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Ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συμπατριώτη μας, καθηγητή κ. Νίκο 
Ζούρο διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας  Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου. 

Όλοι οι Λέσβιοι γνωρίζουμε πως δίχως τη δική του προσπάθεια, το 
μεράκι, το κέφι και την απεριόριστη αγάπη του σ’ αυτό το τόσο μεγάλο, 
και σημαντικό έργο που ανέλαβε, σήμερα κανένας δεν θα είχε αυτήν την 
περηφάνια και χαρά για το Μουσείου Φυσικής Ιστορίας  Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου στο Σίγρι.

Όπως ο ίδιος αναφέρει σε δημοσίευμά του: 
“Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την ημέρα των 

εγκαινίων των εκθέσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2001, από 
τον τ. Υπουργό Πολιτισμού Ε. Βενιζέλο και τον τ. Υπουργό Αιγαίου Ν. 
Σηφουνάκη στο Σίγρι.

20 χρόνια δημιουργικής πορείας κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες 
και ασυνήθιστα μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν για ένα νεοσύστατο 
οργανισμό που ξεκινούσε εκ του μηδενός στην ακριτική Ελληνική 
περιφέρεια.

Συναντήσαμε στην πορεία πολλαπλές κρίσεις που πέρασε η χώρα, αλλά 
και η Λέσβος, αλλά συνεχίσαμε την προσπάθεια.

Το Μουσείο χάρη στην προσπάθεια και την αυταπάρνηση των στελεχών 
και των συνεργατών του, παρουσίασε στους πολίτες της χώρας και του 
κόσμου την μοναδικότητα και το μεγαλείο του Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου και ανέδειξε τα μνημεία της γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού, 
επιτυγχάνοντας την αναγνώριση της Λέσβου ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο 
UNESCO!

Eνα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους οραματίσθηκαν, βοήθησαν, στήριξαν, 
συνέβαλαν, έβαλαν πλάτη και υλοποίησαν τον σχεδιασμό για την 
λειτουργία ενός σύγχρονου Μουσείου στο ακριτικό Σίγρι - κέντρου 
έρευνας, γνώσης, εκπαίδευσης, τέρψης και αναψυχής, ικανό να 
απευθύνεται και να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στον απαιτητικό 
πολίτη του κόσμου”!

Σαν “Λεσβιακη Παροικία”, αλλά και σαν Λέσβιοι είμαστε για άλλη μια 
φορά υπερήφανοι, και ευχαριστούμε όλους, όσους συνετέλεσαν για την 
ανάδειξη αυτού του μοναδικού μνημείου της γεωλογικής κληρονομιάς 
του νησιού, επιτυγχάνοντας την αναγνώριση της Λέσβου, ως Παγκόσμιο 
Γεωπάρκο UNESCO!Εικόνα εξωφύλλου: Έργο του Γιώργου Κατσαρού με τίτλο: “Dream's inspiration” (σελ.20)
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Επανεκκίνηση στους συλλόγους με αυστηρές προϋποθέσεις
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Π.οικ. 55400 ΦΕΚ 4206/12.09.2021, ο τρόπος 
λειτουργίας των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών Ενώσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα 
υγειονομικά πρωτόκολλα:
1) Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τα 10 άτομα ανά συνεδρία, όπου τυγχάνει 
εφαρμογής
2) Τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ τους
3) Υποχρεωτική διενέργεια μοριακού ελέγχου ή ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου 
(rapid test) ή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) εβδομαδιαίως (για παιδιά έως 
12 ετών), για μη εμβολιασμένους
4) Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο
5) Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) 1 φορά την εβδομάδα για 
τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες
6) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους, σε περίπτωση λειτουργίας μικτών ομάδων 
(εμβολιασμένοι και μη)
7) Εφόσον ο χώρος οριστεί ως χώρος αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιαστεί ή 
νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Θερμές ευχαριστίες στην 
κυβέρνηση και στον λαό της 

Ουγγαρίας εξέφρασε ο 
Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ιάκωβος

Αντιπροσωπεία της ουγγρικής κυβέρ-
νησης που βρέθηκε από το πρωί χθες 
στην Μυτιλήνη και είχε την ευκαιρία να 
ξεναγηθεί σε ξωκλήσια στην ευρύτερη 
περιοχή της Μόριας, που είχαν κατα-
στραφεί από βανδαλισμούς μετανα-
στών και ανακαινίστηκαν με οικονομική 
ενίσχυση που απεστάλη από την Ουγ-
γαρία προς την Μητρόπολη Μυτιλήνης.

Η άφιξη της κυβερνητικής αντιπρο-
σωπείας της ουγγρικής κυβέρνησης έγι-
νε χθες το πρωί στο αεροδρόμιο. Εκεί 
τους υποδέχτηκαν δύο ιερείς με το 
πούλμαν της Μητρόπολης Μυτιλήνης,  
Στο Δημαρχείο Μυτιλήνης είχαν συνά-
ντηση με τον Δήμαρχο Στρατή Κύτελη 
και αμέσως μετά κατευθύνθηκαν στην 
Μόρια, όπου είχαν συνάντηση με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο και το Κοινοτικό 
Συμβούλιο του χωριού. Κατόπιν ξενα-
γήθηκαν στα ξωκλήσια που επισκευ-
άστηκαν με την οικονομική ενίσχυση 
που είχαν αποστείλει.

Στις 12:00 το μεσημέρι κάτω από αυ-
ξημένα αστυνομικά μέτρα φύλαξης και 
επιτήρησης της ευρύτερης περιοχής,  
παρέστησαν στην τελετή αγιασμού και 
των θυρανοιξίων του ναού της Αγίας 
Αικατερίνης, όπου έγιναν και οι επίση-
μες ομιλίες παρουσία του προέδρου 
της κοινότητας της Μόριας και κατοί-
κων της περιοχής.

Το μεσημέρι παρατέθηκε γεύμα από 
την Περιφέρεια στην Επάνω Σκάλα και 
ακολούθησε η ξενάγησή τους σε προ-
σκυνήματα της Μυτιλήνης, ενώ η αντι-

προσωπεία της ουγγρικής κυβέρνησης 
αναχώρησε το απόγευμα από το αε-
ροδρόμιο για την Αθήνα, εκφράζοντας 
θερμές ευχαριστίες προς τον Μητρο-
πολίτη Μυτιλήνης σεβασμιότατο κ, Ιά-
κωβο.

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Καλλονής

Ολοκληρώθηκε ένα ακόμη διήμερο 
παρατήρησης πουλιών, στις Αλυκές της 
Λέσβου, που έδωσε την εκαιρία στους 
συμμετέχοντες να παρατηρήσουν σπά-
νια είδη, που βρίσκονται στην περιοχή 
αυτό το διάστημα. Την ίδια στιγμή ξε-
κινά η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από το Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλλονής, 
στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας 
Περιβάλλοντος 2021 στις 5 Ιουνίου.

Στις Αλυκές Πολιχνίτου οι συμμετέ-
χοντες παρατήρησαν τα θαλασσοπού-
λια του κόλπου πριν μεταφερθούν σε 
τρεις άλλες θέσεις γύρω από τις αλυ-
κές, όπου παρακολούθησαν πού και 
πώς ήταν κατασκευασμένες φωλιές από 
Αβοκέτες και Καλαμοκανάδες, καθώς 
επίσης και πώς οι γονείς άλλαζαν βάρ-
διες στο κλώσσημα και πώς απωθούσαν 
πιθανούς θηρευτές (Γλάρους και Κου-
ρούνες) που πλησίαζαν. Αρκετά έντονη 
η δραστηριότητα και στη νησίδα όπου 
τα Ποταμογλάρονα φώλιαζαν το ένα 
πολύ κοντά στο άλλο, με πουλιά συνε-
χώς να φέρνουν ψαράκια που κυνηγού-
σαν στη θάλασσα και την παρατήρηση 
να γίνεται από την κατάλληλη απόσταση 

Φιλαλληλία 
Ο Δήμος Καρατζόγλου εις μνήμη της συναδέλφου Αριάδνης Παπαντωνίου 
εκ Πλακάδου .......................................................................................................................20€
Η Λιούμπα Σκούρτη στη μνήμη του Σπύρου Κονάκα ..............................................50€
Ο Δημήτρης Ζητιανέλλης στη μνήμη του φίλου του Απόστολου Καρυωτέλλη 50€

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.
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και με προφυλάξεις ώστε να μην ενο-
χληθούν τα πουλιά σε αυτή την τόσο 
ευαίσθητη φάση του βιολογικού τους 
κύκλου. Επίσης, οι συμμετέχοντες εί-
δαν Φλαμίνγκο από πολύ κοντινές απο-
στάσεις, Νανογλάρονα και Βαρβάρες, 
Μαυροπελαργό, Σταχτάρες, Μαυρολαί-
μη, κ.ά. και τρία είδη χελιδονιών καθώς 
έρχονταν στον υγρότοπο για να πά-
ρουν τη λάσπη που χρειάζονται για τις 
φωλιές τους. Είχαν επίσης,την ευκαιρία 
να δουν και τα πρώτα μωρά της φετινής 
περιόδου, έξι νεοσσούς Αβοκέτας από 
δύο διαφορετικές οικογένειες.

Στις Αλυκές Καλλονής από την άλλη, 
οι συμμετέχοντες παρατήρησαν ακόμη 
περισσότερα είδη σε τέσσερις διαφο-
ρετικές θέσεις στη δυτική και νότια 
πλευρά τους.

Εδώ Αβοκέτες και Καλαμοκανάδες 
φώλιαζαν το καθένα στη δική του με-
γάλη αποικία και οι Καλαμοκανάδες 
έδιναν καλύτερες ευκαιρίες για παρα-
τήρηση. Όσοι συμμετείχαν στην παρα-
τήρηση στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί και 
εντόπισαν ένα μικτό σμήνος από με-
ταναστευτικά παρυδάτια: Αμμοσφυρι-
χτές, Νανοσκαλίδρες και Μαχητές, ενώ 
την τιμητική τους είχαν και οι Μελισ-
σοφάγοι που τρέφονταν ασταμάτητα 
στις γειτονικές εκτάσεις, όπου αρκετά 
ζευγάρια έχουν φτιάξει τις φωλιές τους.

Με την ολοκλήρωση αυτών των 
εξορμήσεων έρχονται και οι πρώτες 
επισκέψεις σχολείων, που δέχεται το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Καλλονής, στο πλαίσιο εορτασμού της 
Ημέρας Περιβάλλοντος 2021 στις 5 
Ιουνίου. Στο πλαίσιο των επισκέψεων, 
οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κάνουν 
παρατήρηση πουλιών σε γειτονικούς 
υγροτόπους (Έλος Παρακοίλων, Εννιά 
Καμάρες και ποταμός Τσικνιάς), ενώ 
θα συμμετέχουν και σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με θέμα τα πουλιά των 
υγροτόπων της Λέσβου.

Πρόκειται για δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται κάτω από αυστηρά 
πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, όπως αυτά προβλέπονται για 
τους μουσειακούς χώρους και τις υπαί-
θριες δραστηριότητες σε βιοτόπους.

Εμπλουτισμός του κόλπου 
Καλλονής με χτένια

Ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μου-
τζούρης, επανέφερε 11 χρόνια μετά 
ξανά στο τραπέζι το πρόγραμμα 
εμπλουτισμού του κόλπου Καλλονής 
με χτένια, που είχε τεθεί για πρώτη 
φορά επί Νομαρχίας Παύλου Βογιατζή, 
όμως δεν προχώρησε λόγω του υψη-
λού κόστους μιας τέτοιας παρέμβασης, 
παρότι οι αλιείς αγκαλιάζουν μία τέτοια 
προσπάθεια. Ωστόσο τώρα οι συνθή-
κες είναι περισσότερο ώριμες καθώς η 
Περιφέρεια έχει ανοίξει όλα τα κεφά-
λαια του αγροτικού τομέα με την υλο-
ποίηση των ερευνητικών προγραμμά-
των, οπότε ο τομέας της αλιείας μοιάζει 
να μένει εκτός.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η κίνηση Μου-
τζούρη για τα χτένια ανοίγει ένα μεγά-
λο κεφάλαιο στον Κόλπο Καλλονής και 
ποιος δεν θα ήθελε, άλλωστε, να ανα-
βιώσει ο κόλπος τις δόξες του παρελ-
θόντος στο συγκεκριμένο είδος, που 
έχει και υψηλή τιμή στην αγορά; Και, 
γιατί όχι, να γίνει και κάποια αντίστοιχη 
ενέργεια και για τον κόλπο της Γέρας, 
που είναι ο φτωχός συγγενής.

Η Μαργαρίτα Νικολαΐδη, νικήτρια 
του φετινού κύκλου του Master 

Chef, στη Μυτιλήνη

Στη Μυτιλήνη έφθασε τη Δευτέρα 14 
Ιουνίου η Μαργαρίτα Νικολαΐδη, η νι-
κήτρια του φετινού κύκλου του Master 

Chef, η οποία κατάγεται από το νησί 
μας.

Εκεί την υποδέχθηκε αρκετός κό-
σμος, μεταξύ των οποίων και ο Πε-
ριφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, 
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του 
Δήμητρα, αφού όπως είναι γνωστό η 
δημοφιλής σεφ θα επιμεληθεί το δεί-
πνο, που θα παραθέσει η Περιφέρεια 
αύριο Πέμπτη 17 Ιουνίου σε δημοσιο-
γράφους, που θα βρίσκονται στο νησί 
για την προβολή της ταινίας «Σμύρνη 
μου αγαπημένη».

Η Μαργαρίτα, από την Σκάλα Καλλο-
νής, κατάφερε... χωρίς κόπο να κερδίσει 
τις καρδιές, όχι μόνο των συντοπιτών 
της αλλά και της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των τηλεθεατών, των συντελεστών 
της εκπομπής που συμμετείχε, και των 
υπόλοιπων διαγωνιζόμενων.

Ήταν επομένως προφανές και αναμε-
νόμενο ότι η Περιφέρεια και η τοπική 
αυτοδιοίκηση γενικότερα θα έσπευδε 
να αξιοποιήσει το ταλέντο και τη δη-
μοτικότητά της για την προβολή της 
γαστρονομίας της Λέσβου, που απο-
τελεί αναμφισβήτητα ένα δυνατό χαρτί 
και προστιθέμενη αξία για το νησί ως 
προορισμός.

Σε αυτό το μήκος κύματος, ήταν θυ-
μίζουμε και η δήλωση του κ.Μουτζού-
ρη, όπου σημείωσε: «Ελπίζουμε ότι θα 
έχουμε στο μέλλον και άλλες ευκαιρίες 
συνεργασίας μαζί της».

Εβδομάδα των Αγίων της Λέσβου.
Στον Άγ. Θεράποντα

 τα Ιερά Λείψανα

Με την συγκέντρωση των εικόνων και 
των λειψάνων των εν Λέσβω Αγίων στον 
Μητροπολιτικό ναό Καλλονής ξεκίνησε 
από την Κυριακή 27-6-21 η εβδομάδα 
των Αγίων της Λέσβου, η οποία κορυ-

φώνεται την επόμενη Κυριακή με την 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μη-
τροπολιτικό ναό Μυτιλήνης.

Τα λείψανα των Αγίων της Λέσβου θα 
παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη 30/6 
στο Μητροπολιτικό ναό Καλλονής για 
προσκύνημα από τους πιστούς, ενώ το 
απόγευμα της Τετάρτης θα μεταφερ-
θούν στο Ναό του Αγίου Θεράποντα 
Μυτιλήνης, όπου και θα παραμείνουν 
για προσκύνημα μέχρι και το Σάββατο. 
Το Σάββατο μετά τη Θεία Λειτουργία 
που θα τελεστεί το πρωί θα γίνει η με-
ταφορά τους στον Μητροπολιτικό ναό 
Μυτιλήνης.

Δεν θα έχουμε, δηλαδή, φέτος την 
λιτανεία καθώς μέχρι και το καλοκαίρι 
του 2019, οπότε ο τόπος και η πατρίδα 
μας δεν ταλανιζόταν από τα μέτρα για 
την πανδημία τελούνταν στον Άγιο Θε-
ράποντα το απόγευμα του Σαββάτου ο 
Εσπερινός και ακολουθούσε η μεγαλο-
πρεπής λιτανεία μέσω της προκυμαίας 
της Μυτιλήνης, με τους ιερείς δεξιά και 
αριστερά της προκυμαίας να πορεύ-
ονται πεζοί κρατώντας τις εικόνες και 
τα λείψανα των Αγίων της Λέσβου και 
στη μέση οι δύο μητροπολίτες με κα-
τεύθυνση τη Μητρόπολη. Αυτό φέτος 
δεν θα γίνει λόγω των μέτρων για τον 
κορονοϊό. 

Τα λείψανα θα μεταφερθούν το πρωί 
του Σαββάτου με οχήματα στον Μη-
τροπολιτικό ναό και θα τελεστεί το 
απόγευμα στη Μητρόπολη ο Εσπερι-
νός.

Αναλυτικά το λατρευτικό πρόγραμ-
μα από την Τετάρτη κατά την υποδο-
χή των λειψάνων στην Μυτιλήνη, στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα, έχει 
ως ακολούθως: 

- Τετάρτη 30 Ιουνίου, 6:00 μ.μ., η 
ακολουθία του Εσπερινού,

Υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Λέσβι-
ων Αγίων και Αγιασμός για το νέο μήνα.

- Πέμπτη 1η Ιουλίου, 7:30 π.μ., Θεία 
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θωματοφόρων θέσεων του Πάρκου, 
το οποίο καταλαμβάνει έκταση 286  
στρεμμάτων, σχεδιάστηκαν και υλοποι-
ήθηκαν με στόχο να το καταστήσουν 

προσβάσιμο για όλους και να ανα-
δείξουν παράλληλα τη μοναδικότητα 
και τις ιδιαιτερότητές του, με σεβασμό 
προς το φυσικό τοπίο.

Η ιδιαίτερη αυτή θέση του Πάρκου 
που χαρακτηρίζεται ως ένας από τους 
σημαντικότερους γεωτόπους του Γεω-
πάρκου Λέσβου, αναδεικνύεται μέσω 
των πρόσφατων επεμβάσεων σε έναν 
από τους σημαντικότερους τουριστι-
κούς και εκπαιδευτικούς προορισμούς 
και σημείο αναφοράς για την ανάδειξη 
αντίστοιχων θέσεων διεθνώς.

Τα βραβεία Landscape Award 2021 
επιβραβεύουν τα έργα και τους δημι-
ουργούς που συμβάλλουν στην αρμο-
νική ισορροπία μεταξύ φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος, εκπληρώ-
νοντας πολλαπλούς στόχους τόσο ως 
προς τα design briefs όσο και υποστη-
ρίζοντας την κοινωνική και οικονομική 
ζωή, σε αστικές, ημιαστικές περιοχές, 
με σαφή προσανατολισμό στην αειφό-
ρο ανάπτυξη και την ανάδειξη του φυ-
σικού περιβάλλοντος.

Πρόεδρος του θεσμού είναι ο διε-
θνούς κύρους Έλληνας αρχιτέκτονας 
τοπίου Θωμάς Δοξιάδης, ενώ την Επι-
τροπή αξιολόγησης στελεχώνουν κα-
ταξιωμένοι αλλά και πρωτοπόροι στην 
αρχιτεκτονική τοπίου, με υψηλή εμπει-
ρία και εξειδίκευση, καθώς και ακαδη-
μαϊκοί από κορυφαία πανεπιστημιακά 
ιδρύματα της χώρας.

Τα Landscape Awards 2021 διοργα-
νώνει η BOUSSIAS και τελούν υπό την 
αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρ-
χιτεκτόνων.

Λειτουργία και στις 6:00 μ.μ. η ακολου-
θία του Εσπερινού.

- Παρασκευή 2 Ιουλίου, 7:30 π.μ., 
Θεία Λειτουργία και στις 9:00 μ.μ. Ιερή 
Αγρυπνία.

- Σάββατο 3 Ιουλίου, 7:00 π.μ., Θεία 
Λειτουργία και αμέσως μετά αναχώρη-
ση των Ιερών Λειψάνων στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό ναό.

Τα Ιερά Λείψανα θα παραμένουν 
στο Ναό του Αγίου Θεράποντα προς 
προσκύνηση όλες τις πιο πάνω ημέρες, 
7:30 π.μ. - 13:00 και 18:00 -20:00.

Βραβεύτηκε το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 

Λέσβου 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου βραβεύ-
τηκε στα Landscape Awards 2021, τα 
πρώτα ελληνικά βραβεία που αναδει-
κνύουν την συμβολή της αρχιτεκτονι-
κής τοπίου στην ενίσχυση των δεσμών 
μεταξύ φύσης, χώρου και ανθρώπου, 
για τις παρεμβάσεις προστασίας και  
ανάδειξης των απολιθωματοφόρων θέ-
σεων στο Πάρκο Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου. Πιο συγκεκριμένα, το 
μουσείο της Λέσβου, βραβεύτηκε με 
το Bronze award στην κατηγορία Large 
Scale Landscape Design/ Heritage & 
Culture με το βραβείο να παραλαμβά-
νει ο Διευθυντής του, καθηγητής Νικό-
λαος Ζούρος.

Το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου στην περιοχή Κύρια Απολιθωμένη 
αποτελεί ιστορικό πυρήνα του Απολιθω-
μένου Δάσους Λέσβου, του Διατηρητέ-
ου Μνημείου της Φύσης που χρονολο-
γείται 20 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Τα έργα διαμόρφωσης των απολι-

Ανάπλαση της Προκυμαίας και της Πλατείας Σαπφούς

Σε μια από τις μεγαλύτερες αστι-
κές παρεμβάσεις, κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, στην πόλη της Μυτιλήνης, 
προχωρά ο Δήμος με την Ανάπλα-
ση της Προκυμαίας και της Πλατείας 
Σαπφούς. Είναι ένα οραματικό έργο 
της Δημοτικής Αρχής, που αλλάζει και 
αναβαθμίζει την εικόνα της πόλης.

Την πρόταση για τη χρηματοδότηση 
του έργου αυτού, προϋπολογισμού 
6.700.000 €, από το Πρόγραμμα της 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης υπέβαλε, 
χθες, ο Δήμος Μυτιλήνης στη Διαχει-
ριστική Αρχή της Περιφέρειας του Βο-
ρείου Αιγαίου.

Από τη μελέτη προβλέπεται:
1) Η επίστρωση των πεζοδρομίων, 

από το Ξενοδοχείο Blue Sea μέχρι και 

την οδό Χριστουγέννων ’44, με χυτά 
υλικά αντιολισθητικά (Βοτσαλωτά) σε 
γήινες αποχρώσεις. Τέσσερεις διαφο-
ρετικοί τύποι βοτσαλωτών - που προ-
κύπτουν από την κατεργασία των τοπι-
κών πετρωμάτων - εναλλάσσονται στο 
δάπεδο με τον ρυθμό που προκύπτει 
από την επέκταση των χαράξεων των 
όψεων των απέναντι κτηρίων.

2) Τα πεζοδρόμια με τη νέα σχεδία-
σή τους θα εξασφαλίζουν την κυκλο-
φορία των πεζών και των ΑΜΕΑ με ρά-
μπες και διαβάσεις σε όλα τα σημεία, 
όπου απαιτείται. Επίσης, θα υπάρχουν 
διάφορα καθιστικά με τα ίδια πετρώ-
ματα περιμετρικά της Προκυμαίας.

3) Η Πλατεία Σαπφούς θα σχεδια-
στεί κατ’ επέκταση των πεζοδρομίων 

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Πεζοδρόμιο Προκυμαίας



10 11

3D Πλατεία Σαπφούς New Νυκτερινή

και της πόλης, χρησιμοποιώντας στοι-
χεία του παρελθόντος, δεμένα αρμο-
νικά με τη σημερινή εποχή. Βασικός 
άξονας του σχεδιασμού είναι η περιο-
χή γύρω από το Άγαλμα της Σαπφούς 
να παραμείνει λιτή με το άγαλμά της 
και να αναδεικνύεται με τις τοπικές 
χρωματικές διαβαθμίσεις. Οι όψεις 
των κτηρίων του εκάστοτε οικοδομι-
κού τετραγώνου, μέσω των χαράξεων 
της προέκτασής τους επί της πλατεί-
ας, θα διαμορφώνουν το δάπεδό της. 
Το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΛ θα καλύ-
πτεται από ιδιαίτερο υλικό διάτρητου 
κορτέν με στίχους της Σαπφούς ετε-
ροφωτιζόμενους.

4) Ο δρόμος της Προκυμαίας θα 
ανακατασκευαστεί με έγχρωμη άσφαλ-
το δίνοντας μια διαφορετική αισθητική.

5) Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 
διακριτοί χώροι για τη στάθμευση και 
την κυκλοφορία των οχημάτων με δια-
φορετικές αποχρώσεις.

6) Τέλος, όλη η Προκυμαία και η 
Πλατεία θα φωτιστούν με σύγχρονα 
φωτιστικά τύπου LED, με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και το 
σωστό φωτισμό όλων των χώρων.

Η μελέτη είναι αποτέλεσμα μιας τε-
ράστιας διεργασίας επιστημονικής με-
λετητικής ομάδας και της Δημοτικής 
Αρχής.

Γευστικό ταξίδι των λεσβιακών προϊόντων μέσω 
του Lesvos Food Challenge

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με επι-
τυχία το γευστικό ταξίδι των λεσβια-
κών προϊόντων μέσω του Lesvos Food 
Challenge, της γαστρονομικής πρόκλη-
σης από τους διοργανωτές του Lesvos 
Food Fest.

Έλαβαν μέρος σεφ που βρίσκονται 
σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, να 
χρησιμοποιούν προϊόντα από το νησί 
μας στις συνταγές τους. 

Ουσιαστικά, η δράση αυτή «αντικαθι-
στά» το ετήσιο φεστιβάλ γαστρονομίας 
που ξεκίνησε δυναμικά πριν από λίγα 
χρόνια, αλλά δεν μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί φέτος λόγω των περιορισμών 
της πανδημίας, και περιλαμβάνει κατά 
μέσο όρο δύο προβολές μαγνητοσκο-
πημένων ή ζωντανών βίντεο που μετα-
φέρουν στους θεατές γεύσεις από τη 
Λέσβο!

Το ξεκίνημα έγινε με μαγείρεμα πάνω 
σε ένα καΐκι, από την Μαρία Πανάγου, 
στα ανοιχτά της περιοχής της Πέτρας 
και του Μολύβου, πριν ακολουθήσει 
η ελληνικής καταγωγής βραβευμένη 
Master Chef στην Αγγλία, Ειρήνη Τζώρ-
τζογλου, μαζί με τον Σπύρο Μαριάτο 
από την Ολλανδία, που πρόσθεσαν 
γεύση Λέσβου στην πατροπαράδοτη 
ώρα τσαγιού στη Βρετανία. Λίγες μέρες 
αργότερα η Νικολέτα Σγουρού από το 
Γκρατζ στην Αυστρία μας ετοίμασε ένα 
υπέροχο γεύμα, και ο Χάρης Κατρακά-
ζας από τη Σουηδία, όπου βρίσκεται, 
μας ετοίμασε ένα γευστικότατο λεσβι-
ακό brunch, πριν πάρουν τη σκυτάλη οι 
Σαμιώτες σεφ Βαγγέλης Μπιλίμπας και 
Ασλάνης Παντερλής, συνεργάτες της 
ΕΟΣ Σάμου, που ταίριαξαν τις συντα-
γές τους από προϊόντα της Λέσβου με 

Λέσβος Festival
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τα ξακουστά κρασιά του νησιού τους. 
Το γαστρονομικό ταξίδι του Lesvos 

Food Challenge δεν σταματά εδώ. Σει-
ρά πήρε ο Κωνσταντίνος Κωστάκης από 
την Αθήνα, o Johny Livanos και η Βασι-
λική Βουρλιωτάκη από τη Νέα Υόρκη, ο 
Στράτος Ιωσηφέλλης από την Αθήνα, ο 
Δημήτρης Κουλτούκης από το Βέλγιο, o 
Peter Minaki από τον Καναδά, αλλά και 
ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, ένας σεφ 
που έχει δημιουργήσει ισχυρούς δε-
σμούς με το φεστιβάλ Lesvos Food Fest, 
με συνεχή παρουσία σε αυτό από την 
πρώτη κιόλας χρονιά της διοργάνωσης.

Το Lesvos Food Challenge οργανώνε-
ται από τον Φορέα Τουρισμού Μολύ-
βου και είναι υπό την αιγίδα του ΝΠΔΔ 
Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Χρυσός 
χορηγός είναι το ούζο Ισ. Αρβανίτη και 
χορηγοί ο Αγροτικός και Ελαιουργικός 
Συνεταιρισμός Στύψης και η Σελάχας 
ΑΕΒΕΕ.

Σημειώνεται, ότι για την υλοποίη-
ση της δράσης πολλοί είναι οι ντόπιοι 
παραγωγοί, που πρόσφεραν προϊόντα 
τους, και πιο συγκεκριμένα οι: Αρτοζα-
χαροπλαστεία Σουσαμλής, Γαλακτοκο-
μική Λέσβου, NISSOS GREEK FOOD, 
Ε. Θυμέλης Α.Β.Ε.Ε, Bio Aronia Lesvos, 
Ταστάνης Μ. & Δ., Δ. Σαντζηλιώ-
της ΑΕΒΕ, Οικοτεχνία Παπαγιαννίδη, 
Theros Greek Food Anthology, Γαλα-
κτοκομική Μυστακέλλη ΙΚΕ, Ποτοποιία 
Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ, Αγροτουριστικός 
Συν/σμός Γυναικών Μεσοτόπου, Πο-
τοποιία Σαμαρά ΑΕΒΕΕ, ΕΒΑ Ελληνική 
Βιομηχανία Αποσταγμάτων, Ποτοποιία 
Ματθαίου Υιοί, Ε. & Κ. Μπουχλής ΑΕ, 
Αγρόκτημα ΤΕΠΕΣ, Μυτιληνιά Γη, Με-
λισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέσβου, 
Lesvos Honey, Θερμιώτης Αγγελής, Φί-
λια Γη, Οικοτεχνία Ερέσσυκο, Κουκού-
λας Δημήτριος, Ελένη Γανώση, Πρω-
τούλης - Ραφτέλλη & ΣΙΑ Ε.Ε., Τζωρτζής 
Μιχαήλ, ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ.

Τα λεσβιακά προϊόντα ταξιδεύουν στον κόσμο

Ρώτησα: «Ε τούτο τώρα πως έγινε; 
Γιατί τον Μπάρμπα Γιάννη, νοικοκύ-
ρη άνθρωπο, σοβαρό, σεβάσμιο, τον 
βγάλαν παρατσούκλι και τον είπαν 
«ΑΜΤΙ»;»

«Γιατί, κυρ Δημητρό, έχ(ι) ένα γκου-
νό, πιδί θάμα, πανέξυπνου, ασπέθα! 
Αυτό του μουρό σ’ ούλα τα σκουλειά 
ίπιρνι πάντα άριστα μι τόνου! Σα τέλει-
ουσι ιδώ, πήρι μια «απουτρουφία» κι 
έφγι σν’ Αμιρική! Τουν πήραν σ’ ένα 
μιγάαααλου Πανιπιστήμιου π’ του λεν 
Εμ- Αη-Τι!»

Μια Κυριακή που ήνταν μες του κα-
φινέ κβάρα χουριανοί μας, ρουτά Κου-
στής... η γλίνα, του Γιάνν(ι):

«Του Τζών,ι γκουνός Γιάνν(ι) πού είνι 
τώρα; Πού σπουδάζ’;»

«Στ’ ΑΜΤΙ», απάντσι Γιάνν(ι)ς... «μο 
καμάρ!»

«Αμ έλα που ήνταν μες του καφινέ τσι 
νιοί γραμματζούμιν(ι)! Αυτοί του... πιά-
σαν του λάθους,πους είπι του ΕΜΑΪΤΙ» 
«ΑΜΤΙ»! Ε... τέλιουσι! Απί τότις κόλλ(ι)
σι του παρατσούκλ(ι)! «Ι ΓΙΑΝΝ(Ι)ς 

***
Ας είναι! Άλλο είναι το πρόβλημα: Ο 

Κυρ’ Γιάννης και η γυναίκα του, η Ρηνιώ, 
έχουν ένα μεγάλο παράπονο: Ο αγαπη-
μένος τους εγγονός δεν τους γράφει, 
έστω ένα γράμμα το μήνα, για να μαθαί-
νουν νέα του! Κάπου-κάπου τους παίρ-
νει τηλέφωνο και όταν παραπονιούνται, 
γιατί δεν γράφει, τους λέει:

«Νο γκρανμάδερ! Ινάφ, γράμματα και 
χαρτιά και μολύβια! Νάου, κομπιούρες, 

Σάτιρα

ΤΟ «ΑΜΤΙ» ΣΕ… ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

σκαϊπ, μιλούμε και βλεπόμαστε! Τελ 
παππού να πάει ν’ αγοράσει όλα, να 
βάλετε στο σπίτι! Ένα κλικ, μιλάμε φες 
του φες και βλέπω γιου και βλέπεις μι!»

Ένα μήνα, περίπου, κράτησε το... 
ψήσιμο  της κυρά Ρήνης στον Γιάννη! 
Τέλος, αυτός δέχτηκε να κατέβει απ’ 
το χωριό στη Χώρα και να πάρει τα... 
εργαλεία, κατά σύσταση του Τζων, του 
εγγονού!

«Δε θα πάρ’ς τίπουτα μι τ΄πρωτ’! Θα 
πάρς μαζίσ’ του μπλουκέλ(ι)ς κι ότ’ σι 
πουν θα τα γράψ’ Τι δλεια κάνιν, πόσ’ 
παράδις κάνιν, τσι θα ν’ έρτς να μι τα 
πεις!»

Και να, που τ΄ «Αμτί» πήγε, ρώτησε, 
έγραψε στο μπλοκ, και φώναξε το ταίρι 
του να το ενημερώσει!

Καθήσανε αντικρυστά στο τραπέζι 
της κουζίνας και ο Γιάννης, άνοιξε το 
μπλοκάκι του κι άρχισε... συλλαβιστά, 
χωρίς ο ίδιος να καταλαβαίνει, να δια-
βάζει.

-Λοιπόοοον! Θα πάρουμι ένα λουγι-
στή! Πύργου μι... χλιάδις γκίκα... θα πά-
ρουμι αναλόγιο κι ουθόνη, όχ(ι) μι πανί, 
όχ(ι)! Μη γιαλί! Θα πάρουμι... κάμαρα 
ΣΚΥΠ... θα πάρουμι... πουντίκι!

Πετιέται απάνω η Ρηνιώ:
-Ιγώ; Ιγώ να βάλου πουτκό στου σπίτ’; 

Ιγώ που μόνι να τουν ακούσου να τσα-
γκρανεί, ανιβαίνου απάνου στου τρα-
πέζ’; Παλαβώστσις Γιάνν(ι);

-Ναιαιαι, αλλά μ’ αυτό θα παγαίνουμι 
τ΄ ψειρούδα οπ’ θέλουμι κι θα βρίσκου-
μι του μουρό! Πρέπ’ όμους να ξέρουμι 
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ούλα τα νταμπλιγιού, του παπάκι κι του 
μαϊλ!

-Γι αυτό σ’ έστλα σ’ χώρα; Για να 
βάλ(ι)ς στου σπίτ’ πουτσοί τσι παπιά;

-Λάθους τα πήρις! Ε κατάλαβις!
-Γιάνν(ι)...
-Τι;
-Να σι φέρου μια ΄σπιριν(ι) να πιεις;
-Δε θέλου!  Άκγι! Θα μας βάλιν μέσα 

γκούγκλου, γου... αϊ... φάγι... εσεμές, 
μεσεντζερ... βαϊμπερ... θα σι μαθιν να 
κάν(ι)ς τσατ!

-Σα που λέγαμι... τσατ-πατ Θουδου-
ρέλ(ι);

-Θα μας μάθιν του τάκε γουέη κι του 
κλιτσ’ γουέη!

-Να σι ψήσου μια φλυσκούν(ι) να 
πιείς;

-Ε θέλου... άκγι! Θα μας μάθιν να μη 
παγαίνουμι στ’ Τράπιζα! Θα μας βάλιν 
Αϊ βάνκ! Μ’ αυτό θα πλερουνόμιστι, μ’ 
αυτό θα πλερώνουμι!

- Αστα αυτά! Σήκου να πέϊς στου κρι-
βάτ’ να ξικουραστεις! Βλέπου... εν είσι 
καλά! Πέσι να σι πάρου μια πίησ’! Πέσι 
τώρα τς΄υστιρα βλέπουμι του άλλου.

-Ποιο;
-Ξέχασις; Έχ(ι)ς να πας τ ΄κατσίκα 

στου τράγου!
-Δε γένητι!
-Γιατί;
-Εν έχ(ι) νούμιρου για... τράγου! Απ’ 

του ένα ίσαμι του εξ, έν έχ(ι) για τρά-
γου! Τι θα βάλου σ’αυτά τα 13 τσι 13! 
Άμα βάλιν «7» « Η κατσίκα στου τρά-
γου», τότι... ναι, θα τ ΄πάγου κι ας είνι  
τάκε γουέη».

-Καλά! Πέσι τσι θα φουνάξου του 
γιατρό! Μι φαίνητι , ένα μκρό... νταμλά, 
τουν έπαθις!

Το «ΑΜΤΙ» με ήσυχη συνείδηση ότι 
έκανε το καθήκον, ξάπλωσε και κοιμή-
θηκε τον... ύπνο του δικαίου!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Παραδοσιακό καφενείο στην Αγιάσο

Ελαιόλαδο αυτός ο παραγνωρισμένος χρυσός
Διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου

“Athena International Olive Oil Competition”

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Το ελαιόλαδο αυτός ο παραγνωρι-
σμένος χρυσός, που υπάρχει στη χώρα 
μας και ιδιαίτερα στη Λέσβο, από παλιά 
χρόνια, φαίνεται να βγαίνει αργά αλλά 
σταθερά στο φως!

Οι συμμετοχές στον φετινό διαγω-
νισμού “Athena International Olive Oil 
Competition” (ATHIOOC) που φέτος 
πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο, ξεπέ-
ρασαν κάθε προηγούμενο. 

Αλήθεια, μήπως έχει έρθει η ώρα να 
πάρουμε στα σοβαρά αυτόν τον μονα-
δικό θησαυρό που διαθέτει σε αφθονία 
η χώρα μας;

Αναφερόμαστε βέβαια στο εξαιρετι-
κά παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται 
και τυποποιείται με πολύ συγκεκριμέ-
νες διαδικασίες, οι οποίες διασφαλί-
ζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
την υψηλή ποιότητα του. 

Άνοιξε και φέτος η αυλαία του 6ου 
Διεθνή Διαγωνισμού Ελαιολάδου 
ATHENA INTERNATIONAL OLIVE 
OIL COMPETITION 2021, το απόγευ-
μα της Τετάρτης 2 Ιουνίου, στο Μου-
σείο Βρανά στον Παπάδο, με τους 
λέσβιους παραγωγούς να εκθέτουν 
μαζί με τους άλλους εκθέτες τα προϊό-
ντα τους, με τα οποία προσπαθούν να 
δώσουν στο λεσβιακό ελαιόλαδο την 
θέση που του αξίζει στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά.

Το σκηνικό ήταν αν μη τι άλλο ιδανι-
κό για να φιλοξενήσει τη φετινή διορ-
γάνωση, στην οποία συμμετείχαν συνο-
λικά 575 ελαιόλαδα, 25% περισσότερες 
συμμετοχές, σε σχέση με πέρυσι. Οι 
μισές περίπου από την Ελλάδα, και οι 
υπόλοιπες από 22 χώρες του εξωτερι-
κού. 

Οι εμπειρογνώμονες που απαρτίζουν 
τη διεθνή κριτική επιτροπή προέρχο-
νται από Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισπανία, Ισ-
ραήλ, Ιταλία, Μαρόκο, Πορτογαλία, 
Τουρκία και, φυσικά, Ελλάδα· τα ελαι-
όλαδα προέρχονται από 24 χώρες του 
βορείου και του νοτίου ημισφαιρίου, το 
52% ελληνικά και το 48% ξένα. 

Η αύξηση των συμμετοχών σε σχέση 
με πέρυσι είναι της τάξης του 30%, ενώ 
ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρί-
σκονται πολλά από τα πιο γνωστά και 
καλύτερα ελαιόλαδα της υφηλίου.

Η διαδικασσία της αξιολόγισης των 
ελαιολάδων πραγματοποιήθηκε  στο 
Μουσείο Bιομηχανικής Ελαιουργίας της 
Αγίας Παρασκευής με τη συμμετοχή 
διάσημων γευσιγνωστών από όλο τον 
κόσμο.

Η διαδικασία της αξιολόγησης τώρα, 
είναι μία απολύτως συναρπαστική 
εμπειρία. 

Κάθε ελαιόλαδο, μέσα στο χαρακτη-

Επίκαιρα
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ριστικό μπλε ποτηράκι της τυφλής δο-
κιμής, περνά μπροστά από μια επιτρο-
πή 25 ατόμων με κριτές από 12 χώρες. 
Αντιπροσωπεύει και ένα ξεχωριστό 
ταξίδι, σε κάποιον ελαιώνα, αυτού του 
κόσμου.

Ανάμεσα στα συνολικά 369 μετάλλια 
που απονεμήθηκαν φέτος, το τρόπαιο 
του καλύτερου ελαιολάδου του δια-
γωνισμού πήγε στο Il Cavallino Special 
Edition που παράγεται από την ποικιλία 
Leccio del Como της Τοσκάνης, ενώ 
την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα 
στις ελληνικές συμμετοχές απέσπασε 
το Laurel and Flame από τη σπάνια ποι-
κιλία Τσαμπιδοελιά της Αρχαίας Ολυ-
μπίας.

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν και 
τα υπόλοιπα Λεσβιακά ελαιόλαδα στον 
6ο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου 
ATHENA.

Από το νησί μας, συνολικά συμμετεί-
χαν 46 εταιρείες ελαιολάδου ενώ είχα-
με και δύο συμμετοχές από το νησί της 
Λήμνου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δι-
αγωνισμού τα οποία ανακοινώθηκαν τη 
Δευτέρα 14 Ιουνίου, τα Λεσβιακά ελαι-
όλαδα απέσπασαν 5 χρυσά μετάλλια, 
9 αργυρά και 11 χάλκινα και 2 βραβεία 
στις ειδικές κατηγορίες.

Χρυσό βραβείο απέσπασαν: το Βι-
ολογικό Αγουρέλαιο Ηώ της εταιρεί-
ας Γλιγλής από τη Γέρα, το ελαιόλαδο 
Blackbird Natural Treasures της εται-
ρείας Ιωάννης Κανέλλος, το ελαιόλα-
δο Irina της εταιρείας Κατσακούλης, 
το Aegaea Gold της εταιρείας Ραφτέ-
λη - Μαρία Πρωτούλη και το Aegaea 
Organic της ίδιας εταιρείας Ραφτέλη - 
Μαρία Πρωτούλη.

Από τους κερδισμένους του διαγωνι-
σμού για τα ελαιόλαδα της Λέσβου εί-
ναι η εταιρεία Γλιγλής η οποία κέρδισε 
ένα χρυσό μετάλλιο, ένα αργυρό και 2 
ειδικά βραβεία, για το καλύτερο ελαι-

όλαδο ανά περιοχή και το καλύτερο 
ελαιόλαδο ανά ποικιλία. 

Στους κερδισμένους συγκαταλέγεται 
και η εταιρεία Ραφτέλη – Μαρία Πρω-
τούλη με δύο χρυσά μετάλλια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιό-
τητα στον Πρωτογενή Τομέα, Πανάγος 
Κουφέλος με την ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων δήλωσε τα εξής:

«Η συνεχής επιτυχημένη πορεία των 
παραγωγών μας, τόσο αυτών που βρα-
βεύτηκαν όσο και των υπολοίπων που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό με απο-
κορύφωμα πάντα τις διακρίσεις σε δι-
εθνείς διαγωνισμούς, προσθέτει κύρος  
στο θεσμό και στην Περιφέρεια γενικό-
τερα, ανάγοντάς τους παραγωγούς  σε 
«συλλέκτες βραβείων».

Τέτοιες διακρίσεις είναι απόδειξη 
ότι η ποιότητα των ελαιολάδων της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συν-
δυασμό με το πάθος, τη γνώση και τη 
συνεχή και στοχευμένη επιχειρημα-
τικότητα μπορούν να πετύχουν αυτό, 
που στους δύσκολους καιρούς που 
διανύουμε, φαντάζει δύσκολο ή ακα-
τόρθωτο. Δίνουν μία ηχηρή απάντηση 
σε όλους εκείνους που διστάζουν να 
επιχειρήσουν. Αποδεικνύουν, για πολ-
λοστή φορά, την απαράμιλλη αξία του 
«επιχειρείν»!

Το διεθνές «εκτόπισμα» και η δυνα-
μική των ελαιολάδων μας είναι πλέον 
μετρήσιμα.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 
την παρότρυνση και βοήθεια της οποί-
ας οι παραγωγοί συμμετέχουν σε μεγά-
λες εμπορικές εκθέσεις και σε διεθνείς 
διαγωνισμούς δικαιώνεται για την προ-
σπάθεια και την επιμονή της.

Η προσεγμένη δουλειά σας και η εν-
δελεχή αναζήτηση της ποιότητας, απο-
τελεί μέρος της τοπικής γαστρονομικής 
παράδοσης και οι ίδιοι είστε, πλέον, 
πρεσβευτές για την προσπάθεια δια-
σύνδεσης του τουριστικού προϊόντος 

με τον πρωτογενή τομέα. Η επιτυχία 
σας αυτή σηματοδοτεί και επιβραβεύει 
τις άοκνες και εργώδεις προσπάθειες 
τις οποίες καταβάλετε εσείς προσωπι-
κά και οι οικογένειες σας για την παρα-
γωγή ελαιολάδου ανωτέρας ποιότητας.

Όταν η φύση «συναντά» την ανθρώ-
πινη δημιουργικότητα, την προσπάθεια, 
την επιμονή, το μεράκι, την παράδοση, 
και τη συνέπεια, η επιβράβευση και η 
αναγνώριση αποτελεί λογικό επιστέγα-
σμα.

Η αυλαία του 6ου Διεθνή Δια-
γωνισμού Ελαιολάδου ATHENA 
INTERNATIONAL OLIVE OIL 
COMPETITION 2021, το απόγευμα της 
Τετάρτης 2 Ιουνίου, στο Μουσείο Βρα-
νά στον Παπάδο, με τους παραγωγούς 
να εκθέτουν τα προϊόντας τους, με τα 
οποία προσπαθούν να δώσουν στο λε-
σβιακό ελαιόλαδο την θέση που του 
αξίζει στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 
Κωνσταντίνος Μουτζούρης είχε την 
ευκαιρία να συνομιλήσει με τοπικούς 
ελαιοπαραγωγούς και να ενημερωθεί 
για τις δραστηριότητες τους, χαιρετί-
ζοντας τις προσπάθειες τους να ανα-
δείξουν το ελαιόλαδο της Λέσβου σε 
διεθνές επίπεδο. Παράλληλα συνεχάρη 
τους διοργανωτές για την εξαιρετική 
όπως την χαρακτήρισε διοργάνωση 
του διαγωνισμού, ο οποίος θα προβάλ-
λει την Λέσβο και τον Πρωτογενή της 
τομέα παγκοσμίως.

Στο Σεμινάριο Κριτών που διοργανώ-
θηκε με τίτλο: «Ο ελαιώνας της Λέσβου 
και οι ποικιλίες ελιάς του νησιού: ιστο-
ρία και συνεισφορά στην οικονομία της 
Λέσβου» χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντι-
περιφερειάρχης Πανάγος Κουφέλος, 
ενώ ομιλητής ήταν ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Γιώργος Λαγουτάρης.

Ο διαγωνισμός γευσιγνωσίας που 
έγινε στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαι-

ουργίας της Αγίας Παρασκευής διήρ-
κησε από την Πέμπτη 3 Ιουνίου έως 
και το Σάββατο 5 Ιουνίου. Φέτος στον 
ATHENA συμμετέχουν 570 ελαιόλαδα 
απ’ όλον τον κόσμο, τα οποία θα δοκι-
μάσουν και θα αξιολογήσουν οι 25 κρι-
τές από 12 χώρες. 

Ο διαγωνισμός ελαιολάδων 
ATHIOOC είναι ο πλέον δυναμικά 
ανερχόμενος διεθνής διαγωνισμός 
ελαιολάδου και ο μοναδικός διεθνής 
διαγωνισμός που διοργανώνεται στην 
Ελλάδα. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύ-
νη εκατοντάδων ελαιοπαραγωγών από 
όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες του 
κόσμου και το σεβασμό σημαντικών 
κριτών παγκοσμίου βεληνεκούς.

Η 6η διοργάνωσή του το 2021 δι-
εξάγεται στη Λέσβο, ένα από τα με-
γαλύτερα νησιά του Αιγαίου, με πολύ 
σημαντικό ελαιώνα και υψηλής ποιότη-
τας παραγωγή εξαιρετικού παρθένου 
ελαιολάδου, το οποίο εκφράζει την 
αυθεντικότητα των γηγενών ποικιλι-
ών ελαίας του νησιού και την αξία της 
γης του. Μετά από την Κρήτη και την 
Πελοπόννησο η Λέσβος είναι η πιο ση-
μαντική ελαιοκομική περιοχή της Ελλά-
δας, καλύπτοντας το 20% της συνολικής 
παραγωγής της χώρας. Έχει σπουδαία 
ιστορία στην ελαιοκαλλιέργεια. Το ελαι-
όλαδό της, από τις σχετικά άγνωστες 
στην υπόλοιπη Ελλάδα ντόπιες ποικιλί-
ες Κολοβή και Αδραμυτινή, διαθέτει ιδι-
αίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Είναι ένας τόπος αυθεντικός και ανό-
θευτος, ιδανικός για να φιλοξενήσει τη 
διεθνή κριτική επιτροπή του διαγωνι-
σμού Athena.

Οι φυσικές ομορφιές της Λέσβου 
είναι περίφημες: Οι κόλποι Γέρας και 
Καλλονής, οι υγροβιότοποί της και το 
απολιθωμένο δάσος έχουν ενταχθεί 
στο δίκτυο Natura 2000 και το νησί 
ανήκει στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρ-
κων της UNESCO. Κύτταρο πολιτισμού 
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από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η 
Λέσβος δικαιολογημένα επαίρεται για 
τα 14 μουσεία της, τρία εκ των οποί-
ων είναι αφιερωμένα στην ελιά και το 
λάδι, ενώ τα πολυάριθμα και πανέμορ-
φα αρχοντικά του νησιού μαρτυρούν 
την πλούσια κοινωνική ζωή της. Τόπος 
αγροτικής παραγωγής, είναι επίσης 
γνωστή για τα τυριά της, τα βότανά της, 
το ούζο και τη σαρδέλα της, από την 
Καλλονή.

Ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας 
Ελύτης, αποκάλεσε τη Λέσβο «πλατα-
νόφυλλο καταμεσής του πελάγους», 
λόγω του σχήματος του νησιού αλλά 
και λόγω της ομορφιάς του. Με πρω-
τεύουσα τη Μυτιλήνη, είναι το 3ο σε 
μέγεθος νησί της Ελλάδας και βρίσκεται 
στο βορειοανατολικό τμήμα του Αιγαί-
ου πελάγους, στο Αδραμυτηνό άνοιγμα 
του κόλπου απέναντι από την Τουρκία.

Χαρακτηρίζεται επίσης «κήπος του 
Αιγαίου» ή «το νησί με τους κόλπους 
των ελαιώνων», επειδή είναι γνωστό για 
την πλούσια χλωρίδα του, συμπεριλαμ-
βανομένων και των ελαιώνων, που κα-
λύπτουν το ¼ της συνολικής έκτασής 
του. Το γεμάτο ζωή οικοσύστημα της 
Λέσβου, το κλίμα της και η ιδιαίτερη 
γεωμορφολογία της, συνεισφέρουν 
σημαντικά στη δημιουργία ενός μονα-
δικού και ιδιαίτερου στη γεύση εξαιρε-
τικού παρθένου ελαιολάδου.

Σύμφωνα με διάφορα αρχαιολογικά 
ευρήματα, όπως για παράδειγμα, ένα 
ελαιοτριβείο που χρονολογείται στο 
2800 π.Χ., η παρουσία της ελιάς στο 
νησί τοποθετείται στην εποχή του χαλ-
κού. 

Μαζί με το παράγωγο του, το σαπού-
νι, το ελαιόλαδο έπαιζε ανέκαθεν σημα-
ντικό ρόλο στην οικονομία της Λέσβου.

Κατ’ ουσίαν, η Λέσβος είναι ένα με-
γάλο ελαιοδάσος, που το σχηματίζουν 
9 εκατομμύρια ελαιόδενδρα διαμορ-
φωμένα σε αναρίθμητους ελαιώνες, σε 

αναβαθμίδες (ή σέτια όπως τα ονομά-
ζουν οι ντόπιοι). Ξεκινούν από τη θά-
λασσα και τελειώνουν εκεί που αρχίζει 
να ευδοκιμεί το πεύκο, δηλαδή περί-
που στα 600 μέτρα υψόμετρο. Σήμερα, 
η ετήσια παραγωγή τού νησιού είναι 
γύρω στους 15-20.000 τόνους ελαιόλα-
δο. Το ελαιόλαδο της Λέσβου φέρει τη 
νομοθετική ένδειξη ΠΓΕ Λέσβος.

Σημαντικό ρόλο στη συνολική επι-
κράτηση της ελαιοκαλλιέργειας στο 
νησί έπαιξε η εμφάνιση της φυλλοξή-
ρας, στις αρχές του περασμένου αιώ-
να, η οποία κατέστρεψε ολοκληρωτικά 
την αμπελοκαλλιέργεια, με αποτέλεσμα 
όλοι οι αμπελώνες να μετατραπούν 
σταδιακά σε ελαιώνες.

Ιδιαίτερη είναι η συνεισφορά στα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 
λεσβιακού ελαιολάδου, του ηφαιστι-
ογενούς πετρώματος του νησιού, το 
οποίο, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό 
μικροκλίμα, τη μεγάλη ηλιοφάνεια και 
τις θαλάσσιες αύρες εξασφαλίζουν άρι-
στες συνθήκες για την παραγωγή υψη-
λής ποιότητας ελαιολάδου.

Ο ελαιώνας της Λέσβου είναι μεικτός. 
Τον συναπαρτίζουν δηλαδή δύο βασι-
κές, μεσόκαρπες, ποικιλίες: η Κολοβή 
και η Αδραμυτινή. Η Κολοβή είναι γνω-
στή και ως Μυτιλινιά ή Βαλανολιά (λόγω 
του σχήματος του καρπού που μοιάζει 
με βελανίδι). Η δε Αδραμυτινή ή Αιβα-
λιώτικη προέρχεται από τα παράλια της 
Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα από 
την περιοχή του Αϊβαλί.  

Η Κολοβή αντιστοιχεί στο το 80% της 
ελαιοκαλλιέργειας και συναντάται κυρί-
ως στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του 
νησιού ως μονοκαλλιέργεια· η Αδραμυ-
τινή (περίπου το 15%) εντοπίζεται κυρί-
ως στη περιοχή της Μυτιλήνης και στο 
βόρειο και βορειανατολικό τμήμα του 
νησιού, ατενίζοντας τον Αδραμυτινό 
κόλπο. Διάσπαρτα στο νησί, σε μικρά 
ποσοστά καλλιεργούνται και οι ποικιλί-

ες Θρούμπα ή Θασίτικη και Αγριελιά. 
Το ελαιόλαδο της Λέσβου στηρίζεται 

στη γηγενή ποικιλία ελιάς Κολοβή, η 
οποία δεν καλλιεργείται πουθενά αλλού 
στην Ελλάδα.

Ξεχωρίζει αρχικά από το ζωηρό χρυ-
σαφί χρώμα του και τη λεπτόρρευστη 
υφή του, που διαφέρει από τα συνήθη 
παχύρευστα, πράσινα ελαιόλαδα. Οι 
ιδιότητες αυτές οφείλονται στη μικρή 
περιεκτικότητα της ποικιλίας σε χλωρο-
φύλλη και στα υψηλά επίπεδα των κα-
ροτενοειδών, ενώ η λεπτόρρευστη υφή 
προέρχεται από τον αυξημένο βαθμό 
ακορεστότητας των λιπαρών οξέων, τα 
οποία συμβάλλουν επίσης στο να δια-
τηρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του ελαιολάδου για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα.

Η ποικιλία Αδραμυτινή, με τη σειρά 

της, εμπλουτίζει συνολικά το ελαιό-
λαδο της Λέσβου προσδίδοντας στα 
χαρμάνια επιπλέον ανθικές και νότες 
εξωτικών φρούτων, πιο έντονα διακρι-
τές στη γεύση, χαρίζοντας κομψότητα 
και χάρη.

Γευστικά, το ελαιόλαδο της Λέσβου 
ξεχωρίζει για το έντονο φρουτώδες 
του σε μύτη και στόμα, που έρχεται σε 
απόλυτη γευστική ισορροπία με την δι-
ακριτική παρουσία του πικρού και την 
τονισμένη γεύση του πικάντικου. Αυτό, 
όμως, που το κάνει ιδιαίτερο και μονα-
δικό είναι η συνολική πολυπλοκότητα 
των αρωμάτων του, με πρωτεύον χαρα-
κτηριστικό τα αρώματα πράσινης ντο-
μάτας και φύλλων ντοματιάς, αγκινά-
ρας και ευκαλύπτου, πλαισιωμένα από 
φρέσκα αρωματικά βότανα, ανοιξιάτικο 
χορτάρι και πράσινους καρπούς.

Aπονομή βραβείων στον 4ο διεθνή διαγωνισμό ελαιόλαδου στη Λέσβο
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Πρόσωπα της τέχνης Πρόσωπα της τέχνης
Γιώργος Κατσαρός

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη

Γλύπτης δημιουργικής ανακύκλωσης- επανάχρησης υλικών

Δυο λόγια...
Ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης νιώ-

θω σχεδόν ταγμένος σε έναν και μονα-
δικό στόχο, να ψάχνω νέα όρια στην 
τέχνη άρα και στην ζωη μιας και κατά 
την γνώμη μου συνδέονται.

Μέσω δημιουργικής ανακύκλωσης 
χρησιμοποιώ άχρηστα υλικά και δη-
μιουργώ τα έργα μου. Ικανοποιούμαι 
στην ιδέα ότι σώζω μέρος της ενέργει-
ας που έχει καταναλωθεί για να φτια-

χτούν αρχικά ανοίγοντας ξανά ένα νέο 
κύκλο ζωής ως έργα τέχνης παραστατι-
κά ή αφαιρετικά.

Τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι συ-
νήθως φθαρμένα από τον χρόνο και 
αυτό είναι κάτι που με απασχολεί στην 
δουλειά μου. Η επιρροή του χρόνου 
επάνω στην ύλη και όλο το φιλοσοφικό 
μέρος που αυτό περιβάλλεται.

Το άλλο μέρος των αναζητήσεων 
μου περιλαμβάνει την παρατήρηση και 
έμπνευση από τις ανθρώπινες συμπερι-
φορές μέσα στο χρόνο.

Τα έργα που είναι εμπνευσμένα από 
τις ανθρώπινες συμπεριφορές είναι συ-
νήθως πολιτικά.

Εκτός από την αισθητική στην τέχνη, 
μεγάλη μου ανάγκη είναι να συμβάλλω 
στο να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος  
μέσα από τα έργα μου.

Βλέπω γύρω μου αδικία, ρατσισμό, 
φτώχεια και έλλειψη παιδείας. Αν έχει 
έναν λόγο ύπαρξης η τέχνη (ότι αυτό 
ονομάζεται τέχνη) εκτός απ’ το να δι-
ακοσμεί ωραίους τοίχους, αυτός ο λό-
γος  για μένα είναι να δείχνει τον δρό-
μο προς το καλό και αυτό επιδιώκω.

Μυτιλήνη 2021
Γιώργος Κατσαρός

Γλύπτης 

Ο γλύπτης Γιώργος Κατσαρός ζει  
στο νησί της Λέσβου. Γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1974. 

Δραστηριοποιείται στο χώρο της δη-
μιουργικής ανακύκλωσης-επανάχρησης 
υλικών, όπως μέταλλο και γυαλί από το 
1998. Κάνει γλυπτική χρησιμοποιώντας 
τις τεχνικές της μηχανουργίας και της 
σιδηρουργίας έχοντας ολοκληρώσει 
πλήρη κύκλο τεχνικών σπουδών (ΤΕΛ) 
και (Σχολών ΔΕΛΤΑ). Αποφοίτησε με 

άριστα από την Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών του ΑΠΘ με καθηγητή τον γλύ-
πτη Γιώργο Τσάρα δίπλα στον οποίο 
μαθήτευσε και έπειτα συνεργάστηκε.

Εργάστηκε στο παρελθόν ως υπεύθυ-
νος εργαστηρίου ειδικών κατασκευών 
αλλά και για σκηνογραφία θεάτρου, για 
διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων και 
συνεργάστηκε καλλιτεχνικά με φορείς, 
όπως Περιφέρειες, Υπουργεία, Μου-
σεία, τον WWF, το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου και το Εθνικό θέατρο. Διετέλεσε 
πρόεδρος της "Εικαστικής Παρέμβα-
σης", του πρώτου εικαστικού σωματεί-
ου στη Λέσβο. Ήταν μέλος της επιτρο-
πής πολιτισμού δήμου Μυτιλήνης για το 
έτος 2007. Συνεργάστηκε με τα Χυτή-
ρια Ανακύκλωσης Μετάλλων Λέσβου 
ως υπεύθυνος καλλιτεχνικής παραγω-
γής (2002-2004).

To 2013 συμμετείχε με διάκριση στην 
4η παιδική Μπιενάλε (4th International 
Biennial Cannakale Turkey) με το 5ο 
νηπιαγωγείο Ηρακλείου.

Ο Γιώργος Κατσαρός μελετά τις γλυ-
πτικές εφαρμογές που μπορούν να 
προέλθουν από τον συνδυασμό θραυ-
σμάτων μετάλλου, γυαλιού και φωτός. 
Αυτό που τον απασχολεί στην δουλειά 
του είναι το ταξίδι της φθοράς μέσα 
στον χρόνο αλλά και οι ανθρώπινες συ-
μπεριφορές.

Η ύλες που χρησιμοποιεί είναι το 
μέταλλο (scrap), το τσιμέντο, το ξύλο, 
το μάρμαρο, το γυαλί (fusing glass) και 
το φώς. Σε κάποιες περιπτώσεις έργων  
του, εντάσσει και το στοιχείο της κίνη-
σης μέσω ηλεκτρομηχανισμών.

Έχει παρουσιάσει την δουλειά του με 
ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος 
σε αρκετές ομαδικές. Έργα του βρί-
σκονται σε ιδιωτικές συλλογές και δη-
μόσιους χώρους (μνημεία).Άτιτλο, τσιμέντο, πλαστικό, μέταλλοΓ. Κατσαρός

Βιογραφικό

Σ’ αυτό το τεύχος της "Αιολίδας" έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε έναν νέο προικι-
σμένο καλλιτέχνη, που ζει και εργάζεται στη Λέσβο, τον Γιώργο Κατσαρό.

Μεταχειρίζεται τη φαντασία, την ευαισθησία και τις γνώσεις του, δίνοντας σε κάθε πα-
ρουσίαση της δουλειάς του και μια έκπληξη.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης μας μιλά μέσα από τις σελίδες του περιοδικού της Λεσβιακής 
Παροικίας για τη ζωή του και την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Εμείς του ευχόμαστε υγεία για να μπορεί να είναι όσο πιο δημιουργικός!
Κ.Μ.
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Εκθέσεις

Εκθεση Μικρογλυπτικής ΕΕΤΕ 
2017.

- Μάρτιος 2016: Ομαδική έκθεση 
“remembering the past building the 
future’’ Πρώην στρατόπεδο ΚΟ-
ΔΡΑ, Θεσσαλονίκη 

- Οκτώβριος 2015: Συμμετοχή 
στην Διεθνή Έκθεση εικαστικών της 
UNESCΟ.

- Σεπτέμβριος 2015: Συμμετοχή σε 
ομάδικη έκθεση καλλιτεχνών στο Πο-
λύκεντρο Πάρου.

- Ιούνιος 2015 Συμμετοχή σε ομα-
δική έκθεση για την παγκόσμια ημέρα 
χορού. ΦΟΜ.

- Συμμετοχή και διάκριση στην 4η 
παιδική Μπιενάλλε (4th International 
Biennial Cannakale Turkey) με το 5ο 

νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
- Μάιος 2014 Έκθεση με την σχο-

λή καλών τεχνών ΑΠΘ με χαρακτικά 
“Βάσω Κατράκη” Τελλόγλειο Μουσείο.

- Σεπτέμβριος 2014 Διαδραστικό ερ-
γαστήριο δημιουργικής ανακύκλωσης 
για WWF.

- Αυγουστος 2014 Συμμετοχή με κα-
τασκευή στην διαδραστική performance 
“Χαρά” nomades artcore.

- Άυγουστος 2014 Ατομική έκθεση 
στο Saristra Art Festival Κεφαλλονιά.

- Σεπτέμβρης 2013 Ομαδική έκθεση 
7 καλλιτεχνών “7 έργα ένα έγκλημα” 
Εβραικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

- Ιανουάριος 2012 Διεθνής ομαδική 
έκθεση καλλιτεχνών “transform 2012” 
“Κουτί της Πανδώρας’’ Κρατικό Μου-

ΤΥΤΩ μέταλλο 40εκ Μηχανικό αφήγημα

σείο Σύγχρονης Τέχνης. 
- Οκτώβριος 2012 “Art is hard” 

Athens art festival.
- Μάιος 2012 Ομαδική έκθεση 

"transformation" Εθνικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης.

- Νοέμβριος 2011 “Art is hard” 
Thessaloniki Apothikes Limani

• Ομαδική Έκθεση με Γιώργο Συκο-
μιτέλλη στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλή-
νης, 11-16/12/2010.

• Ομαδική Έκθεση “Το εικαστικό 
ταξίδι του πολίτη” στο πλαίσιο εκδη-
λώσεων της Νομαρχίας Λέσβου, 15-
31/72010, Αρχοντικό Γεωργιάδη, Μυ-
τιλήνη.

• Ατομική Έκθεση “Μεγιστοποιώντας 
το... ασήμαντο”, 20/7-14/9/2009, Γενί 
Τζαμί, Μυτιλήνη.

• Ατομική Έκθεση “Ο ονειρικός και 
τρυφερός κόσμος της trash art” στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων της Νομαρ-

χίας Λέσβου 1-6 & 26-30 Αυγούστου 
2008, Αρχοντικό Γεωργιάδη, Μυτιλήνη.

• Ατομική Έκθεση “Άνεμος και Θά-
λασσα” στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του Δήμου Μυτιλήνης για το καλοκαίρι, 
17-22/8/2007, προκυμαία Μυτιλήνης.

• Σκηνικά στην πολυσυλλεκτική 
performance της ομάδας καλλιτεχνών 
Ούγκα Κλάρα “Σκυλιά στο Πάρκο 
(Zoo Story) του Edward Albee”, 9/2-
6/3/2007, Θεσσαλονίκη.

• Ομαδική έκθεση μεταλλικών γλυ-
πτών από scrap στο Hotel Zaira 
5-15/1/2007

• Ατομική Έκθεση “Dreams are made 
of Metal”, μέρος της σειράς εκδηλώ-
σεων “Πόρτες στην Τέχνη” που ορ-
γανώθηκε από την Iconotopia & την 9η 
Διάσταση, 3-31 Δεκεμβρίου 2006, Δί-
αυλος, Μυτιλήνη.

• Συμμετοχή με το γλυπτό “Δον Κι-
χώτης” στην έκθεση του 1ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κόμικς Θεσσαλονίκης “Προ-

Άτιτλο, γυψος μεταλλο



24 25

Χρόνος, μέταλλο, γύψος Mέταλλο, γύψος, φωτισμός 90χ70εκ

βλήτα 2006” (αφιέρωμα στους Ισπα-
νούς δημιουργούς), 25/9-1/10/2006 λι-
μάνι Θεσσαλονίκης.

• Συμμετοχή στο multimedia gig “Από 
την απαξίωση στην επανάχρηση”, Metal 
Sculpture... industrial landscape slides... 
sound & visual art”, 26,27&28/5/2006, 
Αθήνα.

• Ατομική Έκθεση στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης για 
το καλοκαίρι, 7-14/8/2005(πλατεία Σαπ-
φούς).

• Ατομική έκθεση στο περιοδικό Βα-
βέλ 2005

• Ομαδική Έκθεση Τούρκων & Ελλή-
νων Δημιουργών Πλαστικών Τεχνών, 
4-9/6/2005, Αϊβαλί

• Ομαδική Έκθεση της δημιουργικής 

ομάδας Μυτιλήνης “Εικαστική Παρέμ-
βαση”, 17-24/8/2004, Εμπορικό και Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Μυτιλήνης

• Ομαδική Έκθεση “Φυσιογραφί-
ζοντας” της ομάδας Καλλιτεχνών "Ει-
καστική Παρέμβαση", 20/8-6/9/2003, 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Λέσβος

• Ατομική Έκθεση στην Φωτογραφι-
κή Εταιρεία Μυτιλήνης, 16 Δεκεμβρίου 
2002

• Ατομική Έκθεση “Trash art: Εναλ-
λασσόμενα Μέταλλα”, Ιανουάριος 
2000, Cafe Cinema, Μυτιλήνη.

• Συμμετοχή στον 1o, 2o και 3ο Μα-
ραθώνιο Δημιουργίας και Ανακύκλωσης 
“Recycle Art”, 1998-2000, Τεχνόπολις 
(Γκάζι), Αθήνα.
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«Ένα περίπου χιλιόμετρο το χωρί-
ζει από τον αμαξιτό. Ο δρόμος περνά 
μέσα από το ποτάμι, χωρίς γεφύρι και 
τον παλιό νερόμυλο δεξιά. Το αυτοκίνη-
το σταματά μπροστά στα πέτρινα σπίτια 
του! Τα λίγα που έχουν μείνει όρθια! Το 
λιθόστρωτο, στενό σοκάκι του χωριού, 
μας οδηγεί, ανάμεσα σε ξεροτρόχαλα 
ντουβάρια, στην πλατεία του οικισμού! 
Εδώ λοιπόν, αντικριστά τα δύο καφε-
νεία. Στο ένα, στα ξύλινα τραπεζάκια 
του, μπορείς να «τσιμπήσεις» αυγό στο 
σαχανάκι, ντόπιο τυρί, ελιές, ντομάτα! 
Ένας μικρός «σοφάς» είναι ο ξενώνας, 
για μερικούς τουρίστες, που ζητούν την 
ερημιά και την απομόνωση. Και όλα αυτά 
σε «δύο πήχες τόπο»! Το άλλο απένα-
ντι είναι ένα δίπατο σπίτι! Στο ισόγειο 
του, μια γέρικη μορφή πλέκει στη μικρή 
πόρτα! Κάτι καρέκλες κι’ένα μπρίκι εξα-
σφαλίζουν τον καφέ στον οδοιπόρο, 
που σίγουρα τον χειμώνα, στον δύσβα-
το τούτο τόπο, τον έχει ανάγκη» Είναι η 
Τζίθρα του 1989! Με σπίτια από πέτρα 

και λάσπη και 23 κατοίκους! Το 1999 μέ-
τρησα μόνο 3 γέροντες, χωρίς καφενεία 
πια! Τώρα αμέτρητα σπίτια, αν και ακα-
τοίκητα, έχουν ανακαινιστεί! Οικισμός 
της Αντισσας, από το νέο γεφύρι, με το 
υπέροχο πολυκάμαρο παλιό δίπλα του, 
βρίσκεται δίπλα στον υπέροχο, πλατα-
νόφυτο Βούλγαρη, αν και τα τυροκομεία 
ψηλά, κατά τα Χύδηρα, τον δηλητηριά-
ζουν με τα τυρόγαλα τους! Η επίσκεψη 
στο χωριό έχει σαν αξιοθέατο την παλιά 
του Μεταβυζαντινή αίγλη! «Η Κίθρα, με-
γίστη και πολυάνθρωπος, ηρημώθη υπό 
του θανάτου, προ χρόνων! Δια το είναι 
επ’αυτής βουνά υψηλά εκατέρωθεν ουχ 
ορά ήλιον το ημισυ της ημέρας! Ουχ 
έχει άλλον αγαθόν ειμή αηδόνας πλεί-
στους εν τω έαρι!» Αυτά το 1620, από 
τον Γαβριήλ Μηθύμνης! Καταγράφει 65 
Χριστιανικά σπίτια και 6-7 «αγαρηνών»! 
Επίσης αναφέρει σαν εκκλησιές τον Άγιο 
Νικόλαο και την Άγια Θεοτόκο! Και πιο 
έξω την Αγία Παρασκευή! Μέσα στο 
χωριό υπάρχει η μικρή δρομική βασιλι-

Οδοιπορικό στη Λέσβο

Από την Τζίθρα στο Κάστρο των Αγίων Θεοδώρων

Γράφει ο Μάκης Αξιώτης

Το καφενεδάκι του 1988 Η Τζίθρα

Μνημείο Λεσβιακής Φάλαγγας

Σκύλος σε φυσικό μέγεθος
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κή του Αγίου Νικολάου! Έχει και νότιο 
κλίτος, όπως αρκετές της περιοχής! Η 
εκκλησία φέρει τοιχογραφίες (πρέπει 
να ήταν ολόγραφη) και επιγραφή του 
έτους ζνγ, δηλαδή του 1544!!! Δηλαδή 
ο Ναός κτίστηκε και ιστορήθηκε τον 
16ο αι στην Πολυάνθρωπο Κίθρα! Με 
τα αηδόνια συντροφιά, στα βόρεια του 
οικισμού υπάρχει ο ερειπιώνας της 
Μεταβυζαντινής ή και Βυζαντινής 
Κώμης! Ανάμεσα στα χαλάσματα των 
σπιτιών βρίσκεται και η Αγία Θεοτό-
κος! Ένας μικρός ναός με τα θεμέλια και 
τα άφθονα αρχιτεκτονικά μέλη των προ-
γενέστερων ιερών! Ίσως και των άγνω-
στων βυζαντινών χρόνων! Προς το πο-
τάμι, σε ένα Άγιο Γιώργη, συνεχίζεται 
η παρουσία της Κώμης! Η Αγία Παρα-
σκευή, βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι, 500 
μέτρα πιο μέσα, στους πρόποδες του 
βουνού Μαγγάνι! Τα θεμέλια των κτι-
σμάτων, ένα υπέροχο πηγάδι με πήλινο 
επιστόμιο, μαρτυρούν την θέση μικρού 
Μοναστηριού! Απέναντι ακριβώς, στην 
συμβολή του ρέματος που έρχεται από 
την Μονή Κρυοκόπου με τον Βούλγαρη, 
υπάρχει το τοπωνύμιο Καλογερικά και 
ερείπια του μικρού οικισμού Παπαδιά, 
του 1548, στα όρια του τσιφλικιού της 
Μονής! Ένα γύρο μπορεί κανείς να δει 
τους 4 νερόμυλους του χωριού και το 
ερείπιο ενός ανεμόμυλου! Το «θανατι-
κό»λοιπόν που αναφέρεται το 1601 στα 
αρχεία της Μονής Λειμώνος, πρέπει να 

συνέβη στις αρχές του 17ου αι ή στα 
τέλη του 16ου αι. Αυτά θα μας απασχο-
λήσουν παρακάτω! Στα 1653 αναφέ-
ρεται στα κιτάπια ελεών του Παναγίου 
Τάφου σαν Κήθρα, το 1850 με χριστια-
νούς, σαν Ζήθρα, το 1894, με 80 χρι-
στιανικά σπίτια σαν Ζήθρα, ενώ το 1909, 
ο Τάξης, με 30 οικογένειες την αναφέρει 
σαν Έδρα Επισκοπής! Η εξέλιξη δίνει 94 
κατοίκους το 1960!

Μέσα σ’ αυτό το οδοιπορικό, θα με-
λετήσουμε την σχέση του Οικισμού, 
με την μεγάλη Κώμη των Αγίων Θεο-
δώρων, που εμφανίζεται στα Βυζαντινά 
χρόνια και καταγράφεται το 1548 στην 
περιοχή της Αρχαίας Αντισσας και το 
Μεσαιωνικό Κάστρο των Αγίων Θεο-
δώρων, ή Οβριόκαστρο, που κατέλαβε 
το βόρειο ακρωτήρι της Αρχαίας πόλης! 
Και στην προσπάθεια αυτή καταλυτικό 
ρόλο θα παίξουν τα νέα στοιχεία των 
ανασκαφών στον χώρο του Κάστρου 
και τα Φορολογικά Οθωμανικά κατάστι-
χα του 16ου αι!

Η ανασκαφική έρευνα, που άρχισε το 
2020 και συνεχίστηκε και εφέτος, από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων, εκτός από τα 
κατώτερα στρώματα της αρχής της Αρ-
χαίας πόλης, επιβεβαίωσε την Βυζαντινή 
αρχή του μεγάλου Κάστρου, από τον 
12ο αι έως τον 14ο αι! Η αναφορά ότι η 
κεραμική και τα νομίσματα, αφορούν τα 
Βυζαντινά-Γενοβέζικα χρόνια και όχι την 
Μεταβυζαντινή Οθωμανική Περίοδο, 

H ΘεοτόκοςOι τοιχογραφίες στον Αι-Νικόλα

είναι καταλυτική! (προσωπική επαφή με 
τον προϊστάμενο Παύλο Τριανταφυλ-
λίδη)!) Το μεγάλο Βυζαντινό Κάστρο, 
των 26.456 τμ και με την ακρόπολη των 
πέντε πύργων με τις πέντε πύλες (5490 
τμ), την τάφρο, εμφανίζεται να έχει το 
Μοναστήρι της Οδηγήτριας, της μη-
τρόπολης Μηθύμνης, το 1331, ενώ 
το 1334, ο Γενουάτης πειρατής Don 
Cattaneo, το καταλαμβάνει! Η ανασκα-
φή βρίσκει κτίσματα αυτών των περιό-
δων και ψάχνει το Αστικό Μοναστήρι! 
Το Castel Sancti Theodori αναφέρε-
ται για πρώτη φορά στον πορτολάνο 
του Chr. Buondelmonti, το 1410-1420! 
Μέχρις εδώ, όλα καλά!!! Τι συμβαί-
νει στο Κάστρο, μετά την Οθωμανική 
Κατάκτηση, το 1462;;; Αν οι Τούρκοι 
το κατέστρεψαν και δεν υπάρχουν ευ-
ρήματα αυτής της περιόδου, τότε που 
βρισκόταν η μεγάλη Κώμη, του 16ου, 
που αναφέρεται στα Οθωμανικά Φο-
ρολογικά Κατάστιχα;;;;; Και γιατί στους 
Πορτολάνους των ετών 1576, 1658 και 
1688 εμφανίζεται το Κάστρο των Αγί-
ων Θεοδώρων;;; Σαν μια απλή θέση;;; Το 
1464, κατά τον Ενετοτουρκικό πόλεμο, 
ποιο ήταν το κάστρο των Αγίων Θεο-
δώρων, από το οποίο ο Ιουστινιάνης, 
ήλθε και παρέλαβε τους κατοίκους για 
να γλυτώσουν την οργή των Τούρκων;;; 
Το κάστρο λοιπόν υπήρχε, σαν Κώμη 
με το αστικό μοναστήρι, και η μόνη 
Οθωμανική παρουσία, ήταν η οχυ-

ρωμένη, κυκλική κατασκευή, στην 
ανατολική άκρη, που αναφέρεται 
στα Οθωμανικά Κατάστιχα σαν «Βί-
γλα του Παλιού Κάστρου»! Επομένως 
η Κώμη, που αναφέρει και ο Piri Reis, 
ανάμεσα στα 1520 - 1526, σαν Αγιά Το-
ντορα, 12 μίλια δυτικά της Πέτρας και 
όπου αράζουν καράβια στο λιμάνι που 
το κλείνει ο βράχος Φακός (Φάκου), 
είναι η μεγάλη Κώμη, με την τουρκική 
βίγλα να φυλάγει το λιμάνι! Mιά κώμη πα-
ραθαλάσσια, στον χώρο του Κάστρου, 
με την Οθωμανική Φρουρά στο μικρό 
Οχυρό, επάνω από το λιμάνι! Εδώ λοι-
πόν, την ίδια εποχή, το 1521, η πρώτη 
καταγραφή των Φορολογικών Καταστί-
χων, μετρά 210 Χριστιανικά Σπίτια και 2 
Οθωμανικά, ίσως της φρουράς της βί-
γλας! Πληρώνει και φόρο 29.310 Α!! Το 
1548, η μεγάλη Κώμη, στην θέση  πάλι 
του Παλιού Κάστρου, που έχει το όνο-
μα προς τιμήν των πολεμικών Αγίων Θε-
οδώρων, έχει 336 Χριστιανικά σπίτια και 
ένα Μουσουλμανικό! Πληρώνει 40.271 
Α, για σιτάρι, αμπέλια, λάδι και αμέτρη-
τα άλλα προϊόντα, έχει 9 Νερόμυλους 
για τα σιτάρι και 4 ελαιόμυλους! Και έχει 
στην περιοχή του το Μοναστήρι της 
Περιβολής! Εδώ εμφανίζονται και δύο 
Ταλιάνια που πληρώνουν φόρο για τα 
ψάρια τους 400 και 300 Α. Έχω γράψει 
πως το ένα Ταλιάνι, ήταν στον ρηχό 
όρμο, στο Τσαμούρ Λιμάνι, που είναι 
κλειστός από αρχαία λιθορριπή! Μάλι-

Tο Κάστρο των Αγίων ΘεοδώρωνH Αγία Παρασκευή
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στα, ο Οθωμανός ταλιαντζής, έμενε στα 
Αγρίδια (σημερινό Σκαλοχώρι) και πλή-
ρωνε φόρο γι’αυτό! 

Και ερχόμαστε μετά το 1548!!!Ερχό-
μαστε στην Τζίθρα, να δούμε την σχέση 
με την Κώμη της θάλασσας, που αναφέ-
ρεται, χωρίς αμφιβολία το 1521 (και από 
τον αρχιναύαρχο και χαρτογράφο Piri 
Reiss) και 1548! Στα τέλη του 16ου αι, 
συγκεκριμένα η Κώμη, εμφανίζει δίπλα 
στο όνομα της ακόμα ένα! Διαβάζου-
με. Karye-I Aya todori nam-I digger 
Cira! Δηλαδή: «Άγιοι Θεόδωροι άλλο 
όνομα Τσίρα!» Από τους ερευνητές, για 
μένα αυθαίρετα, το Τσίρα αποδόθηκε 
στην Τζίθρα! Δηλαδή, στον μεγάλο οι-
κισμό της Κήθρας, όπου χτίστηκε και 
ιστορήθηκε το 1544 ο Άγιος Νικόλαος 

και το 1620 είναι πια μικρό χωριό, με 
τους ναούς του! Έγινε η καταστροφή 
(ίσως το θανατικό από κάποια επιδημία) 
γύρω στο 1581, μετά την μετοίκηση των 
κατοίκων από την παραθαλάσσια Κώμη 
των Αγίων Θεοδώρων στην Κήθρα, που 
έχει πια και τα δύο ονόματα;;;;; Η μήπως 
το «Τσίρα», δεν αφορά την μεσογειακή 
Κώμη, αλλά τον ίδιο τον παραθαλάσσιο 
τόπο, εκεί κάτω στον οικισμό που υπάρ-
χει στο Τσαμούρ Λιμάνι, δίπλα στο με-
γάλο Ιχθυοτροφείο!!!

Πάντως το οδοιπορικό τούτο, ερευνά 
την πιθανή ή και απίθανη σχέση ανά-
μεσα σε δύο σημαντικούς Ιστορικούς 
Τόπους, στους οποίους τα απομεινάρια 
είναι κατάσπαρτα παντού και δημιουρ-
γούν ερωτήματα στην προσπάθεια ερ-
μηνείας των γραπτών κειμένων! Και αν 
τα νομισματικά και κεραμικά ευρήματα 
στο Κάστρο, σταματούν τον 14ο αι, που 
ήταν η Κώμη των Αγίων Θεοδώρων, που 
είδε ο Piri Reis στις αρχές του 15ου αι 
και αναφέρεται με μεγάλα Ταλιάνια το 
1548.
Βιβλιογραφία: 
1.Μακης Αξιώτης: Περπατώντας τη Λέσβο 
1992 Τομ Α  σελ 429 
2. Κώστας Καμπουρίδης: Η Λέσβος τον 16ο Αι-
ώνα Το Οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του 
1548 Θες/κη 2016 σελ 56-57 και 336

Oι ανασκαφές στο κάστρο

Oι ανασκαφές στο κάστρο H Οθωμανική Βίγλα

Παναγιώτα - Θεοδώρα το βαφτιστικό 
μου, και γιόρταζα το πρώτο μου όνομα. 
Το δεύτερο το γιορτάζω από τότε που 
ξαναγύρισα στην Ελλάδα με τον Άγιο 
Θεόδωρο το δικό μας.

Εκείνη τη χρονιά, μέρα της Παναγί-
ας, οι καλεσμένοι ξεκολλημό δεν εί-
χαν. Σαν έφυγαν, μεσάνυχτα και βάλε, 
ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Ποτέ δεν 
μ’ άρεσαν οι συμβατικές καταστάσεις. 
Κομπλιμέντα που δεν τα πιστεύεις, 
δώρα που δεν θέλεις, ευχές που δεν σ’ 
αγγίζουν. Επιτέλους μόνη.

Εκείνος ήταν πάντα εκεί, μα εγώ πά-
ντα έλεγα να είμαι μόνη. 

Ο καναπές μου στο χρώμα της 
ώχρας, τα μαξιλάρια στο σοκολατί και 
στο κατάλευκο. Τα τριαντάφυλλα στο 
βάζο κίτρινα και ροζ. Κι ώρα... κατά-
μαυρη. Τοπική ώρα 3.14 ξημερώματα. 
16 Αυγούστου 1974. Χιούστον Τέξας. 

Όλα τα χρώματα τα θυμάμαι σε εκεί-
νη την εικόνα της τηλεόρασης, γιατί 
ήταν... μόνο δύο. Γκρίζο του καπνού και 
τουρκικό χακί του ολέθρου. Έβλεπα να 
πέφτουν αλεξιπτωτιστές μιλιούνια στην 
Αμμόχωστο. Κόλλησε το μυαλό μου. Η 
είδηση: Εισβολή στην Κύπρο. 

Πετάχτηκα αλαλίασμένη: “Σε ποιον 
να μιλήσω/ αλήθεια να πω/ τα μάτια να 
κλείσω/ να ονειρευτώ/...” 

Τον ξύπνησα. 
Οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο. Ει-

σβολήηη... Κάτι να κάνουμε. Να ειδο-
ποιήσουμε την ομογένεια, να βρούμε 
εφημερίδες, να τηλεφωνήσουμε στην 
Ελλάδα. Εισβολήηη... 

Με κοίταξε απαθής. Γέλασε: Σιγά την 
απώλεια - μου είπε. Ένα νησάκι δίπλα 
στην Τουρκία δεν είναι η Κύπρος; Μία 

χούφτα Έλληνες και θέλουν και ανεξάρ-
τητη πατρίδα; Καλά να τους κάνουν...”. 

Γύρισε απ’ τ’ άλλο πλευρό. Τον χτύ-
πησα λυσσασμένα με το παπούτσι. Δεν 
πόνεσε, μόνο ξαναγέλασε. Εγώ μόνο 
πονούσα, σφάδαζα. Εισβολή τεθωρακι-
σμένων στη νεαρή τότε ψυχή μου. Ει-
σβολή στα χώματα της ιστορίας, τους 
ροδώνες της καρδιάς μου, στα ονειρικά 
τοπία του μυαλού. Εισβολήηη... 

Ήταν και η αρχή του τέλους για τους 
δυο μας... 

Βρόντηξα την πόρτα της... ροζ 
Candillac κι έφυγα. Ποτέ δεν μ’ άρεσε 
τούτο τ’ αυτοκίνητο. Ντρεπόμουν, και 
το μεγαλείο του, και το χρώμα του, και 
μ’ ό,τι ακόμα δήλωνε: Πως ήμουν αλ-
λουνού. Πως εγώ δεν ήμουν εγώ. Πως 
άλλοι αποφάσιζαν για μένα... 

Εισβολήηη... 
Κάτι να κάνω. Τούρκοι μπήκαν στην 

Κύπρο και θερίζουν Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους... 

Τόσο αδύναμη που δεν με αντέχω. 
Όμως κάτι να κάνω... Η ελληνική ση-
μαιούλα απ’ το τελευταίο μου πανηγύρι 
στον Άη Γιάννη το Μόθωνα πριν φύγω 
από το νησί μου. Την έδεσα στην κε-
ραία της ροζ Candillac κι έβαλα μπρος. 
Ξημερώματα. Πού πήγαινα δεν ξέρω... 
Μα κάτι να κάνω. Να το μάθουν όλοι. 
Αίματα ξανά στην Κύπρο.

Εισβολήηη... 
Οι άλλοι με προσπερνούσαν αδιάφο-

ροι. Τεξανοί. Πού να ξέρουν οι κατακα-
ημένοι από παθιασμένη ελληνική ψυχή 
και μάλιστα... νησιώτικη...

Στις ράγες του τρένου, διασταύρωση 
Ρίτσμοντ και Μπελέρ τα ’παιξα. Έπεσα 
πάνω στην κόρνα του αυτοκινήτου κι 

Χρονογράφημα
Χρονογράφημα

Εισβολήηηη... 
Γράφει η Ντόρα Πολίτη

(Χιούστον Τέξας 1974)
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άρχισα το δικό μου βομβαρδισμό, μες 
τ’ αδιάφορο, άσχετο, αμερικανικό πλή-
θος που ξεκινούσε για το κυνηγητό του 
δολαρίου. Μπίιιπ, ξυπνήστε βρε ρεμά-
λια, φταίτε και σεις για ό,τι κάνουν στην 
Κύπρο. Μπίιιπ, θα ‘ρθει η ώρα που την 
αναισθησία σας θα την πληρώσουμε 
όλοι. Μπίιιπ, Κύπρο ν’ αντισταθείς. Δε 
σου ‘γραψε τσάμπα ο Παλαμάς “πολ-
λούς αφέντες άλλαξες δεν άλλαξες 
καρδιά...”. Μπίιιπ... 

Μέσα στον καθρέφτη είδα το φως 
του περιπολικού. Ο σερίφης στο σκου-
ροπράσινο χακί. Τούρκος μου φάνηκε! 
Ένα κλικ στα μέσα μου και κλείδωσα. 
Μου χτύπησε το τζάμι ν’ ανοίξω. Εγώ 
συνέχιζα στο μπιπ... Με ξεκλείδωσαν 
με το ζόρι. Κατέβασαν την ελληνική 
σημαιούλα μου απ’ την κεραία. Την 
έβαλαν σ’ ένα φάκελο. Χύμιξα να την 
αρπάξω. Με ηρέμησαν. Εισβολήηη... 

Ο σερίφης κατάλαβε. Ναύτης κάπο-
τε στον αμερικανικό στόλο, Πειραιά 
Τρούμπα... 

Sorry, very sorry...
Με πήγαν μέσα για αντίσταση κατά 

της αρχής. Εγώ γραμμένους τους είχα. 
Τη σημαιούλα μου ήθελα. 

Δύο τηλεφωνήματα είχα δικαίωμα να 
κάνω. Έκανα μόνο ένα: Στήβ Πέτρου, 

συνάδελφος Έλληνας στην τηλεόραση: 
Khou TV II Houston. Μέχρι να έρθει, τα 
κανόνισαν, για να φύγω. 

Σιγά μην έφευγα χωρίς τη σημαία.
Ήταν η πατρίδα μου, ήμουν εγώ, ήταν 
ο πατέρας μου, ο μικρασιάτης πρόσφυ-
γας, ήταν τα όνειρά μου του γυρισμού.

Εισβολήηη... 
Αυτή τη φορά δεν το σκεφτόμουν 

μόνο, το φώναζα. Αρνήθηκα να φύγω 
απ’ το κρατητήριο. Μαζεύτηκαν διοικη-
τές, αξιωματικοί, κόσμος... να κι ο φί-
λος μου ο Στήβ με την κάμερα: Έκαναν 
όλοι πίσω, βγήκα εγώ μπροστά. Και η 
Κύπρος. Και η σημαία μου που τόσες 
ώρες δεν μου την έδιναν. Την κράτησα 
στο στήθος, έτρεμα, όμως δεν έκλαψα. 
Ήταν η δική μου ώρα. Κάτι να κάνω... 

Σ’ ευχαριστώ για το δώρο σου Πα-
ναγιά μου στη γιορτή μου. Μου ‘δωσες 
φωνή on camera. Τα είπα, τα φώναξα, 
θα κατήγγειλα. Παρακίνησα την ομο-
γένεια να ξυπνήσει. Κι ήμουν μόνο ένα 
κοριτσάκι τότε, μια σταλιά... Την άλλη 
μέρα ξεκίνησε η κινητοποίηση της πα-
ροικίας μας. Κι όλες οι εφημερίδες και 
οι τηλεοράσεις είχαν τη σημαιούλα μου 
πρώτο Πλάνο και την κραυγή μου πρω-
τοσέλιδο. 

Εισβολήηη...

Νύχτες καλοκαιριού, συντροφιά μ' ένα αηδόνι !

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

-Νωρίς το βράδυ, κάτω από τον πλά-
τανο... Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Θα 
περάσουμε πολύ καλά. Είμαι σίγουρος!

Κάθε απόγευμα αυτά ήταν τα λόγια 
που έλεγε ο κ. Στέφανος.

Ακουγόταν σα να έκανε μία ανοιχτή 
πρόσκληση στους συγχωριανούς, αλλά 
και στους ενοικιαστές του ξενοδο-
χείου που διατηρούσε στην πλατεία, 
δίπλα στο μεγάλο σκιερό πλάτανο με 
τα πράσινα φύλλα, που πυκνοβαλμένα - 
θαρρείς - στα χοντρά κλαδιά του, πολύ 
ψηλά, σκέπαζε προστατευτικά σχεδόν 
όλη την πλατεία.

Ο κ.Στέφανος, ήταν ο δάσκαλος και 
μετά ο διευθυντής του Σχολείου του  
χωριού. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλω-
σε, ανασαίνοντας τον διάφανο αέρα 
του χωριού του, που δεν το εγκατέ-
λειψε ποτέ. Σπούδασε, και γρήγορα 
επέστρεψε εκεί που τον γνώριζε και το 
τελευταίο λιθαράκι, δέντρο, βουνό, και 
ποτάμι. Ήταν ο αγαπημένος δάσκαλος 
όλων, μικρών και μεγάλων, που απλό-
χερα πρόσφερε τις γνώσεις του και 
που  σήμερα - συνταξιούχος πλέον - δε 
σταμάτησε ποτέ να ψάχνει, να μελετά, 
να μαθαίνει και να «διδάσκει» και στους 
άλλους, με υπομονή και ευχαρίστηση, 
όλα αυτά που είχε διαβάσει.

Αν και τα χρόνια είχαν βαρύνει τους 
ώμους και έγειραν το σώμα του μπρο-
στά, δεν κατάφεραν να θολώσουν το 
καθαρό μυαλό του και την ολοζώντανη 
μνήμη του.

Καθισμένος απόμερα σ’ ένα μοναχι-
κό τραπεζάκι, δίπλα στην πόρτα του 

ξενοδοχείου, μ’ ένα βιβλίο στο χέρι, 
και με καλοσυνάτο χαμόγελο να φωτί-
ζει τα μάτια του, δε σταμάτησε ποτέ να 
«δίνει».

Πίστευε, και εφάρμοζε στη ζωή του 
τη γνωστή φράση, ότι: «Άρχοντας είναι, 
όχι αυτός που έχει πολλά, αλλά αυτός  
που δίνει.» Αυτός ήταν και ο σκοπός 
της ανοιχτής πρόσκλησης του... Να 
«δώσει» γνώση και αγάπη!

Απόψε ήταν μια νοσταλγική βραδιά. 
Τα δέντρα τριγύρω, σκούρες σκιές 
απόκοσμες, θαρρείς ότι κρατούσαν την 
αναπνοή τους, για να μην ταράξουν τη 
σιωπή της νύχτας. Ο ουρανός, σωστό 
χειροτέχνημα με αμέτρητα αστέρια που 
κοίταζαν τη γη απορημένα, απολάμβα-
νε τη μοναδική φωνή που ώρες τώρα 
έλεγε, κι έλεγε, χωρίς κανείς να μπο-
ρεί να εξηγήσει τι ήθελε να πει. Όμως, 
πράγμα παράξενο, κανείς δεν ήθελε να 
εξηγήσει τίποτα. Για όλους ήταν αρκετό 
αυτό που άκουγαν. Άκουγαν νότες γλυ-
κές που ταξίδευαν. Άκουγαν μαγεμένοι 
την κρυστάλλινη φωνή του αηδονιού 
που κρυμμένο στην πυκνή βλάστηση...  
υμνούσε Τον Θεό. Ή του ζητούσε κάτι 
με απέραντο πόνο; Ή παραπονιόταν 
για κάτι που του έλειπε; Ή χαιρόταν 
ελπίζοντας ότι αύριο θα τραγουδήσει 
καλύτερα; Κανείς δεν έμαθε.

Κάτω από τον πλάτανο, γύρω από το  
τραπεζάκι του κ. Στέφανου είχαν συ-
γκεντρωθεί συγχωριανοί του και αρκε-
τοί ξένοι, ενοικιαστές του ξενοδοχείου. 
Όλοι αμίλητοι, χαμένοι στον δικό τους 
κόσμο, άκουγαν το κελάηδημα του αη-
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δονιού και σιωπούσαν σα να περίμεναν 
κάτι. Τι περίμεναν, ήταν βέβαιο ότι δεν 
το γνώριζαν και αυτοί.

Ο κ. Στέφανος, γύρισε την καρέκλα 
του στο πλάι για να τους βλέπει όλους 
και μονολόγησε: - Το ακούτε; Είναι φα-
νερό ότι σας έχει συνεπάρει όλους.

Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, μου 
έλεγε ο πατέρας μου ότι από όλα τα 
πλάσματά Του ο Θεός, έφτιαξε τελευ-
ταίο το αηδόνι, αλλά τότε δεν Του είχε  
απομείνει τίποτα ωραίο να του δώσει. 
Ούτε όμορφο φτέρωμα, ούτε δυνατό 
πέταγμα, ούτε χρωματιστή ουρά, ούτε 
κανένα άλλο χάρισμα. Κι αυτό πικράθη-
κε πολύ, και παραπονέθηκε στον Θεό, 
κι Εκείνος το λυπήθηκε και του έδωσε 
αυτή τη μοναδική μελωδική φωνή και 
το τραγούδι του είναι τόσο δυνατό που 
τις νύχτες μπορεί ν’ ακουστεί και 500 
μέτρα μακριά...

Και συνέχισε τα λόγια του:
- Εγώ βλέπετε, γεννήθηκα και μεγάλω-

σα εδώ μαζί με τ’ αηδόνια.
Έμαθα ότι παρά την «ταπεινή» εν-

δυμασία του, θεωρείται από το πλατύ 
κοινό, το πτηνό με το ομορφότερο κε-
λάηδημα στην υφήλιο.

Και αυτό μη νομίσετε ότι είναι υπο-
κειμενικό γιατί και επιστημονικές ανα-
λύσεις που έγιναν με τη χρήση ειδικών  
παλμογράφων έχουν αποδείξει τη με-
γάλη ποικιλία των φασματικών κυματο-
μορφών της φωνής του αηδονιού.

Αν και είναι ένα πτηνό, χωρίς κάποιο 
ιδιαίτερο ή εντυπωσιακό χαρακτηριστι-
κό, θεωρείται ο μεγάλος τραγουδιστής  
της φύσης, για δύο λόγους: α) Γιατί 
συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά του 
κελαηδήματος των άλλων ωδικών πτη-
νών μαζί, και β ) Το κελάηδημά του εί-
ναι εξαιρετικά απρόβλεπτο  και γεμάτο 
αυτοσχεδιασμούς, κάτι που δεν έχουν 
τα περισσότερα πτηνά. Το τραγούδι 
του το αισθανόμαστε και μας συναρ-
πάζει, ιδιαίτερα στην ησυχία της νύ-

χτας και μάλιστα τις ώρες εκείνες που 
τα αζευγάρωτα αρσενικά τραγουδούν 
πολύ γλυκά, για να προσελκύσουν τη 
σύντροφο. Ο έρωτας βλέπεις!

Ο κ. Στέφανος σταμάτησε και γελα-
στός γύρισε αργά-αργά το κεφάλι γύρω 
του. Τα μάτια όλων ήταν καρφωμένα 
επάνω του, και μικροί-μεγάλοι κρέμο-
νταν από τα χείλη του. Πήρε μια βαθιά 
ανάσα γεμάτη από τις μυρωδιές του 
βουνού, και συνέχισε:

-Τι να πει κανείς; Το αηδόνι όταν  το 
βλέπεις, δε σου προκαλεί κανένα ενδι-
αφέρον. Όταν όμως αρχίσει το κελάη-
δημα τότε «χάνεσαι» στις μελωδίες του 
και απορείς, πώς από αυτό το μικρό-
σωμο και θαμπό στα χρώματα πτηνό, 
βγαίνει αυτή η μελωδική φωνή.

Όλο – όλο, έχει μήκος 15-17 εκατο-
στά, με άνοιγμα φτερών 22-25 εκατο-
στά, και βάρος 19-24 γραμμάρια. Από 
ομορφιά δε... τίποτα!

Η επάνω πλευρά του, έχει ένα ελαιο-
καφετί  χρώμα, η ουρά του είναι σκού-
ρα κοκκινωπή, η από κάτω επιφάνειά  
του είναι λευκωπή με γκρίζες αποχρώ-
σεις στο στήθος και τις πλευρές. Ίσως, 
το μόνο που μπορεί να παραδεχτεί κα-
νείς για το αηδόνι, ως προς την εικόνα 
του, είναι τα γλυκά του χαρακτηριστικά 
και τα μεγάλα λαμπερά μαύρα μάτια...

Κάθισε πιο αναπαυτικά στην καρέκλα 
του και συνέχισε:

- Αφού σήμερα είπαμε τόσα πολλά 
όμορφα πράγματα για τ’ αηδόνια – που 
όση ώρα μιλώ δε σταμάτησαν να με 
συντροφεύουν με το κελάηδημά τους 
– θα προσθέσω κάτι και για την αηδο-
νολάλητη Ελλάδα μας:

-Το συναντούμε σε όλη την επικρά-
τεια, αφού είναι ένας καλοκαιρινός ανα-
παραγόμενος επισκέπτης που φωλιάζει 
παντού, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην 
Κύπρο, στα ηπειρωτικά και στα περισ-
σότερα νησιά του Αιγαίου και του Ιο-
νίου. Όταν έρθουν αμέσως φτιάχνουν 

τις φωλιές τους σε  περιοχές με πυκνή, 
θαμνώδη βλάστηση, συνήθως σε υγρές 
θέσεις. Τα βρίσκουμε και κατά μήκος 
των ποταμών και των ρεμάτων, και σε 
βαθιές κοιλάδες. Ακόμα σε κάποιες πό-
λεις, μπορεί να δούμε αηδόνια και σε 
κήπους, φράχτες, πάρκα, και αμπελώ-
νες... Όμως δε θα βρούμε αηδόνια στα 
πεύκα, και στα έλατα. Στους υπέροχους 
τραγουδιστές της φύσης, δεν αρέσουν 
αυτά τα δέντρα, γι’ αυτό τα αποφεύ-
γουν.

Ο κ. Στέφανος, κουρασμένος και χα-
ρούμενος ταυτόχρονα, πρόσθεσε: 

-Τέλος, θα σας πω δυο λόγια για το 
υπέροχο κελάηδημα του αηδονιού, 
που όλοι νομίζουμε ότι είναι «κληρονο-
μικό χάρισμα»... αλλά κάνουμε λάθος. 
Δεν είναι κληρονομικό, γιατί τα νεαρά, 
όταν αποκτήσουν φτέρωμα φεύγουν 
από τη φωλιά τους και διασκορπίζονται 
στα πυκνά μέρη του δάσους και από 

εκεί προσπαθούν με άτεχνο τρόπο, 
να καλέσουν κοντά τους γονείς τους. 
Αργότερα η οικογένεια επανενώνεται, 
και τότε είναι η περίοδος που οι γονείς 
διδάσκουν στα μικρά τους, πώς να τρα-
γουδούν. Όσο μεγαλώνουν ηλικιακά, 
τραγουδούν καλύτερα, οπότε τα ηλι-
κιωμένα αηδόνια είναι και οι καλύτεροι 
τραγουδιστές...

Εδώ ο κ. Στέφανος, αφού είχε ξεδι-
πλώσει απλόχερα τις γνώσεις του σε 
φίλους και γνωστούς χαμογελούσε  
ικανοποιημένος, όπως έκανε τότε που  
σαν καλός δάσκαλος δίδασκε στο Σχο-
λείο και μάθαινε στα παιδιά πολλά χρή-
σιμα και ενδιαφέροντα πράγματα.

Ακολούθησαν ευχαριστίες και συζη-
τήσεις που ράγισαν τη γαλήνη της νύ-
χτας κι έσπειραν απορίες.

Αργά - αργά η σιωπή κυριάρχησε 
πάλι ολόγυρα φορτωμένη χίλιες παρά-
ξενες ευωδιές.

Άκουγαν μαγεμένοι την κρυστάλλινη φωνή του αηδονιού...
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200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821

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”!

«Μεσολόγγι»
Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος  

Οι αναπόφευκτες φαγωμάρες μεταξύ 
των καπεταναίων και των πολιτικών, η 
είσοδος του Ιμπραήμ στην πολεμική 
αρένα και άλλοι λόγοι, έφεραν την έν-
δοξη επανάσταση του εικοσιένα στα 
όρια της αποτυχίας. Κουράγιο στους 
πολεμιστές δίνει το Μεσολόγγι, το 
ηρωικό προπύργιο της Δ. Ελλάδας. 

Στην επίκαιρη τούτη θέση, το βασικό 
τούτο πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο 
της Ρούμελης και της Ηπείρου, έγινε ο 
στόχος του εχθρού, με κάθε θυσία να 
καταληφθεί, να εξαφανιστεί από προ-
σώπου γης. Έτσι το χειμώνα του 1822 
στρατιά του Ομέρ Βρυώνη το περι-
σφίγγει επικίνδυνα, το Μεσολόγγι όμως 
αντέχει και το γεγονός τούτο καταγρά-
φεται στην ιστορία ως η «πρώτη πολι-
ορκία» ενώ, ένα χρόνο μετά, το κακό 
επαναλαμβάνεται με τον ίδιο επίβουλο 
και μένει στην ιστορία ως μια «άτυπη» 
δεύτερη πολιορκία.

Στις 15 Απριλίου του έτους 1825 το 
ηρωικό προπύργιο υφίσταται τη δεύ-
τερη πολιορκία, ασφυκτική και φαρ-
μακερή. Το περικυκλώνουν η τουρκική 
στρατιά υπό τον Κιουταχή πασά μαζί με 
ισχυρές δυνάμεις του Ιμπραήμ πασά. Η 
πόλη ανθίσταται αποτελεσματικά, αντέ-
χει, κι ο ελληνικός στόλος βρίσκει διαύ-
λους να εισέρχεται στη λιμνοθάλασσα 
και να εφοδιάζει κάθε τόσο τους πολι-
ορκημένους με τρόφιμα και πολεμοφό-
δια. Η άμυνα κρατά γερά, οι ηρωισμοί 
σημαδεύουν την καθημερινότητα. Κι ο 
καιρός περνά. 

Ώσπου κάποιαν ώρα ο ελληνικός 
στόλος αδυνατεί πια να τροφοδοτήσει 
και πολύ γρήγορα το φάσμα της πείνας 
κάνει την εμφάνισή του.

Η κατάσταση μέρα με τη μέρα γίνεται 
απελπιστική. Η πείνα γίνεται ανυπόφο-

ρη, παίρνει μορφή αλλοφροσύνης. Οι 
κάτοικοι απεγνωσμένα τρώνε πια ότι 
βρουν. Βρώμικα ζώα, φύκια, ζουμιά από 
βρασμένα τσαρούχια...

Οι αρρώστιες θερίζουν.
Τούτη τη φρικιαστική κατάσταση ο 

εθνικός ποιητής Δ. Σολωμός, από το 
λόφο του Στράνη στη Ζάκυνθο την δι-
αισθάνεται, την μαθαίνει και με αλγεινά 
αισθήματα συνθέτει:

Άκρα του τάφου σιωπή
 στον κάμπο βασιλεύει
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, 
κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, 
στα μάτια η μάνα μνέει.
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός 
παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, 
τι σ’ έχω γω στο χέρι;
Οπού συ μου ‘γινες βαρύ 
κι ο Αγαρηνός το ξέρει»

(Ελεύθεροι πολιορκημένοι)
Στην κατάσταση αυτή παίρνεται η 

μοιραία απόφαση. Έξοδος! Ούτε λό-
γος για παράδοση. Κρυφή, μυστική και 
οργανωμένη έξοδος. Τη νύχτα 10 προς 
11 Απριλίου του 1826. Στα συμβούλια 
αποφασίστηκε να βγουν οι πολιορκη-
μένοι σε τρία ανεξάρτητα σώματα με 
γυναικόπαιδα και πολεμιστές προς δι-
αφορετικές κατευθύνσεις. 

Μεταξύ άλλων τέθηκε και το θέμα: 
τι θα γίνει αν κλάψουν τα νήπια και τα 
μωρά και προδοθεί η προσπάθεια;

-Να τα σκοτώσουν! είπαν οι πιο αψείς. 
Απελπισία που αγγίζει το έγκλημα.

Την ίδια ώρα ο επίσκοπος Ιωσήφ των 
Ρωγών έγινε έξαλλος, κραύγασε σαν 
θηρίο.

-Όχι, είναι αδιανόητο, απερίγραπτη 
αμαρτία! Ποτέ.
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Τέλος βρέθηκε η λύση. Δώσανε αφιό-
νι στα μικρά και κοιμήθηκαν.

Όμως την έξοδο του Μεσολογγίου 
δεν την πρόδωσαν τα νήπια αλλά ο 
πανταχού παρών Εφιάλτης, ένας αυ-
τόμολος που ιστόρησε τα σχέδια των 
πολιορκημένων στους εχθρούς κι όταν 
άνοιξαν οι πύλες της φυγής οι ήρωες 
βρήκαν μπροστά τους συμπαγή την 
τουρκική πολεμική μάζα. Ένα σώμα 
μόνο κατόρθωσε να διαφύγει. Οι υπό-
λοιποι με απελπισμένο ηρωισμό ρίχτη-
καν στη μάχη όταν μια μυστηριώδης 
κραυγή «πίσωωω» έσπασε το ηθικό 
τους. Πολλοί σφαγιάσθηκαν και οι υπό-
λοιποι χώθηκαν στην μπαρουταποθή-
κη της πόλης. Εκεί ένας πατριώτης, ο 
γερο-Καψάλης τίναξε τα πάντα στον 
αέρα. Έδωσε τέλος στον πόνο. Πάει το 
Μεσολόγγι!

Όπως και σε προηγούμενη αναφορά 
ελέχθη, κείνα τα χρόνια άνθησε και βο-
ήθησε η ιδέα του φιλελληνισμού. Στο 
Μεσολόγγι κατέβηκε στις 4 Ιανουαρίου 
του 1824 ο υπέρτατος των φιλελλή-
νων, ο Άγγλος λόρδος George Gordon 
Byron, ωραίος, πλούσιος, τολμηρός, 

ιδεαλιστής που έδωσε την περιουσία 
του και τη ζωή του στον ελληνικόν αγώ-
να. Που συνέβαλε στη διεθνοποίηση 
της επανάστασης και υποστήριξε σθε-
ναρά τον εκσυγχρονισμό και την ανόρ-
θωση της Ελλάδας. Αγωνίστηκε μέχρι 
την τελευταία του στιγμή για τις ιδέες 
του. Πέθανε στο Μεσολόγγι. Ήταν στις 
19 Απριλίου του 1824. Η χώρα μας τον 
τιμά αιώνια!

Λευτεριά για λίγο πάψε 
να χτυπάς με το σπαθί.
Τώρα σίμωσε και κλάψε 
εις του Μπαϋρον το κορμί.
Η εμμονή στα τεκταινόμενα του Με-

σολογγίου έχει δυο λόγους. Ο ένας 
είναι ότι σαν μικρογραφία καταδεικνύ-
εται η κατάσταση της επαναστατημένης 
Ελλάδας με τις αρετές της, τους ηρω-
ισμούς, τις αποκοτιές της, τις μίζερες 
ενίοτε και κατακριτέες πράξεις που την 
διέκριναν. Υπογραμμίζει την πεμπτου-
σία της ιδέας της αποτίναξης του ζυγού.

Ο άλλος και ο σπουδαίος λόγος εί-
ναι ότι το Μεσολόγγι έκανε μιαν έξοδο 
που θεωρείται το συγκλονιστικότερο 
γεγονός της Επανάστασης!

Η Μονή Αγίας Λαύρας στον Επαναστατικό Αγώνα
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Οι μοναχοί των Καλαβρύτων προσέφεραν 
ουσιαστική βοήθεια στην Επανάσταση 

επικυρώνοντας την Εκκλησία ως πολύτιμη 
σύμμαχο των Ελλήνων.

Ο θρύλος θέλει την Επανάσταση του 
1821 να ξεκινάει ανήμερα της 25ης 
Μαρτίου από το γραφικό μοναστήρι 
της Αγίας Λαύρας των Καλαβρύτων, 
ένα από τα αρχαιότερα και ομορφότε-
ρα του ελλαδικού χώρου, με την ύψω-
ση του ιερού λαβάρου από τα στιβαρά 
χέρια του 50χρονου μητροπολίτη Πα-
λαιών Πατρών, Γερμανού του Γ’.

Σύμφωνα με μερικές πρωτογενείς 
πηγές την 25 Μαρτίου 1821 έγινε τε-
λετουργική θρησκευτική κήρυξη της 
Επανάστασης στη Μονή, όταν ο μη-
τροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμα-
νός ευλόγησε τους συγκεντρωμένους 
επαναστάτες και ύψωσε το λάβαρο της 
Επανάστασης στο θόλο του ιστορικού 
Ναού της Αγίας Λαύρας. 

Στην πραγματικότητα όμως, ανήμερα 
της 25ης Μαρτίου του 1821 στη συγκε-
κριμένη τοποθεσία δεν συνέβη τίποτα 
το συνταρακτικό, αφού όλα είχαν ξε-
κινήσει λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα. 

Κατ' άλλες πηγές, η ίδια τελετή έγινε 
στις 23 Μαρτίου πάλι στην Αγία Λαύ-
ρα. Λεπτομέρειες της δοξολογίας και 
ορκωμοσίας βρίσκονται στο έργο του 
Γάλλου φιλέλληνα Φρανσουά Πουκεβίλ.

Στο εν λόγω μοναστήρι, είχε ληφθεί 
από τους πρόκριτους και τους οπλαρ-
χηγούς η απόφαση για την κατάληψη 
στις 17 Μαρτίου της πόλης των Καλα-
βρύτων, του μοναδικού θύλακα Τούρ-
κων στρατιωτών στην περιοχή μέχρι 
και την Τρίπολη, πράξη που κατά πολ-
λούς αποτελεί ουσιαστικά και την έναρ-
ξη του Αγώνα στην περιοχή.

Τα Καλάβρυτα παραδίδονται αναίμα-
κτα και απελευθερώνονται στις 21 του 
μηνός. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για να 
καταδειχθεί η κατάληψη των Καλαβρύ-
των, καθίστατο αναγκαίο να υψωθεί ένα 
φλάμπουρο. Το πλέον πρόσφορο ήταν 
το πολύτιμο χρυσοκέντητο λάβαρο της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου που φυλασ-
σόταν από το 1737 στο μοναστήρι. 
Είχε φιλοτεχνηθεί τον 16ο αιώνα στη 
Σμύρνη και καθίστατο ιδανικό για την 
περίσταση, αφού δεν αντιπροσώπευε 
κάποια από τις διαφιλονικούμενες οι-
κογένειες των προκρίτων,  ενώ παράλ-
ληλα αποτελούσε και ένα ξεκάθαρο 
θρησκευτικό σύμβολο.

Το πιο κάτω Δημοτικό Άσμα, που 
προφανώς υπαινίσσεται τον Μητροπο-
λίτη Γερμανό Γ΄ και Επίσκοπο Παλαιών 
Πατρών, υποδηλεί και την έναρξη της 
επανάστασης.

Κρυφὰ τὸ λένε τὰ πουλιά, κρυφὰ τὸ 
λὲν τ᾿ ἀηδόνια,

κρυφὰ τὸ λέει ὁ Γούμενος ἀπὸ τὴν 
Ἁγία Λαύρα:

«Παιδιά, γιὰ μεταλάβετε, γιὰ ξεμολο-
γηθῆτε,

δὲν εἶν᾿ ὁ περσινὸς καιρὸς κι ὁ φε-
τεινὸς χειμώνας.

Μᾶς ἦρθε ἄνοιξη πικρή, τὸ καλοκαίρι 
μαῦρο,

γιατὶ σηκώθη πόλεμος καὶ πολεμοῦν 
τοὺς Τούρκους.

Νὰ διώξουμ᾿ ὅλη τὴν Τουρκιὰ ἢ νὰ χα-
θοῦμε οὖλοι»Πίνακας από την έξοδο του Μεσολογγίου
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Της Αγίας Λαύρας τα καμπαναριά 
χτυπούν!

Κι ευθύς ντουφέκια στα Καλάβρυτα 
ηχούν.

Ζαΐμης, Λόντος, Φωτήλας, Πετμεζάς, 
μας δίνουν σ’ όλους, ελπίδα λευτεριάς !

Ο Πόλεμος για την Ανεξαρτησία, 
όντως σχετίζεται με τη Μονή Αγίας 
Λαύρας στα Καλάβρυτα. Φυσικά, όχι 
μόνο με το περίφημο χρυσοκέντη-
το Λάβαρο, όπου ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός (ίσως) όρκισε τους οπλαρ-
χηγούς του Αγώνα, αλλά κυρίως με την 
πολύπλευρη υποστήριξη των μοναχών 
της ιστορικής Μονής στους πολιτικούς 
και στους πολεμιστές σε υλικά αγαθά, 
τρόφιμα, και κυρίως σε χρήμα. 

Σήμερα, στη Μονή Αγίας Λαύρας 
διασώζεται η αλληλογραφία του 19ου 
αιώνα, γράμματα πολλών αγωνιστών κι 
έπειτα γνωστών πολιτικών, προς τον 
εκάστοτε Ηγούμενο και τους μονα-
χούς, που όλα σώζονται ακέραια. Ξε-
χωρίζει το γράμμα του Υπουργού της 
Θρησκείας Ιωσήφ Ανδρούση και οι 
επιστολές του έπαρχου των Καλαβρύ-
των Λεοντάρη Κονταξή, αλλά και του 
Εκτελεστικού Σώματος από το Κρανίδι 
με τους Γεώργιο Κουντουριώτη, Πανα-
γιώτη Μπόταση και Ιωάννη Κωλέτη.

Οι ενυπόγραφες επιστολές αποδει-
κνύουνε, ότι η Μονή Αγίας Λαύρας στα 
Καλάβρυτα ήτανε πλούσια σε χρήματα 
και σε αγαθά, και γι’ αυτούς τους λό-
γους, οι Έλληνες πολιτικοί και οι στρα-
τιωτικοί στηρίχθηκαν στους μοναχούς 
σε σημείο σχεδόν απόλυτο. 

Οι μοναχοί στην Αγία Λαύρα, ήτανε 
τα μετόπισθεν του Αγώνα. Κάθε επι-
στολή είτε από μεμονωμένους οπλαρ-
χηγούς, είτε από το Εκτελεστικό, ήτοι 
την Επαναστατική Κυβέρνηση, όλοι οι 
αιτούντες φαίνεται, ότι απαιτούν γρα-
πτώς από τους μοναχούς χιλιάδες γρό-
σια, ποσά που συνήθως κυμαίνονται 

από 1.500 έως 4.000 γρόσια. Σε περι-
όδους, που όταν μια λίρα Αγγλίας αντι-
στοιχούσε περίπου σε πενήντα τούρκι-
κα γρόσια, οι αιτούντες ζητούσανε από 
30 έως 80 αγγλικές λίρες, άρα όπως 
συμπεραίνουμε, τα ποσά ήταν μεγάλα.

Πολύ συχνά υπογράφουν γνωστά 
ονόματα του ένοπλου αγώνα, ανάμε-
σα σε άλλους, αυτοί είναι οι Ανδρέ-
ας Ζαΐμης, Ασημάκης Ζαΐμης, Γιάννης 
Παπαδόπουλος, Ασημάκης Φωτήλας, 
Παναγιωτάκης Φωτήλας, Δημητράκης 
Πλαπούτας, Γεώργιος Δυοβουνιώτης, 
Νάκος Πανουργιάς, Δεληγιάννης, Νι-
κόλαος Πετμεζάς και αύτανδρη η Πε-
λοποννησιακή Γερουσία, μάλιστα οι 
υπογράφοντες συχνά υπολογίζουνε το 
χρωστούμενο τόκο.

Το ύφος των κειμένων είναι πολλές 
φορές εριστικό επειδή ο Ηγούμενος 
δεν αποδίδει ολόκληρο το ζητηθέν 
ποσό ή μέρος από τα «καλά σφαχτά». 
Οι αποστολείς ζητάνε συνήθως κρέας, 
λάδι, βούτυρο, τυρί, αλεύρι, κριθάρι ή 
έτοιμο ψωμί, ενίοτε κρασί, πρόβατα, 
μουλάρια και γελάδια. 

Οι επιστολές των αγωνιστών χρονο-
λογούνται από το 1820 και πυκνώνουνε 
από τα έτη 1822 έως το 1827 στην ακμή 
της προσπάθειας για κράτος και όταν 
ακόμα τίποτε δεν έχει κριθεί στα πεδία 
των μαχών. Άλλωστε μετά την Ιουλιανή 
Συνθήκη (6 Ιουλίου 1827) στο Λονδίνο 
με την κρυφή ατζέντα της ρήτρας για 
ενδεχόμενη επέμβαση των Μεγάλων 
Δυνάμεων και αναμφίβολα μετά την 
επιτυχία των Ευρωπαίων στο Ναβαρίνο 
(8 Οκτωβρίου 1827), όταν τότε έχου-
με ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Όπως 
προκύπτει επομένως, η διασύνδεση της 
Ελληνικής Επανάστασης με το εν λόγω 
μοναστήρι, διόλου ατυχής δεν είναι. 
Αυτό, χάριν στη μεγάλη ηθική και οικο-
νομική συνεισφορά του στους ανθρώ-
πους που μάχονταν στην Πελοπόννη-
σο, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 

του Αγώνα, από το Μάρτιο 1821 έως 
τον Οκτώβριο 1827, όταν έγινε και η 
τελική ναυμαχία που οριοθέτησε την 
Ανεξαρτησία των Ελλήνων, και ακόμη, 
γιατί η Εκκλησία ως προστάτης σύμ-
φωνα με το αρχικό ρόλο της στο Χρι-
στιανισμό, έγινε ένας πολύ σημαντικός 
θύλακας της Ελληνικής Επανάστασης .

Η Μονή της Αγίας Λαύρας, στην Αχα-
ΐα, έχει μακραίωνη πορεία στην Ιστορία 
του Νέου Ελληνισμού και σταθερή πα-
ρουσία επί Βυζαντίου στον ελληνικό 
χώρο, με πλούσια παράδοση. Ιδρύθηκε 
από έναν συνασκητή του Αγίου Αθανα-
σίου του Αθωνίτη, το μοναχό Ευγένιο, 
το 961 μ.Χ. Η αρχική της θέση ήταν 
300 μ. περίπου Ν.Δ. της σημερινής 
στην τοποθεσία "Παλαιομονάστηρο", 
όπου και σώζεται το πρώτο Καθολικό 
της Μονής, ένας δίκλιτος σταυρεπίστε-
γος ναός στο στόμιο σπηλιάς με δύο 
σειρές τοιχογραφιών. 

Το πρώτο μοναστήρι, μάλλον είχε 
ερημώσει ήδη από το 1585, μετά από 

τουρκική επιδρομή στην Πελοπόννη-
σο, όμως το 1600 το παλαιό μοναστήρι 
κατοικείται εκ νέου με Ηγούμενο τον 
Ιωάννη από τα όμορα Καλάβρυτα και ο 
διάδοχός του ο Ηγούμενος Γεννάδιος 
έκανε ενέργειες, ώστε η Μονή Αγίας 
Λαύρας να αναγνωριστεί ως Σταυροπη-
γιακή. Το Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας  
αναγνωρίστηκε ως Μονή Σταυροπηγια-
κή από τον Πατριάρχη Κωνσταντινου-
πόλεως, μάλιστα διασώζεται το Συγγί-
λιον από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
με την υπογραφή του Πατριάρχη Τιμό-
θεου το 1615.

Το 1689 η μονή μεταφέρθηκε στη 
σημερινή της θέση. Μια πρώτη εικόνα 
της μονής έχουμε από την σχεδίαση 
του Ρώσου μοναχού Barsky ο οποίος 
την επισκέφτηκε το 1745. Το νέο Κα-
θολικό της είναι τρίκογχο, αγιορείτικου 
τύπου, κτίσμα (μονόκλιτο, με τρούλο 
χωρίς στηρίγματα). 

Η Μονή δοκιμάζεται το 1715 (Β' 
Τουρκοκρατία) και κυρίως στα Ορλω-
φικά. Το 1826 ο Ιμπραήμ πυρπόλησε 

Αγία Λαύρα
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το μοναστήρι, αλλά οι μοναχοί είχαν 
προλάβει να το εγκαταλείψουν και να 
πάρουν μαζί τους τα περισσότερα κει-
μήλια. Ανοικοδομήθηκε στα 1828, με 
την ίδρυση του νέου Καθολικού (του 
τρίτου κατά σειρά) στον τύπο της βα-
σιλικής με τρούλο. Ερειπώθηκε από 
το σεισμό της 24ης Ιουλίου 1844 και 
χτίστηκε πάλι το 1850. Στις 14 Δεκεμ-
βρίου του 1943 πυρπολήθηκε ή Μονή 
και εκτελέστηκαν από τους Ναζί όσοι 
μοναχοί δεν είχαν εγκαταλείψει το μο-
ναστήρι. Τέλος, το 1950 αναστηλώθηκε 
στη σημερινή της μορφή. 

Η Μονή στην πορεία της υπήρξε πα-
τριαρχική, σταυροπηγιακή, «βασιλική» 
και απέκτησε μεγάλη ακίνητη και κινητή 
περιουσία, ενώ κατά καιρούς προσκολ-
λήθηκαν σ' αυτήν μικρότερες Μονές 
(Αγία Τριάς, Φιλοκάλη κ.ά.) με αποτέ-
λεσμα στη μεγαλύτερη ακμή της να έχει 
περίπου 1000 μοναχούς.

Ο πολυτιμότερος θησαυρός που 
βρίσκεται στο μοναστήρι είναι το λά-
βαρο της ορκωμοσίας των αγωνιστών 
του 1821, η πρώτη, δηλαδή, σημαία 
του ελληνικού έθνους που βρίσκεται 

μαζί με τα όπλα των αγωνιστών του 
1821. Επιπλέον, ο επιτάφιος του 1754 
κεντημένος στη Σμύρνη, η εικόνα του 
Αγίου Γεωργίου κεντημένη στην Κων-
σταντινούπολη από την «Κοκόνα του 
Ρολογά», πολύτιμα Ευαγγέλια, όπως το 
δωρηθέν από την Αυτοκράτειρα της 
Ρωσίας Αικατερίνη Β’ τη Μεγάλη, τα 
χρυσοκέντητα άμφια του Παλαιών Πα-
τρών Γερμανού, εγκόλπια, ξυλόγλυπτοι 
σταυροί Άγια ποτήρια κ.λπ. Επίσης, ξε-
χωρίζει η κάρα του «Αγίου Αλεξίου του 
ανθρώπου του Θεού», πολιούχου της 
Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρύτων, η 
μνήμη του οποίου τιμάται στις 17 Μαρ-
τίου, και είναι δωρεά του Αυτοκράτορα 
Μανουήλ Παλαιολόγου το 1398. Υπάρ-
χουν επίσης, η κάρα του Αγίου Φιλαρέ-
του του Ελεήμονος, λείψανα του Αγίου 
Παντελεήμονος, της Αγίας Παρασκευ-
ής, των Αγίων Αναργύρων, κ.α. 

Εκτός από τα σημαντικά ιερά κειμή-
λια και λείψανα που υπάρχουν στην 
Ιερά Μονή, σημαντικός θησαυρός είναι 
τα 3.000 έντυπα στη βιβλιοθήκη της, το 
αρχαιότερο από τα οποία χρονολογεί-
ται το 1502.

Η Ελληνική επανάσταση του 1821
ως πηγή έμπνευσης στοχασμού και δράσης

Η ελληνική Επανάσταση του 1821, ο 
ιερός και άτεγκτος εννιάχρονος (1821-
1829) επικός απελευθερωτικός Αγώνας 
των Ελλήνων για την αποτίναξη του αφό-
ρητου και τυραννικού τουρκικού ζυγού, 
αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός και 
τον σημαντικότερο σταθμό της νεότε-
ρης ιστορίας μας, αφού σηματοδότησε, 
χάρη στους αγώνες, τις προσπάθειες και 
τις θυσίες μας, την αναγέννηση του Ελ-
ληνισμού ύστερα από τέσσερεις αιώνες 
πολιτειακής απουσίας μας από το πα-
γκόσμιο προσκήνιο, καθώς και τη δημι-
ουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 
Στη συνείδησή του Έθνους μας, ο Αγώ-
νας αυτός πήρε θρυλικές διαστάσεις, 
ενέπνευσε τις επόμενες ελληνικές γενιές 
για διαδοχικές απελευθερωτικές εξορ-
μήσεις και σε καιρούς δοκιμασίας τις 
εμψύχωσε για καρτερία και αντίσταση.

Παράλληλα, υπήρξε και ένα πολύ 
σπουδαίο πολιτικό γεγονός και για την 
Ιστορία της Ευρώπης, αφού προκάλεσε 
το ασύγκριτο και μοναδικό στον κόσμο 
κίνημα του Φιλελληνισμού στην Ευρώ-
πη και στην Αμερική, απασχόλησε ως 
«ελληνικό ζήτημα» την Ευρωπαϊκή Δι-
πλωματία για 10 χρόνια (1821-1830), 
παρέσυρε τις Κυβερνήσεις των τότε 
Μεγάλων Δυνάμεων - αντίθετα με την 
πολιτική τους ιδεολογία - να ενδια-
φερθούν για την τύχη της, να συνερ-
γαστούν και να υπογράψουν Πρωτό-
κολλα και Συνθήκες για τη λήξη της και 
θεμελίωσε την «αρχή των εθνοτήτων», 
καταφέροντας έτσι ισχυρότατο πλήγ-
μα στις αυθαιρεσίες και στην ίδια την 
ύπαρξη της «Ιεράς Συμμαχίας».

Από τη γωνιά αυτή της Βαλκανικής, 
μέσα από τα ερείπια και τις στάχτες 

ενός ανελέητου πολέμου για την από-
κτηση της ελευθερίας της, η Ελλάδα, 
τα 200 αυτά χρόνια που πέρασαν από 
τότε, μεγάλωσε, ωρίμασε, βρέθηκε πά-
ντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και 
κατέκτησε επάξια μια αξιόλογη θέση 
μεταξύ των ευνομούμενων και πολιτι-
σμένων εθνών. Ακόμη και με τα λάθη 
και τις παραλείψεις μας, τις ήττες μας, 
πλάι στους θριάμβους μας, καταφέραμε 
πολλά και σπουδαία. Αρκεί να ρίξουμε 
μια ματιά στην ευρύτερη γειτονιά μας 
και θα δούμε τότε τη ζηλευτή θέση της 
Ελλάδας μεταξύ πολλών άλλων χωρών.

Οι Έλληνες, το 1821 που ξεκίνησαν 
την Επανάσταση, αδιαφόρησαν για την 
εχθρική στάση τής πολιτικής των μεγά-
λων Ευρωπαϊκών χωρών απέναντί της, 
καθώς και για την ισχύ της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, που παρά την παρακμή 
της, εξακολουθούσε να παραμένει κρα-
ταιά. Δε λογάριασαν τις ελλείψεις που 
είχαν απέναντι στον εχθρό τους, ούτε 
και έδωσαν προσοχή στις συμβουλές 
των «φρονίμων» που «μας έλεγαν τρε-
λούς» (Θ. Κολοκοτρώνης), αφού θα 
επιχειρούσαν με τέτοιες συνθήκες μία 
Επανάσταση. Αντίθετα, απ' άκρη σ' άκρη 
του Ελληνισμού, από την Κύπρο και την 
Κρήτη, μέχρι την Ήπειρο και τη Μακε-
δονία, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιο-
νίου, ξεσηκώθηκαν «κι έκαμαν οίστρο 
της ζωής το φόβο του θανάτου» (Α. 
Εμπειρίκος) και απέκτησαν την ελευθε-
ρία τους με βαρύ φόρο αίματος, θυσίες 
και ηρωισμό. «Όταν αποφασίσαμε να 
κάνουμε την Επανάσταση», σημειώνει 
ο Θ. Κολοκοτρώνης, «δε συλλογιστή-
καμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν 
έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι 

Γράφει ο Νίκος Δ. Δέτσης
(Φιλόλογος, τ. Λυκειάρχης)

Πίνακας με το λάβαρο της επανάστασης
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κρατούσαν τα κάστρα και τις πόλεις... 
αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας 
η επιθυμία τής ελευθερίας και όλοι και 
οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι 
μορφωμένοι και οι έμποροι, μικροί και 
μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το 
σκοπό και κάναμε την Επανάσταση».

Ήταν λοιπόν -με τα μέτρα της λογι-
κής- ένα παράτολμο εγχείρημα η κήρυ-
ξη της Ελληνικής Επανάστασης, αφού οι 
Έλληνες αγωνιστές θα την επιχειρού-
σαν χωρίς να έχουν πρώτα εξασφαλί-
σει ενιαία στρατιωτική και πολιτική ορ-
γάνωση, ικανό οπλισμό και οικονομικό 
προγραμματισμό. Αν και κανείς δεν 
αμφιβάλλει για τις μεγάλες ελλείψεις 
και δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε ο 
Αγώνας, όπως και για την αναμενόμε-
νη εχθρική στάση της Ιεράς Συμμαχί-
ας απέναντι του, όμως η απόφαση για 
την έναρξή του δεν ήταν απότοκος 
ανώριμης σκέψης. Στην προετοιμασία 
του είχαν συμβάλει πολλοί παράγοντες 
και φορείς, όπως η Φιλική Εταιρεία, η 
οποία διέδωσε μυστικά τις ιδέες της 
Ελληνικής Επανάστασης και εμύησε 
στους κόλπους της πολλούς οπλαρχη-
γούς, προκρίτους, επισκόπους, επιφα-
νείς Έλληνες, ακόμη και κοτζαμπάση-
δες, οι Διδάσκαλοι του γένους (Ρήγας 
Φεραίος, Αδ. Κοραής, Θεοφ. Καΐρης, 
Βενιαμίν ο Λέσβιος, Γρηγ. Κωνσταντάς, 
Άνθιμος Γαζής κλπ), που ως φορείς του 
Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, πέτυχαν να 
πείσουν τους Έλληνες ότι «η παιδεία 
θα τους οδηγήσει στην ελευθερία», 
η οικονομική πρόοδος των Ελλήνων, 
χάρη στην ανάπτυξη του εμπορίου και 
της ναυτιλίας τους στο τέλος του ΙΗ' 
και στις αρχές του ΙΘ' αιώνα, η απήχη-
ση των ιδεών της Γαλλικής επανάστα-
σης, τις οποίες γνώρισαν οι Έλληνες 
άμεσα και από την ολιγόχρονη Γαλλική 
κατοχή των Επτανήσων, ο φιλελληνι-
σμός, που είχε εκδηλωθεί ήδη πριν από 
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 
(πρβ. την ποίηση Μπάιρον κ.ά) και κο-

ρυφώθηκε κατά τη διάρκειά της, κ.ά.
Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάστα-

ση, η Ευρωπαϊκή πολιτική συγκυρία ήταν 
ιδιαίτερα δυσμενής απέναντί της, αλλά 
και απέναντι κάθε άλλης επανάστασης 
στην Ευρώπη, σύμφωνα με το καθε-
στώς που είχε επιβάλει στην ήπειρό μας 
η «Ιερά Συμμαχία» μετά από τους να-
πολεόντειους πολέμους. Και όμως, το 
μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε δεν ήταν τόσο -όπως 
κοινώς πιστεύεται- η εχθρική στάση της 
«Ιεράς Συμμαχίας» απέναντι της. Μπο-
ρεί βέβαια η «Ιερά Συμμαχία» να είχε 
καταδικάσει την Ελληνική Επανάσταση 
και να είχε αρνηθεί να δεχτεί τους Έλ-
ληνες εκπροσώπους της στο Συνέδριο 
της Βερόνας (1822), αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση δεν τη χειρίστηκε όπως εκεί-
νες της Ιβηρικής και της Ιταλικής Χερ-
σονήσου. Μπορεί ακόμη ο Μέττερνιχ 
να βυσσοδομούσε κατά της Ελληνικής 
Επανάστασης, αλλά η πολιτική του Κα-
ποδίστρια, ως Υπουργού των Εξωτερι-
κών της Ρωσίας, και η απροθυμία των 
άλλων Δυνάμεων να εμπλακούν στο 
"ελληνικό ζήτημα", περιόρισαν την αντί-
θεση της «Ιεράς Συμμαχίας» σε ανέξο-
δα ρητορικά σχήματα, που ναι μεν απο-
γοήτευσαν τους Έλληνες, αλλά δεν τους 
κόστισαν ιδιαίτερα. Εκείνο, κυρίως, που 
καθόρισε την αρνητική στάση των χω-
ρών που απάρτιζαν την «Ιερά Συμμα-
χία», ήταν η πεποίθηση τους ότι η Ελ-
ληνική Επανάσταση είχε υποκινηθεί και 
υποστηριχθεί από τη Ρωσία, γεγονός 
που δεν ανταποκρινόταν στην πραγμα-
τικότητα. Την άποψή τους αυτή τη στή-
ριζαν στο ότι η Ελληνική Επανάσταση 
άρχισε από τις παραδουνάβιες χώρες, 
στις οποίες είχε επιρροή η Ρωσία, στις 
προκηρύξεις του Αλεξ. Υψηλάντη και 
τέλος στο ότι, στο Συνέδριο του Λάι-
μπαχ (Λιουμπλιάνα) τον Μάιο του 1821, 
ο Τσάρος Αλέξανδρος Α', χάρη στις 
ενέργειες του Ιω. Καποδίστρια, δεν κα-
ταδίκασε ευθέως την επανάσταση μας.

Η επέτειος του ιωβηλαίου των 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, τα οποία μάς χω-
ρίζουν και μας ενώνουν με το μέγα αυτό 
γεγονός, αποτελεί και μια σπάνια ευκαι-
ρία για να επαναπροσδιορίσουμε, ως 
Έθνος και ως Λαός, τις προτεραιότητές 
μας σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπως είναι 
η σημερινή. Παράλληλα, η επέτειος αυτή 
είναι και ένα σταθερό ορόσημο μέσα από 
το οποίο οφείλουμε να ξαναδούμε τον 
εαυτό μας, να νιώσουμε περηφάνια για τα 
επιτεύγματα μας, αλλά και να σταθούμε 
στις όποιες αδυναμίες και τα τυχόν λάθη 
μας, γιατί στη διαδρομή αυτή των δύο αι-
ώνων της ελεύθερης ζωής μας, δεν ήταν 
λίγα τα σφάλματα και οι οπισθοδρομή-
σεις μας, όπως οι οικονομικές κρίσεις, οι 
χρεοκοπίες, οι πόλεμοι, οι διχασμοί, οι 
αδελφοκτόνοι εμφύλιοι σπαραγμοί μας, 
η βίαιη ξένη κατοχή, η φτώχεια, η μετα-
νάστευση, οι δικτατορίες κ.ά. Ο έλλο-
γος αναστοχασμός της Ιστορίας, θα μας 
επιτρέψει να οικοδομήσουμε μια ήρεμη 
αυτοπεποίθηση, χωρίς αυτο-υποτίμηση 
και απαξίωση των όσων έχουμε επιτύχει, 
αλλά και χωρίς παραληρηματικές ιδέες 
μεγαλείου. Πάντοτε οι επετειακοί εορτα-
σμοί αποτελούν αφορμή αναστοχασμού 
για όσα έχουν παρέλθει, αλλά και προβο-
λής στο μέλλον για όσα εν δυνάμει έρχο-
νται, αφού "το παρελθόν αποτελεί οδηγό 
για το μέλλον". Αυτή ακριβώς η διπλή λει-
τουργία των επετείων, γίνεται ακόμη πιο 
φωτεινή, όταν εορτάζονται σε περιόδους 
έντονης κρίσης, όπως η δεκαετής (2008-
2018) οικονομική κρίση που βιώσαμε 
πρόσφατα και η απρόσμενη επέλαση 
της απροσδόκητης πανδημίας του κορο-
νοϊού, που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αν 
επιθυμούμε πραγματικά να ωφεληθούμε 
από τις επετειακές αυτές δράσεις για τα 
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, τις οποίες έχουν σχεδιά-
σει οι Επιτροπές "Ελλάδα 2021", "Πρωτο-
βουλία 1821-2021", η Ελληνική Εκκλησία, 
τα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια κλπ, 

καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, με την 
οργάνωση συνεδρίων, εικαστικών εκθέ-
σεων, εκδόσεων σχετικών βιβλίων, μου-
σικών εκδηλώσεων κλπ, θα πρέπει -μέσα 
από αυτές- να αποβλέπουμε στο να το-
νίσουμε τόσο την εθνική μας συνείδηση, 
όσο και το να αναδείξουμε τα ιδανικά του 
επαναστατημένου Γένους, από τα οποία 
οφείλουμε να εμπνεόμαστε για να έχου-
με δικαίως την αξίωση του σεβασμού 
των άλλων λαών, για όσα έχει προσφέρει 
ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα. Ακόμη, 
οι επετειακές αυτές εκδηλώσεις, μάς δί-
νουν την ευκαιρία να αναλογιστούμε τη 
μοίρα της πατρίδας μας, να μελετήσουμε 
το χθες, να φωτιστούμε από αυτό και να 
οργανώσουμε τον αυριανό μας κόσμο 
στη βάση των ιδανικών, για τα οποία πο-
λέμησαν οι Αγωνιστές του 1821, που με 
τη θυσία τους μας έδειξαν την αξία της 
ελευθερίας και μας δίδαξαν ότι ενωμένοι, 
ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συν-
θήκες, μπορούμε, αν πραγματικά το πι-
στεύουμε, να επιτύχουμε τα ακατόρθω-
τα. Ο στόχος μας, αλλά και οι επιλογές 
μας για την ιστορική γνώση, πρέπει να 
είναι η εθνική μας αυτογνωσία και προ-
παντός η σφυρηλάτηση και θωράκιση 
της εθνικής μας ενότητας, έχοντας πά-
ντα κατά νουν ότι η ιστορική μνήμη ενός 
λαού, συνιστά τον πυρήνα της ύπαρξης 
του, καθώς και τη διατήρηση της εθνικής 
του ταυτότητας.

Η φετινή επέτειος του εορτασμού 
των 200 χρόνων από το 1821, γίνεται 
πηγή έμπνευσης για το μέλλον, αφού 
τα ίδια οράματα που ενέπνευσαν τους 
Αγωνιστές της Παλιγγενεσίας μας, πα-
ραμένουν και σήμερα επίκαιρα για μια 
ακόμη περισσότερο δημοκρατική Ελ-
λάδα, μια Ελλάδα φάρο δικαιοσύνης και 
πολιτισμού, μια Ελλάδα που θα προ-
σφέρει απλόχερα σε όλους ευκαιρίες 
δημιουργίας και προκοπής. Διακόσια 
χρόνια μετά το Εικοσιένα, αξίζει να συ-
νεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτόν 
τον προσανατολισμό.
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Υλικά (4 άτομα)
4 μελιτζάνες
1 ποτήρι του κρασιού λάδι
4-5 κρεμμύδια μέτρια
2-3 σκελίδες σκόρδο
4 ντομάτες μέτριες ψιλοκομμένες
Δυόσμο - Μαϊντανό
Πιπέρι - Αλάτι
4 αυγά
φέτα 
Εναλλακτικά ¼ κεφαλοτύρι ή γραβιέρα 

Εκτέλεση
Κόβουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος. 
Αφαιρούμε τον καρπό, όχι όμως 
τελείως, να μείνει αρκετός.
Μαραίνουμε τις μελιτζάνες (είτε τις 
τηγανίζουμε ελαφρά είτε τις ψήνουμε 
στο φούρνο ελαφρά για 10 λεπτά αφού 
ρίξουμε λίγο λαδάκι από πάνω).

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και τον 
καρπό της μελιτζάνας (στον τρίφτη).
Τσιγαρίζουμε στο λάδι το κρεμμύδι 
και την τριμμένη μελιτζάνα, ρίχνουμε 
την ψιλοκομμένη ντομάτα, αλάτι 
πιπέρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τον 
ψιλοκομμένο μαϊντανό και δυόσμο, 
ανακατεύουμε, ώστε να γίνουν τα υλικά 
ένα σώμα και σβήνουμε τελείως τη 
φωτιά.
Χτυπάμε ελαφρά τα αυγά, τα ρίχνουμε 
στο μείγμα, ανακατεύοντας συνεχώς 
για να μην σβολιάσουν.
Κόβουμε κυβάκια την γραβιέρα ή 
κεφαλοτύρι και τα ρίχνουμε στο μίγμα.
Τέλος, αρχίζουμε με ένα κουτάλι και 
γεμίζουμε τις σκαφούδες με το μίγμα 
μας.
Ψήνουμε στους 160ο με αέρα μέχρι 
που να γίνει κρούστα.
Δοκιμάστε το, είναι φανταστικό!

“Σκαφούδες της γιαγιάς μου” 
Παπουτσάκια μελιτζάνας από τη Λέσβο

Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

Ξημερώνει

Λευκό το καράβι

λευκά τα πανιά

χαρούμενοι οι ναύτες

έγια μόλα παιδιά.

Η πλώρη μας πάντα 

στο ίδιο νησί.

Σιγά-σιγά να ανεβούμε

όπου ψηλώνει η θάλασσα

ο ουρανός που σκύβει

σ’ ένα φιλί αιώνιο.

Σιγά-σιγά να κάνουμε ανάσα

την αύρα του πελάγου.

Ν’ ακούσουμε τα λόγια τα παλιά 

τα ξεχασμένα.

Το πρώτο φως να ανταμώσουμε

στα θεϊκά όπου βαφτίζεται νερά.

Σιγά-σιγά εφτάσαμε.

Η Λέσβος κοιμάται την ώρα ετούτη.

Ξημερώνει.

Αύγουστος Αιγαιάτης (1929 -  )
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Θούριος

Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα 
στενά,
Mονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα 
βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν 
κλαδιά,
Nα φεύγωμ’ απ’ τον Kόσμον, για την 
πικρή σκλαβιά.
Nα χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα, και 
Γονείς,
Tους φίλους, τα παιδιά μας, κι’ όλους 
τους συγγενείς.

Καλλιώ ‘ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
Παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά, και 
φυλακή.

Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης, και είσαι στη 
σκλαβιά,
Στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν 
στη φωτιά.

Βεζύρης, Δραγουμάνος, Aφέντης κι αν 
σταθής,
O Tύραννος αδίκως, σε κάμει να χαθής.
Δουλεύεις όλ’ ημέρα, 
σε ό,τι κι αν σοι πη,
Kι’ αυτός πασχίζει πάλιν, 
το αίμα σου να πιη.

Ο Σούτζος, κι’ ο Μουρούζης, Πετράκης, 
Σκαναβής,

Γγίκας, και Μαυρογένης, καθρέπτης, είν’ 
να ιδής.

Ανδρείοι Kαπετάνοι, Παπάδες, λαϊκοί,
Σκοτώθηκαν κι’ Aγάδες, με άδικον 
σπαθί.
Kι αμέτρητ’ άλλοι τόσοι, και Τούρκοι, 
και Ρωμιοί,
Zωήν, και πλούτον χάνουν, χωρίς 
καμμιά ‘φορμή.

Ελάτε μ’ έναν ζήλον, σε τούτον τον 
καιρόν,
Nα κάμωμεν τον όρκον, επάνω στον 
Σταυρόν.
Συμβούλους προκομμένους, με 
πατριωτισμόν,
Nα βάλλωμεν εις όλα, να δίδουν 
ορισμόν.

Oι νόμοι νάν’ ο πρώτος, και μόνος 
οδηγός,
Kαι της πατρίδος ένας, να γένη 
Aρχηγός.
Γιατί κ’ η αναρχία, ομοιάζει την σκλαβιά,
Nα ζούμε σα θηρία, είν’ πλιο σκληρή 
φωτιά.

Και τότε με τα χέρια, ψηλά στον 
Oυρανόν,
Aς πούμ’ απ’ την καρδιά μας, ετούτα 
στον Θεόν.

Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής
{απόσπασμα}

Αφιέρωμα στα 200 χρόνια 
από την επανάσταση του 1821

Η ελληνική επανάσταση του 1821 ενέπνευσε πλήθος ποιητών, Ελλήνων και 
ξένων να αφιερώσουν σ’ αυτή μερικά έργα τους, αντικατοπτρίζοντας με τον 
καλύτερο τρόπο τα συναισθήματα των Ελλήνων κι αυτών που τους συμπα-
ραστάθηκαν στον αγώνα τις εθνικής τους παλιγγενεσίας στο τότε και στο 

σήμερα. Ας θυμηθούμε μερικά απ’ αυτά:

Εμπρός!

Εμπρός! Ολόρθοι, ατρόμαχτοι.
Μαυρίλα. Αστροπελέκι.
Μα το σπαθί γοργάστραψε,
και νά! η βροντή τουφέκι!

Στον Πίντο απ’ τον Ταΰγετο,
και στα Μπαλκάνια, ως πέρα,
μια η φλόγα, μια η φοβέρα,
κι ένας ο νους. Εμπρός!

Εμπρός, αδέρφια, ατράνταχτοι!
Κι αν πέφτει αστροπελέκι,
να! το σπαθί γοργάστραψε,
βρόντησε το τουφέκι.

Κρήτη, ο Μωριάς, η Ρούμελη,
εμπρός! η Ελλάδα λάμπει,
αχολογάν οι κάμποι,
καίνε οι καρδιές. Εμπρός!

Κωστής Παλαμάς

Το ελληνόπουλο

Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος 
πέρα ως πέρα.
Η Χίο, τ’ όμορφο νησί, μαύρη απομένει 
ξέρα,
με τα κρασιά, με τα δεντρά
τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια 
και λαγκάδια
και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα 
βράδια
καθρέφτιζε μεσ’ τα νερά.

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου 
εκεί στο βράχο,
στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο 
παιδί μονάχο
κάθεται, σκύβει θλιβερά

το κεφαλάκι στήριγμα και σκέπη του 
απομένει
μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό 
ξεχασμένη
μεσ’ την αφάνταστη φθορά.

Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο 
στις ράχες
για να μην κλαις λυπητερά, τ’ ήθελες 
τάχα να ‘χες
για να τα ιδώ τα θαλασσά
ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να 
ξαστερώσουν πάλι
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το 
κεφάλι
με τα μαλλάκια τα χρυσά;

Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου 
δώσω
για να τα πλέξης ξέγνοιαστα, για να τα 
καμαρώσω
ριχτά στους ώμους σου πλατιά
μαλλάκια που του ψαλιδιού δεν τάχει 
αγγίξει η κόψη
και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρω 
γέρνουν όψη
και σαν την κλαίουσα την ιτιά;

Σαν τι μπορούσε να σου διώξει τάχα το 
μαράζι;
Μήπως το κρίνο απ` το Ιράν, που του 
ματιού σου μοιάζει;
Μην ο καρπός απ’ το δεντρί
που μεσ’ στη μουσουλμανική παράδεισο 
φυτρώνει,
κ’ έν’ άλογο χρόνια εκατό κι αν πιλαλάει, 
Δεν σώνει
μεσ’ απ’ τον ίσκιο του να βγει;

Μη το πουλί που κελαηδάει στο δάσος 
νύκτα μέρα
και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι 
και φλογέρα;
Τι θες κι απ’ όλα τα αγαθά
τούτα; Πες. Τ’ άνθος, τον καρπό; 
Θες το πουλί;
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-Διαβάτη,
μου κράζει το Ελληνόπουλο με το 
γαλάζιο μάτι:
Βόλια, μπαρούτι θέλω. Να.

Βίκτωρ Ουγκώ
Μετφρ. Κωστή Παλαμά

Ο λαός δεν πεθαίνει

Η Λευτεριά του Σολωμού κι η Αρετή 
του Κάλβου
ξανάρθανε στην πατρικιά τους γη του 
Εικοσιένα,
όπου «διπλή παράδεισο» κι όπου 
«γλυκύς ο ύπνος».
Κι η μια στης άλλης πέσανε την αγκαλιά 
και κλαίνε.
—Όχου! μανάδων κλάηματα και 
βρόντημ’ αλυσίδων
και των ηρώων τα κόκαλα στη λάσπη 
πατημένα! …
«Μητέρα η μεγαλόψυχη» των ξένων 
βιλαέτι!
Μάιδε πατρίδα κι ανθρωπιά και μνήμη· 
δε φελάνε!
Βγαίνουν από το τίποτα, στο τίποτα 
τελειώνουν.
Περαστικοί, χωρίς καμιά στο χώμα 
ετούτο ρίζα,
ζούνε το σήμερα. Το χτες και τ’ αύριο 
δεν υπάρχουν! …
Απ’ το παλιό μας πέρασμα σε γη και σε 
πελάγη
τ’ αχνάρι δεν απόμεινε μηδέ και τ’ 
όνομά μας.
Εδώ ’ναι ο τάφος μας κι εδώ της 
Ιστορίας ο τάφος!
Κι εδώ ’ναι η στάχτη ενός λαού, πού 
ηταν αιώνια φλόγα!
— Λαός δεν είν’ αυτό που βλέπετε, είναι 
πολιτεία.
Θα τονε βρείτε δουλευτή κι αγωνιστή 

σε κάμπο,
σε θάλασσα, σε φάμπρικα, σε κάτεργα, 
σε τάφους.
Αυτός πατρίδα κι ανθρωπιά, το σήμερα 
και τ’ αύριο
και το μεγάλο χτες. Και στ’ άγιο βήμα 
της ψυχής του,
σεις, Αρετή και Λευτεριά, στημένες 
στον αιώνα.
Κι είναι μαζί του όλ’ οι λαοί του κόσμου 
αναστημένοι
κι «όθε χαράζει, ώσπου βυθά», του 
ηλιού το δρόμο παίρνουν
για σε, Αρετή και Λευτεριά, με το σπαθί 
στο χέρι.

                                                            
Κώστας Βάρναλης

«Η Ελλάδα και ο κόσμος»

«Χωρίς τη λευτεριά, τι θα ήσουν συ, 
Ελλάδα;
Χωρίς εσένα, Ελλάδα, τι θα ήταν ο 
κόσμος;
Ελάτε, σεις λαοί απ’ όλες τις χώρες
Δείτε τα στήθια,
Που σας θήλασαν
Με το καθαρό γάλα της σοφίας!

– Πρέπει να τα κατασπαράξουν οι 
βάρβαροι;
(…) Ελάτε, σεις λαοί όλων των χωρών,
Ελάτε και βοηθήστε να την κάνετε 
λεύτερη,
Αυτή που σας έχει κάνει όλους 
λεύτερους!
Χωρίς τη λευτεριά, τι θα ήσουν συ, 
Ελλάδα,
Χωρίς εσένα, Ελλάδα, τι θα ήταν ο 
κόσμος;».

Βίλχελμ Μύλερ

Εις την Ελλάδα

Εμπρός, Ελλάς επαναστάτισσα, 
στάσου όρθια
κράτα με τα γερά τα όπλα 
την δύναμιν σου.
Δεν εγέρθηκε ένας Όλυμπος του κάκου
η Πίνδος σου και οι Θερμοπύλες,
η τιμή σου.
Επετάχθηκε από των σπλάχνων σου 
τα βάθη
η ελευθερία σου δυνατή, 
φωτός πυρήνας
κι απ’ του Θησέως και του Περικλή 
τους τάφους
και τα πάντα νέα ιερά των Αθηνών.
Θραύσε τώρα, γη θεών και ηρώων
της σκλαβιάς τες αλυσίδες, 
την μαύρην μοίρα
με τες γλυκόηχες ωδές 
από του Τυρταίου
και από του Ρήγα και του Βύρωνος 
την λύρα. 

Αλεξάντρ Σεργκέγεβιτς Πούσκιν

25η Μαρτίου 1821

Ακρίτα στης Ευρώπης τους πυλώνες
η Μοίρα σ’ έχει τάξει, Μάννα Ελλάδα,
τη λευτεριά να διαφεντεύεις στους 
αιώνες.
Χαρά σου, όταν Φειδίες με λαμπεράδα
στη γη σου πελεκούνε Παρθενώνες
κι Αισχύλοι ανάβουν θεία ανέσπερη 
λαμπάδα

Μα ο πόνος σου βαθύς, όταν βαραίνει
τυράννων μαύρη σκιά τ’ άγιο σου χώμα
και της ελπίδας τους ανθούς 
αργομαραίνει.
Κακό όμοιο εκράτει κάποτε -κι ακόμα

πιο ασήκωτο- την όψη σου θλιμμένη.
Κι ήταν πικρόχολο, που σώπαινε το 
στόμα
Μια αυγή όμως -της φυλής την αμαρτία
το πλήρωμα του χρόνου είχε ξεπλύνει-
το βλέμμα ρίχνοντας στην που έσβηνεν 
εστία,
Τινάχτεις, Κι ήταν Μάρτης, οι άσπροι 
κρίνοι
ευώδιαζαν. Τινάχτεις την αιτία
για να μετρήσεις του κακού, που φρένα 
λύνει
Κι ως στάθηκες ψηλά στο μετερίζι,
με ορμή, που ξεπερνούσε και του 
ανέμου,
το κοφτερό έσυρες σπαθί σου, που 
σπιθίζει.
Και φώναξες τρανά: «Καιρός πολέμου.
Με ανθούς του ονείρου η γη 
ξαναγεμίζει.
Ανάστα τώρα με την άνοιξη, λαέ μου».

Στέλιος Σπεράντσας

Ο βράχος και το κύμα
«Μέριασε, βράχε, να διαβώ!» 
το κύμα ανδρειωμένο
λέγει στην πέτρα του γιαλού θολό, 
μελανιασμένο.
«Μέριασε! μες τα στήθη μου, 
που ̔̔̔̒σαν νεκρά και κρύα
μαύρος βοριάς εφώλιασε 
και μαύρη τρικυμία.

Αφρούς δεν έχω γι’ άρματα, 
κούφια βοή γι’ αντάρα,
έχω ποτάμι αίματα, 
με θέριεψε η κατάρα
του κόσμου, που βαρέθηκε, 
του κόσμου που ‘πε τώρα:
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«Βράχε, θα πέσεις, 
έφτασεν η φοβερή σου η ώρα!»

Όταν ερχόμουνα σιγά, δειλό, 
παραδαρμένο,
και σούγλυφα και σούπλενα τα πόδια 
δουλωμένo,
περήφανα μ’ εκοίταζες και φώναζες 
του κόσμου,
να δει την καταφρόνεση 
που πάθαινε ο αφρός μου.

Κι αντίς εγώ κρυφά κρυφά, 
εκεί που σ’ εφιλούσα,
μέρα και νύχτα σ’ έσκαφτα τη σάρκα 
σου εδαγκούσα
και την πληγή που σ’ άνοιγα, 
το λάκκο πούθε κάμω,
με φύκη τον επλάκωνα, 
τον έκρυβα στον άμμο

Σκύψε να ιδείς τη ρίζα σου 
στης θάλασσας τα βύθη,
τα θέμελά σου τα ‘φαγα, 
σ’ έκαμα κουφολίθι
Μέριασε, βράχε, να διαβώ! 
Του δούλου το ποδάρι
θα σε πατήσει στο λαιμό…
Εξύπνησα λιοντάρι…»
Ο βράχος εκοιμότουνε. 
Στην καταχνιά κρυμμένος,
αναίσθητος σου φαίνεται, νεκρός, 
σαβανωμένος.
Του φώτιζαν το μέτωπο, 
σχισμένο από ρυτίδες,
του φεγγαριού, που ̔ταν χλωμό, 
μισόσβηστες αχτίδες.

Ολόγυρα του ονείρατα, 
κατάρες ανεμίζουν
και στον ανεμοστρόβιλο φαντάσματα 
αρμενίζουν,
καθώς ανεμοδέρνουνε και 
φτεροθορυβούνε
τη δυσωδία του νεκρού 
τα όρνια αν μυριστούνε.

Το μούγκρισμα του κύματος, 
την άσπλαχνη φοβέρα,
χίλιες φορές την άκουσεν 
ο βράχος στον αθέρα
ν’ αντιβοά τρομαχτικά 
χωρίς καν να ξυπνήσει,
και σήμερα ανατρίχιασε, 
λες θα λιγοψυχήσει.

«Κύμα, τι θέλεις από με 
και τι με φοβερίζεις;
Ποιος είσαι συ κι ετόλμησες, 
αντί να με δροσίζεις,
αντί με το τραγούδι σου 
τον ύπνο μου να ευφραίνεις,
και με τα κρύα σου νερά 
τη φτέρνα μου να πλένεις,

εμπρός μου στέκεις φοβερό, 
μ’ αφρούς στεφανωμένο;
Όποιος κι αν είσαι μάθε το, 
εύκολα δεν πεθαίνω!»
«Βράχε, με λένε Εκδίκηση. 
Μ’ επότισεν ο χρόνος
χολή και καταφρόνεση. 
Μ’ ανάθρεψεν ο πόνος.
Ήμουνα δάκρυ μια φορά και τώρα 
κοίταξέ με,
έγινα θάλασσα πλατιά, 
πέσε, προσκύνησέ με.
Εδώ μέσα στα σπλάχνα μου,
βλέπεις, δεν έχω φύκη,
σέρνω ένα σύγνεφο ψυχές, 
ερμιά και καταδίκη,

ξύπνησε τώρα, σε ζητούν του άδη μου 
τ’ αχνάρια…
Μ’ έκαμες ξυλοκρέβατο… 
Με φόρτωσες κουφάρια…
Σε ξένους μ’ έριξες γιαλούς… 
Το ψυχομάχημά μου
το περιγέλασαν πολλοί 
και τα πατήματά μου

τα φαρμακέψανε κρυφά 
με την ελεημοσύνη.

Μέριασε βράχε, να διαβώ, 
επέρασε η γαλήνη,
καταποτήρας είμαι εγώ, 
ο άσπονδος εχθρός σου,
γίγαντας στέκω εμπρός σου!»

Ο βράχος εβουβάθηκε. 
Το κύμα στην ορμή του εκαταπόντησε 
μεμιάς το κούφιο το κορμί του.
Χάνεται μες την άβυσσο, τρίβεται, 
σβήεται, λιώνει
σα να ̔ταν από χιόνι

Επάνωθέ του εβόγγιζε για λίγο 
αγριεμένη
η θάλασσα κι εκλείστηκε. 
Τώρα δεν απομένει
στον τόπο που 'ταν το στοιχειό, 
κανείς παρά το κύμα,
που παίζει γαλανόλευκο 
επάνω από το μνήμα.

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 

Μακρυγιάννης

1. Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε
απ’ τις σκόνες σκεπασμένο, το δίστομο 
σπαθί του λόγου σου
στον ήλιο, Μακρυγιάννη,

2. Κι απάνω και στις δυο πλευρές 
γραφή
Απ’ τη μια, τα λόγια αυτά Σου 
χαραγμένα, στρατηγέ μας:
"Τη λευτεριά μας τούτη δεν την ήβραμε 
στο δρόμο,
και δε θα μπούμε εύκολα στου αυγού 
το τσόφλι,
γιατί δεν είμαστε κλωσόπουλα, σ’ αυτό 
να ξαναμπούμε πίσω
μα εγίναμε πουλιά και τώρα πια στο 

τσόφλι μέσα δε χωρούμε".

3. Κι απ’ τη δεύτερη πλευρά, γραφή 
άλλη χαραγμένη:
"Απάνω στην αλήθεια μου ακόμα και 
τον θάνατο τον δέχομαι
τις τόσες φορές τον θάνατο εζύγωσα, 
αδερφοί μου και δε με πήρε,
που για τούτο, το θάνατο καταφρονώ,
κι απάνω στην αλήθεια μου πεθαίνω".

4. Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε απ’ 
το χώμα αυτήν τη σπάθα
και τέτοια διάβασε απάνω της 
βαγγέλια…

                                                                                     
Άγγελος Σικελιανός

Ελεύθεροι πολιορκημένοι

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο 
βασιλεύει
λαλεί πουλί, παίρνει σπειρί, κ’ η μάνα το 
ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η 
μάνα μνέει
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα, 
και κλαίει:
"Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ‘γω 
στο χέρι;
Οπού συ μούγινες βαρύ κι ο Αγαρηνός 
το ξέρει."
Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και 
γελούνε
κι οσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ 
άρματα σε κλειούνε.
Και μες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται 
πάλι,
κι’ ολόλευκο εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα 
κάλλη.
Και μες της λίμνης τα νερά, οπ’ έφθασε 
μ’ ασπούδα
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έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια 
πεταλούδα.
Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον 
άγριο κρίνο
το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά 
κ’ εκείνο.

Μάγεμα η φύσις κι’ όνειρο στην 
ομορφιά και χάρη,
η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό 
χορτάρι
Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες 
γλώσσες κρένει:
όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές 
πεθαίνει.

Διονυσίος Σολωμός
(απόσπασμα)

Κανάρης

Κάποιοι δαιμόνοι
τον είχαν στείλει.
Έγινε αχείλη
κόσμου που επόνει.

Ήρωες χρόνοι!
Και πως εμίλει
με το φιτίλι,
με το τρομπόνι!

Το πέρασμά του,
μήνυμα κρύο
μαύρου θανάτου.

Κι είχε το θείο
χέρι που φλόγα
κράταε κι ευλόγα.

Κώστας Καρυωτάκης

Το κρυφό σχολειό

Απ’ έξω μαυροφόρ’ απελπισιά,
πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι,
και μέσα στη θολόκτιστη εκκλησιά,
στην εκκλησιά, που παίρνει κάθε βράδυ
την όψη του σχολειού,
το φοβισμένο φως του καντηλιού
τρεμάμενο τα ονείρατα αναδεύει,
και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει.

Εκεί καταδιωγμένη κατοικεί
του σκλάβου η αλυσόδετη πατρίδα,
βραχνά ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί
θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα
με λόγια μαγικά,
εκεί η ψυχή πικρότερο αγροικά
τον πόνο της σκλαβιάς της, εκεί βλέπει
τι έχασε, τι είχε, τι της πρέπει.

Κι απ’ την εικόνα του Χριστού ψηλά,
που εβούβανε τα στόματα των πλάνων,
και ρίχνει και συντρίβει και κυλά
στην άβυσσο τους θρόνους των 
τυράννων,
κι από την σιγαλιά,
που δένει στο λαιμό πνιγμού θηλιά,
κι απ’ των προγόνων τ’ άφθαρτα βιβλία,
που δείχνουν τα πανάρχαια μεγαλεία,

ένας ψαλμός ακούγεται βαθύς
σα μελωδίες ενός κόσμου άλλου,
κι ανατριχιάζει ακούγοντας καθείς
προφητικά τα λόγια του δασκάλου
με μια φωνή βαριά.
«Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά
σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι
της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει».

Ιωάννης Πολέμης

Μαρία Βρανά -Παπάλα
«Ανεμόεσσα Αιολίδα»
Ποίηση
Μυτιλήνη 2020

Κυκλοφόρησε η 
πρώτη ποιητική συλ-
λογή της Μαρίας 
Βρανά – Παπάλα με 
τίτλο «Ανεμόεσσα 
Αιολίδα» με 121 ποι-
ήματα, πολλά από τα 
οποία είναι εμπνευ-
σμένα από την καθη-

μερινότητα, τα συναισθήματα, το τοπίο, 
τη φύση, ενώ περιλαμβάνεται και ποίημα 
για την κατάσταση που βιώνουμε εν 
μέσω covid -19. 

«Η Μαρία Βρανά – Παπάλα ασχολείται 
με την ποίηση και έχει δώσει δείγματα 
αξιέπαινης ποιητικής γραφής. Έχει απαγ-
γείλει ποιήματά της σε εκδηλώσεις και 
έχει διακριθεί τόσο για το περιεχόμενο 
όσο και για την απαγγελία της», γράφει 
σε κριτική του ο καθηγητής Ειδικής 
Παιδαγωγικής και κοινωνιολογίας Σάκης 
Παπαδημητρίου. 

Ο ίδιος αναφέρεται και στο ποίημα 
για την πανδημία που περιλαμβάνεται 
στην ποιητική συλλογή: «Στο ποίημα που 
φέρει τον εμβληματικό τίτλο «Πλανήτης 
γη ώρα covid-19» με ολιστικό βλέμμα 
αποτυπώνεται το πανανθρώπινο δράμα. 
Η τραγωδία που βασανίζει ασθενείς και 
υγιείς στην οικουμένη με πρωταγωνιστή 
τον αόρατο δράκο με το απεχθές όνομα 
covid-19 ή κορονοϊός...». 

Και συνεχίζει σε άλλο σημείο ο κ. 
Παπαδημητρίου: «... οι σύνθετες λέξεις 

στα ποιήματα είναι εντυπωσιακές και 
οδηγούν τον αναγνώστη, άλλες σε ζω-
γραφικούς πίνακες και άλλες σε ταξίδια 
της φαντασίας, όπως το ποίημα π.χ. 
«Άγιος Νικόλαος». 

Η συγκίνηση της ποιήτριας είναι έκ-
δηλη στο ποίημά της «Το πατροσπίτι 
μου». Θέλοντας και μη η σκέψη του 
κάθε αναγνώστη του ποιήματος αυτού 
τρέχει στο σπίτι που μεγάλωσε». 

Σε μια άλλη παρουσίαση της εν λόγω 
ποιητικής συλλογής, ο Ιγνάτης Ψάνης 
μεταξύ άλλων γράφει: “Δεν πρόκειται 
για άλλη μια ποιητική συλλογή, αλλά για 
μια αξιόλογη και αξιοπρόσεκτη συλλογή.

Σε πρώτο φόντο βρίσκεται το νησί 
στο σύνολό του (η ιστορία του, από τη 
μυθολογία του, τα πανάρχαια χρόνια, 
ίσαμε τα τωρινά), οι αγώνες, οι αγωνίες, 
τα προβλήματά του (μετανάστευση, 
προσφυγιά, εθνικοαπελευθερωτικοί 
αγώνες, πολιτικοί αγώνες), ο πολιτισμός 
του, οι ομορφιές του, η θρησκευτική 
πίστη, δεμένα και συνταιριασμένα με 
το φυσικό περιβάλλον και τους απλούς 
και αληθινούς ανθρώπους, τα ήθη και τα 
έθιμά τους.

Έρχονται, στη συνέχεια, ποιήματα 
σε προσωπικές στιγμές και κοινωνικά 
δρώμενα. Δίνεται η εντύπωση πως η 
ποιήτρια λειτουργεί ως ένας ευαίσθητος 
παρατηρητής, σεισμογράφος των κάθε 
λογής θετικών ή αρνητικών κοινωνικών 
εκρήξεων (μικρής ή μεγάλης έκτασης 
και έντασης).

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία 
ποίηση που ανάγλυφα αναπαριστά την 
ανθρώπινη μοίρα σε μία ανελέητη και 
ατελείωτη μάχη με τις κακοτοπιές της 
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ζωής, τα αναπάντεχα που σε «σταυρώ-
νουν», αλλά και τη φθορά από το χρόνο 
και τις ανάγκες. Ποίηση, που με την πρώ-
τη ματιά δείχνει απαισιόδοξη, προδίδει 
μία παραίτηση, μία μνήμη ενοχική όχι για 
όσα έκανες, αλλά για όσα σου έτυχαν 
και σε κομματιάζουν σωματικά, ψυχι-
κά, κοινωνικά. Ποίηση μοναξιάς, ενός 
ανθρώπου που παλεύει με τα αδιέξοδα 
που του έστησαν, μία χαρά που ολοένα 
απομακρύνεται.

Ένας εσωτερικός λυγμός διατρέχει 
ολόκληρη τη συλλογή. Ποίηση, που βυ-
θίζεται στην αυτοσυνείδηση, προσπαθώ-
ντας μάταια έτσι φαίνεται - να καταλάβει 
τις πληγές, ένας ακατάπαυστος παιδεμός 
του ανθρώπου...”

Θ.Α.Π.

Στρατής Αλ. Μολίνος
«ΧΑΚΙ…»
Μαρτυρίες
Εκδόσεις Φιλιππότη, σελ.137. 
Αθήνα

Πριν λίγο καιρό κυ-
κλοφόρησε το πολύ 
ενδιαφέρον βιβλίο του 
Στρατή Αλ. Μολίνου 
με τίτλο «ΧΑΚΙ…» 
από τις εκδόσεις Φι-
λιππότη.

Πρόκειται για ένα 
«χρονικό σε... χακί» 

δηλαδή ένα αφήγημα που αναφέρεται 
στη θητεία ενός απλού στρατιώτη κατά 
τη διάρκεια της οποίας εκτυλίσσονται 
σημαντικά γεγονότα που εντυπωσιάζουν, 
παρότι τούτα παρέμεναν σχεδόν άγνω-
στα και αδρανή, μη δημοσιοποιημένα 
για πολύ καιρό. Κάποια απ’ αυτά τα γε-
γονότα κατατάσσονται στα συνήθη που 
απλά και μόνο κεντρίζουν την περιέργεια 

ή τον συναισθηματισμό του αναγνώστη, 
άλλα που πιθανόν προβληματίζουν και 
ενεργοποιούν τη σκέψη του ενώ πα-
ράλληλα ξεδιπλώνεται και μια πτυχή που 
αναφέρεται στην εγκληματική ενέργεια 
που συντάραξε τη χώρα κατά τον πρώτο 
επίσημο εορτασμό της ανατίναξης της 
γέφυρας του Γοργοποτάμου. Τούτο το 
συμβάν εξάλλου αποτελεί και τον πυρή-
να του έργου.

Το βιβλίο τούτο χαρακτηρίζουν δύο 
διακριτές τοποθετήσεις. 

Πρώτον, παρουσιάζονται περιστατικά 
καθ’ όλο το εύρος του, παρουσιασμένα 
με απόλυτη ειλικρίνεια, επιβεβαιωμένα 
συχνά από αυτόπτη και αυτήκοο μάρτυ-
ρα. Δεύτερον σε κάθε σχεδόν κεφάλαιό 
του παρατίθενται επίσημα δεδομένα 
που έπονται της διήγησης ώστε να 
επιβεβαιώνονται και να υποστηρίζονται 
τα λεγόμενα και να ενισχύεται η εγκυ-
ρότητά τους. Είναι οι αναφορές με τον 
χαρακτηρισμό «Ευρύτερο περιβάλλον». 

Γενικά και με απλά λόγια επιδιώκεται η 
ακρίβεια και η αλήθεια της αφήγησης και 
η αντικειμενικότητα στο μέτρο του δυ-
νατού και την εκτίμηση του συγγραφέα.

Από το «ΧΑΚΙ...», παρότι περιορισμέ-
νο σε μέγεθος πόνημα, πέρα από την 
καθ’ αυτό διήγηση ο αναγνώστης μπορεί 
από τις γραμμές του να πάρει σε μορφή 
μηνύματος και μία γεύση της κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής και της ατμόσφαιρας 
που είχε δημιουργηθεί σχεδόν εξήντα 
χρόνια πριν, τότε που παρόλη την θεω-
ρούμενη σταθεροποίηση της πολιτικής 
κατάστασης, ακόμα καραδοκούσε η 
καχυποψία, η αβεβαιότητα, η ύπαρξη 
μικροτήτων ενώ, παράλληλα η ανθρωπιά 
και η ευγένεια πότε-πότε, όπου τύχαινε 
ή χρειαζόταν, έδιναν ένα θετικό παρόν. 

Το «ΧΑΚΙ...» ως αφήγημα αποτελεί 
μιαν απλή αλλά αντικειμενική επιθεώ-
ρηση μιας κάπως περασμένης εποχής.

    
   Λ.Π.

Αλέξανδρος Γ. Τσαγκαρέλλης
“Λόγου Αντίλογος”
(Σήματα Λυγρά)
24 γράμματα εκδόσεις

Ιδού η εξαίρεση στα 
ήθη και τα έθη της 
ενεστώσας Λεσβια-
κής Γραμματείας. Έτσι 
στις επόμενες αράδες 
αφοσιώνομαι στοχα-
στικά στην πρώτη 
τυπωμένη ποιητική 
συλλογή του γνωστού 
δόκιμου πεζογράφου 

Αλέξανδρου Γ. Τσαγκαρέλλη «Λό-
γου Αντίλογος/Σήματα Λυγρά», μια 
ολοκληρωμένη πενταμερή σουίτα 
μπαλέτου, έμπλεη δραματικής θεα-
τρικότητας.

Τα πέντε δραματικά της μέρη σε 
αντιστοιχία με τρία στάσιμα έκαστο, 
συναποτελούνε αυτή την ποιητική 
σουίτα ως: η «Γένεσις», η «Πτώση», η 
«Ελπίς», τα «Σήματα Λυγρά» και «Τ’ 
αναποδογύρισμα της Κλεψύδρας».

Το δραματικό μέρος της «Γενέσε-
ως», περιστρέφεται γύρω από τον 
επιστρακισμό του Αισχύλου, ανα-
φερόμενο στα κοσμικά στοιχεία της 
αιώνιας Ελλάδας, ως δυστοπίας μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, ελαυνόμενης από 
την αείφορη συμπαντική δημιουργία, 
εν μέσω της θείας Ευχαριστίας του 
ανθόφορου έρωτα. 

Στο αντίστοιχο δραματικό μέρος της 
«Πτώσης» ιχνογραφείται η αρχαιοημι-
τονοειδής καμπύλη, της υποδούλωσης 
της καθημερινής ζωής, ως εκμετάλλευ-
σης ανθρώπου από άνθρωπο, καταπιε-
στικού ανακτά στον καταναγκασμό της 
φρικτής πενίας και της συντριπτικής 
δουλείας. 

Στο σχετικό δραματικό μέρος της 
αείφορης «Ελπίδος» οιστρηλατείται η 
ομοθυμία και η αγαστή ομόνοια μιας 

εποχής, δημιουργικότητας. Αντιστικτι-
κά διατραγωδεί την άοκνη προσπάθεια 
διαστρέβλωσης και φαλκίδευσης του 
Καθαρού Λόγου. Ωστόσο υφίσταται 
πάντοτε εις πείσμα όλων των δαιμό-
νων, το ροδαλό χαμόγελο της ελπίδας 
και της ακραιφνούς ομορφιάς, έναντι 
στον ένοχο αποφορτισμένο διαλεκτικό 
Λόγο.

Στα «Σήματα, Λυγρά» τα δύστηνα 
δαιμόνια στέργουνε να «φρίττουσιν οι 
Νόες» κι εν παντί καιρώ να εντέλλονται 
όπως «σπεύσον εξαναστήναι».

Στην εποχή μας της αλλοτρίωσης 
καθίσταται ανύπαρκτη ως έλλογη κάθε 
σύγκρισης και κάθε αξιολογικής κρί-
σης. Έτσι απαξάπαντες οι εχέφρονες 
αισθανόμαστε ανέστιοι, με μύριους 
όσους πολυσήμαντους αναστεναγ-
μούς, ενάντια στην αναίρεση των αι-
σιόδοξων χαιρετισμών των εκάστοτε 
ούριων ανέμων. 

Στο «Αναποδογύρισμα της Κλεψύ-
δρας» ανά τους αλλεπάλληλους αιώνες, 
οι επερχόμενες αλληλοδιάδοχες γενιές 
καταρχάς οφείλουν κι εν συνεχεία πα-
σχίζουν, όπως αναποδογυρίσουν την 
απαισιόδοξη κλεψύδρα της Ιστορίας, 
προτάσσοντας τα στήθη τους ενάντια 
στους εκάστοτε ποικιλώνυμους εξου-
σιαστές. 

Στην ούτως ή άλλως πανδαισία της 
Ζωής απαξάπασες στέργουν, όπως 
αναποδογυρίζοντας, την κλεψύδρα 
προσφέρουνε μιαν υποσχόμενη ανά-
καμψη.

Επιλογικά  στην πλέον πρόσφατη 
τυπωμένη «Φιλολογική Πρωτοχρονιά» 
Νο 70 του 2021, συμπεριληφθήκανε τα 
υπέροχα ποιήματα του «Είμ’ Εγώ», το 
«Ερωτικό», η «Προσευχή», η «Σιωπή», 
και τα «Έπιπλα Παλιά», που παλινδρό-
μησαν από τον επικολυρισμό έως το 
διθύραμβο. 

Δήμος Καρατζόγλου
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Σε κίνδυνο δελφίνια και φάλαινες
Δραµατική µείωση του πληθυσµού δεκάδων ειδών 

που ζουν στις ευρωπαϊκές θάλασσες!
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής*

Παρότι το θέμα έρχεται κάθε τόσο 
στην επικαιρότητα, εν τούτοις στους 
περισσότερους δεν είναι γνωστό ότι 
στις ελληνικές θάλασσες κατοικούν με-
ρικά από τα πιο σπάνια θηλαστικά. Από 
το κοινό δελφίνι και τις φώκιες, ώς τις 
φάλαινες φυσητήρες και τους μεσο-
πλόδοντες (είδος οδοντωτής φάλαινας) 
ένα από τα πιο δυσπρόσιτα και γι’ αυτό 
άγνωστα ζώα του πλανήτη. Τα μεγαλύ-
τερα από αυτά, όπως η εικοσάμετρη 
πτεροφάλαινα εντοπίζονται στα ανοι-

χτά του Ιονίου και τα νότια της Κρήτης, 
ενώ τα δελφίνια και οι φώκιες συναντώ-
νται και σε κλειστούς κόλπους όπως εί-
ναι ο Αμβρακικός ή ο Κορινθιακός.

Τα θηλαστικά αυτά είναι πολύτιμα για 
την ισορροπία των οικοσυστημάτων και 
τον πλούτο τους, όμως αντιμετωπίζουν 
σοβαρές απειλές, όλες ανθρωπογενείς. 

Φάλαινες που συγκρούονται με πλοία, 
εξαιτίας της υπερβολικής θαλάσσιας κί-
νησης που τις αποπροσανατολίζει, και 
άλλα είδη που πεθαίνουν από τα ηχο-

βολιστικά συστήματα των πολεμικών 
πλοίων, δελφίνια που πεθαίνουν από 
την κατάποση πλαστικών, φώκιες που 
δέχονται τα χτυπήματα των ψαράδων ή 
σκοτώνονται από την παράνομη χρήση 
δυναμιτών είναι μερικά από όσα εγκλη-
ματικά συμβαίνουν στις θάλασσές μας. 

Στο παρελθόν οι θάλασσες έσφυζαν 
από ζωή, κοπάδια πολλών εκατοντά-
δων δελφινιών παρουσιάζονταν τακτι-
κά στους ναυτικούς, ήταν ορατά από 
τις ακτές και έβρισκαν τον δρόμο τους 
στις καλλιτεχνικές απεικονίσεις των 
αρχαίων πολιτισμών. Το πώς φθάσαμε 
από αυτή την εικόνα στη ζοφερή πραγ-
ματικότητα του να κινδυνεύει με εξα-
φάνιση ακόμη και το κοινό δελφίνι και 
κυρίως, το πού θα βρισκόμαστε σε λίγα 
χρόνια, αν δεν αλλάξει κάτι, είναι μία 
ιστορία που γεννά έντονους προβλημα-
τισμούς. Κάποιες από τις απειλές είναι 
εύκολα διαχειρίσιμες. 

Τη δεκαετία 2010-2020, φαλαινοθή-
ρες στη Νορβηγία, τα Νησιά Φερόες, 
την Ισλανδία και τη Γροιλανδία σκό-
τωσαν 52.966 κητώδη, μεταξύ άλλων 
κοινές φάλαινες, πτεροφάλαινες, στα-
χτοδέλφινα, φώκαινες, όρκες. Το κυ-
νήγι έχει ξεφύγει από το πλαίσιο της 
παραδοσιακής δραστηριότητας που 

ήταν θεμελιώδης για την επιβίωση των 
κατοίκων του αρκτικού κύκλου και διε-
ξάγεται κυρίως για εμπορικούς λόγους. 
Τα περισσότερα κητώδη εξάγονται 
στην Ιαπωνία, όπου υπάρχει ακόμη ζή-
τηση για το κρέας της φάλαινας, ή σερ-
βίρονται στους τουρίστες, ενώ το λίπος 
τους και ο σκελετός τους γίνονται πρώ-
τες ύλες για πολλές χρήσεις, ακόμα και 
για σουβενίρ. «Οι επιστημονικές έρευ-
νες που θα εκτιμούσαν κατά πόσον 
αυτό το κυνήγι διεξάγεται με βιώσιμο 
τρόπο απουσιάζουν», αναφέρει η έρευ-
να της Ocean Care, η οποία πάντως 
υποστηρίζει ότι ο δραστικός περιορι-
σμός του κυνηγιού των κητωδών είναι 
το πιο απλό από τα μέτρα που μπορούν 
να ληφθούν για την προστασία τους. 

Τα κητώδη (φάλαινες, δελφίνια, φώ-
καινες) των ευρωπαϊκών θαλασσών, 
απειλούνται πολύ περισσότερο από 
όσο αντίστοιχα είδη σε άλλες περιοχή 
του πλανήτη. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη 
διαθέτει το πιο προχωρημένο και ολο-
κληρωμένο ρυθμιστικό σχέδιο για την 
προστασία τους.

Αυτό το παράδοξο διερευνά η διε-
θνής οργάνωση για την προστασία των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων “Ocean 
Care”. 

ΜεσοπλόδονταςΦάλαινες στην Άνδρο; Κι όμως υπάρχουν
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Ο πιο αξιόπιστος οδηγός για την κα-
τάσταση των ειδών εκπονείται από την 
IUCN, τη Διεθνή Ενωση για τη Βιολογία 
Διατήρησης των Ειδών. Σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα, επιστήμονες ειδικοί 
σε κάθε τομέα, εξετάζουν όλες τις δι-
αθέσιμες μελέτες και κατατάσσουν τα 
είδη σε ένα φάσμα που κυμαίνεται από 
το «δεν μας ανησυχεί» ώς το «εξαφα-
νίστηκε». Διατρέχοντας την κόκκινη 
λίστα της IUCN για τα κητώδη στην 
Ευρώπη, διαπιστώνουμε ότι κινδυνεύ-
ουν δεκάδες είδη, ενώ από τους τρεις 
πληθυσμούς και υποπληθυσμούς που 
βρίσκονται στο τελευταίο σκαλί, ένα 
βήμα πριν από την εξαφάνιση (Critically 
Endangered Status), ο ένας ζει στην Ελ-
λάδα. Πρόκειται για το κοινό δελφίνι 
(delphinus delphis) του Κορινθιακού 
Κόλπου. Τα άλλα δύο είδη που διατρέ-
χουν άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης στην 
Ευρώπη είναι οι όρκες στα στενά του 
Γιβραλτάρ και οι φώκαινες (porpoise – 
μικρά κητώδη που συχνά συγχέονται 
με δελφίνια) στη Βαλτική θάλασσα. 

Διαφορετικά είδη δελφινιών επιλέ-
γουν άλλη τροφή και επιδεικνύουν δι-
αφορετική συμπεριφορά. Ετσι, την ίδια 
στιγμή που στον Κορινθιακό Κόλπο 
υπάρχει ένας μεγάλος και υγιής πληθυ-
σμός περίπου 1.300 ζωνοδέλφινων (και 
ένας μικρότερος πληθυσμός μετακινού-
μενων ρινοδέλφινων), δεν έχουν απο-
μείνει παρά 22 κοινά δελφίνια, καθώς 
τα είδη αντιδρούν εντελώς διαφορετικά 
στις περιβαλλοντικές πιέσεις. Προκει-
μένου να επιβιώσουν, τα κοινά δελφίνια 
του Κορινθιακού έχουν εγκαταλείψει 
τα ρηχά, όπου κανονικά γευματίζουν 
με σαρδέλες και γάβρους, τροφή που 
έχει λιγοστέψει εξαιτίας της υπεραλίευ-
σης. Αναγκάζονται να ζουν στα βαθιά, 
σχηματίζοντας κοινά κοπάδια με τα 
ζωνοδέλφινα και ζευγαρώνοντας μαζί 
τους. Το περίγραμμα του πτερυγίου 
κάθε δελφινιού και οι χρωματισμοί στο 

σώμα του διαφέρουν, έτσι αν κανείς 
περάσει αρκετό χρόνο παρατηρώντας 
και φωτογραφίζοντας όλα τα δελφίνια 
μιας περιοχής, μπορεί να τα αναγνωρί-
σει σχεδόν ένα προς ένα. 

Ο επιστήμονας που το έκανε αυτό, 
αφιερώνοντας 21 χρόνια στην μελέτη 
των δελφινιών της Ελλάδας, πρώτα στο 
Ιόνιο και εν συνεχεία στον Κορινθιακό 
είναι ο Ιταλός θαλάσσιος βιολόγος Τζο-
βάνι Μπεάρτσι. Τα μοντέλα που προέ-
κυψαν από τη δουλειά του Μπεάρτσι, 
της Νίνα Λουίζα Σαντοστάζι, ειδικής 
στη μελέτη πληθυσμών ζώων στο πανε-
πιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης και του 
Γάλλου ειδικού στη δημογραφία ζώων, 
Ολιβιέ Ζιμενέ είναι άκρως ανησυχητι-
κά. Στην τελευταία έρευνα (Santostazi 
et al, 2020 στην επιθεώρηση Ecological 
Modeling), οι επιστήμονες εκτιμούν ότι 
οι πιθανότητες εξαφάνισης του πληθυ-
σμού των κοινών δελφινιών στον Κο-
ρινθιακό μέσα στα επόμενα 16 χρόνια 
είναι πολύ μεγάλες. Η εξαφάνιση θα 
προέλθει μέσα από την επικράτηση 
υβριδίων ζωνοδέλφινων-κοινών δελφι-
νιών, ενώ ήδη τα υβρίδια είναι διπλάσια 
από τα εναπομείναντα κοινά δελφίνια. 
«Είναι πολύ πιθανό τα κοινά δελφίνια 
να εξαφανιστούν», εκτιμά ο Μπεάρτσι. 
«Τα υβρίδια δεν είναι κάτι καλό για ένα 
είδος, σίγουρα όχι στην έκταση που 
συμβαίνει». 

Η επιστημονική πρόβλεψη ισχύει «αν 
δεν αλλάξει τίποτα». Συνολικά, ο Μπε-
άρτσι παρατηρεί με θλίψη ότι τα ζώα 
που επιβιώνουν είναι τελικά αυτά που 
προσαρμόζονται στον άνθρωπο, τα πε-
ριστέρια, οι αρουραίοι, οι αλεπούδες ή, 
αν μιλάμε για δελφίνια, τα ρινοδέλφινα, 
που έχουν την ευχέρεια να μπαινοβγαί-
νουν στον Κορινθιακό και να τρέφονται 
με ψάρια που ξεφεύγουν από τις ιχθυ-
οκαλλιέργειες.

Επειτα από επισταμένες προσπάθειες 
του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών 

«Πέλαγος» και άλλων οργανώσεων, ο 
Κορινθιακός κηρύχθηκε προστατευό-
μενη περιοχή «Natura 2000» το 2018, 
αλλά η υπεραλίευση από μηχανότρατες 
και γρι γρι δεν έχει σταματήσει. Ο δι-
ευθυντής του ινστιτούτου Αλέξανδρος 
Φραντζής επισημαίνει ότι, πέρα από 
τα κοινά δελφίνια του Κορινθιακού, σε 
κίνδυνο βρίσκονται οι φυσητήρες στην 
ελληνική τάφρο και οι φώκαινες στο 
Θρακικό πέλαγος. Πολύ πρόσφατα, η 
ελληνική πολιτεία αναγνώρισε επιτέ-
λους ότι υπάρχει πρόβλημα πρόσκρου-
σης των φυσητήρων σε πλοία, χωρίς 
όμως να κάνει ακόμη το απαραίτητο 
βήμα, που είναι να συστήσει στα πλοία 
την αποφυγή των περιοχών στις οποίες 
ζουν τα μεγάλα και εντυπωσιακά αυτά 
κητώδη. Αλλα μέτρα προστασίας κητω-
δών θα ήταν η μείωση του ανθρωπο-
γενούς θορύβου, με τη ελάττωση της 
ταχύτητας των σκαφών, όπως προτεί-

νεται αναλυτικά στην έκθεση της Ocean 
Care. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα 
πρέπει να είναι ουσιαστικά, όχι θεω-
ρητικά. «Η προστασία πρέπει να είναι 
τέτοια που να την αντιλαμβάνονται και 
τα δελφίνια», επισημαίνει ο Μπεάρτσι. 
Είναι έξυπνα ζώα, δεν τα κοροϊδεύει 
κανείς εύκολα.

«Χρειάζεται ταυτόχρονα ενημέρω-
ση, εκπαίδευση και επιτήρηση για να 
προστατευθούν οι πληθυσμοί που κιν-
δυνεύουν με εξαφάνιση»,γι’ αυτό τον 
λόγο έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους 
τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις 
που ασχολούνται με το περιβάλλον και 
συγκεκριμένα οι WWF Ελλάς, ΜΟΜ, 
Πέλαγος και Θέτις στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Life. Για 
την αντιμετώπιση των απειλών, οι ΜΚΟ 
συνεργάζονται με τις τοπικές κοινωνίες 
και υπηρεσίες.

«Ιδιαίτερα το Λιμενικό προσφέρει 

Φώκια του Αιγαίου
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πολύ μεγάλη βοήθεια, είναι όμως απα-
ραίτητο να υιοθετηθεί ένα εθνικό σχέ-
διο δράσης, το οποίο θα αντιμετωπίζει 
τις αιτίες των απειλών», λέει ο Γιώργος 
Παξιμάδης, υπεύθυνος περιβάλλοντος 
της WWF Ελλάς.

Βοήθημα: Εφημ, “Καθημερινή”,γράφουν οι δημοσιο-
γράφοι Ευρυδίκη Μπερσή και Ματθαιος Τσιμιτακης

Σε κίνδυνο θαλάσσια θηλαστικά

03.08.2013 

«Τον Νοέμβριο του 2011 ξιφιοί ξε-
βράστηκαν τόσο σε ακτές του Ιονίου, 
όσο και στην Ιταλία. Αργότερα μάθαμε 
ότι το ιταλικό πολεμικό ναυτικό έκανε 

ασκήσεις στην περιοχή με χρήση των 
ηχοβολιστικών του συστημάτων. Η 
υπεραλίευση δεν επιτρέπει στα μεγάλα 
θηλαστικά που τρέφονται με γαρίδες 
και καλαμάρια να έχουν πρόσβαση σε 
αρκετή τροφή. Η κίνηση των πλοίων 
παράγει θόρυβο, ο οποίος μπερδεύ-
ει τις φάλαινες που «βλέπουν» με τον 
ήχο μέσα στο νερό με αποτέλεσμα να 
συγκρούονται. Η κατάσταση είναι πο-
λύπλοκη και εύθραυστη», εξηγεί ο Βαγ-
γέλης Παράβας, βιολόγος, υπεύθυνος 
του τομέα προστασίας και πολιτικής 
της ΜΟΜ και επιστημονικός υπεύθυ-
νος του προγράμματος Θάλασσα.

Το κοινό δελφίνι δεν είναι ακριβώς 
«κοινό» πια, αφού αριθμεί περί τα 15 
μέλη μόνο, στο Ιόνιο Πέλαγος, σύμφω-
να με τους επιστήμονες, ενώ μικροί εί-
ναι και οι πληθυσμοί των φαλαινών. 

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΕΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΛΕΙΜΩΝΕΣ των ουρα-
νών, που τώρα διαπορεύεσαι, ξέρω πως 
εσύ θα με καταλάβεις, γιατί δε βρήκα 
το κουράγιο να παρευρίσκομαι πλάι 
σου, την ώρα της εξόδιας ακολουθίας 
σου και ναρθώ να σ’ αποχαιρετήσω.

Δεν ήταν, αγαπημένη μου, που δεν το 
μπορούσε το σώμα μου. Ήταν που δεν 
το άντεχε η ψυχή μου. Έστω για να σου 
πω ένα ποίημα, απ’ τα τόσα που είχα 
γράψει για σένα. Ήταν έξω απ’ τη λο-
γική μου ν’ αποδεχθώ μια πραγματικό-
τητα, που με υπερέβαινε, μια απώλεια 
που με συνέθλιβε και με αφορούσε 
προσωπικά.

Δεν ήμουν - αλλοίμονο - ο μυθικός 
Άτλαντας, με το μαρτύριό του, για να 
σηκώσω στους ώμους μου τον ασή-
κωτο βράχο της απουσίας σου, βράχο 
τόσο βαρύ και αμετακίνητο, όση ήταν 
και η οδύνη που μ’ εξουθένωνε. Ν’ ανη-
φορίζω στον Όλυμπο, κρατώντας στην 
ράχη μου τον ουρανό κι αυτός να κα-
τρακυλάει στα τάρταρα. 

Ήταν - το ξέρω - το χρέος μου ιερό, 
όμως χρέος δυσβάσταχτο, να σε δω σ’ 
ένα φέρετρο κι ας ήταν χρέος ανθρώ-
πινο. Δεν μου ήταν μπορετό να σ’ αντι-
κρύσω με κλειστά τα ωραία σου βλέ-
φαρα κι εσύ να με βλέπεις περίλυπο, 
με τα μάτια της ψυχής σου, τις στιγμές 
της μετοικεσίας σου: να βρίσκομαι πλάι 
σου, έστω για να σου δώσω, λίγη απ’ τη 
ζεστασιά της ανάσας μου. Γιατί, ξέρω, 
πως δίχως φωτιά, θα κρυώνεις μονάχη, 
κάτου απ’ τα ψηλά κυπαρίσσια.

Μου είχες εμπιστευθεί την καρδιά 

Στη Μυτιληνιά Αρεοπαγίτισσα
Αιμιλία Λίτινα

T Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Σ   Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΥ

Α ι μ ι λ ί α  μου,

σου - και το «εμπιστεύομαι», υπέρκει-
ται του «χαρίζω» - και μου ήταν αδιανό-
ητο, εσύ να μ’ απαρνηθείς.

Δεν ήμουν έτοιμος - πίστεψέ με - να 
συμβιβαστώ με την ιδέα, πως θα έφευ-
γες πρώτη εσύ, σ’ ένα τόσο μακρινό και 
ανεπίστροφο ταξίδι.

Πώς θα μπορούσα, Α ι μ ι λ ί α μου, 
να τιθασέψω τ’ άλογα του Αχέροντα, 
που άκουγα από καιρό το ποδοβολη-
τό τους, καθώς έρχονταν να σε πάρουν 
στην Αχερουσία. Το έβλεπα πως ακρά-
τητος φυσούσε ο άνεμος του θανάτου 
για σένα κι εγώ δεν ήμουν ο Αίολος, να 
μπορώ να τον σταματήσω και να του 
αλλάξω τον μοιραίο του δρόμο.

Ποιο ποίημα να γράψω τώρα, καλή 
μου, για σένα. Ποιος στίχος θα βρεθεί 
να με υπακούσει. Να σε κάνει όνειρο, 
να σε κάνει έμπνευση, να σε κάνει ποί-
ηση.

Ήσουν άρρωστη και είχαμε, κατ’ ανά-
γκη, αποξενέψει, καθώς αδήριτη μοίρα 
σε ταλάνιζε, με γιατρούς και νοσοκο-
μεία.

Μια και ήμουν πρεσβύτερός σου, 
έπρεπε πρώτος εγώ να κλείσω την αυ-
λαία, πρώτος εγώ να σ’ αποχαιρετήσω. 
Να σηκώσεις εσύ το βράχο της δικής 
μου φυγής. Όμως, άλλα πρόσταζε ο τα 
πάντα πληρών.

Τι άλλο να σου μαρτυρήσουν τα λό-
για μου, αφού τώρα χάνουν το νόημά 
τους και σαν έπεα πτερόεντα καταπνί-
γονται στους οδυρμούς της στιγμής.

Πάντα μου έλεγες, πως θαύμαζες τη 
«Λήθη», το ποίημα του Λορέντζου Μα-

Δελφίνια
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βίλη, για τη φιλοσοφημένη του σημασία 
και πως είναι καλότυχοι οι νεκροί που 
λησμονάνε «την πίκρια της ζωής». Πως 
δεν θέλουν οι νεκροί να τους κλαίμε, 
όπως έγραφε ο ποιητής. Όμως, άμοι-
ροι εμείς οι θνητοί, πώς μπορεί να μην 
τους θρηνούμε, πώς γίνεται να λησμο-
νάμε τους αγαπημένους μας, όταν μας 
τους παίρνουν στο πέρασμά τους, τα 
ρεύματα της λήθης.

Όταν σε γνώρισα, Α ι μ ι λ ί α, δύο 
ήταν τα δρομολόγια της ζωής σου: τα 
δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων και 
η εκκλησία της Κυριακής. Το τρίτο σου 
δρομολόγιο ήμουν εγώ. Πάντα ενδι-
αφερόσουν για την επιστημονική και 
λογοτεχνική μου σταδιοδρομία, συχνά 
περισσότερο, απ’ όσο ενδιαφερόμουν 
ο ίδιος εγώ.

Η γενναιοδωρία σου υπήρξε παροι-
μιώδης, όχι μόνο απέναντι σ’ εμένα, μα 
και απέναντι σε όσους σ’ αγάπησαν και 
σε γνώρισαν από κοντά. Ένα έπαιρνες 
και εκατομμύρια πρόσφερες.

Καθώς σε προπέμπω, σήμερα, στο 
θρόνο του άπλαστου και στις συστοιχί-
ες των άστρων, οι καμπάνες των ουρα-
νών σημαίνουν, να σε υποδεχθούν στη 
χαρά των αγγέλων και των νηπίων, των 
ασφοδέλων και των υακίνθων.

Μεθίστασαι, αγαπημένη, στους κό-
σμους της αιώνιας γαλήνης και του 
ειρηνικού ύπνου, εξοφλώντας τα αν-
θρώπινα τάλαντα, λυτρωμένη απ’ τα 
επώδυνα δεσμά της ζωής, για να επανε-
νταχθείς στην αρχαία χορεία των προ-
σφιλών σου, προπαντός στην αγκαλιά 
της μητέρας σου, που σε προστάτευε 
αδιαλείπτως κι είχε νύχτα και μέρα την 
έγνοια σου.

Ώρα καλή σου, λοιπόν, και άσπιλος 
ας είναι ο τάφος σου.

Ασκητές, ιερείς, ομολογητές και μα-
θητές του Χριστού, εν ειρήνη και εν 
μαρτυρίω τελειωθέντες, που τόσο τους 
πίστευες, σε περιμένουν με αναμμένες 

λαμπάδες, να σου απευθύνουν το «ως ευ 
παρέστης», στις πύλες του παραδείσου.

Οδεύεις στη βιβλική στράτα, κλεί-
νοντας τον κύκλο του βίου σου, για τα 
υψώματα της Άνω Ιερουσαλήμ, συνά-
γωγος του ετοιμασμένου σου χώρου, 
όπου «οδός άνω και κάτω μία», για να 
συμμετρηθείς στα τάγματα των Χερου-
βείμ και των Σεραφείμ: ωραία, όπως 
ήσουν όταν σε γνώρισα.

Άγε, λοιπόν, Α ι μ ι λ ί α  μου.
Καλοτάξιδη νάσαι στην αιωνιότητα, 

«εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν 
τόπω αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, 
λύπη και στεναγμός», όπως λέει ο εκ-
κλησιαστής.

Μακάρια και θεοφόρος η οδός που 
τώρα πορεύεσαι: σεμνή, χαρισματική, 
εν εντιμότητι βιώσασα, στρατοκόπος 
και πάλλευκη άνασσα της δικαιοσύνης.

Σ’ αποχαιρετώ κι εγώ οδυνόμενος, ο 
ταπεινωθείς Ζακχαίος της συκομορέας 
και δέομαι, κατά το ρήμα του ψαλμω-
δού, «δρόσος Αερμών, καταβαίνουσα  
επί τα όρη Σιών» και ατμίδες λιβανωτού 
ν’ αρωματίζουν το δρόμο σου. 

Χαίρε Α ι μ ι λ ί α μου:
«Άνθρωπος ωσεί χόρτος
αι ημέραι αυτού,
ωσεί άνθος του αγρού, 
ούτως εξανθήσει».
Έφυγες, για να γίνεις αυτό που ήσουν 

πριν γεννηθείς.
Άγγελος! 
Επειδή Μάη μήνα γεννήθηκα - στις 7 

- δέξου σαν μύρο στον τάφο σου, τις 
πασχαλιές του ανοιξιάτικου μήνα μου 
κι ας ευωδιάζουν για πάντα το φέρετρό 
σου - το φέρετρο που βαθιά σε κοιμί-
ζει, το ασήκωτο, το απαρηγόρητο, το 
απελπισμένο και μοναδικό. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ
                                                           

Καθηγητής Φυσικής 
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