλες 
πονηρές ή αστείες... που γράφτηκαν 
ή ειπώθηκαν για τη Γυναίκα:+ Ο Μάο 
είπε ότι: «Η Γυναίκα είναι το άλλο μισό 
του ουρανού!» + Ο  Σαίξπηρ λέει ότι: 
«Ούτε η κόλαση δεν έχει τη μανία της 
περιφρονημένης γυναίκας...» + Ο Σπύ-
ρος Μελάς είπε ότι: «Η Γυναίκα είναι το 
τραγούδι της ζωής! 

+ Ο ποιητής μας Τάσος Λειβαδίτης, 
φτιάχνει τον ύμνο για τη Γυναίκα μέσα 
από τους στίχους του: 

...Και όπως βράδιαζε/από ένα ανοιχτό 
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Υλικά 
4 φετες ψάρι ή ένα ολόκληρο ψάρι 
εποχής
3 πατάτες κομμένες σε ροδέλες 
2 Κολοκύθια κομμένα ροδέλες
1 μέτριο κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
1 φύλλο δάφνης
0,5 ματσάκι μαϊντανό
λίγη πιπεριά καυτερή (κατά βούληση)
2 κόκκινες ντομάτες κομμένες καρέ
2 κουτ. Πολτό ντομάτας
0,5 κουτ, γλυκού ζάχαρι
0,5 κρασοπότηρο κρασί λευκό
αλάτι & πιπέρι (κατά βούληση)
1 φλ. τσαγιού λάδι
0,5 ποτήρι νέρο

Εκτέλεση
Σε ένα ταψί στρώνουμε τις πατάτες 
και τα κολοκύθια και απλώνουμε τη 
μισή ποσότητα από την ντομάτα το 
μαντανό το κρεμμύδι και το σκόρδο 
τις αλατοπιπερώνουμε! Από επάνω 
στρώνουμε τις φέτες ψαριού που 
επίσης αλατοπιπερώνουμε και από 
πάνω ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά 
το λάδι και το νερό!
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180 βαθμούς με αέρα εως ώτου 
πάρει χρώμα το ψάρι και μείνει μόνο με 
την σάλτσα του!

Ψάρι πλακί

Το να τρώμε ψάρι τη Κυριακή των Βαΐων είναι ένα από τα έθιμα της Μεγάλης 
Εβδομάδας. Πρόκειται για μια μονοήμερη διακοπή της αυστηρής νηστείας της 
Σαρακοστής (για όσους τηρούν με ευλάβεια του Χριστιανικούς κανόνες), προετοιμασία 
για την ακόμη αυστηρότερη νηστεία της Εβδομάδας των Παθών. 

Σε όλες τις πολύ μεγάλες γιορτές που συμπίπτουν με περιόδους νηστείας, όπως η 
ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου, επιτρέπεται η κατανάλωση 
ψαριών. 

Ωστόσο η ψαροφαγία των Βαΐων είναι η πιο γνωστή του ετήσιου κύκλου. 
“Την ημέρα τω Βαγιώ τρώνε ψάρι και κολιό και την άλλη Κυριακή τρώνε το παχύ τ’ αρνί!

Χάντρες και αρβύλες
Γράφει η Ντόρα Πολίτη

Μαύρο η Κίρκη, άσπρο η Καλυψώ. 
Κεντήματα... κινέζικα, δαντέλες της 
μιας χρήσης, διαφάνειες της οδού... 
Φυλής!

Βρε κορίτσια μου τέτοια κατάντια; 
Εμείς που με τα σιφόν και τα μαροκέν 
κυκλοφορούσαμε, πώς γίνεται τώρα 
τόσο νάιλον, τόσο ψευτορεγιόν και 
τόση προστυχάντζα υλικών στα κορμιά 
και στα συρτάρια μας και στη ζωή μας; 
Όλες εκείνες οι προκλητικές, θηλυκές 
και μυστικοπαθείς λεπτομέρειες στο 
ντύσιμό μας, έχουν πια εκφυλιστεί.

Μέρα - μεσημέρι στην καφετέρια, η 
μικρομέγαλη δεσποινίς, με το κολαρι-
στό μαλλί σε... πράσινες και ροζ ανταύ-
γειες, με την τσιχλάρα τραβηχτή έξω 
απ’ τα βαμμένα μελανόμαυρα χείλη. 

Με το ψηφιδωτό σουτιέν κάτω από 
μοβ διαφάνεια που μυρίζει έντονα 
ιδρωτίλα και τσιγάρο. Οι... αρβύλες χο-
ντρόπετσες, δεμένες σταυρωτά με... 
χρωματιστά σχοινιά μπουγάδας!

Η μόδα λέει... Και λέω και γω, άραγε 
τούτη η μόδα σαγηνεύει ή αηδιάζει το 
διπλανό της νεαρό, που έτσι κι αλλιώς 
πιο συνεπαρμένος φαίνεται να είναι 
από τον... κολλητό του;

Και η βραδυνή σατέν τουαλέτα “κα-
ρυκευμένη” με εσάρπα πολλών καρα-
τίων ψευτοσβαρόσκι, γιατί πρέπει να 
φοριέται από... παρουσιάστρια λογοτε-
χνικών εκπομπών;

Μήπως θα έπρεπε να ντυθεί ανάλογα 
και ο προσκαλεσμένος της “ποιητής 
του δρόμου” που βγήκε ο άνθρωπος 
με... τζιν γιλέκο κι απ’ το λαιμό φαι-
νόταν το μακό φανελάκι; Και πάλι, πιο 
συμπαθής και πιο πειστικός περνούσε 
εκείνος. Και στο γραφείο, πώς της επι-
τρέπει αν μη τι άλλο η αισθητική της, 
της ώριμης... ολοστρόγγυλης κυρίας 

να παρουσιάζεται με άσπρο, τσίτα 
“κολάν”και να εκθέτει σε δημόσια θέα 
τα... αποτρόπαια γρομπαλάκια της κυτ-
ταρίτιδάς της;

Πώς γίναμε έτσι τελικά εμείς οι γυ-
ναίκες, εκεί που ήμασταν η Κίρκη με το 
εκτυφλωτικό λευκό, η Καλυψώ με το γο-
ητευτικό μαύρο, η Τερψιχόρη έστω, με 
το ουράνιο τόξο τρυφερά φορεμένο;

Κι εγώ στον αντίποδα, που σπάνια 
τολμώ να βγω χωρίς κραγιόν ή χωρίς... 
σκουλαρίκια; Λες και η γυναικεία μου 
υπόσταση ενισχύεται μόνο από τα κου-
τάκια, τα μπουκαλάκια, τα σωληνάρια, 
τα βαζάκια των Dior, Estee Lauder, 
Bulgari. Σκέτη ανασφάλεια... Ίσως πάλι 
και να είναι, γιατί η μάνα μου η απλή 
και καθημερινή γυναίκα του σπιτιού, 
μόνο... βανίλια έριχνε πάνω στα ρούχα 
της για να μοσχοβολά και γω ήθελα να 
είμαι αλλιώς.

Και στη συνεδρίαση, να ‘σου και η 
άλλη με το πορτοκαλί μπουφάν και το 
μοβ... κοντοβράκι, αφού της είπανε πως 
είναι “In” ενώ είναι για κλοτσιά!

Κατάντια να το πεις, ανασφάλεια να 
το πεις, αναίδεια να το πεις, έξω θα πέ-
σεις.

Μήπως τελικά πληρώνουμε τα σπα-
σμένα των ανδρών, που έφτασαν να πι-
στεύουν πως η θηλυκότητα “αυτοκτό-
νησε” με τη... Μέριλυν Μονρόε;

Κι όμως θυμάμαι και συγκλονίζομαι,  
το λόγο του αξέχαστου αγαπημένου 
μου φίλου Αντώνη Σαμαράκη, καθώς  
το βλέμμα του χάιδευε ένα βράδυ στην 
ονειρική αστροφεγγιά του Μολύβου, 
την πολύτιμη σύντροφο της ζωής του 
Ελένη: “Ακαταμάχητη σαγήνη, τέλεια 
θηλυκότητα μέσα στο απέριττο. Ένα 
σκοτάδι περασμένο στα υγρά της μά-
τια, αυτό μόνο μου φτάνει...”.
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Animae dolor

Ψυχή μου, πονείς κι υποφέρεις

 γιατί στον κόσμο κανείς δεν σε νοιώθει

 κι όμως τίποτε αδύνατο δεν γυρεύεις

γιατί το αδράχτι σου μόνο λύπες να κλώθει;

Μήτε χρυσά όνειρα δεν σου στέρνει

ο ρεμβασμός αμίλητος βουβός

την  ώρα αυτή βαριά θύμηση γέρνει

πλακώνεται ο πόθος ο κρυφός.

 Κι όλο βογγάς απ’ τον πόνο σου ψυχή

εσύ νεράιδα κρινοστολισμένη

πότε θ’ αρθεί η άγια ώρα που άλλη ζωή

θα σε φιλήσει σαν θάσαι γλυκοκοιμισμένη.

Ψυχή μου, πονείς κι υποφέρεις

γιατί στον κόσμο κανείς δεν σε νοιώθει

κι όμως τίποτε αδύνατο δεν γυρεύεις

γιατί το αδράχτι σου μόνο λύπες να κλώθει;

Αλφόνσος Δελής (1930- )

Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

Το παράπονο του Ιούδα 
Κάτω απ’ το δέντρο που θα κρεμαζόταν 
ο Ιούδας μέτραγε τα αργύρια. 
Μόλις έφτασε τα τριάντα 
άρχισε να συλλογιέται:
Κανείς δεν τον ρώτησε 
αν ήθελε να γεννηθεί καταδότης. 
Όμως, σκεφτόταν, 
πως αν δεν πρόδιδε 
δεν θα υπήρχε Σταύρωση 
δεν θα υπήρχε Ανάσταση. 
Χωρίς Ισκαριώτες 
νόμους δεν θα ‘χαν οι σταυρωτές.
Δίχως Ιούδα Σταύρωση δεν θα γινόταν. 
“Κάτι πρόσφερα και εγώ 
για την Ανάστασή σου”, 
είπε στον Ιησού. 
Πέταξε τα αργύρια 
κι ανέβηκε στο δέντρο να κρεμαστεί.

Δημήτρης Νικορέτζος

Αποδοχή 
Κι’ κι αν λόγια ασήκωτα, σκληρά.  
Μαχαίρια στην καρδιά μου. 
Ξεστόμισε το στόμα σου, 
Και γέμισα πληγές. 
Η αγάπη που έχω μέσα μου, 
Για σένα τόσα χρόνια. 
Τα έσβησε και χάθηκαν, 
Στου πουθενά την χώρα. 
Πάντα η φιλία μας, θα ανθεί. 
Και πάντα στη ζωή μας, 
Η μια την άλλη, θα έχουμε, 
Στήριγμα στη ζωή. 
Βράχο να ξαποσταίνουμε. 
Πλάτη να ακουμπάμε.
Φως οδηγό, των σκοταδιών. 
Πηγή να ξεδιψάμε.

Ειρήνη Βαρβαρέσου

Πεταλούδες 
Πεταλούδες του αγρού και της μέρας
τριγυρνάτε λεύτερες από ανθό σε ανθό. 
χωρίς να υποψιάζεστε 
πως μπορεί να μπλεχτείτε στο δίχτυ του 
συλλέκτη 
που θα σας αιχμαλωτίσει, 
για να εκμεταλλευτεί το κορμί σας, 
φυλακίζοντας το, 
σε μία βιτρίνα της συλλογής του. 

Πεταλούδες του δρόμου και της νύχτας 
τριγυρνάτε λεύτερες από γωνιά σε 
γωνιά, 
χωρίς να υποψιάζεστε 
πως μπορεί να μπλεχτείτε στο δίχτυ του 
μαστροπού 
που θα σας αιχμαλωτίσει 
για να εκμεταλλευτεί το κορμί σας, 
φυλακίζοντας το, 
στα άδυτα κακόφημο πανδοχείου. 

Μάριος Κακαδέλλης

Επιθυμία
Σε θάλασσες ποιες
Σε ποιές να ψάξω αβύσσους 
της εκπνοής σου να βρω 
τις πιο λευκές φυσαλίδες 
για να τις καταπιώ, 
στο σώμα σου να κολλήσω 
και ύστερα, με λέπια από φίλντισι 
να αναδυθώ 
με τα μαργαριτάρια, ακόμα
του πόθου στο στόμα. 
Σαν ασταμάτητα εκείνα θα κυλούν 
οι ακτές θα βαρύνουν 
οι στεριές θα πνιγούν 
κι ακόμα στους αφρούς 
θα φτάνει το γέλιο μου 
μαργαριτάρι και κόμπος 
να δέσει τις θάλασσες
να μη με παν μακριά σου.

Στρατώ Αμπατζή 
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Ζωγραφίζοντας το φως 
Αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Παρθένη 

Ένα ταξίδι μόνος τράβηξες 
στην δίνη μέσα των χρωμάτων 
τοπία βγαίναν της πατρίδας σου 
 μέσ’ απ’ την πάλη των σχημάτων. 

Γαλάζιο, άσπρο, βαθύ πράσινο, 
μαύρο σκληρό σαν το σκοτάδι 
φόρμες αχνές, τραχιές, ελάχιστες 
με πινελιές όπως το χάδι. 

Ονειροπόλα παιχνιδίσματα 
με πάθος ο χρωστήρ σου βγάζει 
μία γραφή γεμάτη δύναμη 
που την ψυχή μας αγκαλιάζει.

Γιώργος Μεταξάς

Το άλας της ζωής
Κατάντησ’ άνοστη η σχέση μας, 
έλειψε το αλάτι από νωρίς 
γέμισε μ’ ενοχές η σκέψη μας, 
στα όνειρά μου πια δε χωρείς. 

Που’ ναι τα σχέδια τα πλάνα, 
που μας μαγεύαν τις νυχτιές. 
πέταξαν σαν αεροπλάνα, 
και μείναν άδειες οι καρδιές. 

Σαράκι στις ψυχές μας η φθορά 
και ροκανίζει τη στεριά μας. 
Στέγνωσε, σαν το ρούχο, η χαρά, 
και λιώνουν ένα-ένα τα κεριά μας.

Άδικα ψάχνεις μες τις στράτες, 
να βρεις χαμένους θησαυρούς 
και δεν υπάρχουν ξένες πλάτες, 
που να σηκώνουν τους σταυρούς... 

Γιάννης Δ. Παπάνης 

Αντίλαλος της νύχτας
Σ’ αγαπούσα,
όπως η μοναχική βροχή το φύλλο
που στη σχισμή του μέσα κούρνιαζε.

Σε φιλούσα,
όπως η μέλισσα φιλούσε,
στους ίσκιους του καλοκαιριού, 
των λουλουδιών τη γύρη.

Χάραζα, στον αντίλαλο της 
νύχτας,μνήμες,
ότι υπάρχεις,
στης σκέψης μου τις λεπτές δονήσεις,
στης σιωπής την εαρινή κίνηση.

Αναπάντεχα, στη διαύγεια του νερού,
χάθηκε τ’ όραμά σου…

Χωρίς απόκριση αγγίζει η καρδιά μου
κι όλο ένα λιγοστεύεις…

Τώρα,
αίθρια γιασεμιά κι οδύνη.

Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Με ήλιο
Με ήλιο, με χώμα, με νερό,
ουτ’ ένα δεν μπορείς να φτιάξεις
ρόδο.
Τούτο το πετυχαίνει μόνο,
η τριανταφυλλιά.
Κι αν δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους 
σου
στο δρόμο βρίσκεσαι που φέρνει στο 
Θεό.
Με ήλιο, με χώμα, με νερό.

Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ-
TÉRIADE
Έκδοση: Ίδρυμα Άγγελου και 
Λητώς Κατακουζηνού,
υπό την αιγίδα και με επιχορήγηση 
του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού
Αθήνα 2020, 200 σελίδες

Η παρούσα έκδοση 
φιλοδοξεί να φωτίσει, 
κυρίως μέσα από το 
αρχειακό υλικό του 
Ιδρύματος Κατακου-
ζηνού, τον βαρύνο-
ντα ρόλο της «φιλίας 

ζωής» δύο σπουδαίων ανδρών, του κα-
θηγητή Άγγελου Κατακουζηνού και του 
μεγάλου τεχνοκριτικού Στρατή (Τάκη) 
Ελευθεριάδη, γνωστού ως Tériade, στην 
ανάδειξη της τέχνης του ζωγράφου Θε-
όφιλου και τη δημιουργία του Μουσείου 
του στη Λέσβο. Από τα μέσα της δεκα-
ετίας του 1920, όταν νέοι στο Παρίσι 
ήρθαν σε επαφή με το έργο του Θεόφι-
λου, οι δύο φίλοι πίστεψαν στην αξία του 
έργου του Λέσβιου λαϊκού ζωγράφου και 
συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη 
και τη δικαίωσή του. Ο Tériade αργότερα 
αγόρασε αρκετά έργα του Θεόφιλου που 
τα εμπιστεύθηκε στον Κατακουζηνό. 
Αυτός με τη σειρά του το 1946 εξέθεσε 
τα έργα αυτά στην οικία του, στην οδό 
Πινδάρου 7,στην Αθήνα, ενώ τον επόμε-
νο χρόνο οργανώθηκε έκθεση Θεόφιλου 
στο Βρετανικό Συμβούλιο.

Τελικά, το 1965 πραγματοποιήθηκε το 
όνειρό τους και με τη σύμπραξη πνευμα-
τικών ανθρώπων της χώρας και των το-
πικών αρχών της Λέσβου οργανώθηκαν 

οι «Εορτές Θεόφιλου», όπου έγιναν τα 
εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου στη 
Βαρειά της Λέσβου, 29 Αυγούστου του 
1965, γεγονότα στα οποία ο Άγγελος 
και η Λητώ Κατακουζηνού είχαν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο. Στην έκδοση παρου-
σιάζονται μερικά από τα δημοσιεύματα 
του τύπου της εποχής που δείχνουν τον 
απόηχο των εγκαινίων και μικρές, αλλά 
σημαντικές, λεπτομέρειες των εκδηλώ-
σεων. Επίσης, εκθέτονται φωτογραφίες 
των έργων, που για χρόνια διαφύλαξε 
στο σπίτι του ο Άγγελος Κατακουζηνός 
και οι οποίες, αν και έχουν αλλοιωθεί 
χρωματικά, συμπληρώνουν την εικόνα 
των έργων που δόθηκαν στο Μουσείο. 

Το βιβλίο αυτό του Ιδρύματος Α. & Λ. 
Κατακουζηνού είναι μία παρακαταθήκη, 
ένα ταξίδι σε χρόνια αλλοτινά και σε αν-
θρώπους που είχαν όραμα. Αφιερώνεται 
σε όσους πίστεψαν στο «ονειροπαρμέ-
νο πλάσμα που δεν έβλεπε παρά μονάχα 
την ομορφιά κι ήταν πάνω απ’ τα κοινά 
μέτρα των ανθρώπων», όπως έγραψε για 
τον Θεόφιλο ο Άγγελος Κατακουζηνός, 
αλλά και στους υπέροχους ανθρώπους 
της Λέσβου.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΛΗΤΩΣ ΚΑ-
ΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ είναι κοινωφελές και μη 
κερδοσκοπικό ίδρυμα με έδρα την Οικία 
Κατακουζηνού, ένα διαμέρισμα στην καρ-
διά της Αθήνας όπου έζησαν, ώς τα τέλη 
του 20ού αιώνα, ο νευρολόγος-ψυχίατρος 
Άγγελος Κατακουζηνός και η συγγραφέ-
ας σύζυγός του Λητώ, επιφανή μέλη της 
«Γενιάς του ’30». Από το ξεκίνημά του, 
το Ίδρυμα επιζητά συνεργασίες με ελλη-
νικούς και διεθνείς φορείς με συναφείς 
στόχους και ευελπιστεί να αποτελέσει 
χώρο επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών.

Θ.Α.Π.
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Δημήτρη Ι. Καραμβάλη: 
Γιώργος Σαραντάρης
«Η διάφανη εγκαρτέρηση 
των αστεριών». 
Έκδοση Δρόμω, σελ.145.

Ο Λέσβιος ποιητής και 
δοκιμιογράφος Δημή-
τρης Καραμβάλης εδώ 
κι ένα χρόνο, παρέδωσε 
στο αναγνωστικό κοινό 
το έργο του «Γιώργος 
Σαραντάρης, η διάφανη 
εγκαρτέρηση των αστε-
ριών». Πρόκειται για 

μία μελέτη και παρουσίαση γύρω από 
την φυσιογνωμία, τη ζωή, το έργο και τη 
φιλοσοφία του ποιητή Γ. Σαραντάρη που 
νέος ακόμα άφησε ξαφνικά τα εγκόσμια. 
Ο Γ. Σαραντάρης, ρομαντικός ποιητής 
αλλά με προοδευτικές συνάμα ιδέες και 
ποίηση γεμάτη δύναμη, άφησε έντονα τα 
ίχνη του στη λογοτεχνία του μεσοπολέ-
μου. Γεννημένος το 1908, πέθανε από 
τύφο στο μέτωπο του Ελληνοϊταλικού 
πολέμου το έτος 1941. Το ποιητικό έργο 
παραμένει ενδιαφέρον και ζωντανό. 

Ο συγγραφέας λοιπόν Δ. Καραμβάλης 
με έντονη παρουσία ο ίδιος και συνεχή 
δράση στα ελληνικά γράμματα, αναλαμ-
βάνει με λεπτομερειακή ανάλυση και 
ολοκληρωμένη θεώρηση να εξετάσει εις 
βάθος το έργο και τη ψυχοσύνθεση του 
ρομαντικού ποιητή και το πετυχαίνει σε 
αξιοθαύμαστο βαθμό.

Από τις πολλές πτυχές της ανάλυσης 
του έργου του ξεχωρίζουμε τις εξής 
χαρακτηριστικές οι οποίες και σηματο-
δοτούν την τοποθέτηση του Σαραντάρη 
στην ελληνική γραμματεία: 

Ο μετασχηματισμός στην ποίηση του 
Γ. Σαραντάρη, η σιωπή στο έργο του, ο 
άνθρωπος στο έργο του, απόψεις για 
την ποίηση και τη φιλοσοφία στο έργο 
του, η ψυχή στην ποίησή του καθώς και 
η Ελλάδα στο έργο του ποιητή. Μερι-

κές από τις πολλές επισημάνσεις της 
έρευνας του Καραμβάλη που συνάμα 
εκφράζουν και ευαισθητοποιούν και τον 
ίδιο ως μελετητή.

Με το βιβλίο τούτο ο αναγνώστης απο-
κτά μιαν άμεση επαφή με τον σημαντικό 
δημιουργό και γνώση και εμβάθυνση στο 
έργο του.

Χαιρετίζουμε τη προσπάθεια του 
συμπατριώτη ερευνητή και τον ευχαρι-
στούμε για την προσφορά του με την 
ευχή νάναι πάντα παραγωγικός στις 
σοβαρές ενασχολήσεις του.

Στρατής Αλ. Μολίνος

Μαρία Αχ. Αναγνωστοπούλου: 
«Θεματικό Λεξικό της Λεσβιακής 
Διαλέκτου»,
εκδόσεις Μύθος, σελ. 270.

Η ακούραστη ερευ-
νήτρια της λεσβιακής 
λαογραφίας Μαρία Αχ. 
Αναγνωστοπούλου 
παρέδωσε πρόσφατα 
στο αναγνωστικό κοινό 
το αξιόλογο έργο της 
«Θεματικό Λεξικό της 

Λεσβιακής Διαλέκτου».
Η ίδια παρατηρεί τα εξής: «Το λεξικό 

της Λεσβιακής διαλέκτου και των ποι-
κιλιών της χαρακτηρίζεται ως θεματικό, 
γιατί το γλωσσικό υλικό παρουσιάζεται 
με επιλογή θεμάτων. Επιλέξαμε θέματα 
με το σκεπτικό ότι αυτά θα διευκόλυναν 
ιδιαίτερα τον ιστορικό, τον κοινωνιολό-
γο, τον γλωσσολόγο στην αναζήτηση λέ-
ξεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά τους, 
καθώς και μέσα από τις λέξεις μπορούμε 
να κατανοήσουμε την κοινωνική, οικο-
νομική και εθιμική ζωή των κατοίκων. 
Ιδιαίτερα θα βοηθούσε στην αναζήτηση 
λέξεων ξεχασμένων ή και άγνωστων 

ακόμα στην έννοιά τους, όπως π.χ. στις 
αρρώστιες και στα μαγειρέματα».

Στο πνεύμα αυτό, αναφέρουμε ενδει-
κτικά ότι το έργο της Αναγνωστοπούλου 
συνίσταται από τις ενότητες: Ασθένειες, 
επαγγέλματα, κοινωνική εθιμοτυπία, 
ανθρώπινες σχέσεις, κατοικία, ένδυση 
με ό,τι όλα τούτα συνεπάγονται. Επίσης 
η οικογένεια, το σώμα, η υφαντική, οι 
χαρακτηρισμοί ανδρών και γυναικών και 
βέβαια τα λεσβιακά ονόματα. Μία ολο-
κληρωμένη καταγραφή εννοιών με όλες 
τις παραλλαγές των, συνοδευόμενες από 
ετυμολογικές επεξηγήσεις καθώς και 
επιλεγμένες φράσεις της καθημερινότη-
τας για να γίνει πιο προσιτή και αντιληπτή 
η έννοια που παρατίθεται.

Το έργο πλαισιώνεται από φωτογραφί-
ες εποχικές και σκίτσα χαρακτηριστικά-
τα περισσότερα του αξέχαστου Μίλτη 
Παρασκευαϊδη- που διευκολύνουν στη 
σωστή αντίληψη των λεγομένων ή αν μη 

τι άλλο φέρνουν στη μνήμη δραστηριό-
τητες και εικόνες του παρελθόντος που 
πρέπει με κάθε τρόπο και για πολλούς 
λόγους να κρατηθούν ζωντανές στη 
μνήμη των αναγνωστών.

Το έργο τούτο της Αναγνωστοπούλου, 
το οποίο προϊδεάζει τον αναγνώστη 
ότι απαίτησε πολύ κόπο, εμβρίθεια, 
συστηματική έρευνα και πολύπλευρη 
αναζήτηση για να δημιουργηθεί, κατα-
λαμβάνει εξέχουσα θέση στη λεσβιακή 
γραμματεία και όχι μόνο, προβάλλει τις 
διαρκείς αξίες του νησιού και αποτελεί 
οδηγό στην αντίληψη της ύπαρξης μιας 
διαλέκτου ή ιδιώματος, που για πολλούς 
λόγους πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και 
τα συγχαρητήρια στη συγγραφέα με την 
ευχή να εξακολουθήσει απρόσκοπτα το 
ερευνητικό της έργο καθώς και τις εκδό-
σεις «Μύθος» για την ποιοτική δουλειά. 

Στρατής Αλ. Μολίνος

Τιμητική διάκριση
Δημοσιεύτηκε από ομάδα καθηγητών του 

Stanford Universityτης Καλιφόρνιας η ανανεωμένη 
λίστα με την παγκόσμια κατάταξη των επιστημόνων 
“Data for updated science-wide author databases of 
standardized citation indicators” (2020). 

Στο πρώτο 2% -100.000 πρώτες θέσεις- με βάση 
τα στοιχεία της έρευνας βρίσκονται 15 επιστήμονες 
από το ΔΠΘ.

Στη μελέτη παρουσιάζεται μια κατάταξη πάνω 
από επτά εκατομμυρίων επιστημόνων παγκοσμίως από όλους τους τομείς έρευ-
νας και τεχνολογίας -22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία- με τη χρήση πλή-
θους συνδυαστικών βιβλιομετρικών δεικτών των εργασιών και αναφορών, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των επιστημόνων. Λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι 
συνολικές ετεροαναφορές και ο δείκτης h-index, αλλά η σταθμισμένη μέτρηση 
της συν-συγγραφής, και περιλαμβάνονται οι επιστήμονες που έχουν δημοσιεύσει 
τουλάχιστον πέντε άρθρα.

Μεταξύ των επιστημόνων αυτών περιλαμβάνεται και ο συμπατριώτης μας Δη-
μήτρης Π. Κομίλης γεννημένος στη Μυτιλήνη με καταγωγή από τον Μανταμάδο. 
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης.
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Βουτηχτάρια
Καταδυόμενα υδρόβια πουλιά

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής*

Τα βουτηχτάρια που πολλές φορές τα 
βλέπομε στη θάλασσα, ενώ κολυμπούμε 
το καλοκαίρι, είναι καταδυόμενα υδρό-
βια πουλιά. Τα συναντούμε σε γλυκά 
κυρίως, αλλά πολύ συχνά και σε αλμυρά 
νερά. Είναι αποδημητικά πουλιά.

Σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχουν 
22 διαφορετικά είδη. Πρόκειται για 
πουλιά με εξαιρετικές κολυμβητικές και 
καταδυτικές ικανότητες. Τρέφονται με 
ψάρια, βατράχους, γυρίνους, οστρακό-
δερμα και υδρόβια έντομα που τα συλ-
λαμβάνουν υποβρυχίως. 

Τα βουτηχτάρια κατασκευάζουν πλω-
τές φωλιές ανάμεσα σε καλάμια και πυ-
κνή υδρόβια βλάστηση. Η φωλιά είναι 
συνάθροιση υλικού που αποτελείται 
από υδρόβια ή παρόχθια φυτά, συνή-
θως μαραμένα ή σε αποσύνθεση, ανά-
μεσα σε καλαμιές ή παρόμοια φυτά, 
κοντά στην όχθη. Αρκετές φορές η 
φωλιά επιπλέει ή μπορεί να ακουμπά-
ει στο βυθό όταν τα νερά είναι ρηχά. 
Δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη μορ-
φολογία και έχει μία απλή κοιλότητα 
στην κορυφή της για την εναπόθεση 
των αβγών. Στην κατασκευή της, που 
διαρκεί 6-8 ημέρες, συμμετέχουν και 
τα δύο φύλα. Γεννούν από τέσσερα 
έως έξι αβγά αναλόγως του είδους. Συ-
νήθως γεννούν δύο φορές σε μια ανα-
παραγωγική περίοδο. Οι νεοσσοί αμέ-
σως μετά την εκκόλαψη μπορούν να 
κολυμπούν μαζί με τους γονείς τους... 
Τα πουλιά αυτά κατά την αναπαραγωγι-
κή περίοδο έχουν ζωηρά χρώματα και 

όμορφες αποχρώσεις, με το αρσενικό 
να υπερτερεί σε ομορφιά κατά πολύ 
από το θηλυκό.  Είναι πολύ δύσκολο να 
τα φωτογραφίσεις, καθώς είναι συνέ-
χεια σε κίνηση και μπαινοβγαίνουν στο 
νερό αναζητώντας τροφή. Μπορεί να 
παραμείνουν κάτω από το νερό περισ-
σότερο από 30 δευτερόλεπτα και να 
αναδυθούν αρκετά πιο μακριά από το 
σημείο που έχουν βουτήξει. 

Εκτός από την εποχή της αποδημίας 
περνούν σχεδόν όλη τους τη ζωή στο 
νερό. Όταν είναι στην ξηρά, όπου σπά-
νια κάποιος θα τα δει, περπατούν πολύ 
αδέξια και με δυσκολία.

Στη χώρα μας συναντάμε τέσσερα 
είδη βουτηχτάρια, κυρίως τις περιόδους 
αποδημίας τους (άνοιξη και φθινόπωρο). 

Αυτά είναι τα εξής: Το νανοβουτηχτά-
ρι, το μαυροβουτηχτάρι, το σκουφο-
βουτηχτάρι και το χειμωνοβουτηχτάρι.

Το πιο συνηθισμένο από αυτά, το  
σκουφοβουτηχτάρι είναι πουλί μεσαί-
ου μεγέθους, αλλά είναι το πιο μεγάλο 
σε μέγεθος από όλα τα άλλα είδη που 
επισκέπτονται τον τόπο μας, και τον 
ευρωπαϊκό χώρο. Ανήκει σε μία τάξη 
πτηνών (Πυγοποδόμορφα), που στον 
ελλαδικό χώρο, είναι γνωστά ως βουτη-
χτάρια, βουτηχτάρες ή καραπατάκια, τα 
οποία κολυμπάνε και καταδύονται με 
χαρακτηριστική επιδεξιότητα.

Είναι μετρίου μεγέθους πουλί, όμως 
το μεγαλύτερο από τα βουτηχτάρια 
που απαντούν στον ευρωπαϊκό χώρο.

Εκείνο, που εντυπωσιάζει στο σκου- Nανοβουτηχτάρι

φοβουτηχτάρι είναι το κεφάλι του και 
ο «σκούφος» ο οποίος έχει καθαρά δι-
ακοσμητικό ρόλο και, χρησιμεύει στα 
δύο φύλα ως μέσον επίδειξης κατά 
τους «χορούς» ερωτοτροπίας, όταν 
επιλέγουν ταίρι.

Το σκουφοβουτηχτάρι τρέφεται κυ-
ρίως με ψάρια, καθώς και έντομα (που 
συλλαμβάνονται στον αέρα), καρκινοει-
δή (π.χ. καραβίδες, γαρίδες) και μαλά-
κια. Τα ψάρια αλιεύονται με καταδύσεις 
και, είναι κυρίως επιφανειακά είδη που 
φτάνουν κατά μέσο όρο 10 έως 15 εκα-
τοστά σε μήκος, αλλά το μέγιστο μέγε-
θος μπορεί να φθάσει τα 25 εκατοστά. 
Τα νεαρά πουλιά στην αρχή τρέφονται 
μόνο με έντομα.

Τα σκουφοβουτηχτάρια είναι πολύ 
εύκολο να τα παρατηρήσει κάποιος 
στις περιοχές όπου συχνάζουν. Κολυ-
μπάνε σε ανοικτές επιφάνειες νερού, 
πραγματοποιώντας συχνότατες κατα-
δύσεις. Η κατάδυση διαρκεί συνήθως 
λιγότερο από 1 λεπτό -45 δευτερό-
λεπτα περίπου-, ενώ κολυμπούν κάτω 

από το νερό σε βάθος 2-4 μέτρων. Πά-
ντως έχουν καταγραφεί και καταδύσεις 
σε μεγαλύτερα βάθη, στα 20 -40 μέτρα.

Όταν πετάει διακρίνονται οι κοντές 
πτέρυγες με τα γρήγορα φτεροκοπή-
ματα και το κεφάλι, που διατηρείται χα-
μηλότερα από τον άξονα του σώματος.

Στην Ελλάδα, το σκουφοβουτηχτάρι 
φωλιάζει, είτε ως μόνιμο (επιδημητικό) 
κυρίως στη βόρεια χώρα (Καστοριά), 
πιθανόν και στην κεντρική, αλλά έρχε-
ται και ως χειμερινός επισκέπτης οπό-
τε μπορούμε να το συναντήσουμε σε 
όλο τον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο 
ιδίως. Στη Λέσβο το συναντούμε στις 
γύρω θάλασσες του νησιού και φωλιά-
ζει στις δύο αλυκές του της Καλλονής 
και του Πολυχνίτου. 

Τo Σκουφοβουτηχτάρι απαντάται  
με τις ονομασίες: Σκουφοβουτηχτά-
ρα, Κωλοβούτι, Τσούλι, Καραπατάκι, 
Καραπατάικο (Κυκλάδες), Καραπαπί 
(Σαντορίνη), Πυγοσκελίδα, Βουτακίρι 
(Κρήτη), Βουτακάρι. Στη Λέσβο επι-
κρατεί η ονομασία Νταλντίκι.
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Έφυγε απρό-
σμενα από τη 
ζωή, ένα εκλε-
κτό μέλος της 
“Λεσβιακής Πα-
ροικίας”, ο ση-
μαντικός Λέσβι-
ος επιστήμονας 
Απόστολος Γρη-
μάνης.

Σπουδαίος επιστήμων και άνθρωπος. 
Πήρε πτυχίο Χημείας και διδακτορικό 
δίπλωμα με άριστα από το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Εργάστηκε και τίμησε τη 
Λέσβο στο Κέντρο Ερευνών “Δημόκρι-
τος” στην Αθήνα, αρχικά ως ερευνητής 
και αργότερα ως διευθυντής του Ραδιο-
αναλυτικού Εργαστηρίου του Ινστιτού-
του Φυσικοχημείας του Δημοκρίτου 
για 34 χρόνια. 

Έκανε έρευνα και εφάρμοσε τη μέ-
θοδο της ΑΝΕ για τον έλεγχο της ρύ-
πανσης των νερών και ψαριών από το-
ξικά ιχνοστοιχεία πολλών Κόλπων της 
Ελλάδος.

Επίσης, εφάρμοσε τη μέθοδο της 
ΑΝΕ, για την επίλυση προβλημάτων 
αρχαιολογίας και ιατρικής, τα οποία 
σχετίζονται με μελέτες ιχνοστοιχείων, 
σε συνεργασία με καθηγητές αρχαιο-
λογίας και ιατρικής αντίστοιχά. 

Οι συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων, τις 
οποίες προσδιόρισε σε αρχαία κεραμι-
κά και οψιδιανούς, δίνουν συμπληρω-
ματικές πληροφορίες για την προέλευ-
σή των. 

Ο Δρ. Απόστολος Π. Γρημάνης έχει 
δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονι-
κές εργασίες και για πολλές από αυτές 
έχει βραβευτεί. 

Ήταν συγγραφέας ενός βιβλίου με 
τίτλο “Το περιβάλλον μας και η προ-

Απόστολος Γρημάνης στασία του”. Έκδοση Ε.Ρ.Υ.Ε.Α. (Ελλη-
νικής Εταιρείας Έρευνας και Ελέγχου 
Ρυπάνσεως Υδάτων Εδάφους).

Ασχολήθηκε με επιτυχία και με την 
ποίηση, ποιήματά του έχουν μεταφρα-
στεί στα Βουλγαρικά και πολλά έχουν 
δημοσιευθεί στα “Αιολικά Γράμματα” 
του Κώστα Βαλέτα, στην Ανθολογία 
Λέσβιων Ποιητών του Κ. Μίσσιου, στο 
περιοδικό της Λεσβιακής Παροικίας 
“Αιολίδα” και σε πολλά άλλα λεσβιακά 
έντυπα.

Εξέδωσε με επιτυχία την ποιητική 
συλλογή “Γαλάζια μάτια” από τις εκδό-
σεις “Αιολίδα”. 

Στον πρόλογο του βιβλίου, ο Λέσβιος 
ποιητής Δημήτρης Νικορέτζος γράφει:

“Τα ποιήματα του, τα περιρρέει ένα 
πνεύμα αισιοδοξίας, με θετική θεώρη-
ση της ζωής. Δεν έχουν μελαγχολικές 
ή αδιέξοδες αμαυρώσεις. Χαρακτήρας 
ο ίδιος με κοινωνικές ευαισθησίες, τον 
ίδιο τόνο “μεταφέρει” και στην ποίησή 
του. Προσβλέπει πάντα στον άνθρω-
πο, στον έρωτα,στο φως. Οι στίχοι του 
έχουν ανοιχτές αποχρώσεις”. 

Ο Απόστολος Γρημάνης ήταν απόγο-
νος σπουδαίας λεσβιακής οικογένειας.

Σε όλη την οικογένειά του, ιδιαίτερα 
στην αγαπημένη σύζυγό του Μαρία, εκ-
φράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπη-
τήρια.

Θα τον θυμόμαστε για την ανιδιοτελή 
προσφορά του, και το ήθος του.

Καλό σου ταξείδι αγαπητέ μας Από-
στολε. Θα μας λείψεις!

Θ.Π.

Αιμιλία Λίτινα

«Έφυγε απ’ 
τη ζωή στις 30 
Μαρτίου 2021 
η Αιμιλία Λίτι-
να, Αρεοπαγί-
της ε.τ. με κα-
ταγωγή από το 
Κεράμι Λέσβου 
εκλεκτό μέλος 
της Λεσβιακής 
Παροικίας.

Η Αιμιλία Λίτινα, ανάλωσε το μεγα-
λύτερο μέρος της ζωής της στην απο-
νομή της Δικαιοσύνης και σε όλη της 
την πορεία επέδειξε ήθος, εργατικότη-
τα και ζήλο για το λειτούργημά της.

Η επιστημονική της κατάρτιση και 
το ήθος της την αξίωσαν να προαχθεί 
στον ανώτατο βαθμό του Αρεοπαγίτη 
τον Ιούνιο του 2005. 

Εκτός από τη Δικαιοσύνη, προσέφε-
ρε πολύτιμες υπηρεσίες και στην Ένω-
ση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουρ-
γών της οποίας υπήρξε ενεργό μέλος 
ασκώντας πολλές φορές καθήκοντα 
Προέδρου και μέλους της εξελεγκτι-
κής επιτροπής.

Ακόμη συμμετείχε σε κάθε είδους 
δραστηριότητα, των συντοπιτών: της 
“Λεσβιακής Παροικίας” της ΟΛΣΑ. 
και των υπολοίπων σωματείων της Λέ-
σβου.

Η κηδεία της έγινε την 1η Απριλίου 
2021 στα κοιμητήρια Νέας Σμύρνης, 
με παρουσία μικρού αριθμού ατόμων, 
λόγω των εκτάκτων μέτρων.

Επικήδειο λόγο εκφώνησε η κ. Ρω-
ξάνη Τσιμπιροπούλου, Γενική Γραμ-
ματέας του Σωματείου «Οι φίλοι του 
Μουσείου Μπενάκη», του οποίου η 
εκλιπούσα υπήρξε μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λεσβι-
ακής Παροικίας εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στους οικείους της. 

Στις 6 Απριλί-
ου 2021, έφυγε 
απ’ τη ζωή, ο 
συμπατριώτης 
και αγαπημένος 
μας φίλος, Από-
στολος Καρυ-
ωτέλλης, μετά 
από καρδιακή 
ανεπάρκεια που 
τον ταλαιπώρη-
σε αφάνταστα.

Στον αγώνα της ζωής, ο Απόστολος, 
στάθηκε παλικάρι. 

Σπούδασε 4 χρόνια με επιτυχία στις 
Σχολές “Δοξιάδη” στο τμήμα Τεχνικών 
- Υπομηχανικών - Εργοδηγών, μετά το 
πέρας των σπουδών εργάστηκε αρχικά 
σε ιδιωτική εταιρεία στα δημόσια έργα, 
και αργότερα προσελήφθηκε στο Δήμο 
Καισαριανής απ’ όπου και συνταξιοδο-
τήθηκε.

Φίλος πραγματικός, αθόρυβος, συ-
ναισθηματικός, σύντροφος στωικός, 
άξιος πατέρας και παππούς!

Τακτικό, επί πολλά χρόνια, μέλος της 
Λεσβιακής Παροικίας, όπου εξελέγη 
επανειλημμένα για την εξελεγκτική επι-
τροπή. 

Στην αγαπημένη του σύζυγο Γωγώ, 
και στα παιδιά του Δημήτρη και Παύλο, 
εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυ-
πητήρια, να είναι υγιείς, να τον θυμού-
νται, κι ας είναι ελαφρό το χώμα της 
Αττικής γης που τον σκέπασε.

Καίτη - Θόδωρος Πλατσής

Απόστολος Καρυωτέλλης

Ας είναι ελαφρό το χώμα της Αττικής 
γης που την σκέπασε. 

Καλό σου ταξίδι αγαπητή μας Αιμιλία!

Λ.Π.
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Ιάκωβος Τσούνης 
Ο ευπατρίδης ευεργέτης των 

ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας

Την τελευ-
ταία του πνοή 
άφησε το Σάβ-
βατο 10 Απρι-
λίου ο εφοπλι-
στής Ιάκωβος 
Τσούνης, ο 
οποίος τις τε-
λευταίες ημέ-
ρες νοσηλευ-
όταν στο 401 

Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Ο Ιάκωβος Τσούνης γεννήθηκε στην 

Πάτρα και ήταν απόγονος των αγωνιστών 
του 1821, Λονταίων και Πετμεζαίων. 

Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, ήταν 
δασάρχης και ο Ιάκωβος ήταν το τελευ-
ταίο από 13 παιδιά. 

Πολέμησε σε ηλικία 15 ετών στον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Ξεκί-
νησε ως εκτελωνιστής στον Πειραιά. 
Το 1966 εισέρχεται στην ναυτιλία ως 
εφοπλιστής, αποκτώντας συνολικά 13 
εμπορικά πλοία και σχηματίζοντας με-
γάλη περιουσία.

Ο Ιάκωβος Τσούνης τιμήθηκε από 
την Ελληνική Πολιτεία έπειτα από την 
απόφασή του να δωρίσει το σύνολο 
της περιουσίας του, αξίας 23 εκατομ-
μύρια ευρώ, καθώς και 60 αποβατικά 
σκάφη (αμφιβίων επιχειρήσεων), στις 
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Η Ελλάδα αποχαιρετά, σήμερα, ένα 
άξιο τέκνο της. Και όλοι σκύβουμε με 
σεβασμό στη μνήμη του αληθινού ευ-
πατρίδη Ιάκωβου Τσούνη», αναφέρει 
σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Και επισημαίνει ο Πρωθυπουργός για 
τον άνθρωπο που έδωσε τα πάντα στην 
Ελλάδα: «Του ανθρώπου, που υπηρέ-
τησε τη χώρα από τα 15 του χρόνια, 

πολεμώντας στον ελληνοϊταλικό πόλε-
μο. Που στάθηκε δίπλα της, σταθερός 
και σεμνός ευργέτης, για δεκαετίες 
ολόκληρες. Και λίγο πριν από τη δύση 
της μακράς και δημιουργικής ζωής του, 
δώρισε το σύνολο της περιουσίας του 
στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η πατρίδα θα 
τον ευγνωμονεί για πάντα. Θερμά συλ-
λυπητήρια στους οικείους του».

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου αποχαιρετά τον Έλ-
ληνα εφοπλιστή και εθνικό ευεργέτη 
Ιάκωβο Τσούνη, ο οποίος έφυγε από 
τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπο-
γραμμίζει ότι ο Ιάκωβος Τσούνης, 
«εθνικός ευεργέτης, γνήσιος πατριώ-
της και φιλάνθρωπος, με το ήθος και τη 
μεγάλη προσφορά του ιδίως στις Ένο-
πλες Δυνάμεις, αφήνει στη χώρα μια 
σπουδαία κληρονομιά» και σημειώνει 
ότι «η απώλειά του προκαλεί θλίψη σε 
όλους τους Έλληνες. Τον αποχαιρετού-
με με ευγνωμοσύνη».

Η “Λεσβιακή Παροικία αποχαιρετά 
μαζί με όλους τους Έλληνες τον Ιάκωβο 
Τσούνη: Υποστράτηγο ε.τ., αφοσιωμέ-
νο ευπατρίδη, ευεργέτη των Ενόπλων 
δυνάμεων της Χώρας μας.

Συλλυπούμαστε την οικογένειά του 
για την απώλεια αυτού του Μοναδικού 
Έλληνα!

Λ.Π.
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