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Αγαπημένοι φίλοι και μέλη της Παροικίας μας!

Αυτήν την περίοδο είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων, να 

αντιμετωπίσουμε πολλά δύσκολα και δυσάρεστα θα έλεγα προβλήματα 

και καταστάσεις: Πανδημία, κλιματική αλλαγή, φωτιές κ.α.

Αναγκαστήκαμε ν’ αλλάξουμε τις συνήθειες μας, τον τρόπο της ζωής 

μας γενικά. Περιοριστήκαμε από ανάγκη, απομονωθήκαμε ακόμα κι 

από την οικογένεια, κι από τα φιλικά μας πρόσωπα. 

Γεγονός είναι, ότι ο κίνδυνος καραδοκεί παντού, και θα πρέπει να 

είμαστε προσεκτικοί για τούτον τον λόγο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με μεγάλη προσοχή, προχωρεί από δω και 

πέρα, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις ανάγκες του Συλλόγου. 

Κανουμε προσπάθεια, για να ξαναγίνει ο χώρος μας φιλόξενος, όπως τον 

είχαμε αρχικά διαμορφώσει. Έχουμε ακόμα το κουράγιο και ελπίζουμε 

να λυθούν σύντομα τα υπάρχοντα προβλήματα, ώστε να μπορούμε πάλι 

ελεύθερα να ανταμώνουμε. Όπως γνωρίζετε, πλησίασε ο χρόνος της 

Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Δ.Σ. για την επόμενη διετία και 

χρειαζόμαστε τη δική σας συμμετοχή. 

Κάνω έκκληση σε όλους, αλλά ιδιαίτερα στα νεότερα μέλη των 

οικογενειών σας, να αγκαλιάσετε την προσπάθεια που γίνεται για να 

υπάρξει μια συνέχεια στη “Λεσβιακή Παροικία” με τη συμμετοχή και το 

ενδιαφέρον σας. 

Για να υπάρξει δυνατότητα ψήφου, θα πρέπει να έχει εξοφληθεί η 

συνδρομή σας για το 2021.

Και πάλι υπενθυμίζω, πόσο σημαντική είναι η συμπαράσταση όλων 

σας προς τη “Λεσβιακή Παροικία”, το σύλλογο που 56 ολόκληρα χρόνια 

εκπροσωπεί επάξια το νησί μας. Ένα νησί με ιστορία και πολιτισμό, το 

νησί που μας κάνει υπερήφανους και έχουμε χρέος να φροντίζουμε όλοι. 

Εικόνα εξωφύλλου: "Η Γέννηση του Χριστού", Ευαγγελιστάριο του αυτοκράτορα Φωκά 1120-30 
(Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
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Παράταση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών 
της “Λεσβιακής Παροικίας

Στο τέλος Νοεμβρίου έληξε η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και 
κατά συνέπεια θα έπρεπε να γίνουν οι εκλογές του συλλόγου μας που θα αναδείξουν 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή για την επόμενη διετία.

Όμως λόγω κορωνοϊού οι εκλογές μας προς το παρόν αναβάλλονται! 
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων  βάσει νόμου, έχει παραταθεί μέχρι τις 

31.12.2021, λόγω των επιπτώσεων του Covid (Άρθρο 78 ν. 4850/2021).
Πιστεύουμε όμως, μια και  το κράτος έχει δώσει επανειλημμένα παρατάσεις, θα 

ξαναδώσει και για τον επόμενο χρόνο.
Ακόμη βάσει του άρθρου 34 του καταστατικού μας δια μη προβλεπόμενη 

περίπτωση, στο παρόν καταστατικό, όπως τώρα η πανδημία του κορωνοϊού, η 
παράταση του παρόντος Δ.Σ. για κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να κανονιστεί 
με απόφαση των 2/3 του Δ.Σ. βάσει των διατάξεων του νόμου.

Λ.Π.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

14 Οκτωβρίου γιόρτασε στη Λέσβο
ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλλιανός

Μεγάλη γιορτή για τη Λέσβο, στις 
14 Οκτωβρίου καθώς γιορτάζει ο Άγι-
ος Ιγνάτιος και ένα από τα πιο γνωστά 
και ιστορικά μοναστήρια του νησιού, η 
Μονή Λειμώνος.

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτώβρη πλήθος 
προσκυνητών συρρέει στο μεγάλο μο-
ναστήρι, που βρίσκεται στην περιοχή 
της Καλλονής, ντόπιοι αλλά και ξένοι, 
καθώς η φήμη,του Αγίου ξεπερνά τα 
όρια του νησιού μας.

Φέτος, λόγω μέτρων για την πανδη-
μία δεν έγινε η λιτανεία της εικόνας, 
παρά μόνο ο Μέγας Εσπερινός και η 
Θεία Λειτουργία.

Ο Άγιος Ιγνάτιος, γιος ιερέα στη Μυ-
τιλήνη, γεννήθηκε το 1492 στο χωριό 
Φάραγγα της Λέσβου κοντά στην Καλ-
λονή, και ονομαζόταν Αγαλλιανός. Ο 
κατά κόσμον Ιωάννης σε νεαρή ηλικία 
παντρεύτηκε, και έγινε κι αυτός Ιερέας. 
Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, και 
όλων των παιδιών του (πλην ενός, που 
διαδέχθηκε τον Ιγνάτιο ως Ηγούμενος 
της Μονής Λειμώνος), από κάποια επι-
δημική αρρώστια, αποσύρθηκε στον 
τόπο του Μοναστηριού, ασχολούμενος 
με μελέτη, προσευχή και την καλλιέρ-
γεια του πατρικού κτήματος.

Όσον αφορά τον Άγιο, στα χρόνια 
της Τουρκικής κατοχής του νησιού, 
πρόσφερε μεγάλες και σημαντικές υπη-
ρεσίες στα εκεί μοναστήρια και στους 
υπόδουλους χριστιανούς. Για όλα αυτά, 
καθώς και για την αγιότητα της ζωής 
του, έγινε επί Ιερεμίου του Β’ το 1531 

Μητροπολίτης Μηθύμνης. Και στο νέο 
του πόστο ο Ιγνάτιος αναδείχτηκε άρι-
στος ποιμένας και έτσι θεάρεστα αφού 
ποίμανε το ποίμνιο του Χριστού, απεβί-
ωσε ειρηνικά το 1566.

Τη Μονή Λειμώνος, που αφιερώθηκε 
στον αρχάγγελο Μιχαήλ, την ίδρυσε σε 
χώρο παλιού μοναστηριού το 1526 και 
με το πέρασμα των χρόνων απέκτησε 
σημαντική κτηματική περιουσία. και 
διέθετε ελαιοτριβείο. Δημιουργήθηκε 
μάλιστα και Σχολή στην οποία δίδαξε 
ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, ενώ έχει και μια 
ανεκτίμητης αξίας βιβλιοθήκη, όπου 
υπάρχουν 516 χειρόγραφοι κώδικες 
από τον 9ο αιώνα, από τους οποίους 
οι 59 είναι περγαμηνές και οι υπόλοιποι 
χαρτώοι ή βαμβακεροί και μεταξωτοί, 
όπως επίσης και 20.000 βιβλία με παλαι-
ότερο αυτόν του 1498.

Νέα επίσκεψη του 
Πάπα Φραγκίσκου στη Λέσβο

Για δεύτερη φορά μετά το 2016 φαί-
νεται πως θα επισκεφθεί τη Λέσβο ο 
Πάπας Φραγκίσκος, με διπλωματική 
αντιπροσωπεία από το Βατικανό να 
έρχεται σήμερα στη Μυτιλήνη για να 
ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες. 
Το ταξίδι του Προκαθήμενου της Κα-
θολικής Εκκλησίας προγραμματίζεται 
να πραγματοποιηθεί σε δύο μήνες από 
τώρα και φαίνεται πως συνδέεται και 
αυτό με το μεταναστευτικό.

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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Τους διπλωμάτες θα υποδεχθεί στη 
Μυτιλήνη ο Γενικός Γραμματέας Υπο-
δοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνος Λογο-
θέτης, ο οποίος και θα τους ξεναγήσει 
στους χώρους του προσωρινο ΚΥΤ στο 
Μαυροβούνι. Σημειώνεται πως στην 
αντιπροσωπεία αυτή συμμετέχουν επί-
σης και στελέχη της ασφάλειας του Βα-
τικανού, όπως και ο Έλληνας Πρέσβης, 
ενώ ήδη βρίσκεται στη Μυτιλήνη ο 
νέος Αρχιεπίσκοπος Νάξου και Τήνου 
Ιωσήφ Πρίντεζης, που σε εθιμοτυπική 
συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη, 
Κώστα Μουτζούρη, τον ενημέρωσε για 
την επιθυμία του Πάπα να έρθει ξανά 
στη Λέσβο.

Η επίσκεψη του Προκαθήμενου της 
Καθολικής Εκκλησίας εντάσσεται στο 
πλαίσιο περιοδείας του που περιλαμβά-
νει και την Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε πως 
ο Πάπας Φραγκίσκος είχε βρεθεί ξανά 
στη Λέσβο το 2016 εν μέσω μεγάλης 
κορύφωσης της μεταναστευτικής κρί-
σης, όπου μάλιστα είχε και μια ιστορική 
συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
Ιερώνυμο.

Παρατήρηση πουλιών με κιάλια 
και τηλεσκόπιο, αλλά επίσης και 

δακτυλίωσή τους!

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καλλονής θέλοντας να προάγουν τη 
γνωριμία του κοινού με τον φυσικό 
πλούτο στο Γεωπάρκο της Λέσβου 
μας προσκαλούν σε εξορμήσεις, στην 
προστατευόμενη περιοχή του Κόλπου 
Γέρας. Βρισκόμαστε άλλωστε σε προ-
χωρημένο φθινόπωρο, όπου μας έχουν 

αφήσει και τα τελευταία πουλιά που θα 
ξεχειμωνιάσουν χαμηλά στην Αφρική.

Αυτή είναι ακριβώς η περίοδος που 
επίσης μετακινούνται τα είδη που θα 
περνούν το χειμώνα τόσο νότια όσο 
τα παράλια της Μεσογείου (Κοκκινο-
λαίμηδες, Δενδροφυλλοσκόποι, Μαυ-
ροσκούφηδες, Καρβουνιάρηδες, Μαυ-
ρολαίμηδες, Λευκοσουσουράδες, κ.ά.). 

Ο καλαμιώνας της Γέρας (έλος Ντίπι-
Λάρσος) είναι μια πολύ, καλή περιοχή 
να παρατηρήσουμε το φαινόμενο αυτό 
(παρατήρησης πουλιών με κιάλια και 
τηλεσκόπιο), αλλά επίσης και, τη δα-
κτυλίωσή τους! Και το πιο σίγουρο μέ-
ρος να βρούμε την Ψαθοποταμίδα, το 
πουλί που ξεχειμωνιάζει στη Λέσβο σε 
έλη και καλαμιώνες. Πιλοτικές μελέτες 
στην περιοχή μας αποκαλύπτουν πως 
ο καλαμιώνας του έλους Ντίπι-Λάρσος 
αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό σταθ-
μό για το μεταναστευτικό της ταξίδι 
προς ακόμα νοτιότερες περιοχές στη 
περιοχή του Αιγαίου, καθώς το είδος 
φτάνει μέχρι και μεμονωμένες περιο-
χές στα παράλια της βόρειας Αφρικής, 
όπως το Δέλτα του Νείλου.

Σημειώνουμε πως η δακτυλίωση που-
λιών είναι μια επιστημονική μέθοδος 
που εφαρμόζεται για τη μελέτη των 
άγριων πουλιών και περιλαμβάνει σύ-
ντομη παγίδευση πουλιών με σκοπό 
να ληφθούν κάποιες μετρήσεις και να 
τους τοποθετηθεί ένα μεταλλικό δα-
χτυλίδι στο πόδι πριν την απελευθέρω-
ση. Στόχος είναι το πουλί σε επόμενη 
επανασύλληψή του να δώσει πληροφο-
ρίες για τις διαδρομές μετανάστευσης, 
την ταχύτητα μετανάστευσης, το ποιες 
περιοχές είναι, σημαντικές για τα που-
λιά, το προσδόκιμο ζωής κάθε είδους 
κ.ά.. Η εξόρμηση συνδιοργανώνόθηκε 
με επιστήμονες από το Ελληνικό Κέ-
ντρο Δακτυλίωσης Πουλιών (Ε.Κ.Δ.Π) 
(με ειδική εκπαίδευση και άδεια από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος).

Έργα υπό εκτέλεση 
του Δήμου Δυτ. Λέσβου

Άμεση ήταν η απάντηση του Δημάρ-
χου Δυτικής Λέσβου στον Περιφερει-
ακό Σύμβουλο Θεόδωρο Βαλσαμίδη 
σχετικά με τα έργα της ασφαλτόστρω-
σης του δρόμου Καλό Λιμάνι - Γαβαθάς 
και την δημιουργία Αρχαιολογικής Συλ-
λογής στο Σκαλοχώρι.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος και τα 
δύο έργα έχουν ήδη δρομολογηθεί από 
τον Δήμο και μάλιστα για την βελτίω-
ση του δρόμου έχει δοθεί υπόσχεση 
από τον Περιφερειάρχη για χρηματο-
δότηση του έργου. Πιο συγκεκριμένα, 
η μελέτη για τον δρόμο Καλό Λιμάνι 
- Αρχαία Άντισσα - Γαβαθάς έχει ήδη 
ανατεθεί από τον Δήμο και ολοκληρώ-
νεται άμεσα, ενώ η μελέτη για το Πολι-
τιστικό Κέντρο Σκαλοχωρίου βρίσκεται 
στο στάδιο της σύνταξης.

Ο Δήμαρχος δηλώνει ότι συμφωνεί 
απόλυτα με την θέση ότι πρέπει να 
στηριχτεί η προσπάθεια της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων που λαμβάνει χώρα στην 
περιοχή του Ομβριόκαστρου - Κάστρο 
Αγίων Θεοδώρων, με εκπληκτικά έως 
τώρα ευρήματα: Ήδη η Τεχνική Υπηρε-
σία εκπονεί τη μελέτη ασφαλτόστρω-
σης της οδού από το Καλό Λιμάνι έως 
την Αρχαία Άντισσα και τον Γαβαθά, η 
οποία θα είναι έτοιμη άμεσα. Υπάρχει 
δε, προφορική δέσμευση από τον Πε-
ριφερειάρχη προς την Πρόεδρο και το 
Τοπικό Συμβούλιο Σκαλοχωρίου για τη 
χρηματοδότηση του έργου. 

Όσον αφορά στο ημιτελές εδώ και 
δεκαετίες Πολιτιστικό Κέντρο Σκαλο-
χωρίου, ήδη συντάσσεται μελέτη που 
θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του 2021.

Ο Δήμαρχος σημειώνει επίσης ότι 
το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτή-
των προς τον Δήμο, με το οποίο αιτεί-
ται την παραχώρηση του Πολιτιστικού  

Κέντρου Σκαλοχωρίου προκειμένου ο 
χώρος να χρησιμοποιηθεί για την έκθε-
ση των ευρημάτων που θα προκύψουν  
από τις ανασκαφές στην περιοχή, διαβι-
βάστηκε άμεσα στο Τοπικό Συμβούλιο. 

Συνεχές ωράριο στα μαγαζια για 
το κρουαζιερόπλοιο

Αισθητή η αλλαγή προσανατολισμού 
του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, 
καθώς ο Σύλλογος, προσαρμόζει το  
ωράριο λειτουργίας των καταστημά-
των της αγοράς με αφορμή την έλευση 
κρουαζιερόπλοιου στη Μυτιλήνη. Πρό-
κειται για το κρουαζιερόπλοιο "Seven 
Seas Splendor" που θα κάνει ενδιάμε-
σο σταθμό στη Μυτιλήνη, προερχόμε-
νο από την Κωνσταντινούπολη, με 350 
Αμερικανούς τουρίστες και θα παρα-
μείνει στο νησί μέχρι αργά το απόγευ-
μα, οπότε και θα αποπλεύσει με προο-
ρισμό το Κουσάντασι.

Είναι η πρώτη φορά που ο Εμπορικός  
Σύλλογος Μυτιλήνης ζητά την τροπο-
ποίηση του ωραρίου, ώστε τα μαγαζιά 
της αγοράς να λειτουργήσουν με συνε-
χές ωράριο μέχρι τις 6:00 το απόγευ-
μα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους 
επισκέπτες να βρουν καθ’όλη τη διάρ-
κεια της παραμονής τους ανοιχτή την 
αγορά.

Είναι ευκαιρία όπως δήλωσε ο Πρό-
εδρος του επιμελητηρίου να βρουν οι 
επισκέπτες «ζωντανή» την αγορά μας 
με ανοιχτά τα μαγαζιά και από κει και 
πέρα και εμείς να έχουμε τη δυνατότη-
τα να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, να 
δούμε δηλαδή σε τι μέγεθος είναι το 
όφελος για τα μαγαζιά από τις προσεγ-
γίσεις κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της 
Μυτιλήνης, για να κάνουμε περαιτέρω 
το σχεδιασμό μας.
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Ναυάγιο μεταναστών με 4 νεκρούς 

Ναυάγιο βάρκας που μετέφερε αλ-
λοδαπούς από τα τουρκικά παράλια 
σημειώθηκε, στα ανοιχτά της Χίου,  με 
τραγικό απολογισμό 4 νεκρούς, τρία 
παιδιά και μία γυναίκα. 22 ήταν τα άτομα 
που με ασφάλεια οδηγήθηκαν στη στε-
ριά και υπήρξε και ένας αγνοούμενος, 
καθώς κατά δήλωσή τους ήταν 27 τα 
άτομα τα οποία επέβαιναν στη βάρκα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενι-
κού, η βάρκα ήταν πρακτικά και η αιτία 
του ναυαγίου. Η εν λόγω βάρκα είχε ξε-
κινήσει από τα τουρκικά παράλια φορ-
τωμένη με υπεράριθμους επιβάτες (που 
παρεμπιπτόντως κανένας δεν φορούσε 
σωσίβιο), κάτι που σε συνδυασμό με 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες οδήγη-
σε στην αποκόλληση του «πατώματός» 
της, με αποτέλεσμα την ημιβύθισή της. 
Αφού ενημερώθηκε το Λιμενικό για την 
ημιβυθισμένη βάρκα ξεκίνησε μεγάλη 
επιχείρηση διάσωσης των επιβατών  
της στην οποία συμμετείχαν τέσσερα 
συνολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα 
ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμι-
κής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο του 
Ελληνικού Στρατού, ένα πλοίο δύναμης  
ΝΑΤΟ, τρία αλιευτικά σκάφη και τρία 
παραπλέοντα πλοία. Κατά την επιχείρη-
ση επικρατούσαν άνεμοι βόρειοι έντα-
σης 6 μποφόρ.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα της 
εκμετάλλευσης μεταναστών από εγκλη-
ματικές συμμορίες στο Αιγαίο. Αδί-
στακτοι λαθροδιακινητές βάζουν σε 
κίνδυνο ζωές σε βαριά φορτωμένες, μη 
αξιόπλοες λέμβους ανοιχτά της Χίου.  
Οι Τουρκικές Αρχές πρέπει να κάνουν 
περισσότερα για να αποτρέπουν την 
εκμετάλλευση από εγκληματικές συμ-
μορίες. Αυτές οι διελεύσεις δεν πρέπει 
να επιτραπούν ξανά».

Ελαιόλαδο του μέλλοντος

Συνυφασμένος με την καινοτομία ο 
Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός 
Στύψης, γνωστός ήδη για το διεθνώς 
αναγνωρισμένο και καταξιωμένο πλέον 
“ΛΑΔΙ ΣΤΥΨΗΣ”, προχωρά δυναμικά 
στην παραγωγή ενός νέου πρωτοπό-
ρου προϊόντος, που θα μπορούσαμε 
να χαρακτηρίσουμε και ελαιόλαδο του 
μέλλοντος. Ελαιόλαδο με ιδιαίτερες δι-
ατροφικές και λειτουργικές ιδιότητες, 
για την παραγωγή του οποίου αξιοποι-
ούνται παραπροϊόντα ελαιουργίας (πο-
μάσα ελιάς, φύλλα ελιάς κ.ά.) αλλά και 
ελληνικά βότανα και το οποίο δεν απο-
κλείεται να δούμε στο ράφι από τον 
ερχόμενο κιόλας Φλεβάρη. Όλα αυτά 
μέσα από τη συνεργασία του Συνεται-
ρισμού με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
στο πλαίσιο προγράμματος της Περι-
φέρειας Βορείου Αιγαίου.

«Πρόκειται για μια πιλοτική προσπά-
θεια, από την οποία όμως θα προκύψει 
ένα προϊόν που δεν θα είναι “απλό” 
ελαιόλαδο, αλλά ένα καινούργιο προϊόν 
ως αποτέλεσμα σημαντικής επιστημονι-
κής έρευνας».

Όπως αποκαλύπτουν, οι αναλύσεις 
από το συνεργαζόμενο Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, που βρίσκεται στη Λήμνο, 
είναι αυτές που θα καθορίσουν τα ακρι-
βή χαρακτηριστικά του νέου ελαιολάδου, 
που σε κάθε, περίπτωση θα έχει αυξη-
μένο χρόνο ζωής και υψηλότερη περιε-
κτικότητα σε αντιοξειδωτικά, αλλά μένει 
να διαπιστωθεί το πόσο περισσότερο σε 
σχέση με το «τυπικό» ελαιόλαδο.

«Ανάλογα με τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων, είναι εξαιρετικά πιθανό το 
καινοτόμο αυτό ελαιόλαδο από τη φε-
τινή κιόλας σοδειά να βγει στην αγορά 
από τον Φεβρουάριο και μετά.

ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ 
ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ

Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Ανοίγει τα φτερά του στους ουρα-
νούς της Ευρώπης το 5ο Γυμνάσιο Μυ-
τιλήνης, το οποίο συμμετέχει φέτος σ’ 
ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus 
μαζί με σχολεία της Ρουμανίας, της Ιτα-
λίας, της Πορτογαλίας, της Λιθουανίας, 
της Πολωνίας και της Τουρκίας.

Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης απέσπασε 
πέρυσι το βραβείο του «Σχολείου των 
Πολιτών» ολοκληρώνοντας δυο εκ-
παιδευτικά προγράμματα Erasmus και 
ενός Leonardo.

Όσον αφορά το φετινό πρόγραμμα, 
μια ομάδα σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από διαφορετικές γωνιές 

της ευρωπαϊκής ηπείρου ζήτησε μέσω 
του Erasmus παιδαγωγική ώθηση προς 
μια καλύτερη, βιωματική και πιο ολο-
κληρωμένη μελέτη των πτηνών που 
ζουν στην Ευρώπη. 

Όπως προέκυψε από έρευνα που 
προηγήθηκε του προγράμματος, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι 
σε θέση να απαριθμήσουν περισσότε-
ρα από δέκα, άγρια είδη πτηνών που 
ζουν στην ευρύτερη περιοχή τους.

Η έμπειρη ομάδα των εκπαιδευτικών 
του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης έχει θέ-
σει δύο ειδικούς στόχους:

Φοινικόπτερα στην αλυκή Καλλονής
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1. Εκπαίδευση μαθητών ώστε να είναι 
σε θέση, μέχρι τον Ιούνιο του 2022, να 
αναγνωρίζουν σε διαφορετικούς βιότο-
πους τουλάχιστον 60 είδη άγριων πτη-
νών, τα οποία μπορούν να παρατηρη-
θούν στις περιοχές των σχολείων των 
εταίρων του προγράμματος.

2. Δημιουργία, μέχρι τον Μάιο του 
2022, ενός Άτλαντα πουλιών που έχει 
τουλάχιστον 430 σελίδες, ως ανοιχτή 
εκπαιδευτική πηγή στο διαδίκτυο, σε 
τέσσερις γλώσσες, που θα περιέχει τα 
200 πιο σημαντικά είδη πουλιών που 
μπορούν να παρατηρηθούν σε διαφο-
ρετικές περιοχές της Ευρώπης. Ο Άτ-
λας αυτός προορίζεται να χρησιμοποι-
ηθεί ως παιδαγωγικός βοηθός τόσο στα 
σχολεία των εταίρων του προγράμμα-
τος, όσο και σε άλλα σχολεία δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
θα οργανωθούν υπαίθριες δραστη-
ριότητες σε κάθε σχολείο-εταίρο με 
ομάδες μαθητών, προκειμένου να με-
λετηθούν, να εντοπιστούν και να ανα-
γνωριστούν διαφορετικά άγρια είδη 

πτηνών σε συγκεκριμένους βιοτόπους, 
της περιοχής τους. Παράλληλα θα ορ-
γανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, 
προκειμένου να ληφθούν φωτογραφίες 
των τοπικών πτηνών (με βάση μια λίστα 
πτηνών που έχει συμφωνηθεί προη-
γουμένως και που προέρχεται από μία 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που δη-
μιουργήθηκε στην αρχή του προγράμ-
ματος), οι οποίες θα συγκεντρωθούν 
στον ευρωπαϊκό Άτλαντα πουλιών που 
θα απεικονίζει και θα περιγράφει, συ-
νολικά, τουλάχιστον 200 είδη πουλιών.

Τέλος, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, προβλέ-
πονται πέντε εκπαιδευτικά σεμινάρια 
κινητικότητας ώστε, να διασφαλιστεί 
η απαραίτητη γνώση αναφορικά με 
τη λήψη επιτυχημένων φωτογραφιών, 
αλλά και σχετικά με τον εντοπισμό 
ορισμένων σπάνιων ειδών πτηνών, την 
πρόβλεψη της παρουσίας ορισμένων 
ειδών σε συγκεκριμένους βιότοπους, 
καθώς και βιωματικές δράσεις. Στους 
ουρανούς της Ευρώπης.

Οχθοχελίδονα στην αλυκή Καλλονής Από την εκδήλωση των εγκαινίων

Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Ένας ανοιχτός εξωτερικός χώρος 
στο Midtown του Μανχάταν και από 
πάνω ένα ιδιαίτερο στέγαστρο που 
μοιάζει με καπέλο μάγου· μια μεγάλη, 
φωτεινή αίθουσα με πέντε επίπεδα γε-
μάτα βιβλία· ένα κέντρο εκπαίδευσης 
ενηλίκων· ένας όροφος ειδικά αφιερω-
μένος στα παιδιά και στους εφήβους, 
όπου μπορούν να παρακολουθήσουν 
τη διαδικασία ταξινόμησης των βιβλίων. 
Αυτά και πολλά περισσότερα περιμέ-
νουν τους κατοίκους και επισκέπτες 
της Νέας Υόρκης στη νεότερη βιβλιο-
θήκη της πόλης.

Η Stavros Niarchos Foundation 
Library (SNFL), το πλήρως ανακαινι-
σμένο και αναδιαμορφωμένο κεντρικό 
δανειστικό παράρτημα της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης (NYPL), 
άνοιξε επίσημα τις πόρτες της την 1η 
Ιουνίου 2021. Η μεταμόρφωση της βι-
βλιοθήκης πραγματοποιήθηκε εν μέρει 
χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συνολικού ύψους 
$55 εκατομμυρίων. Πρόκειται για τη 
δεύτερη μεγαλύτερη μεμονωμένη δω-
ρεά στην ιστορία της NYPL. 

«Είναι η κεντρική δανειστική βιβλι-
οθήκη που η Νέα Υόρκη χρειαζόταν, 
ήθελε και έπρεπε να έχει εδώ και και-
ρό», δήλωσε ο Πρόεδρος της NYPL, 
Anthony W. Marx. «Καθώς όλοι έχουμε 
το βλέμμα μας στραμμένο στην πολυα-
ναμενόμενη ανάκαμψη, είναι σημαντικό 
οι δημόσιες υποδομές να είναι ισχυρές 
και να υπάρχει εύκολη και ελεύθερη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις 
ευκαιρίες. Δεν υπάρχει σημαντικότερο 
δημόσιο έργο από αυτό για την επίτευ-
ξη τούτων των στόχων».

«Αυτή η βιβλιοθήκη είναι ακριβώς 
ό,τι χρειάζεται η Νέα Υόρκη αυτή τη 

στιγμή: ένας πραγματικά ανοιχτός, δη-
μόσιος χώρος, προσβάσιμος σε όλους, 
όπου οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικί-
ας και καταβολών μπορούν να βιώσουν 
κάτι υπέροχο, να μάθουν και να κατα-
νοήσουν περισσότερα για τον κόσμο 
μας, να χαράξουν νέους δρόμους που 
θα κάνουν καλύτερη τη ζωή όλων», δή-
λωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας 
Δρακόπουλος.”

Η βιβλιοθήκη άνοιξε μερικώς πριν 
από έναν χρόνο, προσφέροντας μια 
υπηρεσία δανεισμού εν μέσω της παν-
δημίας και τα μέτρα προστασίας κατά 
της μετάδοσης της COVID-19 παρα-
μένουν σε ισχύ. Η υποστήριξη των βι-
βλιοθηκών έχει αποτελέσει διαχρονικά 
κεντρικό άξονα της δράσης του ΙΣΝ, 
όπως καταδεικνύουν μεταξύ άλλων μια 
παλιότερη δωρεά προς την NYPL και 
η δωρεά στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος που οδήγησε στη μεταστέγα-
σή της στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
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Aφιέρωμα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΟ ΕΤΟΣ 1912

Γράφει ο Στρατής Μολίνος

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η 
τουρκική παρουσία στο νησί μας -ακρι-
βώς τετρακόσια πενήντα χρόνια- εξα-
κολουθεί να βαραίνει τον ήμερο τούτο 
τόπο. Στην ευλογημένη από τη φύση 
Λέσβο, ζούνε περίπου είκοσι χιλιάδες 
Τούρκοι τους οποίους όμως οικονομι-
κά τους εξουσιάζουν και τους ελέγχουν 
πενταπλάσιοι Έλληνες κι αυτοί Οθωμα-
νοί υπήκοοι.

Οι Λέσβιοι είναι πανέξυπνοι και τη-
ρούν μια πολιτική που στηρίζει το γενι-
κότερο συμφέρον. Δεδομένου ότι δεν 
έχουν τα μέσα ν’ αντιμετωπίσουν σθε-
ναρά τον αντίπαλό τους, κάνουν μοιρο-
λατρική υπομονή περιμένοντας να φτά-
σει η κατάλληλη ώρα. Έτσι, δείχνουν 
πως υπομένουν τον τουρκικό ζυγό 
αλλά στην πραγματικότητα τον υπο-
νομεύουν. Με ψυχρό υπολογισμό και 
έμφυτη διορατικότητα, αφήνουν τους 
Τούρκους να πιστεύουν στη δύναμη 
της κυριαρχίας των ενώ οι Λέσβιοι ρα-
γιάδες ειν’ εκείνοι που σε μεγάλο βαθ-
μό ρυθμίζουν τη ζωή τους. Ο ράθυμος 
κι από τη φύση του οκνηρός κατακτη-
τής, οικονομικά τουλάχιστον είναι υπο-
χείριος στον τραπεζίτη και δανειστή 
του. Αθόρυβα και μεθοδικά οι Λέσβιοι 
εξαγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί τα 
κατακτημένα με τη βία λεσβιακά κτή-
ματα των αγάδων, οργανώνονται σε 

εσνάφια και κατευθύνουν το εμπόριο. 
Προοδεύουν, μορφώνονται κι αφήνουν 
τον εχθρό στην πλάνη του.

Τα προνόμια που είχαν δώσει στους 
χριστιανούς οι εκάστοτε Σουλτάνοι, 
είτε από φόβο εξέγερσής τους είτε 
από πολιτική σκοπιμότητα για να περι-
ορισθεί η μετανάστευση των μορφωμέ-
νων, βοήθησαν στην πνευματική άνοδο 
του χριστιανικού στοιχείου και στη 
διατήρηση του εθνισμού των σκλαβω-
μένων. Τα χρόνια εκείνα στη Μυτιλήνη 
υπήρχαν μορφωτικοί όμιλοι και λέσχες, 
τυπογραφεία, βιβλιοθήκες, αναγνωστή-
ρια και τράπεζες. Εκδίδονταν εφημερί-
δες και αξιόλογα περιοδικά, γίνονταν 
διαλέξεις και καλλιτεχνικές παραστά-
σεις που ανέβαζαν το πολιτιστικό επί-
πεδο του κόσμου και φυσικά τόνωναν 
το φρόνημά του. Τα ελληνικά σχολεία 
ονομαστά. Η πνευματική στάθμη τους 
νησιού γνωστή σ’ όλο τον ελληνισμό. 
Το νησί ανθίζει και παίρνει την προσω-
νυμία «Αλτίν αντασί», χρυσό νησί όπως 
το προσονομάζουν οι Τούρκοι.

Το λάδι είναι ο ντόπιος χρυσός. Το 
λιμάνι βουίζει από κίνηση. Εργοστάσια, 
αλευρόμυλοι, λιοτρίβια, σαπουντζίδικα, 
βυρσοδεψεία, υφαντήρια, ξυλουργεία, 
μηχανουργεία δουλεύουν ασταμάτητα.

Βέβαια, παρόλο που η ζωή φαινομενι-
κά κυλά ήσυχα και ζούνε μάλλον αρμο-

Περιβάλλον

νικά Ρωμιοί και Τούρκοι, στο βάθος δεν 
λείπει ο βραχνάς του κατακτητή που οι 
δικοί μας προσπαθούν να τον αποτρέ-
ψουν με ποικίλους τρόπους.

Οι γυμναστικοί σύλλογοι που δημι-
ουργούνται, εκτός από την άθληση των 
μελών τους καλλιεργούν και την εθνική 
τους συνείδηση και τον ελληνικό τους 
χαρακτήρα με σχεδόν στρατιωτικά 
γυμνάσια και επιδεικτικές παρελάσεις 
στους δρόμους, με στολές και σάλπιγ-
γες και τύμπανα που προκαλούν συ-
γκίνηση στους ραγιάδες ενώ αντίθετα 
αγανάκτηση στους αλλόθρησκους-ειδι-
κά τους νεότουρκους- που δεν παύουν 
στιγμή να δημιουργούν επεισόδια και 
να συκοφαντούν το νησί πως ετοιμάζε-
ται να ξεσηκωθεί.

Ιδού και κάτι απίστευτο: όταν ο Σουλ-
τάνος παραχώρησε το 1908 το Σύνταγ-
μα, η Μυτιλήνη στα πρώτες βουλευτικές 
εκλογές βγάζει μονάχα ρωμιούς εκπρο-
σώπους. Κανένα Τούρκο. Κάτι ανάλογο 
δεν έγινε πουθενά σε κατακτημένη πε-

ριοχή. Η Κωνσταντινούπολη εκνευρίζε-
ται έντονα. Αλλά πως ν’ αντιδράσει. Το 
Σύνταγμα έχει τους κανόνες του.

Με τρόπο πονηρό και διπλωματικό, 
άλλοτε δωροδοκώντας-το αιώνιο μπαχ-
σίς- και πότε ξεγελώντας τον δυνάστη, 
οι Μυτιληνιοί κατορθώνουν συνεχώς να 
κερδίζουν υλικά και ηθικά εκείνα που 
ωφελούν το ελληνικό στοιχείο, κατο-
χυρώνοντας τις πράξεις των με αποφά-
σεις δήθεν για το συμφέρον της σεπτής 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Γύρω στα 1910, η Λέσβος όπως και 
τα γειτονικά νησιά αποτελούν το βιλα-
έτι των νησιών του Αρχιπελάγους, δη-
λαδή την ανώτατη διοίκηση αυτής της 
περιοχής, που χωριζόταν σε τέσσερα 
«σαντζάκια» ή «μουτεσαριφλίκια»  ήτοι 
διοικήσεις ή νομούς: Λέσβου, Χίου, 
Λήμνου και Ρόδου. Στο σαντζάκι της 
Λέσβου υπάγονταν και τα Μοσχονήσια 
του Αδραμυττινού κόλπου. Έδρα του 
Βαλή ο οποίος έδινε αναφορά απ’ ευ-
θείας στο Μεγάλο Βεζίρη της Πόλης, 

Η απόβαση του ελληνικού στρατού στην προκυμαία της Μυτιλήνης
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τον Πρωθυπουργό, ήταν αρχικά η Ρό-
δος, ως τη χρονιά που πήρανε οι Ιταλοί 
τα Δωδενάνησα (ατυχής Ιταλοτουρκι-
κός πόλεμος). Το κάθε πάλι μουτεσα-
ριφλίκι χωριζόταν σε «καζάδες» (υπο-
διοικήσεις) με άρχοντα και τοποτηρητή 
τον Καϊμακάμη. Η Λέσβος είχε τρεις 
καζάδες: της Μυτιλήνης, μαζί με τα χω-
ριά της Γέρας και τις περιοχές Αγιάσου 
και Μανταμάδου, της Καλλονής και του 
Μολύβου.

Η ουσιαστική φρουρά της Μυτιλήνης, 
το «νιζάμ ασκερί» είχε τους στρατώνες 
της μέσα στο κάστρο, ενώ τα καθήκο-
ντα των «ζαπτιέδων»- χωροφυλάκων 
ήταν περιορισμένα και υποτονικά. Αυ-
τοί οι οποίοι ήσαν πανταχού παρόντες 
είναι οι «μπασιμπουζούκοι», άτακτοι 
οπλίτες, απείθαρχοι και ασύδοτοι που 
είχαν πάντα το νου τους στο πλιατσι-
κολόγημα.

Το θρόνο της Πόλης κατέχει τα χρό-
νια αυτά ο Μεχμέτ Ρεσάντ ο Ε΄, υπο-
χείριο των φανατικών νεοτούρκων που 
υποκινούν συνεχώς τις τουρκικές αρ-
χές ενάντια στους ραγιάδες.

Οι οικογένειες των Τούρκων στην 
πόλη της Μυτιλήνης έχουν για δική τους 
περιοχή την Επάνω Σκάλα όπου ο βό-
ρειο λιμάνι. Εκεί, ανάμεσα σε τζαμιά και 
χαμάμια τα φτωχόσπιτά τους τα περισ-
σότερα περιορισμένα σε «τσακμά σο-
κάκια», με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις 
αρχοντόσπιτων που επιβάλλονταν με 
την ανατολίτικη αρχιτεκτονική και την 
εσωτερική τους πολυτέλεια. Τουρκό-
σπιτα υπάρχουν και μέσα στο κάστρο 
για περισσότερη ασφάλεια εκείνων που 
φοβούνται καμιά ξαφνική εξέγερση των 
ραγιάδων.

Οι γειτονιές των χριστιανών συγκε-
ντρώνονται στο κέντρο της πόλης και 
στα υψώματά της με προέκταση το 
Μακρύ-Γιαλό, τη Σουράδα και τις γύρω 
εξοχές όπου και τα περισσότερα αρ-
χοντόσπιτα. Εκκλησιές και ξωκλήσια 

πάμπολλα. Θρήσκος τότε ο κόσμος, 
κοντά στους Αγίους του θαρρείς και 
ζήταγε προστασία.

Εδώ πρέπει να τονισθεί έντονα και η 
οικονομική συμβολή των Λεσβίων για 
έναν αγώνα που όπου νάναι θα ξεσπού-
σε για την αποτίναξη του τυραννικού 
ζυγού. Δημιουργήθηκε ταμείο εισφο-
ρών και σώζεται το « Βιβλίον εισφορών 
υπέρ αναγκών της Μεγάλης Ελληνικής 
Πατρίδος», ένα συγκινητικό πανόραμα 
όπου ο άρχοντας σιμά με τον μεροκα-
ματιάρη, τον βιοπαλαιστή τον καραβο-
μαραγκό και τόσους άλλους, χωρίς διά-
κριση,  καταθέτει τις χρυσές λίρες του 
μαζί με τον φτωχό οβολό των. Να δυο 
εντυπωσιακά παραδείγματα:

Κώτσος Λούης, συμπαθής ντελάλης 
και λαχειοπώλης: «Απ’ την αρχή του 
βαλκανικού πολέμου μέχρι την απελευ-
θέρωση της Λέσβου έδωσε πεντακόσια 
πέντε φράγκα για να ντυθεί ο στρατός, 
διακόσια σαράντα έξι φράγκα για τις οι-
κογένειες των πεσόντων κι εκατό φρά-
γκα για τον ελληνικό στόλο».
(Από εποχική εφημερίδα)

Γρηγόριος Βαμβούρης: Πάμπλουτος 
αριστοκράτης. «Ένας ομογενής από την 
Μυτιλήνην ο κ. Γρηγόριος Βαμβούρης 
με αγνά πατριωτικά αισθήματα, παρου-
σιάσθη προχθές ενώπιον του Πρωθυ-
πουργού κ. Βενιζέλου και προσέφερεν 
εις αυτόν δεκαπέντε χιλιάδας φράγκων 
υπέρ των αναγκών του πολέμου. Ο κ. 
Πρωθυπουργός τας εδέχθη και είπεν 
υπερήφανος προς τον κ. Βαμβούρην:

-Πιστεύω ότι εντός ολίγων ωρών θα 
ευρεθώ εις την ευχάριστον θέσιν να 
σας αναγγείλω την απελευθέρωσιν της 
πατρίδος σας». Όπερ και εγένετο (π. 
Χαραυγή).

Αυτή εν περιλήψει είναι η εικόνα και 
η κατάσταση του νησιού, λίγο πριν τα 
ελληνικά πολεμικά προβάλλουν στον 
ορίζοντα με σκοπό την κατάληψη της 
Λέσβου.

Ο συμπατριώτης μας συγγραφέας 
Ασημάκης Πανσέληνος στο έργο του 
«Τότε που ζούσαμε» γράφει:«... δεν 
υπάρχει πιο συγκλονιστική αλλαγή στη 
ζωή, παρά του σκλάβου που γίνεται 
λεύτερος, την ώρα που αντικρίζει τη 
λευτεριά».

Μεγάλη αλήθεια, πραγματικά!
Και τούτη η σκέψη θα κυριαρχήσει 

σαν εθνικό εγερτήριο σ’ όλη την πε-
ρίοδο από τη στιγμή που τα ένδοξα 
ελληνικά πολεμικά με μπροστάρη τον 
«Αβέρωφ» έσχισαν την καταχνιά του 
φθινοπώρου την αυγή της 8ης Νοεμ-
βρίου 1912, ημέρας Πέμπτης, με τις 
επακόλουθες διαβουλεύσεις ανάμεσα 
στους Έλληνες παράγοντες, τον Μη-
τροπολίτη Κύριλλο, τους Τούρκους 
αξιωματούχους, τους Ευρωπαίους υπο-
προξένους ως την ώρα που στο Τυραν-
νίδι, στο ταπεινό ντάμι του Πετσοφά 
ύστερα από ένα μήνα υπογράφηκε το 

«Πρωτόκολλον παραδόσεως» των κα-
τακτητών και η οριστική απαλλαγή του 
νησιού από τον ανατολίτικο βραχνά. 

Εκείνη τη νύχτα μια παράξενη ατμό-
σφαιρα κυριαρχούσε στην πόλη. Σπά-
νια, σαν νάταν μαγική, δύσκολο κανείς 
να την περιγράψει. Είχε φτάσει η είδη-
ση ότι ο ελληνικός στόλος ξεκινά απ’ 
το Μούδρο κι οι χριστιανοί μπήκαν σε 
πρωτόγνωρο μυστικό αναβρασμό.

Μια πόρτα άνοιγε, κάποιος έβγαινε, 
ένα παράθυρο άνοιγε και ο άλλος ρω-
τούσε:

-Τι συμβαίνει; Τι τρέχει;
-Έρχεται ο στόλος μας! 
Ευτυχής αναταραχή στις σκοτεινές 

γειτονιές, στην προκυμαία με τα λιγο-
στά φώτα, παγωνιά στους τούρκικους 
μαχαλάδες. Ξάγρυπνο και το ρολόι της 
Μητρόπολης να μετρά παγερά μία-μία 
τις τελευταίες ώρες της τυραννίας.

Το πρωί- το ημερολόγιο έγραφε 8 

Τα πολεμικά δρώμενα

Πλήθος κόσμου στην προκυμαία της Μυτιλήνης γιόρτασαν την απελευθέρωση
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Νοεμβρίου 1912- ατμάκατος με λευ-
κή σημαία ξεκίνησε από τη ναυαρχίδα 
με σκοπό να απαιτήσει την παράδοση 
της πόλης και του τουρκικού  στρατού 
κι η εμφάνισή της έδωσε το έναυσμα 
για απερίγραπτες εκδηλώσεις χαράς, 
ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφά-
νειας. Από την ώρα αυτή άρχισαν χρο-
νοβόρες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
δύο πλευρών που θα είναι οχληρό να 
παρουσιαστούν κι εδώ, καθώς έχουν 
πολλές φορές και σε διάφορα μέσα πε-
ριγραφεί με λεπτομέρεια.

Τι τελικά συμφωνήθηκε: Η τουρκική 
φρουρά να αποσυρθεί στο εσωτερικό 
του νησιού και να δώσει τη μάχη για 
την τιμή των όπλων και τότε ν’ αρχίσει 
η αποβίβαση των ελληνικών δυνάμεων 
για την κατάληψη της πόλης.

Πρώτη δουλειά του αποβατικού σώ-
ματος υπήρξε η έπαρση της γαλανό-
λευκης στη θερινή κατοικία του Βαλή 
στο Κιόσκι η οποία χαιρετίσθηκε με 

είκοσι έναν κανονιοβολισμούς γεγονός 
που συμβόλισε και την ουσιαστική κα-
τάληψη της νήσου από τους Έλληνες. 
Ταυτόχρονα απόσπασμα υπό τον Κων-
σταντίνο Μελά του πολεμικού ναυτικού 
κατευθύνθηκε προς το διοικητήριο και 
συνέλαβε αιχμαλώτους τον Βαλή Αρχι-
πελάγους Εκρέμ μπέη και τον μουτεσα-
ρίφη Εράμ μπέη. Διαταγές, προκηρύ-
ξεις, ανακοινώσεις εξεδόθησαν τάχιστα 
από όλους τους ιθύνοντες με σκοπό 
την παγίωση της ιδέας ότι το νησί τελεί 
πλέον υπό ελληνική κατοχή, την αρμο-
νική συμβίωση μεταξύ των δύο εθνο-
τήτων και την πάταξη των παραβατών 
του νόμου.

Την Κυριακή που ακολούθησε, τελέ-
σθηκε στη Μητρόπολη μεγαλοπρεπής 
Δοξολογία «επί τη απολυτρώσει». Πα-
ρέστησαν όλες οι αρχές του τόπου, οι 
παλιές όπως ο Δήμαρχος Β. Βασιλεί-
ου και οι νέες ήτοι οι Διοικητές και οι 
αξιωματικοί του νικηφόρου στρατού. 

Όταν την 8η Νοεμβρίου του 1912 έγινε η απόβαση του Ελληνικού στρατού, αρκετοί Έλληνες 
τέθηκαν στη διάθεση του Ελληνικού στρατού

και τον Κεμάλ βέη.
Μ’ αυτή τη διαδικασία επικυρώθηκε 

η απαλλαγή ενός λαού από μιαν αβά-
σταχτη δουλεία τετρακοσίων πενήντα 
συναπτών ετών, μπήκε με απλά λόγια η 
σφραγίδα της πολυαναμενόμενης λευ-
τεριάς. Μολαταύτα, χύθηκε δυστυχώς 
το αίμα ενός Έλληνα αξιωματικού και 
οκτώ οπλιτών.

Ο νικηφόρος ελληνικός στρατός κατά 
την επάνοδο στη Μυτιλήνη έτυχε μεγα-
λειώδους υποδοχής. Υποδοχής ηρώων, 
που τιμήθηκε με θερμούς χαιρετισμούς 
και πατριωτικούς λόγους.

Κι ο Στράτης Μυριβήλης, εικοσιτεσ-
σάρων ετών τότε νέος, δοκιμασμένος 
λόγιος και άριστος ήδη χειριστής της 
πένας, έγραψε στην ντόπια εφημερίδα 
«Σάλπιγξ» (08.11.14) το ελεγείο του 
«Κλαπάδο», έναν συγκινητικό ύμνο 
προς τους νεκρούς τούτης της μάχης, 
ένα συμπόσιο με τους πεσόντες ήρωες 
που τελειώνει με τα πιο κάτω λόγια:

«Κι αφήστε, αδελφοί μου, να σας φι-
λήσω, αφήστε με να σας φιλήσω έναν 
–έναν επάνω στα μαύρα μεγάλα μάτια 
Σας τα ελληνικά, για να μεταλάβω τη 
φωτιά της ψυχής σας…».

Χρόνια πολλά!

Επεκράτησε άκρατος ενθουσιασμός, 
συγκίνηση άφθονη, ανακούφιση. Ο 
Μητροπολίτης, ένδακρυς όπως περι-
γράφεται, με σταυρό στολισμένο με 
κυανόλευκες κορδέλες ευλόγησε το 
πλήθος και με παλλόμενη φωνή βρο-
ντοφώνησε το «Χριστός Ανέστη». 
Πολλοί έκλαψαν από εθνική συγκίνηση, 
μαζί κι ο Κ. Μελάς, όπως αργότερα πα-
ραδέχθηκε.

Η μάχη που επεδίωξαν οι Τούρκοι, 
για να λάβει χώρα άργησε ένα μήνα κι 
ο λόγος ήσαν οι διάφορες προστριβές 
και ασυνεννοησία μεταξύ του στρατιω-
τικού διοικητή της πόλης της Μυτιλήνης 
Κ. Μελά και του διοικητή του ελληνι-
κού στρατού Α. Μανουσάκη αλλά και 
η αναμονή ενισχύσεων που ήσαν απα-
ραίτητες για την ασφαλή διεξαγωγή των 
πολεμικών επιχειρήσεων.

Στο διάστημα αυτό, σχεδόν ενός μη-
νός όπως προαναφέρθηκε, οι Τούρκοι 
και οι συνακόλουθοί τους άτακτοι στο 
βόρειο μέρος του νησιού βρήκαν την 
ευκαιρία και επιδόθηκαν σε τρομοκρα-
τικές ενέργειες και φόνους αθώων πο-
λιτών, γεγονότα που έμειναν στην ιστο-
ρία ως «φόβια».

Τελικά, σύμφωνα με τις επιτελικές δι-
αταγές του έχοντος το γενικό πρόσταγ-
μα νεοφερμένου αντισυνταγματάρχη 
Απολλόδωρου Συρμακέζη ο ελληνικός 
στρατός χωρισμένος σε ανεξάρτητες 
μονάδες κατευθύνθηκε προς βορρά 
όπου κατά πληροφορίες, στην περιοχή 
του τουρκοχωριού Κλαπάδος ήσαν συ-
γκεντρωμένες οι τουρκικές δυνάμεις.

Οι εχθροπραξίες τελείωσαν την 8η 
Δεκεμβρίου- κράτησαν δύο μέρες-με 
εύκολη νίκη των Ελλήνων και οι Τούρ-
κοι αναγκάστηκαν σε παράδοση. Την 
ίδια μέρα υπογράφηκε «Το Πρωτόκολ-
λον Παραδόσεως» με εκπροσώπους 
από την ελληνική πλευρά τον υποπλοί-
αρχο Μελά και το λοχαγό Βερνάρδο 
και από την τουρκική το γιατρό Ιχσάν 
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Θα πηγαίναμε στην Τήλο, μια απόφα-
ση της τελευταίας στιγμής, αφού μας 
γοήτευσε η ιδέα να πάμε σε ένα άγνω-
στο νησί που θα ήταν χαμένο κάπου 
στις άκρες του αρχιπελάγους, πέρα από 
τα όρια των γνώριμών μας Κυκλάδων. 

Αυτή τη φορά βάλαμε τον στόχο μας 
κάπου στο περιθώριο των Δωδεκανή-
σων, κοντά στην Τουρκία, σε θάλασσες 
που δεν ξέραμε την όψη και τα χρώμα-
τά τους.

Η Τήλος, με τις απρόσμενες και θελ-
κτικές της όψεις και ιστορίες, έμοιαζε 
ιδανική. Στα χέρια μας είχαμε τα εισιτή-
ρια και αυτά μαρτυρούσαν το ποστάλι 
και τον πλοιοκτήτη: η «Ανθή Μαρίνα» 
της GA Ferries θα μας πήγαινε έως τη 
μακρινή Ρόδο, κι εκεί θα αλλάζαμε κα-
ράβι. Το επόμενο μεσημέρι στον Πει-
ραιά γινόταν ένα αληθινό πανδαιμόνιο.

Τέλη Ιουλίου του 2007, αφόρητη ζέ-
στη, και η πειραιώτικη προβλήτα στε-
κόταν πάνω από σκούρα λιμανίσια νερά 
που έφερναν στον νου τα λόγια του Αλ-
μπέρ Καμύ στον «Ξένο», που μίλαγε για 
μια μέρα που «είχε ρίξει άγκυρα σε μια 
θάλασσα από καυτό ατσάλι».

Πράγματι, έτσι όπως δεχόταν με 
ανοιχτή την μπουκαπόρτα του ένα σμή-
νος από διψασμένους για Αιγαίο ταξι-
διώτες, το μακρύ και πανύψηλο καράβι 
έπαιρνε την όψη τεράστιας ατσάλινης 
κιβωτού. Μέσα του συναντήσαμε αμέ-
τρητα σαλόνια πακτωμένα με επιβάτες, 
δαιδαλώδη καταστρώματα, ατέλειω-
τους χώρους και επίπεδα και εστιατό-
ρια με μια αισθητική από την Αγγλία 
των ’80s.

Ξένες δημοσιεύσεις 

Πλοία των ελληνικών θαλασσών

Ναυπηγημένο στη Γερμανία το 1980, 
το καράβι είχε για χρόνια ενώσει Αγγλία 
και Γαλλία, περνώντας το κανάλι της 
Μάγχης σε λιγότερο από μία ώρα. Στο 
«Ανθή Μαρίνα», παρόλο που προδίδο-
νταν πάνω του τα σημάδια μιας κουρα-
σμένης ναυτιλιακής εταιρείας, ακόμα 
και η παρακμή έμοιαζε να είναι κομψή 
και γοητευτική, γεμάτη με τη μυθολογία 
των διακοπών και τη σαγήνη του νυχτε-
ρινού θαλασσινού ταξιδιού. Ενα χρόνο 
μετά παροπλίστηκε, έχοντας οργώσει 
το Αιγαίο για πέντε χρόνια, και, τέσσε-
ρα χρόνια μετά από αυτόν τον καλο-
καιρινό πλου έως τη Ρόδο, το πέτυχα 
παροπλισμένο στο λιμάνι του Πειραιά. 
Ηταν Σεπτέμβρης του 2011, και το κα-
ράβι, μαζί με άλλα δύο από τον θρυλικό 
στόλο του καπτα-Αγούδημου, το «Ρο-
δάνθη» και το «Μιλένα», είχαν αγορα-
στεί από τη Σπανόπουλος Group Α.Ε., 
περιμένοντας το τελευταίο ταξίδι προς 
τα διαλυτήρια «Αλί Αγά» στη Σμύρνη. 

Γράφει ο Δημήτρης Καραΐσκος

Εκείνη την εποχή είχε για μένα ξεκινή-
σει μια καραβίσια εμμονή, με τη δημι-
ουργία ενός εικαστικού φωτογραφικού 
τυπολόγιου ναυπηγικών λεπτομερειών.

«Ροδάνθη», «Μιλένα» και «Δημη-
τρούλα» δεμένα στον Πειραιά. (Φωτ. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ)

Ζητώντας ειδική άδεια, κατάφερα και 
περιηγήθηκα πάνω τους, με τη συνο-
δεία ενός από τους φύλακες, που τους 
θυμάμαι να κάθονται είτε στον ντόκο 
είτε στην είσοδο του γκαράζ, μπροστά 
από την μπουκαπόρτα, και να τα φυλά-
νε, σαν να ήταν στοιχειωμένα παλάτια 
που περίμεναν καρτερικά την κατε-
δάφισή τους. Δεν είχε έρθει ακόμα η 
εποχή του γρήγορου Ιντερνετ και των 
smart phones, κι έτσι άκουγαν ραδιό-
φωνο, ή τα λέγανε μεταξύ τους, ενώ τα 
καράβια στέκονταν ημιθανή, δεμένα δί-
πλα δίπλα το ένα στο άλλο, με τους με-
γάλους τους κάβους να μοιάζουν με αγ-
χόνες έτοιμες να φέρουν τον θάνατο.

Ηξερες πως όταν αυτοί οι κάβοι θα 
λύνονταν, ένα ρυμουλκό θα τα τραβού-
σε τραβέρσα μέσα από το Αιγαίο στην 
Τουρκία για να διαλυθούν, και αυτός ο 
τελευταίος πλους δεν θα έμοιαζε σε τί-
ποτα μ’ εκείνη την πολύβουη και γεμά-
τη καλοκαιρινές υποσχέσεις νυχτερινή 
κρουαζιέρα προς τη Ρόδο, τέσσερα κα-
λοκαίρια πριν.

Ο φύλακας που με συνόδευσε απο-
ρούσε τι μπορεί να βρίσκω ενδιαφέρον 
σε έναν από τους παλιούς εκείνους 
«σκυλοπνίχτες», όπως άσχημα αποκά-
λεσε το καταδικασμένο καράβι.

Στα πολυδαίδαλα σαλόνια και κατα-
στρώματά του ένιωθες πως άκουγες 
μια μακρινή ηχώ από τα πέντε ελληνι-
κά του καλοκαίρια, τους επιβάτες να 
γελούν, να ροχαλίζουν, να περιμένουν 
στην ουρά στα κομψά σχεδιασμένα 
εστιατόρια – και στο ιδιωτικό, κόκκινο 
σαλονάκι του Γεράσιμου Αγούδημου, 
σχεδόν τον έβλεπες, να κάθεται εκεί, 

πίσω από τη γέφυρα, ψηλά πάνω από 
τη θάλασσα, στο ψηλό και μακρύ αυτό 
«ασχημόπαπο» της Μάγχης και του Αι-
γαίου, και να κοιτά τον ορίζοντα καπνί-
ζοντας το πούρο του.

Την ίδια απόκοσμη εμπειρία της πε-
ριήγησης σε ένα απόκοσμο κενό ναυ-
πηγικού χώρου και ναυτικού χρόνου, 
της προθανάτιας εξερεύνησης ενός 
παλιού θαλασσινού θρύλου, είχα και 
την επόμενη μέρα, στα εξίσου ιστορικά 
ποστάλια του Αγούδημου «Ροδάνθη» 
και «Μιλένα». Στο τελευταίο, μάλιστα, 
ήρθε παρέα και ο Αντώνης Λαζαρής, 
ένας εξέχων εκπρόσωπος αυτής της 
μικρής αλλά παθιασμένης ράτσας από 
καραβολάτρες, που μιλούν για τα καρά-
βια με όρους ανθρώπινους, λες και στ’ 
αλήθεια αυτά υπήρξαν και υπάρχουν 
σαν ανθρώπινα όντα.

Πολυγραφότατος και γεμάτος αυθε-
ντική αγάπη για αυτά, έχει κάπου γράψει 
συγκινητικά: «Πλοία όπως το “Ρομίλ-
ντα”, το “Νταλιάνα”, το “Μιλένα” έμοια-
ζαν με τους παλιούς γνήσιους ρεμπέτες. 
Πλοία της άγονης γραμμής, πλοία που 
μας χάρισαν τις πιο όμορφες ανατολές 
και τα πιο μαγικά ηλιοβασιλέματα. Ο 
Ηλίας Βολιότης-Καπετανάκης έγραψε 
ένα βιβλίο με 24 “ρεμπέτικα” πορτρέ-
τα και του έδωσε τον τίτλο “Μάγκες 
Αλήστου Μνήμης”. Θα μπορούσαμε 
να ονομάσουμε και εμείς τα παραπάνω 
πλοία ως “Μάγκες Αλήστου Εποχής”... 
Οταν το “Ρομίλντα” απάντησε στη ρότα 
του τον Μάρκο Βαμβακάρη και το “Ντα-
λιάνα” τον Στράτο Παγιουμτζή. Σπονδή 
στη μνήμη όσων ταξίδεψαν, αγάπησαν, 
νοστάλγησαν, τα πλοία αυτά. Και ας 
χρειάστηκαν να τα περιμένουν για ώρες 
πάνω στον μώλο κάποιου νησιού της 
ελληνικής Πολυνησίας».

(Αναδημοσίευση από την εφημ. “Καθημερινή” 19 
Ιουλίου 2021)
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Γιώργος Βακιρτζής

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη

Ο κύκλος των χαμένων αφισών και ο Γιώργος Βακιρτζής 

Ο Γιώργος Βακιρτζής (1923 - 31 Ιανουαρίου 1988). Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και κα-
ταγόταν από τη Μικρά Ασία. 

Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής της Σκούρας Φιλμς και συνεργάστηκε επίσης με τη 
Φίνος Φιλμς και τουριστικές υπηρεσίες. 

Γνωστό του έργο είναι η σειρά "Μονόλογοι" (παρουσιάστηκε το 1986).
Εργάστηκε από μικρή ηλικία, ενώ από το 1938 ως το 1940 μαθήτευσε δίπλα στον 

Αλμαλιώτη, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη της γιγαντοαφίσας. 
Εισήχθη στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1939 και σπούδασε δίπλα στους Κωνσταντίνο 

Παρθένη και Ουμβέρτο Αργυρό. Έπειτα συνέχισε τις σπουδές του πάνω στη ζωγραφική, 
τη χαρακτική και τις γραφικές στη Σχολή Καλών Τεχνών (École des Beaux-Arts) στο Παρίσι.

Από το 1945 έως το 1964 επιμελήθηκε πλήθος αφισών για ταινίες του ελληνικού 
κινηματογράφου. Το 1949 συμμετείχε για πρώτη φορά σε ομαδική έκθεση ενώ το 1960 
διοργάνωσε την πρώτη από τις δεκαπέντε ατομικές του εκθέσεις. Εκτός από την Ελλάδα, 
έργα του παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Γιουγκοσλαβία. Ασχο-
λήθηκε επίσης με τη φιλοτέχνηση εξώφυλλων για περιοδικά, βιβλία και λευκώματα ενώ 
υπήρξε συγγραφέας βιβλίων για την τέχνη. Πέθανε στην Αθήνα το 1988. Έναν χρόνο 
μετά το θάνατό του, η Εθνική Πινακοθήκη τίμησε τη μνήμη του Βακιρτζή με μία μεγάλη 
αναδρομική έκθεση.

Ως καλλιτέχνης ο Βακιρτζής εστίαζε στον άνθρωπο αξιοποιώντας στοιχεία από τη γιγα-
ντοαφίσα, τη λαϊκή ζωγραφική και τον εξπρεσιονισμό για να παρουσιάσει έργα εμπνευ-
σμένα από την ελληνική ιστορία, πολιτική και κοινωνία. 

Το βιβλίο με τίτλο “Προσεχώς: Με 
τις αφίσες και τα σχέδια για τον κινη-
ματογράφο” του Γιώργου Βακιρτζή, πε-
ριλαμβάνει μια μεγάλη συλλογή αφισών 
σχεδιασμένων κατά τις δεκαετίες του 
’50 και του ’60, κυρίως, για την προβολή 
κινηματογραφικών ταινιών.

Ακόμα περιλαμβάνει προσχεδιακές 
προσεγγίσεις για τα μεγάλα πανό για 
τις προσόψεις των κινηματογραφικών 
αιθουσών της Αθήνας. Μας προσφέρει 
μια μοναδική ευκαιρία να παρακολου-
θήσουμε, να θαυμάσουμε και να δι-
δαχθούμε τα μυστικά της τέχνης ενός 
σπουδαίου εικαστικού που σφράγισε 

με την παρουσία του μια ολόκληρη 
εποχή.

Ο Γιώργος Βακιρτζής, τολμώ να πω, 
αποτελεί την ελληνική εκδοχή του προ-
πάτορα της αφίσας Ανρί Τουλούζ Λο-
τρέκ. Τα κοινά σημεία τους είναι πολλά. 
Ζωγράφοι και οι δυο δεν αποδέχθηκαν 
το σύνολο των γραφιστικών ειδών, 
αλλά επικεντρώθηκαν στο σχεδιασμό 
αφισών για την προβολή του θεάματος. 
Το συντακτικό των εικόνων του μέσα 
από τον ιδιαίτερο χειρονομιακό του 
χαρακτήρα, μας αποκαλύπτει έναν εύ-
στροφο εκφραστή επικοινωνιακού λό-
γου, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τους 

κανόνες για να συλλαμβάνει τις έκπλη-
κτες ματιές των θεατών τους.

Ένα ακόμα κοινό σημείο με τον Λο-
τρέκ είναι η διαχείριση του χρόνου. Ο 
Λοτρέκ σκιτσάρει μέσα στο καμπαρέ 
και σχεδιάζει τις αφίσες στο ατελιέ του, 
αργά το βράδυ, για να τις παραδώσει 
την επόμενη μέρα για τεχνική επεξερ-
γασία και εκτύπωση. Δεν του προσφέ-
ρεται χρόνος. Έτσι, με την εκφραστική 
τεχνική που επιλέγει κερδίζει αυτήν τη 
χρονική ανεπάρκεια.

Ο Βακιρτζής σχεδιάζει όλο το βρά-
δυ τα τεράστια σε μέγεθος πανό του, 
κυνηγώντας τον χρόνο που απομένει 
μέχρι το ξημέρωμα, αλλά δεχόμενος 
και την πίεση του υλικού του, της κα-
ζεΐνης, που πρέπει να τελειώσει πριν 
στεγνώσει. Οδηγείται αντικειμενικά σε 
κινήσεις γρήγορου χρόνου. Στις αφίσες 
τους διακρίνουμε απίστευτες λεπτομέ-
ρειες, αλλά καθόλου σχολαστικότητα. 
Οι κινήσεις τους είναι απόλυτα σίγου-
ρες, προκειμένου να συνθέσουν σχή-

ματα και να επιλέξουν χρώματα. Γρήγο-
ρες και αποφασιστικές. Η γραφή, όταν 
εμφανίζεται σε τίτλους και συμπληρω-
ματικές πληροφορίες, στηρίζεται στην 
εκφραστική καλλιγραφία και το τελικό 
σχήμα αποτελεί δεμένο υποσύνολο με 
όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τις ει-
κόνες που προτείνουν.

Σε ό,τι αφορά την απεικόνιση προσώ-
πων, χώρων και αντικειμένων, o Βακιρ-
τζής είναι ο μάστορας ζωγράφος που, 
όχι μόνο γνωρίζει, μπορεί και σχεδιάζει 
με έναν υπερβατικό ρεαλισμό, αλλά κυ-
ρίως γνωρίζει πού πρέπει να σταματήσει.

Μεγάλο του προσόν αποτελεί η 
αγάπη του για την τυπογραφία και η 
εμπειρία του από τη βαθιά μελέτη της 
ελληνικής επιγραφοποιίας. Είναι γνω-
στό το λεύκωμά του με την καταγραφή 
εκατοντάδων λαϊκών επιγραφών και οι 
μελέτες αυτής της ιδιαίτερης τέχνης 
που δυστυχώς εξαφανίστηκε, παραδί-
νοντας τα καλόγουστα έργα της στην 
υπερβολή μιας άτεχνης πλαστικής κα-
κογουστιάς. Γνωρίζει καλά ότι οι λέξεις 
είναι γέφυρες προς την όραση κι αυτή 
είναι σε απευθείας σύνδεση με τη νό-
ηση. Έτσι, χρησιμοποιεί, όταν πρέπει, 
τις γραφές που θα χαρακτηρίσουν με 
τη δύναμή τους αυτό που κατά τη γνώ-
μη του είναι το είδος και το ύφος της 
ταινίας. Η εκφραστική καλλιγραφία δεν 
αποτελεί απλά συνήθεια των ημερών 
του. Οι τίτλοι του είναι επιβλητικοί. Κα-
λοσχεδιασμένοι αλάνθαστοι λογότυ-
ποι. Εκφράζουν την εποχή και το στυλ. 
Η δύναμη των χειρόγραφων φράσεων 
απορρέει συχνά μέσα από την αντίθε-
σή της με τους κυρίως τίτλους. Πολλά 
χρόνια αργότερα, οι art directors ξέ-
νων εντύπων θα χρησιμοποιήσουν τέ-
τοιου είδους αντιθέσεις συνδυασμών 
στην τυπογραφική τους σύνθεση. Ο 
τίτλος και τα ονόματα των πρωταγω-
νιστών «τρυπάνε» τη σύνθεση και κα-
τορθώνουν να διαβάζονται από τους Γιώργος Βακιρτζής
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πεζούς τραβώντας τους την προσοχή 
στους τοίχους ή στις προθήκες των κι-
νηματογράφων.

Οι μικρές αφίσες του Βακιρτζή απο-
τελούν «σινιάλα» που προέρχονται από 
τη βασική σύνθεση της γιγαντοαφίσας. 
Μικρά κομμάτια που σπέρνονται σε 
πολλά σημεία της πόλης και αποτελούν 
το πρώτο δόλωμα για τη μεγάλη αλίευ-
ση θεατών.

Δεν γνωρίζουμε γιατί συχνά εμφα-
νίζονται αφίσες που προσπερνούν το 
«δόγμα» της προβολής των σταρ, αλλά 
αφηγούνται θεματικά το είδος της ται-
νίας. Αφίσες όπως για τις ταινίες Ηλέ-
κτρα, Ντετέκτιβς, Αλλού τα κακαρί-
σματα, Γκόλφω, αποτελούν παράδειγμα 
μιας άλλης αναζήτησης και φυσικά κερ-
δίζουν με την ευρηματικότητα και την 
απολύτως προσωπική τους έκφραση. Σ’ 
αυτές ενεργεί όπως ο Saoul Bass όταν 
σχεδιάζει αφίσες για τις ταινίες του 
Otto Premiger και του Hitckock. Αγνο-
εί, δηλαδή, το box office.

Το μεγαλύτερο «δώρο» που μας 

προσφέρει αυτή η συλλογή του λευ-
κώματος είναι, κατά τη γνώμη μου, τα 
παραδειγματικά προσχεδιάσματα του 
Βακιρτζή για τις τελικές μακέτες των γι-
γαντοαφισών του. Αποτελούν ένα ανα-
λυτικό μάθημα προσέγγισης της ιδέας, 
της επιλογής του θέματος και της άσκη-
σης, στον προβληματισμό για την τελι-
κή σύνθεση. Μπορούμε να διακρίνουμε 
την επιλογή του θέματός του, μιας ιδέ-
ας που συλλαμβάνεται στη σκέψη του, 
και την κατάθεση της εικονοποίησής 
της, για πρώτη φορά στο χαρτί. Ακόμη, 
την επιλογή της βασικής χρωματικής 
παλέτας, τη σύνθεση των όγκων, την 
εξεύρεση των γραμματοσειρών που θα 
συνθέσουν τον τίτλο και τα ονόματα. 
Από τα πρώτα κιόλας σκαριφήματα, 
ο καλλιτέχνης γνωρίζει το θέμα με το 
οποίο θα ασχοληθεί. 

Δεν θα κάνει κανένα εκφραστικό 
λάθος. Ο χρόνος, το είδος και το πε-
ριβάλλον ορίζονται ξεκάθαρα από την 
αρχή. Κανένας εννοιολογικός υπαινιγ-
μός. Το «concept», στις μέρες του, δεν 
ήταν κάτι περισσότερο από μια καλή 
ιδέα. Σχεδιάζει με απόλυτο σεβασμό 
στις τελικές αναλογίες, που όμως ίσως 
και να μην ακολουθήσει στην τελική 
φάση. Έτσι κι αλλιώς οι μοναδικές πι-
νελιές του θα έχουν τον τελικό λόγο. 
Πάντοτε, όπως όλοι οι αυθεντικοί δημι-
ουργοί, ο Βακιρτζής έχει προσανατολι-
σμό σε εικόνες διαλόγου. Εμπεριέχουν 
τη ροή των ιδεών του καιρού του, κα-
λούν τους θεατές σ’ αυτόν το διάλογο 
και στο αστικό τοπίο εμφανίζονταν σαν 
μια θερμή χειραψία.

Δημήτρης Θ. Αρβανίτης*

* Ο Δημήτρης Θ. Αρβανίτης γεννήθηκε στη Χαλκίδα 
το 1948, σπούδασε ζωγραφική και γραφικές τέχνες. 
(Το παραπάνω άρθρο αποτέλεσε την παρέμβαση του 
Δημήτρη στην παρουσίαση του βιβλίου “Προσεχώς: 
με τις αφίσες και τα σχέδια για τον κινηματογράφο” 
του Γιώργου Βακιρτζή)
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Οδοιπορικό στη Λέσβο

Σίγριον άκρον-Secri-Σίγρι
Γράφει ο Μάκης Αξιώτης

Αυτή η ακροτελεύτια περιοχή στα 
δυτικά, πήρε ένα όνομα από την Αρ-
χαία Εποχή, από το ακρωτήρι «σιγριον 
ακρον», μια προβολή στην μακρόστενη 
Λέσβο, στον αρχαιότερο υπάρχοντα 
χάρτη του Κλαύδιου Πτολεμαίου (100-
170 μΧ)! (φώτο 1) Ο Γεωγράφος Στρά-
βων προσδιορίζει το «Σίγριον το προς 
Αρκτον αυτής άκρον»! Αυτό λοιπόν 
είναι η αρχή του ονόματος! Ενός πα-
νάρχαιου τόπου, που βρισκόταν επάνω 
σε ένα διασυνοριακό δρόμο, ανάμεσα 
στην αρχαία Άντισσα και την Ερεσό! 
Αυτός ο δρόμος, άφηνε την Αρχαία 
πόλη, κατευθυνόταν παραλιακά προς 
τα δυτικά (Γαβαθάς, Λάψαρνα), μετά 
ανηφόριζε ΒΔ (Τσουλουμούντρα) και 
τέλος κατέβαινε στην περιοχή του Σι-
γρίου! Από εδώ άρχιζε η Ερεσία! Περ-
νούσε νότια από την «Λεσβάδα» και 
την εκβολή του Τσιχλιώντα, περιοχές 

πανάρχαιες, και κατέληγε στην αρχαία 
Ερεσό! Σ'αυτόν τον δρόμο βρήκα δύο 
Ρωμαϊκούς Οδοδείκτες (Μιλιάρια στην 
ΑγίαΤριάδα Λαψάρνων και στην Τσου-
λουμούντρα)! Αυτόν (σχεδόν) τον αρ-
χαίο δρόμο, ακολούθησε και το λιθό-
στρωτο του 1890 (Χάρτης του Κieppert 
φώτο 2)! Γύρω από αυτόν τον δρόμο, 
αναπτύσσονται Οικισμοί πανάρχαιοι, 
αγροτικές και βιοτεχνικές εγκαταστά-
σεις, Ιερά και Οχυρά που φύλαγαν 
αυτές και τα σύνορα! Όλος ο χώρος, 
βόρεια του Σιγρίου, μέχρι την εκβολή 
του μεγάλου ανατολικού περάσματος, 
του Ποταμού Τάψα, στην παραλία της 
Φανερωμένης, φιλοξενούσε Αρχαίες 
εγκαταστάσεις από τα Αρχαϊκά έως τα  
Ρωμαϊκά χρόνια! Από το 750 πχ έως 
τον 4ο μΧ αι! Ιερό της Κυβέλης (θέση 
Παλιοχώρι, μικρός πέτρινος οικίσκος 
με την θεά, (φώτο 3), πιθανόν των Διό-

φώτο 1 φώτο 2

σκουρων (Αναθηματικό ανάγλυφο, μου-
σείο Ερεσού), πιεστήρια σταφυλιών και 
οικιστικά λείψανα! Στο ακρωτήρι που 
φιλοξενεί το σημερινό χωριό υπήρχε 
εγκατάσταση της Αρχαϊκής περιόδου! 
Εγκατάσταση της Ρωμαϊκής περιόδου, 
υπάρχει στην Νησιώπη και βαθειά στον 
Τάψα, ανατολικά, όπου βρίσκεται Ρω-
μαϊκή εγκατάσταση στον Άγιο Ιωάσαφ 
(Επιτύμβια Στήλη φώτο 4)! Στην Νησιώ-
πη και στο Παλιοχώρι υπάρχουν παλαι-
ότερες ενδείξεις Προϊστορικής εγκα-
τάστασης (από το 2700 πΧ)! Αυτός ο 
δρόμος συνεχίζει να υπάρχει και στην 
Βυζαντινή περίοδο! Οικιστικά λείψα-
να, γύρω από Παλαιοχριστιανικές, γε-
μίζουν τον τόπο! Υπάρχουν ναοί στην 
βόρεια Νησιώπη (1), στον νότιο όρμο 
του Φάρου, βόρεια του Σιγρίου (2), 
όπου αναπτύσσεται και το ασφαλές, δι-
αχρονικό Λιμάνι της περιοχής, στο Πα-
λιοχώρι, στην Αγία Παρασκευή (3) και 
στον Τάψα, στον Αι-Νικόλα-Αγία Άννα 
(4), στον Άγιο Ιωάσαφ (5) και στην Υπα-
παντή του Χριστού (6) (φώτο 5), στο 
ανατολικότερο άκρο του ποταμού! Η 
αρχαία επικράτεια της Ερεσίας, απλώ-

νεται με μεγάλες αγροτικές εγκαταστά-
σεις που φυλάγονται από Πύργους, με 
τοίχους χτισμένους με το Λέσβιο και 
Ισόδομο σύστημα, αδελφωμένους με 
τα σύγχρονα, θεόκτιστα ντάμια των ση-
μερινών ξωμάχων, τα αλώνια τους, τις 
μάντρες τους! Βόρεια του Σιγρίου ο 
Πήγαδος και μετά οι ρεματιές του Τσι-
χλιώντα, που οδηγεί στο Αιγαίο τα νερά 
της νότιας πλευράς του Όρδυμνου, εί-
ναι γεμάτες από αυτές! Οίκια, Μελάδια, 
Χαμαντρόυλα, Σκορδαλός, Κοπέτρι, 
γεμάτα από αρχαία ζωή, με την μονα-
δική πρώτη Βουστροφηδόν γραφή, του 
6ου πΧ αι. στον Σπήλιο! Και ξεχύνονται 
στις εκβολές του και στην «Λεσβάδα» 
αντάμα με τους πολύχρωμους κορμούς 
της πετρωμένης ηφαιστειακής δραστη-
ριότητας!

Στο τέλος της Βυζαντινής Περιόδου 
και κατά την Γενοβέζικη Κυριαρχία, αυ-
τός ο δρόμος και το λιμάνι, στην περιο-
χή βόρεια του σημερινού χωριού, επο-
πτεύονται από ένα Πύργο, στην είσοδο 
του λιμανιού, που το ερείπιο του παρα-
μένει εκεί, με το όνομα Παλιόκαστρο! 
(φώτο 6) Το 1420, ο Christophoro 

φώτο 3 φώτο 4
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Buondelmonti, το απεικονίζει στον υπέ-
ροχο χάρτη του, με το όνομα Secri! 
(φώτο 7) Από αυτό το Λιμάνι, που το 
φύλαγε και η μακρόστενη Νησιώπη, το 
Μεγαλονήσι, πρέπει να εξάγονταν αρκε-
τά προϊόντα! Ίσως από τότε το βελανίδι, 
το «ασημοκούκι» του Δυτικού νησιού!

Στην Μεταβυζαντινή περίοδο, το 
1548, εμφανίζονται στην περιοχή τα 
χριστιανικά χωριά, στην θέση των βυζα-
ντινών! Το Μαυροχώριο (Mavrohoryo), 
με 198 χριστιανικά σπίτια, κατέχει την 
περιοχή, παράγοντας σιτάρι, κριθάρι, 
σύκα, κρασί και άλλα προϊόντα! Κατέ-
χει σαν Mezra και καλλιεργημένη έκτα-
ση στον Τσιχλιώντα! Αναπτύσσεται  
δίπλα στις πηγές της περιοχής! Νοτι-
ότερα, το Σίγρι (Sigri) της εποχής αυ-
τής, στην περιοχή του λιμανιού και στα 
Αδαμάνια, φορολογείται και αυτό, έχει 
64 χριστιανικά σπίτια, αλλά οι κάτοικοι 
του είναι σκορπισμένοι σε άλλους οι-
κισμούς! Ήταν το Βυζαντινό-Γενοβέ-
ζικο χωριό, είχε το πανάρχαιο όνομα 
και έλεγχε το λιμάνι, τον πύργο και 
την Νησιώπη .έχοντας τα περισσότερα 
επώνυμα σε Δούκας! Αυτήν την περί-
οδο, εμφανίζεται και η Μονή Λειμώ-
νος!! (φώτο 8) Σαν Μονή του Ζήσυρος, 
στην κορφή του Ορδύμνου! Με την 
ευνοϊκή μεταχείριση της Οθωμανικής 
διακυβέρνησης προς τα Μοναστήρια, 
αποκτά όλη σχεδόν την γη, βόρεια και 
νότια του Ορδύμνου, όλον τον Τάψα 

και την Λαγκάδα με εκτάσεις σιτηρών, 
ελιών, αμπελιών αλλά και «βαλανιδεώ-
νων» ,το βασικό, εξαγώγιμο, νέο προϊ-
όν του δυτικού νησιού! Μόνο στην πε-
ριοχή Κέραμος, στον Τάψα, το 1864, 
αναφέρεται ένα «Σωθύριον με 1600 
βαλανίδας»! Το βελανίδι είχε αντικατα-
στήσει την στυπτηρία των Γενοβέζων, 
στην δέψη των δερμάτων! Είναι η Δρυς 
η Αιγιλωψ (φώτο 9). Τα κτηματολόγια 
της, του 1595, 1840 και 1864, είναι πολύ 
αποκαλυπτικά! Στην παραλία της Φανε-
ρωμένης, στην Μουσλούδενα (και όχι 
μεγάλο Αγρό της Σιγριανής), υπάρχει 
το σπήλαιο-σκήτη ενός ερημίτη, (φώτο 
10) όχι βέβαια του Αγίου Ιωάννη της Σι-
γριανής, ενώ η Μονή του Αγίου Ιωάννου 
στον Κόρακα, δεν είναι στο Υψηλό και 
αφορά μοναστήρι του Παλιόκαστρου 
(Κόρακα) στην περιοχή της Κλειούς! 
Χτίζεται βόρεια του Τάψα, ίσως από το 
1700 (τοιχογραφία στο ανακαινισμένο 
καθολικό) το Μετόχι των Εισοδίων της 
Θεοτόκου, θεματοφύλακας του Υψη-
λού, στην περιουσία του στο άνω Κά-
μπο του Σιγρίου! Τώρα είναι ανακαινι-
σμένη μόνο η εκκλησία του (φώτο 11)! 
Το 1548, η Οθωμανική διοίκηση διατη-
ρεί τον Γενοβέζικο Πύργο σαν Βίγλα 
του Παλιόκαστρου (Vigla-i-Eski Hisar), 
στην μεγάλη σειρά τέτοιων παρατηρη-
τηρίων στα παράλια του νησιού, και στο 
γυμνό ακρωτήρι του σημερινού χωριού  
χτίζει ακόμα μία (Vigla-i-Sigri)!

φώτο 5 φώτο 6

Σ’ αυτήν την περιοχή, το 1756-57, 
στην θέση της Βίγλας, χτίζεται από τον 
Αρχιναύαρχο Σουλειμάν Πασά, το Κά-
στρο του Σιγρίου! Έχει πάντα αρκετή 
φρουρά και κανόνια! Έχει εγκαταλει-
φθεί το Κάστρο της Ερεσού, εκεί υπάρ-
χει πια, ένα μικρό χωριό, στην θέση της 
Μεσαιωνικής Εύρωστης Herse και οι 
εμπορικές δραστηριότητες και κύρια 
η εξαγωγή του βελανιδιού γίνονται από 
το ασφαλές λιμάνι του Σιγρίου! Γύρω 
από το κάστρο χτίζεται ο Οθωμανικός 
οικισμός, με τζαμί (αρχικά με τρούλο 
και μετά τον σεισμό του 1867, το ση-
μερινό κτίσμα), με λουτρό και όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες (δικαστήριο, τελω-
νείο, σχολείο, αστυνομία) και έδρα του 
Ναχιγιέ! Στο τζαμί, σε μεγάλη δεξαμενή 
του ισογείου, φέρνει νερό από τις πη-
γές του Παλιοχωρίου, που το μοιράζει 
στο κάστρο, στο λιμάνι, στον λουτρό 

και στις βρύσες του οικισμού! Τώρα 
εμφανίζονται στις καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις του Υψηλού στον Κάμπο και 
Οθωμανοί ιδιοκτήτες, όπως ο ευεργέ-
της συνταξιούχος αξιωματικός Ελ Χατζ 
Γιακουμπ Αγα (είχε πάει στην Μέκκα), 
που από το ίδρυμα του συντηρείται το 
Οθωμανικό σχολείο και πλήρωσε την 
μεταφορά του νερού στον οικισμό! 
Μια από τις ανακαινισμένες κρήνες του 
Σιγρίου, του 1880, ανήκει σ’αυτόν! Το 
Οθωμανικό Σίγρι του 1909 είχε 209 
οικογένειες, σχολείο Ρουστιέ και απο-
τελούσε την Υποδιοίκηση της περιο-
χής! Ο Οθωμανικός οικισμός γίνεται 
χριστιανικός το 1923 και οι πρόσφυγες 
από την Τένεδο και τα νησιά της Προ-
ποντίδας, λειτουργούν τα κτήρια του, 
για τις δικές τους ανάγκες! Το σχολείο, 
τις βρύσες, τα σπίτια, τον λουτρό! Με-
τατρέπουν το τζαμί στην εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας (ένα από τα πέντε τζα-
μιά του νησιού, που μετατράπηκαν τότε 
σε εκκλησιές) και το 1928 αναφέρεται 
με 735 κατοίκους! Τώρα με το απόκτη-
μα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και 
των Πάρκων του, το νέο του Λιμάνι, τις 
πρότυπες αγροτικές μονάδες, το «δυτι-
κό Σίγριον Άκρον», περιμένει την απο-
γραφή του 2021!

φώτο 8

φώτο 7

φώτο 9
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φώτο 11

φώτο 10

Ο κύριος Καθηγητής

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Στη μεγάλη πολυκατοικία ελάχιστοι 
ήταν αυτοί που γνώριζαν το όνομα και 
το επώνυμό του. Για όλους σχεδόν, 
ήταν ο κ. Καθηγητής ή απλά ο Καθη-
γητής.

Ήταν περίπου 70 χρονών, με λεπτή 
κορμοστασιά, γκριζομάλλης, σοβαρός, 
ευγενικός και λιγομίλητος. Στο πρόσω-
πό του ταξίδευε ένα αδιόρατο χαμό-
γελο που δε θα φαινόταν πουθενά αν 
δεν το πρόδιδαν τα μελιά εκφραστικά 
μάτια του. Πολλές ρυτίδες, άλλες απα-
λές γραμμές και άλλες βαθιές χαρακές, 
«μιλούσαν» για τις πλούσιες γνώσεις 
του Καθηγητή, που χρειάστηκαν πολλά 
χρόνια εργασίας για να τις αποκτήσει 
και να τις μεταδώσει στους φοιτητές 
του με υπομονή κι αγάπη.

Ήταν Καθηγητής της Έδρας της 
Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
γνωστός για τις επιστημονικές του ερ-
γασίες, πολυγραφότατος και πολυβρα-
βευμένος, ιδιαίτερα αγαπητός από τους 
συναδέλφους του, και με τους φοιτη-
τές - αν και αρκετά αυστηρός - ήταν 
υπομονετικός, ακούραστος στις απο-
ρίες τους και δίκαιος στις βαθμολογί-
ες. Μετά από μία επιτυχημένη καριέρα 
στην επιστήμη του, που την υπηρέτη-
σε με περισσή  ευσυνειδησία, σήμερα 
-συνταξιούχος πλέον- αντιμετώπιζε με 
ηρεμία τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα 
που του φανέρωνε η ζωή, έχοντας συ-
ντροφιά τα βιβλία του και τα καλέσμα-
τα που του έστελναν οι ποικίλες ανα-
μνήσεις του. Συχνά, ξεφυλλίζοντας την 
μαργαρίτα  της ζωής του, αναπολούσε 

αυτά που έκανε και τα άλλα που άργη-
σε και δεν πρόλαβε να κάνει, καταλή-
γοντας πάντα στο ίδιο συμπέρασμα: 
«Όλα είναι καλά. Χαίρομαι που είμαι 
ζωντανός! Λυπάμαι όμως που η ζωή 
μου σιγά-σιγά τελειώνει...»

Ζούσε μόνος στο δεύτερο όροφο 
της πολυκατοικίας, σ’ ένα ευρύχωρο 
διαμέρισμα με μεγάλη βεράντα, που 
έβλεπε στον κήπο.

Συχνά τον επισκέπτονταν συνάδελ-
φοι Καθηγητές, και η αδελφή του μία 
σοβαρή μαυροφορεμένη κυρία.

Ο Καθηγητής δεν είχε παντρευτεί, 
δεν είχε κάνει οικογένεια και ίσως αυτό  
να ήταν ένα από τα πολλά πράγματα  
που ήθελε να κάνει, αλλά άργησε πολύ, 
και γι’ αυτό τώρα είχε μετανιώσει.

Τα αξημέρωτα χειμωνιάτικα βράδια, 
που έξω μούγκριζε ο αγέρας, εκείνος  
κούρνιαζε δίπλα στο τζάκι, πάντα μ’ ένα 
βιβλίο στο χέρι, μέχρι να φτάσει η ώρα 
που θα ξάπλωνε για να κοιμηθεί.

Τότε, πέφτοντας βαρύς στο κρεβάτι, 
ερχόταν βιαστικά και τον αντάμωνε η 
μοναξιά του για να του παραπονεθεί ότι 
τούτες τις ώρες, ένιωθε κι αυτή πάρα 
πολύ μόνη. Κι αυτός, αγκάλιαζε τη μο-
ναξιά του και περίμενε καρτερικά να 
έρθει να τον λυτρώσει ο ύπνος, μέχρι 
να φωτίσει ο ήλιος τις γρίλιες, καλωσο-
ρίζοντας τον ερχομό μιας καινούργιας 
ημέρας.

Οι νύχτες και οι ημέρες του καλο-
καιριού ήταν καλύτερες, γιατί θαρρείς 
πως έρχονταν και έφευγαν πιο γρήγο-
ρα. Πολύ φως, πολλά λουλούδια στον 
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κήπο, πολύς γαλανός ουρανός, πολλοί 
άνθρωποι τριγύρω, διαφορετικές φω-
νές, πολλές ομιλίες, πολλά γέλια. Όλα 
ήταν στο «πολλά», και έτσι γέμιζαν και 
ισορροπούσαν με τα «λίγα» που είχε 
δικά του ο Καθηγητής.

Στη βεράντα, είχε τοποθετήσει ένα 
μικρό γραφείο, για να μπορεί και εκεί 
να γράφει με άνεση. Τα ενημερωτικά 
έντυπα για την εξέλιξη της επιστήμης 
του, αλλά και βιβλία Φιλοσοφίας, Ιστο-
ρίας, Λογοτεχνίας, κ.ά. ήταν οι πιστοί  
του φίλοι. Αυτός ήταν ο σιωπηλός δρό-
μος που είχε επιλέξει να βαδίζει ο Κα-
θηγητής, μακριά από εντάσεις και αντα-
γωνισμούς.

Αυτό το καλοκαίρι ήρθε απότομα. 
Προσπέρασε με τη γρήγορη παρουσία 
του τις δροσιές της Άνοιξης και με αι-
νιγματική συμπεριφορά έστειλε στη γη 
έναν δυνατό καύσωνα, που έφερε ερή-
μωση στους δρόμους, αφού οι άνθρω-
ποι δυσκολεύονταν να διαχειριστούν 
θερμοκρασίες 40ο και 45ο βαθμούς.

Εκείνο το βράδυ, καθισμένος ο Κα-
θηγητής στην πολυθρόνα της βεράντας 
δεν έκανε τίποτα. Ούτε έγραφε, ούτε 
διάβαζε. Ήταν φανερό ότι η μεγάλη 
ζέστη τον είχε κουράσει. Με το κε-
φάλι ακουμπισμένο πίσω και τα μάτια 
μισόκλειστα, φαινόταν σα να σκέπτεται 
ή να ονειρεύεται κάτι. Οι ώρες περ-
νούσαν αργά, κι εκείνος ακίνητος στην 
ίδια θέση, χωρίς να το καταλάβει είχε 
παραδοθεί στην αγκαλιά του ύπνου, 
αναπνέοντας βαθιά το αδύναμο αεράκι 
που έφερνε ελάχιστη δροσιά και κινού-
σε, μυστικά θαρρείς, τις κορυφές των 
δέντρων. Ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του 
τρομαγμένος και βλέποντας το ρολόι 
του, ταράχτηκε ακόμα πιο πολύ.

- Πώς το έπαθα εγώ αυτό; μουρμού-
ρισε. Πήγε η ώρα τρεις μετά τα μεσάνυ-
χτα και δεν πήρα είδηση. Φαίνεται ότι 
αυτή η ζέστη μου έφερε υπνηλία... Έχει 
και μεγάλη ησυχία απόψε. Τίποτα δεν  

ακούγεται και το σκοτάδι είναι πηχτό.
Άφησε τη βεράντα και μπήκε στο σα-

λόνι. Σκοτεινά κι εδώ. Μόνο το μικρό  
πορτατίφ έδινε ένα χλωμό φως στον  
χώρο. Προχώρησε στην κρεβατοκάμα-
ρα για να ετοιμαστεί και γύρισε πίσω 
για να κλείσει την μπαλκονόπορτα. Και 
τότε τον είδε μπροστά του... 

Με τρόμο στα μάτια, είδε δύο πόδια 
να αιωρούνται κρεμασμένα στο κενό 
και δύο χέρια γαντζωμένα στο χοντρό 
οριζόντιο σίδερο της κλειστής τέντας, 
ένας άνθρωπος, κουνώντας όσο μπο-
ρούσε τα πόδια του να προσπαθεί να τ’ 
ακουμπήσει στο κάγκελο ή στο τοιχά-
κι της βεράντας. Ο Καθηγητής πάγωσε 
στη θέση του με τη σκέψη ότι σίγουρα  
ήταν ένας κλέφτης που δεν κατάφερε  
να ξεφύγει.

Μπήκε στο σαλόνι, με σκοπό να καλέ-
σει αμέσως την Αστυνομία. Κοντοστά-
θηκε μπερδεμένος, και κοίταξε ξανά 
τον κρεμασμένο ανθρωπο που ίσως να 
άντεχε ακόμα λίγα λεπτά μέχρι τα χέρια 
του ν’ αφήσουν το σίδερο της τέντας, 
κι αυτός να βρεθεί με μια ανάσα στο 
τσιμέντο της αυλής. Τρέχοντας βγήκε 
στη βεράντα. Αγκάλιασε σφιχτά με τα 
δυο του χέρια τα πόδια του κλέφτη, και 
με όση δύναμη είχε τον έσυρε κοντά 
του. Ο άνθρωπος γαντζώθηκε στα κά-
γκελα και σαν κατσίκι πήδησε στη βε-
ράντα, και τρέχοντας μπήκε στο σαλόνι 
και σωριάστηκε τρέμοντας ολόκληρος 
στον καναπέ που βρήκε μπροστά του 
βαριανασαίνοντας και με μάτια κλειστά. 
Ο Καθηγητής είχε μείνει όρθιος στη 
βεράντα σαν άγαλμα, και από αυτή τη 
θέση παρατηρούσε τον παράξενο επι-
σκέπτη του. Μία μαύρη φόρμα, έντυνε 
όλο το σώμα του, που πολύ αδύνατο 
καθώς ήταν έδειχνε περισσότερο ότι 
πρόκειται για νεαρό αγόρι. Έκρυβε το 
κεφάλι και το πρόσωπο με μαύρο σκού-
φο που είχε άνοιγμα μόνο στα μάτια, 
στο στόμα, και στη μύτη. Δεν μιλούσε 

καθόλου, μόνο τρέμοντας έβγαλε τα 
χοντρά μαύρα γάντια που φορούσε. 
Ο Καθηγητής, προσέχοντας τα γυμνά 
σχεδόν παιδικά του χέρια, βεβαιώθηκε 
ότι είχε μπροστά ένα νεαρό παιδί, που 
ίσως ήταν και ένας πρωτάρης κλέφτης. 
Πρόσεξε ακόμα, ότι στο δεξί του χέρι 
στον καρπό, είχε τατουάζ ένα κόκκινο 
πουλί με ανοιχτά τα φτερά του.

Πέρασε λίγη ώρα σιωπής, και ο Καθη-
γητής τον ρώτησε: «-Τώρα δε θα βγά-
λεις το σκουφί σου, να γνωριστούμε 
καλύτερα;» Η απάντησή του ήταν μόνο 
ένα τρεμουλιαστό: «Όχι...» «- Τουλάχι-
στον θα μου πεις πόσων χρονών είσαι, 
και τι έκανες κρεμασμένος στο σίδερο 
της τέντας;» Τραύλισε λίγο αλλ’ απά-
ντησε: «- Είμαι 18 χρονών, και μπήκα 
σ’ ένα σπίτι για να κλέψω, αλλά δεν τα 
κατάφερα». «-Γιατί να κλέψεις; Υπάρ-
χουν τριγύρω τόσες δουλειές. Γιατί δε 
δουλεύεις, αλλά προτιμάς να κλέβεις;» 
«- Δεν πήγα στο σχολείο. Δε με παίρνει 
κανείς. Τι δουλειά να κάνω;» συνέχισε 
νευρικά. «-Υπάρχουν αρκετές δουλειές 
που δεν χρειάζονται πολλά γράμματα 
και σ’ αυτές δουλεύουν χιλιάδες νέοι 
σαν εσένα, όπως, εργάτες, οικοδόμοι, 
καθαριστές, κηπουροί...

Ακόμα, μπορείς να πας και σε ένα 
νυχτερινό σχολείο. Είσαι τόσο νέος...» 
Σηκώθηκε απότομα σαν κάτι που άκου-
σε να τον πρόσβαλε ή να τον ξύπνη-
σε ξαφνικά, λέγοντας: «-Τώρα θέλω να 
φύγω. Σ’ ευχαριστώ που μ’ έσωσες και 
δεν με έδωσες και στην Αστυνομία...» 
Ο Καθηγητής ξεκλείδωσε την πόρ-
τα λέγοντας: «Στο καλό παιδί μου, και 
να προσέχεις...» Το νεαρό αγόρι εξα-
φανίστηκε, και σε λίγα λεπτά η σκόνη 
της θλίψης που άφησε πίσω του είχε 
πλημμυρίσει το σπίτι, τη βεράντα, την 
τέντα και περισσότερο την ψυχή του 
Καθηγητή.

«Με την πρώτη σταγόνα βροχής / 
Σκοτώθηκε το Καλοκαίρι...» έγραψε ο 

ποιητής. Έτσι και έγινε. Το Φθινόπωρο 
ήρθε με αβέβαια βήματα, και το χώμα 
μοσχοβόλησε από τα δροσερά Πρω-
τοβρόχια. Στον κήπο οι κηπουροί και 
οι εργάτες δούλευαν ασταμάτητα, και 
ο Καθηγητής καθισμένος αναπαυτικά 
στη βεράντα ανάσαινε την ομορφιά του 
πρωϊνού, μέχρι που πρόσεξε τον νεα-
ρό που δούλευε στον κήπο ότι συχνά 
κοίταζε ψηλά και όταν συναντούσε το  
βλέμμα του, χαμογελούσε αχνά. Σηκώ-
θηκε από τη θέση του, ακούμπησε στα  
κάγκελα, και με απερίγραπτη συγκίνηση 
πρόσεξε ότι στον καρπό, στο δεξί του  
χέρι το παιδί είχε τατουάζ ένα κόκκινο 
πουλί με ανοιχτά τα φτερά του.

Σηκώθηκε όρθιος, χαμογέλασε ευτυ-
χισμένος, και ρώτησε απλά:

- Όλα καλά; Έλα να τα πούμε από  
κοντά...

- Ναι. Θα ‘ρθώ αύριο... είπε το παιδί  
και συνέχισε τη δουλειά του. 
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Η διαδρομή ενός πιάτου
Αληθινη ιστορία

Γράφει η Κ. Μεσσηνέζη - Πλατσή

Πριν πολλά - πολλά χρόνια, μιλάμε 
κάπου 180, ζούσε στο νησί ένα λεβε-
ντόκορμο παλικάρι με το όνομα Δημη-
τρός. Η ζωή περιορισμένη. Καθημερινή 
δουλειά κι όλο τα ίδια και τα ίδια...

Δεν τον χωρούσε ο τόπος. Τα νιάτα 
του αναζητούσαν πιο ξανοιχτούς ορί-
ζοντές απ’ τα στενά καλντερίμια του 
νησιού του, κι έτσι μια μέρα τ’ αποφά-
σισε να μπαρκάρει. 

Με ποιον άλλον τρόπο θα μπορούσε 
ν’ απλώσει τα φτερά του ελεύθερος;

Οι κουβέντες που άκουγε στο νησί 
για λιμάνια και Πολιτείες, φάνταζαν 
ονειρικά στο νεανικό του μυαλό. 

Μπάρκαρε λοιπόν ένα πρωινό γι’ αυ-
τές τις μακρινές κι άγνωστες θάλασσες 
με την ανυπομονησία και την περιέρ-
γεια της νιότης στην ψυχή.

Τώρα ξανοιγόταν νέος κόσμος μπρο-
στά του. Εικόνες, μυρωδιές, κι ευκαιρί-
ες διαφορετικές και πολλές. Οι νεανι-
κές επιθυμίες κι  η περιέργεια από τη 
μια, κι από την άλλη οι συμβουλές κι οι 
προτροπές της μάνας... 

Έπρεπε ν’ αποφασίσει τώρα.
Ποιο μονοπάτι ήταν το σωστό; 
Τι ταίριαζε στο χαρακτήρα και στα 

πιστεύω του; 
Στην οικογένεια του κι οι γονείς του 

κι οι θείοι του ήταν άνθρωποι συνετοί 
και νοικοκύρηδες.Έτσι ήταν μαθημένος 
και αυτός. 

Σαν έπιασαν λοιπόν λιμάνι τ’ απεφάσι-
σε. Μια σύντομη βόλτα. να κρατήσει την 
εικόνα της φωταγωγημένης πόλης, και να 
ξεμουδιάσει μ’ ένα σύντομο περίπατο. 
Μετά επιστροφή στο πλοίο. Βλέπεις, το 
παλικάρι δεν ήταν μαθημένο στα “πολ-
λά”. Δουλειά, σπίτι ήταν όλη του η ζωή.

Στην κουζίνα του καραβιού, όταν γύ-
ρισε, αντάμωσε το μάγειρα να παλεύει 
μόνος του. Ζώστηκε  αμέσως μια ποδιά 
και δίχως δεύτερη κουβέντα δούλεψε, 
όπως συνήθιζε στο χωριό και με τη 
μάνα του, κι αποξεχάστηκε και χάρηκε 
που μπόρεσε να νιώσει χρήσιμος 

Η νοσταλγία είχε αρχίσει να παίζει το 
παιχνίδι της στην ψυχή του, και η δου-
λειά στην κουζίνα έγινε αιτία να απα-
σχοληθεί και συγχρόνως ν’ αποφύγει 
τις άσκοπες κι επικίνδυνες βόλτες στο 
λιμάνι του ξένου τόπου. 

Από τότε σιγά-σιγά σαν καταφύγιο 
έβρισκε την κουζίνα κι η παρέα του μά-
γειρα που ήταν σχεδόν στην ηλικία του 
πατέρα του, τον ηρεμούσε και τον ξε-
κούραζε. Μια ήρεμη φιλία αναπτυσσό-
ταν σαν βάλσαμο στην ψυχή του νέου 
παλικαριού. 

Τα χρόνια χτυπούσανε κάρτα, 1, 2, 3, 
4. Τα ταξίδια συνεχιζόταν. Μια γαλήνη, 
μια φουρτούνα, το ίδιο και στις ψυχές 
των ναυτικών. Όλα το ίδιο μονότονα. 

Το μόνο που “άνθιζε” ήταν η σχέση 
των δύο φίλων στην κουζίνα του καρα-
βιού, που εκτελούσε κανονικά τα μο-
νότονα δρομολόγια του, από λιμάνι σε 
λιμάνι. 

Μπήκε κι ο 5ος χρόνος, όταν σ’ ένα 
από τα γράμματα που ερχόταν απ’ το 
νησί, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πατέρας 
του έγραφε για τη σοβαρή ανημπόρια 
της μάνας του, και για τη λαχτάρα που 
είχε να ιδωθεί με το μονάκριβο γιο της 
ακόμα μία φορά.

Τ’ αποφάσισε. Θα ξεμπαρκάριζε. 
Καθώς συμμάζευε τα πράγματά του, 

οι σκέψεις του ήταν ανακατεμένες. Τα 
συναισθήματα μοιρασμένα. Όμως η 

αγάπη και η έγνοια για τη μάνα του πιο 
δυνατή απ’ τη φιλία.

Αποχαιρετώντας τον μοναδικό άν-
θρωπο που για 5 χρόνια ήταν πια σχε-
δόν η οικογένειά του, δέχτηκε στην 
αγκαλιά του ένα πακέτο. ”Για να θυμά-
σαι τις μέρες που πέρασες στο καράβι”  
του είπε ο φίλος του αγκαλιάζοντας τον 
δακρυσμένος.

Μάζεψε τα λίγα του πράγματα και 
μετά από ένα μακρύ ταξίδι έφτασε στο 
πατρικό του.

Η υγεία της Μάνας δεν ήταν καλή, 
όμως ο ερχομός του παιδιού της λει-
τούργησε σαν φάρμακο. Σιγά-σιγά μα 
σταθερά, ερχόταν η καλυτέρευση. 

Στο μεταξύ ο Δημητρός, όταν επέ-
στρεψε και βόλεψε τα πράγματά του 
στο σπίτι, είδε και τι περιείχε το πακέ-
το που του χάρισε, φεύγοντας από το 
πλοίο, ο φίλος του ο μάγειρας. Του είχε 
πει “για να θυμάσαι τις ημέρες που έζη-
σες στο καράβι”. Το δώρο του ήταν ένα 
πολύ βαρύ κατάλευκο πιάτο. Το πιάτο 
που καθημερινά ο φίλος του, του σέρ-
βιρε το φαγητό του. Λευκή, χοντρή, βα-
ριά πορσελάνη, που στην πίσω πλευρά 
του έγραφε: SCAMMELS και από κάτω 
κολλητά, όχι καθαρά, “RENTON Quin”. 

Για φαντάσου, δεν το πίστευε! Το πιά-
το που καθημερινά τον συντρόφευε στο 
φαγητό, και άκουγε τις φιλικές κουβέ-
ντες τους, τα προβλήματα, τα βάσανα και 
τις χάρες του. Το λευκό βαρύ βαπορίσιο 
πιάτο, που τον έδενε τώρα πια με τον 
φίλο του και την πεντάχρονη ζωή τους 
στο καράβι, με τις γαλήνιες και φουρ-
τουνιασμένες ημέρες, όπως και η ζωή.

Τα εξιστόρησε όλα εκείνα που έζησε 
στη Μάνα του, καθώς της κρατούσε συ-
ντροφιά και της έδινε στο δικά του πιάτο 
το φαγητό της. Σιγά-σιγά έγινε συνήθεια 
κι έτσι πέρασε το πιάτο του στα χέρια 
της μητέρας του μιας κι έγινε καλά πια.

Εκείνος άρχισε τη ζωή του πάλι στο 
νησί, κοντά στο θείο του Θόδωρο, που 

είχε εργοστάσιο μακαρονοποιίας.
Με τα χρόνια η ζωή όλων πήρε το 

δικό της ρυθμό και όλοι φρόντιζαν για 
το καλύτερο αύριο.

Μια μέρα η μάνα του Δημητρού ξανα-
αρρώστησε πάλι και προθυμοποιήθηκε 
να βοηθήσει η γυναίκα του θείου του 
Θόδωρου η Σοφία, που ήταν νέα κο-
πέλα και δεν είχε ακόμα υποχρεώσεις 
και παιδιά. 

Καθημερινά οι δυο γυναίκες περνού-
σαν τις ώρες παρέα, κι έλεγαν τα δικά 
τους, για δουλειές του σπιτιού, για φα-
γητά και συνταγές. 

Η νεαρή νοικοκυρά, η Σοφία, θυμήθη-
κε το πάθημα της στο φαγητό με τους 
λαχανοντολμάδες που έγιναν “πιλάφι” 
και χαμογελώντας ζήτησε τη συμβουλή 
της ηλικιωμένης φίλης της.

Η μάνα του Δημητρού σαν έμπει-
ρη νοικοκυρά της λέει: “Κόρη μου μη 
σκιάζεσαι. Τα πράγματα είναι απλά. 
Ένα πιάτο με μια βαριά πέτρα καθαρή 
απ’ τη θάλασσα για βάρος από πάνω, 
και οι ντολμάδες ή τα γιαπρακάκια δεν 
θα χοροπηδούν ν’ αδειάζουν στο βρά-
σιμο. Αλλά αμέσως μετά, σαν κάτι να 
θυμήθηκε ξαφνικά, της λέει: “Πάρε απ’ 
την ντουλάπα, εκεί στα δεξιά σου, πάρε 
εκείνο το μοναχό άσπρο πιάτο. Αυτό 
μόνο του φτάνει, να το βάζεις πάνω 
από το φαγητό σου”.

Πήρε η Σοφία το λευκό βαρύ πιάτο, 
την ευχαρίστησε, κι έκανε όπως της 
είπε η γριά φίλη της μια ζωή. Κι όταν 
μετά από χρόνια ο γιος που απέκτησε 
αργότερα παντρεύτηκε, η Σοφία χάρι-
σε το λευκό πιάτο στη νύφη της Ελένη, 
μια προκομένη κοπελιά νέα και άπειρη 
όμως, όπως κι εκείνη κάποτε. 

Η Ελένη κράτησε το λευκό βαρύ πιά-
το για 80 χρόνια στην πιατοθήκη της. 
Το είχε βοηθό στην κουζίνα, αλλά το 
αγαπούσε κιόλας, γιατί την θύμιζε την 
καλόκαρδη πεθερά της. Κάθε φορά 
που έκανε ντολμάδες, γιαλαντζίδες, ή 
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γιαπράκια, εξεθείαζε την χρησιμότητα 
του αγαπημένου της πιάτου, ώσπου 
έφτασε η ώρα και το λευκό βαρύ πιάτο 
έφτασε στα χέρια της κόρης της. 

Εκείνη το μεταχειρίζεται τώρα συχνά, 
γιατί ο άντρας της και τα εγγόνια της 
αγαπούνε αυτά τα φαγητά.

Το μεταχειρίζεται με συγκίνηση και 
αγάπη, και φέρνει κάθε φορά στη θύ-
μησή της αυτές τις δύο αγαπημένες γυ-

ναίκες που το μεταχειρίστηκαν, ώσπου 
έφτασε στα δικά της χέρια και την εξυ-
πηρετεί.

Θα ζήσει κι άλλα πολλά χρόνια ακόμα 
το λευκό βαρύ πιάτο, γιατί είναι δυνατό 
και γερό και θα ταξιδέψει και σε άλλα 
νεότερα και άξια χέρια, γιατί διαθέτει 
την πείρα των χρόνων, και σαν προίκα 
την αγάπη όλων εκείνων που τους φά-
νηκε χρήσιμο!

Το παλιό λιμάνι της Μυτιλήνης
Το παλιό λιμάνι βρίσκεται στην Επάνω 

Σκάλα, δίπλα στο κάστρο, στη βόρεια 
πλευρά της Μυτιλήνης. Αν και σήμερα 
είναι εγκαταλειμμένο, παρ’ όλα αυτά έχει 
μεγάλη ιστορία.Η ιστορία του αρχίζει τα 
τέλη του 5ου αι. π.Χ., την εποχή όπου 
ο σημερινός λόφος με το Κάστρο, ήταν 
νησάκι και διαχωριζόταν από το κύριο 
σώμα της Λέσβου με τον Εύριπο, μία 
στενή λωρίδα θάλασσας δηλαδή, πλά-
τους 30 μ. και μήκους 300 μ. περίπου, 
ο οποίος ένωνε τους δύο όρμους που 
σχηματίζονταν στα βόρεια και τα νότια. 

Στους δύο αυτούς όρμους κατασκευ-

άστηκαν τα δύο λιμάνια της πόλης της 
Μυτιλήνης: το βόρειο που ήταν εμπο-
ρικό λιμάνι και το νότιο που ήταν  πο-
λεμικό. Ο Εύριπος υπήρχε μέχρι και τα 
Μεσαιωνικά χρόνια (15ος αιώνας μ.Χ.), 
οπότε και επιχωματώθηκε. Τα δύο λι-
μάνια έδιναν στην πόλη ένα εξαιρετικό 
προνόμιο. Αφενός έτσι ξεχώριζαν και 
εξυπηρετούνταν καλύτερα οι πολεμι-
κές και ειρηνικές ανάγκες, αφετέρου τα 
πλοία απέπλεαν με οποιονδήποτε άνε-
μο. Ο Εύριπος, στα σημεία που ήταν πυ-
κνοδομημένη και πολυσύχναστη η πόλη, 
γεφυρωνόταν με γέφυρες από μάρμαρο. 

Οι τελευταίοι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Στην Κωνσταντινούπολη, στην αρχαία 
πρωτεύουσα του Βυζαντίου, μετά από 
έναν αιώνα διωγμών, βίας και μαζικών 
απελάσεων, παραμένουν ελάχιστοι 
πλέον Έλληνες.

Παλιός Κωνσταντινοπολίτης, δεν 
μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα 
του, όταν για πρώτη φορά ύστερα από 
30 χρόνια μπόρεσε να επισκεφτεί, τον 
τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. 
Πώς θα μπορούσε να συγκρατήσει τα 
δάκρυα του, όταν σε ηλικία 48 ετών και 
όταν είχαν πια περάσει τα μισά χρόνια 
της ζωής του, επισκέφτηκε το παλιό 
του το σχολείο, την εκκλησία του και 
τον παλιό του αθλητικό του σύλλογο. 
Η πόλη που αναγκάστηκε να εγκατα-
λείψει, όταν ήταν 18 ετών, η Κωνστα-
ντινούπολη του, τώρα έμοιαζε σαν μια 
πόλη-φάντασμα «Δεν υπήρχε τίποτα 
από το παρελθόν. Όλα είχαν αλλάξει. 
Ήταν μια πόλη διαφορετική. Εγώ που 
είχα φύγει πολύ θυμωμένος και αφά-
νταστα φανατισμένος, λέει, τώρα είχα 
ηρεμήσει. Από τότε προσπαθώ και την 
επισκέπτομαι συχνά μια και δεν νιώθω 
το ίδιο όπως παλιά. Για όσα μας έκα-
ναν τους έχω συγχωρέσει, αλλά δεν τα 
ξεχνώ », εξομολογείται από την Αθή-
να, όπου ζει, από τότε που εκδιώχθηκε 
μαζί με την η οικογένειά του. 

Αυτά συνέβησαν το 1964, όταν η 
Τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να 
απελάσει όλους τους Έλληνες πολίτες, 
χωρίς εξαίρεση, από τη χώρα. Η οι-
κογένεια του, ήταν μια από τις 15.000 
οικογένειες που απελάθηκαν και υπο-

χρεώθηκαν να φύγουν με 20 δολάρια 
και δύο βαλίτσες. «Τα πάντα έμειναν 
εκεί και χάθηκαν για πάντα. Οι Τούρκοι 
κατάσχεσαν το τριώροφο κατάστημα 
που είχαμε. Ήμασταν μια εύπορη οι-
κογένεια. Εγώ που ήθελα να σπουδάσω 
ιατρική αναγκάσθηκα να πάω να εργα-
στώ στα φορτηγά πλοία». Οι γονείς 
μου ήταν μεταξύ των 1,7 εκατομμυρίων 
Ελλήνων που ζούσαν στην Τουρκία στο 
τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και την αρχή της Τουρκικής Δημοκρα-
τίας το 1923.

Τώρα, το 2020, απομένουν μόνο 
1.800 άτομα εκ των οποίων πολλοί ηλι-
κιωμένοι, που αγωνίζονται να μην εξα-
φανιστούν. 

Ο τουρκικός πόλεμος της ανεξαρτη-
σίας, που έληξε το 1923, πυροδότησε 
τα πάντα: «Ο τουρκικός εθνικισμός 
δημιουργήθηκε ενάντια στον εχθρό 
που εκείνη την εποχή ήταν οι Έλλη-
νες, που με τον στρατό τους εισέβα-
λαν στην Μικρά Ασία». Μας λέει ο Elçin 
Macar, καθηγητής στο “Yιldιz Technical 
University” - και συνεχίζει «Είναι ένα 
περίεργο γεγονός. Η Ελλάδα σαν αυτό-
νομο κράτος δημιουργήθηκε το 1822 
πολεμώντας την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία. Η νέα Δημοκρατία της Τουρκίας 
δημιουργήθηκε το 1923 πολεμώντας 
και αυτή ενάντια στην ελληνική εισβο-
λή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι τα 
δύο έθνη κράτη δημιουργήθηκαν μετα-
ξύ τους."

Τελικά ο πόλεμος τελείωσε και οι 
δύο χώρες υπέγραψαν την ειρήνη με 

ΙστορίαΙστορία
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τη συνθήκη της Λωζάνης, η οποία κα-
θόρισε τα σύνορα των δύο εθνών και 
κάτι ακόμα σημαντικό: Οι δύο χώρες 
για να αποφύγουν άλλον ένα πόλεμο, 
καθόρισαν τα εθνικά εδάφη τους. 1,6 
εκατομμύρια Έλληνες, Χριστιανοί της 
Μικράς Ασίας-Ανατολίας- εκδιώχθηκαν 
από την Τουρκία και στάλθηκαν στην 
Ελλάδα και 400.000 Τούρκοι - Μου-
σουλμάνοι - από την Ελλάδα, το ίδιο. 
Μόνο ένας μικρός αριθμός 125.000 
Τούρκων-Μουσουλμάνων, επετράπη 
να μείνει στη Θράκη, το ανατολικότερο 
τμήμα της Ελλάδας και 125.000 Έλλη-
νες έμειναν στην Κωνσταντινούπολη 
και σε δύο μικρά νησιά του Αιγαίου. 
Οι τελευταίοι Έλληνες της Κωνσταντι-
νούπολης θεωρήθηκαν εχθροί στο ίδιο 
τους το σπίτι.

«Η σύγχρονη Κωνσταντινούπολη δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς την παρουσία 
μας», λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
της Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος 
ο Α'. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινού-
πολης, είναι παλαιότερο από τη χώρα 
στην οποία βρίσκεται. Ήμασταν εδώ 
όταν έφτασε ο Απόστολος Ανδρέ-
ας, και αργότερα όταν ο Ιουστινιανός 
ανήγειρε την Αγία Σοφία. Ήμασταν 
μάρτυρες ιστορικών γεγονότων όπως 
η Τέταρτη Σταυροφορία, η λατινική κα-
τοχή της πόλης, η πτώση της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας και αργότερα, της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που την 
διαδέχθηκε. Συμπεριλαμβανομένης της 
ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας. 
Ήμασταν πάντα εδώ: μερικές φορές 
ήμασταν πολλοί. Άλλες λίγοι, αλλά πά-
ντα εδώ. Εδώ γεννήθηκαν, έζησαν και 
πέθαναν οι πρόγονοί μας. Αυτή η πόλη 
είναι το σπίτι μας. Είμαστε πολίτες αυ-
τής της χώρας. Εμείς γεννηθήκαμε εδώ 
και θέλουμε να πεθάνουμε εδώ.

Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης 
ήταν αυτοί που όταν οι σχέσεις Τουρ-
κίας και Ελλάδας ήταν τεταμένες, πάντα 

πλήρωναν τα σπασμένα. Το 2020 δεν 
αποτελεί εξαίρεση.

«Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί», λέει ο Βαρθολομαίος, «είναι 
κάτι που μας προκαλεί μεγάλο πόνο και 
θλίψη, επειδή, κατά κάποιο τρόπο, τα 
συναισθήματα ενός κοινωνικά μικρού 
τμήματος αυτής της πόλης δεν λαμβά-
νονται υπόψη. 

Η Αγία Σοφία είναι η κληρονομιά όλων 
εκείνων που ζουν στη σκιά της και αντι-
προσωπεύει ένα σύμβολο συνύπαρξης 
των θρησκειών και των πολιτισμών, των 
κατοίκων αυτής της ιστορικής πόλης. 
Αλλά τώρα, με τη μετατροπή της, η 
πόλη μας έγινε φτωχότερη». Μετά το 
πογκρόμ, το 1964,  οι Έλληνες της Κων-
σταντινούπολης ελαττώθηκαν, αλλά δεν 
εξαφανίστηκαν. Στην Κωνσταντινούπο-
λη οι Έλληνες, σε περίπου 90 χρόνια, 
από 125.000 έφτασαν τους 1.800. 

Το μονοπάτι που ακολουθούμε μας 
οδηγεί στην εξαφάνιση!

Βοήθημα: Internet, εφημερ. “Καθημερινή”

Βοστάνειο Ι. Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

To Νοσοκομείο Μυτιλήνης είναι 
ένα από τα αρχαιότερα Φιλανθρωπικά 
ιδρύματα, που ιδρύθηκαν στην Ανατο-
λή μετά την άλωση της Κωνσταντινου-
πόλεως.

Από ένα Συνοδικό Γράμμα που στάλ-
θηκε κατά τον μήνα Μάρτιο του 1692 
στους κληρικούς και άρχοντες της Μυ-
τιλήνης μαρτυρείται, ότι κατά τον 17ο 
αιώνα στην Μυτιλήνη λειτουργούσε 
Νοσοκομείο ή Ξενοδοχείο, όπως λεγό-
ταν τότε, τα Νοσοκομεία.

Μ΄ αυτό το Συνοδικό γράμμα, που 
αποτελεί σήμερα την πρώτη μαρτυρία 
για την ύπαρξη Νοσοκομείου στη Λέ-
σβο ο τότε πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως Καλλίνικος Β΄ ο Ακαρνάν ορίζει 
ότι "το τε Ξενοδοχείον τούτο και τα λοι-
πά εκκλησιαστικά κτήματα και αφιερώ-
ματα διατελώσιν υπό την εξουσίαν και 
προστασίαν και κυβέρνησιν του Μητρο-
πολίτου Μυτιλήνης Δανιήλ, αυτού μό-
νου έχοντος άδειαν διακυβερνάν αυτά 
και καθιστάν εν αυτοίς επιτρόπους".

Το γράμμα αυτό, που συνυπογρά-
φουν και άλλοι συνοδικοί Αρχιερείς, 
βρίσκεται αντιγραμμένο σε ιδιωτικό 
κώδικα και φυλάσσεται στην βιβλιοθήκη 
του Ελληνικού φιλολογικού συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως, όπως αναφέρει 
ο Μ. Γεδεών στο έργο του "Πατριαρ-
χικής Ιστορίας Μνημεία", Αθήνα 1922, 
σελ. 56. Στα αρχεία των Φιλανθρωπι-
κών Καταστημάτων κανένα έγγραφο 
δεν υπάρχει προς μελέτη και εξακρί-
βωση της ιστορίας του Ιδρύματος πλήν 
του δωρητηρίου εγγράφου του Μητρο-
πολίτου Μυτιλήνης Ανθίμου Βερτουμή 
που χρονολογείται από την 16η Ιουνίου 
1752, δια του οποίου εκληροδότησε 
στο Ξενοδοχείο το Μεγάλο Περιβόλι.

Ο αρχαιότερος Κώδικας που σώζε-

ται σήμερα και περιλαμβάνει λογαρια-
σμούς διαχειρίσεως, απογραφές της 
τότε κτηματικής περιουσίας του ιδρύ-
ματος, μερικά πρακτικά και έγγραφα, 
αρχίζει από το 1813. Από την μελέτη 
των εγγράφων αυτών προκύπτει ότι το 
ξενοδοχείο, από την ίδρυσή του δεν 
σταμάτησε ποτέ να παρέχει δωρεά 
στέγαση και φαγητό σ' όλους τους ξέ-
νους, αδιάκριτα από θρησκεία και εθνι-
κότητα. Είναι δε εξακριβωμένο, ότι σε 
κάθε δύσκολη και σκληρή περίσταση 
κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας 
είτε από την μετάδοση μεταδοτικών 
νόσων (χολέρα), είτε από την εξέγερση 
του πληθυσμού κατά των Οθωμανών 
το ξενοδοχείο πρόσφερε ουσιαστική 
βοήθεια στον σκληρά δοκιμαζόμενο 
πληθυσμό της Μυτιλήνης. Έτσι η δράση 
του ιδρύματος επεκτεινόταν και πέρα 
από την παροχή νοσηλείας στους φτω-
χούς ασθενείς, για τους οποίους είχε 
διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος του κτι-
ρίου, που λειτουργούσε υποτυπωδώς 
με πενιχρά επιστημονικά μέσα.

Εκτός από το μικρό αυτό νοσοκο-
μείο, μέσα στο ίδιο το "Ξενοδοχείο" 
λειτουργούσαν ιδιαίτερα τμήματα για 
τους φτωχούς και εγκαταλελειμένους 
γέροντες, για τα ορφανά και για τους 
ταξιδιώτες. Από τα λογιστικά βιβλία 
που σώζονται διαπιστώνουμε, ότι το 
ξενοδοχείο την τουρκοκρατία δαπα-
νούσε πολλά χρήματα για την εξαγορά 
και την απελευθέρωση αιχμαλώτων, ιδί-
ως των Χίων, μετά τις σφαγές της Χίου, 
συμμάζεψε και νοσήλευσε τους πρό-
σφυγες της Μικρασιατικής τραγωδίας.?

Το πρώτο νοσοκομείο κατεδαφίστη-
κε και στην ίδια θέση αναγέρθηκε το 
1858 νέο σύγχρονο κτίριο με δαπάνες 
του Π. Βουρναζέλλη. Έτσι συστηματο-
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ποιήθηκε η νοσοκομειακή περίθαλψη 
των φτωχών ασθενών. Το νοσοκομείο 
αυτό είχε τμήμα αστυκλινικής, εσωτε-
ρικό ιατρείο, παθολογικό, χειρουργικό, 
μαιευτικό και οφθαλμολογικό τμήμα, 
φαρμακείο, εγκατάσταση αποστειρω-
τικών κλιβάνων και 42 περίπου κλίνες. 
Το χειρουργικό τμήμα είχε πλήρη ερ-
γαλειοθήκη και νοσηλευτική κίνηση. 
Το κτίριο όμως του νοσοκομείου δεν 
επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες 
του πληθυσμού και το πρόβλημα εντά-
θηκε μετά την Μικρασιατική καταστρο-
φή που πλήθος αναξιοπαθούντων προ-
σφύγων κατέκλυσε το νησί.

Έτσι με προσπάθειες του Μητροπο-
λίτη Μυτιλήνης Κυρού Ιακώβου, συγκε-
ντρώθηκαν αρχικά ελάχιστα χρηματικά 
κεφάλαια και την 25η Μαρτίου 1927 
θεμελιώθηκε το σημερινό νοσοκομείο 
"εις περίοπτον τοποθεσίαν, εγγύς της 
πόλεως", όπως χαρακτηριστικά έγγρα-
φε ο ίδιος. Από τότε πέρασαν οκτώ 
χρόνια με συνεχείς προσπάθειες του 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη που κα-
τάφερε να συγκινήσει τους πλούσιους 
κατοίκους της πόλης και να συγκεντρώ-
σει χρήματα, ώστε να αποπερατωθεί 
και να εγκαινιασθεί την 8η Νοεμβρίου 
1935 το νέο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Η 
δε ονομασία, που δόθηκε στο ίδρυμα 
την 13.2.1934 ήταν " Βοστάνειο Ιερό 
Νοσοκομείο Μυτιλήνης" προς τιμή των 
υιών Αθ. Βοστάνη, που διέθεσαν μεγά-
λα κεφάλαια για την ανέγερση του. Το 

σημερινό Νοσοκομείο είναι το τρίτο 
που κτίστηκε στη σειρά. Τα δυο πρώ-
τα εντός του «Μεγάλο Περιβόλι» το δε 
σημερινό ανηγέρθηκε επί οικοπέδου 
το οποίο δώρισε ο ιερέας Π. Σκαμια-
τούδας. 

Αργότερα ο Περ. Λουκάς με επιστο-
λή προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη, δώρισε το συνεχόμενο προς αυτό 
οικόπεδο έκτασης 5 στρεμμάτων. 

Μετά από την δωρεά αυτή ο Παναγ. 
Γ. Καψιμάλης ανταποκρίθηκε ευγενέ-
στατα στην παράκληση του Σεβασμ. 
Προέδρου, και δώρισε το εις δυτική 
πλευρά των Ιδρυμάτων κείμενο οικόπε-
δο εκτάσεως 10 στρεμμάτων.

Σήμερα στις εκτάσεις αυτές βρίσκο-
νται κτισμένα το Νοσοκομείο Μυτιλή-
νης, το Γηροκομείο και το Ορφανοτρο-
φείο.

Το 1960 μετά από πολλές συσκέψεις 
και διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουρ-
γείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του 
Δ.Σ. των Φιλανθρωπικών Καταστημά-
των Μυτιλήνης και μετά από την έκδο-
ση του Ε.Ν 4111/60 το Νοσοκομείο 
διοικείται ως ίδρυμα του Ν.Δ. 2592/53.

Μετά την υπαγωγή του Νοσοκομεί-
ου στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 147/Α/11.9.61 
το Β.Δ 597 περί αναμορφώσεως του 
Οργανισμού του Βοστανείου Ιερού Γε-
νικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης και σε 
αυτό το ΦΕΚ δεν οριοθετήθηκαν τα 
εδαφικά όρια πλέον του Νοσοκομείου.

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”!



40 41

Δ. Ναβαρίνο (τελευταίο)

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος  

Η ονομασία Ναβαρίνο, που τότε επι-
κρατούσε αντί του όρου Πύλος, φαίνε-
ται ότι προέρχεται από την «Εταιρεία 
της Ναβάρας» η οποία για αρκετό διά-
στημα έλεγχε αυτή την περιοχή. Η γνω-
στή μας και ένδοξη Πύλος.

Η Ελληνική επανάσταση με την κατα-
πίεση των στρατευμάτων του Αιγύπτι-
ου Ιμπραήμ και ειδικά μετά την πτώση 
της Ακρόπολης των Αθηνών, πνέει τα 
λοίσθια. Τόσες θυσίες, τόσο αίμα χυ-
μένο κινδυνεύουν να πάνε χαμένα.

Στην Ευρώπη για την ελληνική υπόθε-
ση επικρατεί σκεπτικισμός ανάμικτος με 
αδιαφορία ακόμα και με ανθελληνισμό.

Κάποια στιγμή επιτέλους, οι μεγάλες 
δυνάμεις, Αγγλία ιδίως με την ανάληψη 
της πρωθυπουργίας από τον φιλέλληνα 
Κάνιγκ, Γαλλία και Ρωσία αφυπνίσθη-
καν και αποφάσισαν να πάρουν σθε-
ναρή στάση έναντι της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας υπογράφοντας την πε-
ρίφημη «Συνθήκη του Λονδίνου» στις 
6.7.1827.

Τι τις έσπρωξε σ’ αυτό; Γιατί επενέ-
βησαν;

Λέγεται ότι υπήρχαν πολιτικά συμ-
φέροντα με την ενδεχόμενη απελευ-
θέρωση των ελληνικών εδαφών, ίσως 
ο φόβος επέκτασης της επιρροής των 
εχθρών πέρα από τα εσκαμμένα, το πι-
θανότερο ο φιλελληνισμός ο οποίος τον 
καιρό εκείνο είχε αισθητά εκδηλωθεί. 

Οι τρεις συμμαχικές αρμάδες ήρθαν 
στο Ναβαρίνο με σκοπό κατ’ αρχήν να 

πείσουν τους εχθρούς να αποχωρή-
σουν ειρηνικά. Παρ’ όλες τις μυστικές 
αλλά και επίσημες διαβουλεύσεις το 
αποτέλεσμα απέβη άκαρπο.

Έτσι οι δύο στόλοι, ο αγγλικός με επι-
κεφαλής τον αντιναύαρχο Έντουαρντ 
Κόδριγκτον ο οποίος είχε και το γενικό 
πρόσταγμα και ο γαλλικός με διοικητή 
τον υποναύαρχο Ανρί ντε Ρινύ εισήλθαν 
στον κόλπο του Ναβαρίνου, αρκετά 
αργότερα ο ρωσικός με διοικητή τον 
υποναύαρχο Λογγίνο Χέυδεν και πήραν 
θέση μάχης απέναντι από τον πανίσχυ-
ρο Τουρκοαιγυπτιακό στόλο ο οποίος 
αριθμούσε ογδόντα εννέα πολεμικά 
πλοία. κατά πολύ υπέρτερα των εικοσι-
οκτώ πλοίων των συμμάχων. Πιστεύεται 
ότι τη διαφορά αυτή υπεροπλίας την 
εξισορροπούσε η πείρα των συμμα-
χικών πληρωμάτων, η πειθαρχία και η 
αφοσίωση στους αξιωματικούς των.

Το ημερολόγιο εκείνη τη μέρα έγρα-
φε 20 Οκτωβρίου 1827!

Σε μια ύστατη προσπάθεια συμβιβα-
σμού ο Κόδριγκτον απέστειλε πλοιάριο 
με λευκή σημαία να ζητήσει την ειρηνι-
κή αποχώρηση της εχθρικής αρμάδας. 
Αντί άλλης απάντησης, το σκάφος δέ-
χθηκε πυροβολισμούς και σκοτώθηκε 
ο άγγλος αξιωματικός, ο φέρων το μή-
νυμα. Το γεγονός τούτο εξόργισε τον 
ναύαρχο και αμέσως έδωσε τη διαταγή 
καταιγιστικού πυρός. Ασκεπής λέγε-
ται, με γυμνό το ξίφος στη ναυαρχίδα 
παρακολουθούσε και προέτρεπε τους 
ναυτικούς του και τους συμμάχους να 
δείξουν τη γενναιότητά τους. Ο ίδιος 
δέχθηκε δύο πυροβολισμούς αλλά 

θύμα υπήρξε το... ρολόι του.
Η ναυμαχία υπήρξε σκληρή, ατελείω-

τη, πεισματική κυρίως από την πλευρά 
των τριών συμμάχων και η νίκη αποδεί-
χθηκε περιφανής.

Τα δε αποτελέσματα εντυπωσιακά: 
Από τα ογδόντα εννέα εχθρικά πολε-
μικά σώθηκαν είκοσι οκτώ μετά βίας κι 
αυτά βαριά τραυματισμένα οι δε νεκροί 
και τραυματίες των εχθρών ανήλθαν 
στις έξι χιλιάδες έναντι εξακοσίων πε-
νήντα των συμμάχων.

Το σκηνικό αυτό έκανε τον ιστορικό 
John Russel να χαρακτηρίσει τη σύρ-
ραξη αυτή ως «η Ναυμαχία, η πιο τίμια 
από καταβολής κόσμου».

Το γεγονός του Ναβαρίνου αναστά-
τωσε την Ευρώπη. Δημιούργησε ανάμι-
κτα συναισθήματα, η συμπάθεια προς 
τη φτωχή Ελλάδα τράνεψε, οι μισέλλη-
νες άρχισαν ν’ αλλάζουν στάση.

Οι πιο ψύχραιμοι και ρεαλιστές είπαν:
«Ε, η ναυμαχία αυτή ήταν ένα ευτυχές 

σφάλμα».

Μ’ αυτό τον αναπάντεχο τρόπο μπή-
κε οριστικό τέλος στον βραχνά της 
δυνάστευσης και η χώρα μας το έτος 
1830 κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος.

Η όλη ιστορία αλλά και ο αγώνας των 
επαναστατημένων, το πνεύμα που δη-
μιουργήθηκε, τ’ αποτελέσματα, ώθησαν 
αργότερα τον φιλέλληνα Γάλλο ποιητή 
Φρεντερίκ Μιστράλ να συνθέσει στην 
προβηγκιανή διάλεκτο το καλλίτερο 
εγκώμιο για την Ελλάδα:

Inne Gregau (ελληνικός ύμνος)

Se fau mouri per la patrio Greco
Rampau de Dieu! se mor jamai qu'un 

cop, που ο δικός μας Κωστής Παλαμάς 
το απέδωσε ως εξής:

Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την 
Ελλάδα

Θεία ειν’ η δάφνη, μια φορά κανείς 
πεθαίνει.

Κι έτσι κλείνει η μεγάλη υπόθεση της 
ανεξαρτησίας μας, που φέτος, 2021, τι-
μούμε με κάθε ύμνο και κάθε δάφνη.
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Το βήμα της επιστήμης

Πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τα παιδιά ώστε 
να μην πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Γράφει η Ηλιάνα Μάγρα*

Σύσσωμη η ελληνική κοινωνία βιώνει 
τον τελευταίο καιρό αλλεπάλληλα σοκ, 
καθώς τραύματα που μέχρι πρότινος 
αιμορραγούσαν, αθέατα και σιωπηλά, 
έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια. Με 
πρωτοστάτες ανθρώπους του αθλητι-
σμού και του πολιτισμού, πολλοί έχουν 
βρει το θάρρος να μοιραστούν επώδυ-
νες εμπειρίες, κάποιοι για πρώτη φορά, 
στον Τύπο, στους λογαριασμούς τους 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 
τους φίλους, τους γονείς τους. 

Και όσο το βουνό των περιστατικών 
που αποκαλύπτονται μεγαλώνει, τόσο 
οι γονείς ανησυχούν μήπως τα παι-
διά τους μπορούν κι εκείνα να πουν 
#MeToo, και άλλοι αναρωτιούνται με 
ποιον τρόπο να τους μιλήσουν για να τα 
προφυλάξουν από ένα πιθανό τραύμα 
που θα τα στιγματίσει για μια ζωή.

Ο Γεράσιμος Κολαΐτης, καθηγητής 
Παιδοψυχιατρικής στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
διευθυντής της παιδοψυχιατρικής κλι-
νικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία 
Σοφία», μας λέει πως ο τρόπος με τον 
οποίο οι γονείς θα μιλήσουν στα παιδιά 
τους πρέπει να είναι απλός, σαφής και 
κατάλληλος για το αναπτυξιακό και ηλι-
κιακό τους επίπεδο. 

Η γνώση και η ενημέρωση των παι-
διών αποτελούν ισχυρά όπλα, ιδιαίτερα 
για τα μικρά παιδιά που είναι ευάλωτα 
εξαιτίας της άγνοιας και της αθωότητάς 
τους», αναφέρει ο ίδιος. Τι μπορούν 
όμως να τους πουν;

Αρχικά, οι γονείς πρέπει από μικρή 
ηλικία να μιλούν στα παιδιά για το σώμα 

τους και για τα διαφορετικά είδη αγγιγ-
μάτων. – «να τους μάθουν δηλαδή σχε-
τικά με το μυστικό άγγιγμα και όχι τόσο 
το “καλό” και το “κακό” άγγιγμα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως όταν η 
κακοποίηση προερχόταν από συγγενι-
κό πρόσωπο και έλαβε χώρα όταν ήταν 
μικρά παιδιά, την αντιλαμβάνονταν ως 
έκφραση αγάπης – η επαφή όμως ήταν 
πάντα μυστική, οπότε αυτός ο διαχω-
ρισμός ίσως είναι πιο ξεκάθαρος.  Οι 
γονείς πρέπει να περάσουν στα παιδιά 
πως «δεν υπάρχουν “μυστικά” που 
αφορούν το σώμα μας» και ότι μερικά 
σημεία του σώματος είναι ιδιωτικά.

 Ενας εύκολος τρόπος για να αντιλη-
φθούν τα παιδιά ποια μέρη του σώμα-
τός τους είναι ιδιωτικά είναι ο κανόνας 
του εσώρουχου. Σύμφωνα με το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης, ένα στα πέντε 
παιδιά γίνεται θύμα κακοποίησης και 
ένας τρόπος να το αποφύγει κανείς 
αυτό είναι να μάθει στο παιδί του ότι 
δεν πρέπει να το αγγίζουν στα σημεία 
που καλύπτονται από τα εσώρουχα, 
όπως και το ίδιο να μην αγγίζει κανέναν 
σε εκείνες τις περιοχές. 

Οι γονείς  να συμβουλέψουν τα παι-
διά τους να μην επιτρέπουν σε αγνώ-
στους να τα φωτογραφίζουν, να λένε 
όχι, να απομακρύνονται από καταστά-
σεις που τα κάνουν να νιώθουν άβολα 
ή αμήχανα, και να ενημερώσουν τα παι-
διά πως οι παραπάνω κανόνες δεν ισχύ-
ουν μόνο για αγνώστους, αλλά και για 
στενούς συγγενείς ή άλλα παιδιά. 

Η συζήτηση γύρω από το σώμα και τα 
όρια είναι σημαντική, Ένας γονιός πρέ-

πει να μιλήσει στο παιδί για τον σεβα-
σμό στο σώμα του και για το ότι κανείς 
δεν έχει δικαίωμα να το αγγίζει.  

Το βασικό είναι να υπάρχει καλή σχέ-
ση ανάμεσα στους γονείς και στα παι-
διά. 

Όταν ένα παιδί έχει καλή σχέση με 
τον γονέα,  και όλα τα υπόλοιπα πράγ-
ματα κουβεντιάζονται ανοιχτά, θα κου-
βεντιαστεί και αυτό. 

Η Τζένη Σουμάκη, αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια Παιδοψυχιατρικής στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης και διευθύντρια της 
παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 
σημειώνει πως πριν καν γίνει οποιαδή-
ποτε σχετική συζήτηση με ένα παιδί, 
μέγιστης σημασίας είναι το να έχει δο-
μηθεί με συναισθηματική και σωματική 
ισορροπία. «Οταν ένα παιδί κοιμάται 
στη μέση του γονεϊκού κρεβατιού, το 
χαϊδεύουν όλη μέρα, δεν κλείνουν οι 
πόρτες στις τουαλέτες, δεν υπάρχουν 
δηλαδή όρια και κανόνες, αυτό το παιδί 
μπαίνει στην υπερδιέγερση πρώιμα και 
άρα είναι πιο έτοιμο να δεχτεί και μια 
διέγερση απ’ έξω, δεν θα το τρομάξει 
δηλαδή, είναι μια αναφορά μέσα του», 
σημειώνει, συμπληρώνοντας επίσης 
πως αν το παιδί είναι συναισθηματικά 
γεμάτο, θα είναι πιο δύσκολο να παρα-
συρθεί. 

«Οταν τα παιδιά δεν έχουν συναι-
σθηματικά ελλείμματα και δεν έχουν 
γονεϊκή αποξένωση από τη μία», λέει 
η ίδια, «και από την άλλη δεν έχουν 
αυτή την υπερπροστασία του επιπέδου 
της υπερδιέγερσης, είναι πιο ικανά να 
ακούσουν την εντολή», σε σχέση με 
το τι πρέπει να προσέχουν. Σχετικά με 
το τι μπορούν να προσέχουν οι ίδιοι οι 
γονείς, επισημαίνει πως πρέπει να είναι 
πάντα ενήμεροι για τις γνωριμίες και τις 
κινήσεις των παιδιών τους εκτός οικο-
γένειας. «Να είστε υποψιασμένοι –αν 
και όχι σε βαθμό παράνοιας– για τις 

εξωσχολικές, αθλητικές κ.λπ. δραστη-
ριότητες του παιδιού σας, δεδομένου 
ότι ενήλικοι που κακοποιούν ή παρενο-
χλούν σεξουαλικά διεισδύουν σε χώ-
ρους όπου συχνάζουν παιδιά», τονίζει.

«Τα παιδιά δίνουν σημάδια όταν κάτι 
δεν πάει καλά»

Τόσο η γλώσσα που θα χρησιμοποι-
ήσουν οι γονείς όσο και ο τρόπος προ-
σέγγισης διαφέρουν ανάλογα με την 
ηλικία του παιδιού. Καλό είναι αυτές 
οι συζητήσεις να γίνονται με συγκεκρι-
μένες αφορμές, παραδείγματος χάριν 
όταν το παιδί κάνει μπάνιο ή αν τρέχει 
τριγύρω γυμνό, ενώ με τους εφήβους 
καλύτερα είναι η προσέγγιση να γίνεται 
σε ένα πλαίσιο βόλτας και βιωματικής 
κουβέντας από την πλευρά του γονέα, 
όχι διδασκαλίας, 

Βεβαίως πρέπει να μιλάμε στα παιδιά,  
πρέπει να τα προειδοποιούμε», χωρίς 
όμως να τα πανικοβάλλουμε.  Το κυριό-
τερο είναι να μην καλύπτουμε», καθώς 
τα περισσότερα περιστατικά σεξουα-
λικής κακοποίησης γίνονται μέσα στην 
οικογένεια και συχνά υπάρχει κάλυψη 
του συμβάντος, ακόμη και από τη μητέ-
ρα του παιδιού. 

Αν ένα παιδί έχει κακοποιηθεί, συ-
νήθως η συμπεριφορά του θα αλλάξει 
απότομα, και αυτό μπορεί να δώσει 
σημάδια στον γονέα ότι κάτι δεν πάει 
καλά. Κάποια από αυτά, είναι τα εξής: 
Αλλαγή διάθεσης, κλάματα, απόσυρ-
ση και ευερεθιστότητα από απόψεως 
συμπεριφοράς, ενώ μπορεί επίσης να 
εκδηλώνει συμπεριφορές παλινδρό-
μησης, σωματικά συμπτώματα, παρα-
δείγματος χάριν πόνους στην κοιλιά, 
ανορεξία, πόνο ή αιμορραγία στα γεν-
νητικά όργανα. Το παιδί μπορεί να ξεκι-
νήσει να αποφεύγει συγκεκριμένα άτο-
μα ή μέρη, ενώ μπορεί επίσης να έχει 
κατάθλιψη ή άγχος. 

Τα σημάδια ποικίλλουν, όμως, και 
άλλα παιδιά μπορεί να επηρεαστούν 



44 45

με το να κρύβουν το σώμα τους ή να 
αρνούνται να αλλάξουν ρούχα στη γυ-
μναστική, να φεύγουν από το σπίτι ή το 
σχολείο.

Η σεξουαλική κακοποίηση έχει και 
μακροχρόνιες συνέπειες, η διαταραχή 
μετατραυματικού στρες –«με συμπτώ-
ματα όπως επαναβίωση ή/και αποφυγή 
του γεγονότος, υπερεγρήγορση, έντο-
να αρνητικά συναισθήματα, π.χ. ενοχές, 
ντροπή, θυμός»– αποτελεί μία από τις 
πρώτες αντιδράσεις.

«Ο αυξημένος κίνδυνος κατάχρησης 
ουσιών, αυτοκτονικότητας και παρά-
τολμης σεξουαλικής συμπεριφοράς», 
είναι και άλλα πιθανά σημάδια και επι-

πτώσεις μιας τέτοιας κακοποίησης. 
«Εχει σημασία να παρατηρήσουν οι 
γονείς αν ένα παιδί είναι φοβισμένο, 
αν κρύβεται, αν δεν θέλει να μιλήσει 
με τους φίλους του, αν έχει διαταραχή 
ύπνου, αν έπεσε ξαφνικά η αυτοεκτίμη-
σή του»,  ενώ τονίζει πως άλλα σημά-
δια μπορεί να είναι η υπεραπασχόληση 
με τα σεξουαλικά θέματα και η αλλαγή 
στον λόγο του. «Συχνή απόρροια της 
κακοποίησης αποτελούν τα προβλήμα-
τα συμπεριφοράς, η ευερεθιστότητα 
και ο εκφοβισμός άλλων παιδιών», λέει 
ο κ. Κολαΐτης. 
*Βοήθημα: Άρθρο της δημοσιογράφου της Ηλιάνας 
Μάγρα στην “Καθημερινή”

Ανεκτίμητη είναι η προσφορά του συνταξιούχου καθηγητή 
Φιλολογίας και ιστορικού, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη στην 

εκπαιδευτική κοινότητα της Λέσβου. 

Ο Παν. Παρασκευαϊδης γεννήθηκε το 1933 στη Μυτιλήνη, όπου ζει. Σπούδασε Φιλο-
λογία και υπηρέτησε την δημόσια εκπαίδευση από τις θέσεις του φιλολόγου, του Γυμνα-
σιάρχη, του Προϊσταμένου Εκπαίδευσης και του Σχολικού Συμβούλου. Ασχολήθηκε με 
την ιστορία, τη λαογραφία, την κριτική. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λέσβου-Λήμνου, 
Υπεύθυνος Αμνηστίας Μυτιλήνης, Πρόεδρος της Εταιρίας Αιολικών Μελετών. Έγραψε 
άρθρα, μελέτες και διάφορα βιβλία.

Οι δωρεές του Παν. Παρασκευϊδη 
στους Δήμους, και στην εκπαίδευση 
της Λέσβου κυρίως, συνεχίζονται. 

Τελευταία ανέλαβε την πρωτοβουλία 
να καλύψει τη δαπάνη για την αντικατά-
σταση των κουφωμάτων του 14ου Νη-
πιαγωγείου Μυτιλήνης.

Είναι γνωστό, ότι ο κ. Παρασκευαΐδης 
τον τελευταίο χρόνο έχει προσφέρει 
πολλά στην πατρίδα του τον Μανταμά-
δο, χρηματοδοτώντας έργα και μελέτες 
που για χρόνια έμειναν αναξιοποίητες.

«Ο κ. Παρασκευαΐδης διακρίνεται 

για την ευαισθησία και τη γενναιοδωρία 
του κι είναι πάντα αρωγός σε θέματα 
εκπαιδευτικά, συμβάλλοντας στην ομα-
λή λειτουργία της σχολικής κοινότητας 
και δίνοντας χαρά κι αισιοδοξία τόσο 
στους μαθητές, καθώς και τους γονείς, 
όσο και στους εκπαιδευτικούς».

Η “Λεσβιακή Παροικία”τιμά τον με-
γάλο, αυτόν δάσκαλο που αφιέρωσε τη 
ζωή του στην εκπαίδευση, και εύχεται 
το έργο του να βρει και άλλους συμπα-
τριώτες μας μιμητές.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Μπορούν τα συμπληρώματα διατροφής και τα υποκατάστατα 
γευμάτων να αντικαταστήσουν τη διατροφή μας;

Γράφει η Μαρία Μαντζώρου

Η τροφή για τον άνθρωπο είναι ανά-
γκη. Μάλιστα, στη χώρα μας, είναι στη 
μόδα το τελευταίο διάστημα η (μη ελεγ-
χόμενη και χωρίς ιατρική και διαιτολο-
γική επίβλεψη) υποκατάσταση τροφίμων 
με ροφήματα και συμπληρώματα διατρο-
φής, στα πλαίσια διαιτών πολύ χαμηλών 
θερμίδων. Η μέθοδος αυτή είναι παρω-
χημένη, και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
National Institute for Care and Health 
Excellence του Ην. Βασιλείου χρησιμο-
ποιείται υπό ιατρική και διαιτολογική 
παρακολούθηση σε περίπτωση ανάγκης 
για απώλεια βάρους προ-εγχειρητικά με 
σκοπό τη μείωση πιθανών επιπλοκών.

Θα μπορούσε, όμως, κανείς να αναρω-
τηθεί αν μπορεί η τροφή μας να αντικα-
τασταθεί με υποκατάστατα τροφίμων και 
συμπληρώματα διατροφής. Η απάντηση 
είναι απλή και ταυτόχρονα πολυδιάστατη.

Τα τρόφιμα είναι πολλά παραπάνω από 
μακροθρεπτικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐ-
νες, λιπαρά) και μικροθρεπτικά (βιταμί-
νες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία) συστατικά. 
Στα τρόφιμα θα βρούμε πληθώρα ου-
σιών, από γνωστές βιοδραστικές ενώ-
σεις που έχουν αποδεδειγμένα θετική 
επίδραση στην υγεία μας, αλλά και άλ-
λες ευεργετικές για τον οργανισμό μας 
ουσίες, οι οποίες δεν έχουν καν ακόμη 
περιγραφεί ή μελετηθεί, αλλά η επίδρα-
σή τους είναι έμμεσα μετρήσιμη. Αυτές 
τις ουσίες λοιπόν, δεν μπορούμε να τις 
παρασκευάσουμε ή να τις απομονώσου-
με στο εργαστήριο και να τις λάβουμε 
ως συμπλήρωμα διατροφής! Δηλαδή, 
είναι προτιμότερο να καταναλώσουμε 
ένα τρόφιμο, παρά να λάβουμε ως συ-
μπλήρωμα ξεχωριστά τα θρεπτικά του 
συστατικά (όσα από αυτά έχουμε κατα-
φέρει να απομονώσουμε). Για το λόγο 

αυτό και τα συμπληρώματα διατροφής 
έχουν ως σκοπό την συμπλήρωση της 
διατροφής, σε περίπτωση έλλειψης θρε-
πτικού συστατικού (π.χ. σιδήρου).

Το φαγητό πέρα από ανάγκη είναι και 
απόλαυση. Ας μην ξεχνάμε ότι χορταί-
νουμε πολύ περισσότερο και απολαμβά-
νουμε το φαγητό μας όταν μασάμε την 
τροφή μας, και όχι όταν την πίνουμε! Δεν 
μπορούμε να συγκρίνουμε ένα ρόφημα 
με ένα πλήρες γεύμα, ούτε ως θρεπτι-
κότητα, ούτε ως εμφάνιση, γεύση, οσμή, 
υφή και απολαυστικότητα! Επίσης, το 
φαγητό έχει και κοινωνική υπόσταση. Το 
φαγητό είναι μέρος της κοινωνικής μας 
ζωής, από γιορτές και εορτασμούς έως 
την έξοδο με την οικογένεια και φίλους, 
συνοδεία φαγητού. Επομένως, αν στερη-
θούμε την τροφή και αντικαταστήσουμε 
το φαγητό με συμπληρώματα και υποκα-
τάστατα διατροφής, δεν θα μπορέσουμε 
να αντικαταστήσουμε πλήρως τα οφέλη 
των τροφίμων και μιας πλήρους υγιεινής 
διατροφής, ενώ θα χάσουμε μια από τις 
απολαύσεις αυτής της ζωής.

Το φαγητό, λοιπόν, από τη θρεπτικό-
τητα και την αναγκαιότητά του, έως την 
απόλαυσή του είναι κομμάτι της ζωής 
μας. Είναι τόσο σημαντικό, που η δια-
τήρηση της απόλαυσης του φαγητού 
αποτελεί διατροφικό στόχο ακόμη και 
κατά τη διαιτολογική υποστήριξη ασθε-
νών, των οποίων η διατροφή πρέπει να 
έχει περιορισμούς και προσαρμογές.

Συνεπώς, όσο και να θέλουμε να αντι-
καταστήσουμε, την υγιεινή διατροφή 
με υποκατάστατα και συμπληρώματα, 
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, και όταν 
γίνεται - ειδικά για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα- επιδρά αρνητικά στην ψυχική 
και σωματική μας υγεία.
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Ο Steve Jobs λίγο πριν πεθάνει, στα 
56 του, από καρκίνο στο πάγκρεας είπε 
τα εξής από το κρεβάτι του νοσοκο-
μείου: " Έφτασα στην κορυφή του επι-
χειρηματικού κόσμου. Στους άλλους η 
ζωή μου είναι η επιτομή της επιτυχίας. 
Αλλά εκτός της δουλειάς, έχω μια μι-
κρή χαρά. Στην ουσία, ο πλούτος είναι 
απλά ένα κομμάτι της ζωής μου. Αυτή 
την στιγμή, ξαπλωμένος άρρωστος σε 
ένα κρεβάτι, αναπολώ την ζωή μου, και 
συνειδητοποιώ πως η φήμη, η αναγνώ-
ριση και ο πλούτος, που για τόσα χρό-
νια υπερηφανευόμουν, έχουν ξεθωριά-
σει και δεν έχουν κάποια αξία μπροστά 
στον επερχόμενο θάνατο.

Μπορείς να προσλάβεις κάποιον να 
σου οδηγεί το αμάξι, ή να σου κάνει 
λεφτά, αλλά δεν μπορείς να προσλά-
βεις κάποιον να υποστεί την αρρώστια 
για εσένα. Τα υλικά αγαθά μπορούν να 
βρεθούν. Αλλά υπάρχει κάτι που αν χα-
θεί, δεν μπορείς να το βρεις ξανά.

"Η ΖΩΗ".
Όταν κάποιος μπει στο δωμάτιο για 

την εγχείρηση, καταλαβαίνει πως υπάρ-
χει ένα βιβλίο που δεν έχει τελειώσει να 
διαβάζει. "Το βιβλίο της Υγιούς Ζωής".

Σε όποιο στάδιο της ζωής και να είσαι 
τώρα, θα φτάσει η ώρα που θα αντιμε-
τωπίσεις την στιγμή που κλείνει η "αυ-
λαία" της ζωής. Εκτίμησε λοιπόν την 
αγάπη για την οικογένειά σου, για τον 
σύντροφο σου και για τους φίλους σου. 
Όσο μεγαλώνουμε συνήθως γινόμαστε 
σοφότεροι, και σιγά σιγά καταλαβαί-
νουμε πως είτε φοράς ένα ρολόι των 
300€ είτε των 30€, και τα δύο λένε την 
ίδια ώρα. Είτε κρατάμε μια τσάντα των 
300€ είτε μια των 30€, το ποσό που 
υπάρχει μέσα παραμένει το ίδιο. Είτε 
οδηγούμε ένα αμάξι των 150.000€ είτε 
ένα των 30.000€, ο δρόμος και η από-
σταση παραμένουν τα ίδια, και έχουμε 

τον ίδιο δρόμο να διασχίσουμε. Είτε το 
σπίτι που ζούμε είναι 300 τετραγωνικά 
είτε 3000 τμ η μοναξιά είναι η ίδια. Θα 
καταλάβετε ότι η εσωτερική ευτυχία 
σας δεν προέρχεται από τα υλικά αγα-
θά του κόσμου. Είτε ταξιδεύετε πρώτη 
θέση είτε οικονομική, αν το αεροπλά-
νο πέσει, θα πέσετε και εσείς μαζί. Για 
αυτό, ελπίζω να καταλάβετε πως όταν 
έχετε φίλους, κολλητούς, παλιούς γνω-
στούς, αδερφούς, αδερφές που μπο-
ρείτε να μιλήσετε, να γελάσετε μαζί, 
να τραγουδήσετε μαζί, κλπ.. Αυτό είναι 
πραγματική ευτυχία! 5 αδιαμφισβήτητα 
στοιχεία της ζωής:

1. Μη μαθαίνετε τα παιδιά σας να 
είναι πλούσια. Μάθετέ τα να είναι ευ-
τυχισμένα. Ώστε όταν μεγαλώσουν να 
ξέρουν την ΑΞΙΑ των πραγμάτων, και 
όχι την τιμή τους.

2. Να τρως την τροφή σαν τα "φάρ-
μακα" σου. Αλλιώς θα χρειάζεται να 
τρως τα φάρμακα σαν την τροφή σου.

3. Αυτός που σε αγαπάει δεν θα σε 
αφήσει ποτέ για κάποιον άλλον, ακόμα 
και αν υπάρχουν 100 λόγοι να σε παρα-
τήσει, θα βρει ΕΝΑΝ λόγο για να μείνει.

4. Υπάρχει διαφορά στο να είσαι άν-
θρωπος, με το να φέρεσαι ανθρώπινα. 
Λίγοι το καταλαβαίνουν αυτό.

5. Σε αγαπάνε όταν γεννιέσαι. Θα σε 
αγαπάνε και όταν πεθάνεις. Ενδιάμεσα 
πρέπει να καταφέρεις εσύ να σε αγα-
πήσουν.

ΥΓ: Αν θες να πας γρήγορα, περπάτα 
μόνος σου. Αλλά αν θες να πας μακριά, 
περπατά με παρέα.
Οι 6 καλύτεροι γιατροί στον κόσμο:
1. Ήλιος
2. Ξεκούραση
3. Άσκηση
4. Υγιεινή διατροφή
5. Φίλοι
6. Εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό.

Steve Jobs (ιδρυτής της Αpple)
Υλικά
1 κούπα σπορέλαιο
3 κούπες αλεύρι (που φουσκώνει μόνο του)
1 κούπα ζάχαρη
1 κούπα φυσικό χυμό πορτοκάλι
1 κουταλάκι γλυκού σόδα
1/2 κούπα καρύδι κομμένο μέτριο
1/2 κούπα σταφίδα ξανθή
1/2 κουταλάκι γλυκού γαρίφαλο
3/4 κουταλάκι γλυκού κανέλα

Πριν ξεκινήσετε την εκτέλεση
Διαλύουμε τη σόδα μέσα στον χυμό 
πορτοκάλι. Αν έχουμε ήδη τη σταφίδα 
στο ψυγείο τότε πρέπει να τη βάλετε 
4 ώρες σε νερό για να φουσκώσει. Αν 
την πάρετε φρέσκια τη χρησιμοποιείτε 
απευθείας.

Εκτέλεση
Χτυπάμε το λάδι μαζί με τη ζάχαρη 
μέχρι να λιώσει όσο περισσότερο 
γίνεται η ζάχαρη. Σε αυτό το μείγμα 

ρίχνουμε το πορτοκάλι που έχουμε 
διαλύσει τη σόδα. Συνεχίζουμε το 
χτύπημα για 3-4 λεπτά. (Σε αυτό το 
στάδιο χρησιμοποιούμε μίξερ).
Σε ένα μπολ έχουμε βάλει το αλεύρι μαζί 
με το γαρίφαλο, την κανέλα, το καρύδι 
και τη σταφίδα (την οποία έχουμε 
στεγνώσει ταμποναριστά για να μην 
σβολιάσει το αλεύρι όταν τη ρίξουμε).
Ανακατεύουμε με αναδευτήρα ή με 
κουτάλι το μείγμα. Δεν χρειάζεται να 
ξαναχρησιμοποιήσυμε το μίξερ.
Έχουμε λαδώσει ελάχιστα το ταψί (28 
νούμερο), γιατί ήδη το μείγμα μας έχει 
όσο λάδι χρειάζεται για να μην κολλήσει 
και απλώνουμε το μείγμα.
Βάζουμε το ταψί σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 160-170ο, ανάλογα τον 
φούρνο (ψήνεται και σε αντίσταση και 
σε αέρα) για 40-60 λεπτά.
Αφήνουμε τη φανουρόπιτα να κρυώσει 
και μετά την κόβουμε.

Φανουρόπιτα, η παραδοσιακή Μικρασιάτικη συνταγή με 9 υλικά

Γιατί φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα - Τι λέει η παράδοση
Για την ζωή του Αγίου Φανουρίου, τον οποίο τιμάμε με αυτή τη νηστίσιμη πίτα, δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Κατά την παράδοση, η πίτα φτιάχνεται για να σωθεί 
η μητέρα του αγίου, η οποία ήταν μία σκληρή, αμαρτωλή γυναίκα. Ο Αλέξανδρος Παπα-
διαμάντης γράφει με αυτή την αφορμή ότι όποιος επικαλείται τον Άγιο Φανούριο πρέπει 
πάντα να λέει «Θεός σχωρέσ' τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Θεός σχωρέσ' την».

Έτσι, στις 27 Αυγούστου που τιμάται ο Άγιος Φανούριος, συνηθίζεται οι νοικοκυρές να 
φτιάχνουν φανουρόπιτες, τις οποίες μοιράζουν στη γειτονιά αφού ευλογηθούν πρώτα από 
την εκκλησία. Με το πέρασμα των χρόνων, καθιερώθηκε να φτιάχνουμε φανουρόπιτα για 
να βρούμε κάτι που χάσαμε. Πολλοί, εξάλλου, συνδέουν αυτή την ιδιότητα του Αγίου Φα-
νουρίου και της πίτας με το όνομα του Αγίου, που προκύπτει από το ρήμα «φαίνω» που 
σημαίνει αποκαλύπτω. Τη δύναμη που αποδίδεται στην πίτα έρχονται να ενισχύσουν και 
τα υλικά της, τα οποία είναι πάντοτε 7 ή 9, καθώς οι συγκεκριμένοι αριθμοί ανήκουν 
στους λεγόμενους ιερούς αριθμούς ήδη από την εποχή των Πυθαγορείων.

Και όπως συμβαίνει με όλα τα έθιμα, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν παραλλαγές της 
παράδοσης. Στην Κρήτη, την Κύπρο, τη Σκιάθο, τη Φλώρινα και άλλες περιοχές, η φα-
νουρόπιτα φτιάχνεται για να βρουν οι ανύπαντρες κόρες γαμπρό. Άλλοι πιστεύουν ότι 
φέρνει καλοτυχία και φωτίζει τον δρόμο της ζωής του καθενός. Λέγεται ακόμη ότι ο Άγιος 
Φανούριος προστατεύει τους αγρότες φανερώνοντας τα κλεμένα ζώα. Αν λοιπόν θέλετε 
να σας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος ό,τι σημαντικό αναζητάτε φτιάξτε μια φανουρόπιτα, 
ευλογήστε την στην εκκλησία και αναμείνατε για τα αποτελέσματα! Καλή επιτυχία!
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Μια ανάλυση 20 μελετών στις οποίες 
συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες των 
συμμετεχόντων δείχνει ότι η κατανάλω-
ση 1-2 μερίδων (90γρ) λιπαρών ψαριών 
την εβδομάδα, όπως π.χ. ο σολομός, η 
ρέγκα, το σκουμπρί, ο γαύρος, οι σαρ-
δέλες, μειώνει τον κίνδυνο θανάτου 
από καρδιακή νόσο κατά 36%.

Ως εποχή του κάθε ψαριού ορίζεται 
εκείνο το διάστημα που η ανάπτυξη 
του ψαριού έχει ολοκληρωθεί, η τροφή 
του στον βυθό αφθονεί, τα θαλάσσια 
ρεύματα είναι ευνοϊκά, υπάρχει επάρ-
κεια οξυγόνου και δεν είναι περίοδος 
ωοτοκίας. 

Ψάρια, όπως η συναγρίδα, η πέρκα, ο 
χάννος κ.ά. δεν επηρεάζονται από την 
εποχή. Yπάρχουν και τα ψάρια που η 
εμφάνισή τους είναι πολύ περιορισμέ-
νη. Για παράδειγμα, η εποχή της τσι-
πούρας είναι το φθινόπωρο, και πιο συ-
γκεκριμένα ο Oκτώβριος μέχρι τα μέσα 
Nοεμβρίου. 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967/2006 
για την αλιεία στη Μεσόγειο, αλλά και η 
εθνική νομοθεσία, ορίζουν το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο μέγεθος για τα αλιεύμα-
τα που καταναλώνουμε. Κάθε πράγμα 
στον καιρό του ...όμως ο κολιός ποτέ 
τον Αύγουστο, γιατί τότε αναπαράγεται 
-γι’ αυτό είναι «παχύς»! 

Δυστυχώς, στην Ελλάδα, αλλά και στη 
Μεσόγειο γενικότερα, πολλά είδη ψα-
ριών και θαλάσσιων οργανισμών γενικά, 
έχουν υπεραλιευθεί, με αποτέλεσμα τα 
αποθέματά τους, δηλαδή ο πληθυσμός 
ενός είδους ψαριού υπό εκμετάλλευ-
ση να έχουν μειωθεί τόσο πολύ, που 

δεν μπορούν να αναπαραχθούν και να 
διατηρήσουν τον πληθυσμό τους σε 
ικανοποιητικό επίπεδο. Κάποιο είδος 
μπορεί ακόμα και να εξαφανιστεί αν 
η αλιευτική δραστηριότητα ξεπεράσει 
ένα συγκεκριμένο όριο.

Ποια ψάρια μπορούν να καταναλώνο-
νται με ασφάλεια ανά μήνα!

Ιανουάριος: Λαυράκι, γόπες, τσι-
πούρες, σαργοί, κουτσομούρες, 
μπαρμπούνια, σφυρίδα, βραστόψαρα, 
γλώσσα, λυθρίνια, ροφός, σκορπίνα, 
συναγρίδα, μαρίδα, χειλού, καλαμάρια, 
χταπόδι, στρείδια, μύδια

Φεβρουάριος: Τσιπούρες, σαργοί, 
κουτσομούρες, μπαρμπούνια, λού-
τσος, βραστόψαρα, γλώσσα, γόπα, 
λυθρίνια, παλαμίδα, σαφρίδια, σκορπί-
νες, συναγρίδα, σφυρίδα, μαρίδα, χει-
λού(λαπίνα), χταπόδι, γαρίδες, καραβί-
δες, καλαμάρια, μύδια, στρείδια.

Μάρτιος: Συναγρίδες, σφυρίδες, 
γαύρος, λυθρίνια, τσιπούρες, σαργοί, 
χταπόδια, κουτσομούρες, μπαρμπού-
νια, παλαμίδα, σπάρος, μαίνουλα, στή-
ρα, ροφός, χέλι.

Απρίλιος: Τσιπούρες, σαργοί, μπαρ-
μπούνια, μουρμούρα, αθερίνα, γαλέος, 
γαύρος, ζαργάνα, κουτσομούρες, λού-
τσος, λυθρίνια, παλαμίδα, σαρδέλα, σα-
φρίδια, σκορπίνες, σκουμπρί, συναγρί-
δα, σφυρίδα, τόνος, φαγκρί, σπάρος, 
μαίνουλα, στήρα, ροφός, χέλι, χταπόδι, 
γαρίδες, καραβίδες, καλαμάρια, μύδια, 
στρείδια, αστακός

Μάιος: Τσιπούρες, σαργοί, χταπό-
δια, καλαμάρια, κουτσομούρες, μπαρ-
μπούνια, σκαθάρι, αστακός, αθερίνα, 

γαλέος, γαρίδες, γαύρος, γόπες, ζαρ-
γάνα, κολιός, κουτσομούρες, λυθρίνια, 
μαγιάτικο, μελανούρια, μπαρμπού-
νια, μύδια, ξιφίας, σαρδέλα, σαφρίδια, 
σκουμπρί, συναγρίδα, σφυρίδα, τόνος, 
φαγκρί, παλαμίδα, σπάρος, μαίνουλα, 
ροφός, χέλι.

Ιούνιος: Σαρδέλες, κολιούς, σκου-
μπριά, πελαγίσιος μπακαλιάρος, σαφρί-
δια, αστακός, γαρίδες, γαύρος, γόπες, 
μελανούρια, μπαρμπούνια, μύδια, ξιφί-
ας, ροφός, σκουμπρί, τόνος, σουπιές, 
φαγκρί, σάλπα, συναγρίδα

Ιούλιος: Γαύρους, κολιούς, σκου-
μπριά, πελαγίσιος μπακαλιάρο, αστακός, 
γαρίδες, γόπα, μαγιάτικο, μελανούρι, 
μύδια, ξιφίας, σαρδέλες, σαφρίδι, σου-
πιά, τόνος, ροφός, σάλπα, συναγρίδα. 
Αύγουστος: Σαρδέλες, γάβρους, κο-
λιούς, σκουμπριά, πελαγίσιος μπακαλιά-
ρος, γαρίδες, αστακός, γόπα, μαγιάτικο, 
μελανούρι, κολιός, ξιφίας, σαφρίδι, τό-
νος, λούτσος, σάλπα, συναγρίδα

Σεπτέμβριος: Πελαγίσιος μπακα-
λιάρος, μπαλάδες, γαύρος, μαγιάτικο, 
γόπα, μελανούρι, κολιός, λυθρίνι, σκου-
μπρί, ξιφίας, σαρδέλα, σαφρίδι, παλαμί-
δα, κοκάλια, συναγρίδα

Οκτώβριος: Τσιπούρες, σαργοί, 
χταπόδια, κουτσομούρες, μπαρμπού-
νια, παλαμίδα, κοκάλια, συναγρίδα

Νοέμβριος: Τσιπούρες, σαργοί, χτα-
πόδια, κουτσομούρες, μπαρμπούνια, 
τόνος, παλαμίδα, κοκάλια, συναγρίδα

Δεκέμβριος: Γόπες, τσιπούρες, σαρ-
γοί, χταπόδια, κουτσομούρες, μπαρ-
μπούνια, βραστόψαρα, γλώσσες, κα-
λαμάρια, λυθρίνια, σαφρίδια, στρείδια, 
συναγρίδα, σφυρίδα, χταπόδι, μαρίδα, 
χειλού.

Γόνος: μια «αθώα» νοστιμιά 
στο τραπέζι;

Η κατανάλωση γόνου είναι μια διαδε-
δομένη πρακτική για τους Έλληνες που 
πρέπει να καταπολεμηθεί άμεσα. 

Ο γόνος θα πρέπει να πάψει να θε-
ωρείται μια «αθώα» νοστιμιά στο τρα-
πέζι, αφού αποτελεί τον «μελλοντικό 
γονέα»!

Ο γόνος δεν πρέπει να αλιεύεται για 
να μπορούν τα ψάρια να μεγαλώνουν 
αρκετά, ώστε να φτάνουν σε ηλικία ανα-
παραγωγής, να γεννάνε νέα ψάρια και 
έτσι να διασφαλίζεται η ανανέωση των 
πληθυσμών των ψαριών και οι θάλασσες 
να έχουν πάντοτε αρκετά ψάρια. 

Βοήθημα: Internet

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, ότι η κατανάλωση ψαριών 
2-3 φορές την εβδομάδα είναι καλή για την καρδιά 

και τα αιμοφόρα αγγεία!
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής*
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Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

Άμμος

Πιάνου – απουθέτου τ’ μαύρ’ τ’ν καρδιά μ’

πα στς ζυγαριάς του τάσι

μα που να βρω μυλόπιτρα

μιγάλ’ να μη τνη ζ’γιάσει.

Σέρνου μαχαίρ’, τν πίσσα τς νυχτιάς

να σκίσου, να τρυπήσου–

κάν’ πους τραβιέτι μα μι μιάς

έρχιτι πάλι πίσου.

Μιτρώ τουν άμμου, ανιμιτρώ–

γλιστρά, ξιφεύγ’, τουν χάνου.

Τρέχ’ απ’ τα χέρια μ’– καρδιουχτ’πώ

δε ξέρου τι να κάνου.

Αργύρης Αραβανόπουλος (1923-1995)

Χριστούγεννα δεν είν’ εκεί

Μη ψάχνεις στο λαμπερό το κόκκινο 
κουτί
στο ιλουστρασιόν με τη χρυσόσκονη 
χαρτί

Καθημερνή ή Κυριακή
άκουσέ με, μη ψάχνεις
δεν είν’ εκεί!

Στον πλαστικό σωλήνα με τα φωτάκια
στα πολύχρωμα λαμπάκια,
στις απλωμένες γιρλάντες
που φωτίζουν βεράντες
εδώ κι εκεί, μη κοιτάζεις,
δεν είν’ εκεί! 

Στις βιτρίνες με τα βραδινά φορέματα
τα στρας ,τα βαθιά ντεκολτέ, τις 
τουαλέτες
μίντι ή μάξι, με κεντήματα και πιέτες
κεντημένες από δω κι από ’κει μη 
σταθείς,
δεν είν’ εκεί!

Στα ρεβεγιόν, στα ποτά,
στα παπιγιόν
στη ρεμπέτικη, στην έντεχνη  τη νότα
τη λαϊκή, μη ψάχνεις,
δεν είν’ εκεί

Στις γεύσεις και στα καλούδια
στων ανθοπωλείων τα λουλούδια
στους χορούς και στα τραγούδια
μη ψάξεις να τα βρεις κατά κει
δεν είν’ εκεί

Αν θέλεις να τα βρεις, μπορείς!

Πάτησε στ’ αχνάρια του νου σου! 
Προχώρησε!

Στο δρόμο της καρδιάς σου, 
κατηφόρισε!
Ξεκλείδωσε τη σοφίτα στην κορφή

εκεί που φυλάς τη ζωή σου την κρυφή.

Ξεσκόνισε σχέσεις, φιλίες, τύψεις, 
αμαρτίες
κρίματα, αισθήματα, προδοσίες,
ανεκπλήρωτες προσδοκίες.

Ότι δεν αγάπησες κι ότι αγάπησες
όπου το έδειξες κι όπου το «έπνιξες»
λάθη και πάθη που με σένα παίξανε
δάκρυα που στο μάγουλο σου τρέξανε
έτσι αν πορευτείς, θα λυτρωθείς
έτσι ακόμα κι αν πονέσεις,
θα μπορέσεις να χαρείς
γιατί θα βρεις, αγάπης μουσική 
μελωδική

και τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ θα είναι ΕΚΕΙ!

Καλά Χριστούγεννα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Χαράματα

Χαράματα στο πουθενά,
ένας αλήτης ξαγρυπνά,
χαράματα μ’ ακόμα ‘ναι σκοτάδι,
Και γω χαμένος στο πιοτό,
μάταια μοναχός ζητώ, 
μιας νυσταγμένης ευτυχίας χάδι.

Πέφτουν τα βλέφαρα βαριά, 
 όμως πλαντάζει η καρδιά,
τη σφάζει το δικ’ο σου το μαράζι.
Κι ενώ γυρίζει πάντα η γη,
αντί να ‘ρθει η χαραυγή,
μες την ψυχή μου κι άλλο σκοτεινιάζει.

Γιατί όπως το περίμενα από σένα.
Δάκρυ στο μάγουλο καυτό,
δε κύλησε μωρό μου ούτε ένα,
έστω στα ψέματα κι αυτό!!!

Γιάννης Δ. Παπάνη
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Από το τίποτε

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

Ζιζή Γερονυμάκη

Παράπονο 

Γυμνή από επιχειρήματα ζωής.
Αθωράκιστη από αγάπη,
ακούω τον θρήνο των ερειπίων μέσα 
μου.
 Όλα τα όνειρά μου πνίγηκαν, σε λίμνες 
δακρύων.
Οι αναμνήσεις ξεθώριασαν τόσο πολύ,
σαν σελίδες βιβλίου,
χρόνια εκτεθειμένες, στον καυτό ήλιο.
Η αγάπη, έκλεισε την πόρτα πίσω της.
Η φιλία που τόσο πίστεψα, 
απαγχονίστηκε
στις παγωμένες αρτηρίες της καρδιάς
αυτών που αγάπησα.
Οι συγγενείς, ντύθηκαν με τον μανδύα 
του συμφέροντος.

Έγιναν ξένοι. Χαθήκαμε... παρ’ όλο που 
συγχώρησα.
Και οι γνωστοί, άγνωστοι έγιναν σιγά-
σιγά.
Το τηλέφωνο, άψυχος σύντροφος, 
βουβός,
μοναδικός ακόλουθος, στη νεκρά οδό 
που διαβαίνω.
Την μοναξιά δεν την φοβάμαι, ούτε τον 
θάνατο.
Η απουσία των ονείρων μου, δεν με 
τρομάζει.
Την γεύση της πίκρας, είναι που δεν 
αντέχω στο στόμα.

Ειρήνη Βαρβαρέσου

Η Συμφιλίωση

Κάτω από δερματόδετη ταφόπλακα
ανασκάπτοντας
ημερολόγιο άνοιξης θαμμένης
τα βρήκα σε απριλιάτικη σελίδα
γεγυμνωμένα οστά
Ένα μπουκέτο αγιολούλουδα, πριν 
φύγεις.

Οι μαργαρίτες έσβηναν την ημερομηνία
γλυκειά η θανατερή χλωμάδα τους
Φράχτη μαβή σχημάτιζε στο περιθώριο
- σύνορο πένθους – κάποιο μολοχάνθι
Όμορφη σύνθεση ανάλαφρης 
βαρύτητας
σε παλ εξαγνισμένες αποχρώσεις
Αλλάζει ο θάνατος συνήθειες με τον 
καιρό
στη λησμονιά η αλαζονεία του πεθαίνει
Σαν φίλος πλέον
απευθύνεται στην γεναιοδωρία μας
με απόλυτη σεμνότητα παρακαλώντας
για ένα κάδρο στην προθήκη της ζωής
έστω και με φιμέ τζάμι

Λενέτα Στράνη

Δέηση 

Χριστού γιορτές, ανάταση ψυχών
μ’ από τη θεία κι άφραστη γαλήνη 
που χύθηκε στα πλήθη των πιστών, 
πόση άραγε ως τα σήμερα έχει μείνει! 
Ακόμα από το λίκνο του θαρρώ 
πως άκουσα θλιβό το θείο Του κλάμα 
γιατί, Θεός και ξέρει φοβερό 
πώς παίζεται στην Ισπανία  δράμα. 

Έλα Χριστέ και βάλε το βουλή 
να σταματήσουν πια τα κολασμένα 
τα χέρια τους κι εμείς αμαρτωλοί 
στα πόδια Σου τώρα που είν’ ανοιγμένα 
τα ουράνια, για να κλείσει αυτή η 
πληγή. 
Με τ’ αγγελούδια ακόμα στον αιθέρα 
που τριγυρνούν, να στείλουμε απ’ τη γη 
μια δέηση στον Ύψιστο Πατέρα! 

Κώστας Δειλινός 
Ιανουάριος 1937

Οδυσσέας

Αλυσόδεσε τη θλαλασσα
Αστροθύτης του χρόνου
κυλούσε τις μέρες του
ανάμεσα
στη Σκύλα και τη Χάρυβδη.

Σχίζοντας τις νύχτες
πέρασε από πέλαγα
αγέρινος.
Έντυσε τον ωκεανό
με το λευκό του πουκάμισο.
- Δάφνη, πικρό χαμόγελο
της άνοιξης, φώναξε,

Συλλογίζομαι τη θύελα.
Σκορπώ τους γιούς μου πέρατα.
Ποια νύχτα θα σπείρουμε 

τα πέλαγα;
Με τι καρδιά
θ’ ακούσουμε
τους κτύπους 
των Ουρανών;

Στρατής Γιαννίκος

Μια φορά

Μια φορά 
Μέσα σ’ ένα τοπίο τηλεβόλου και 
λουλουδιών 
Υπήρξες ένας άγγελος 
Μια φορά 
Μόνο μια φορά 
Σήμερα μοιάζεις με μια τρελή 
Μα όταν σ’ αγκαλιάζω 
Είσαι ακόμα ένας άγγελος 
Μέσα στα σπλάχνα σου

Είσαι ακόμα ένας άγγελος 
Όταν σ’ αγκαλιάζω 
Συγχώρεσε την ελπίδα μου 
Κι όταν μιλάς πιο δυνατά 
Μίλα μου γι’ αγάπη 
Κι όταν μ’ αντικρίζεις 
Λούσε τη φωνή σου στη φωνή μου 
Η αιωνιότητα έχει δίκιο 
Σ’ αγκαλιάζω πιο ψηλά κι από τη 
θάλασσα 
Και τα κύματα ουρλιάζουν χωρίς 
σταματημό
Ο ουρανός είναι τώρα το χρώμα μου 
Η αυγή είναι πάντα δική σου!

Γιώργος Σαραντάρης

Η επιστροφή

Είναι καιρός κι όλο πισωγυρίζω
στ’ άσπρο σπιτάκι μου που γεννήθηκα.
Θαρρώ δεν έφυγα ποτέ και όμως
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κατάλαβα, πως τώρα δεν τ’ορίζω.
Έψαξα να ‘βρω στην αυλή τ’ αηδόνια
και τη μανταρινιά που μου γελούσε
όταν στον ήλιο μυρουδιές σκορπούσε…
Μα βρήκα τριγύρω σκιές και χιόνια.

Πνιχτή φωνή του αγέρα μίλησε:
“Ψάχνεις πατέρα, μάνα, και 
λουλούδια…”
Σώπασε ύστερα… Με φίλησε και:

“Μην παραμιλάς για τα ανέσπερα…
Δεν θα επιστρέψουν. Ντύθηκαν φως 
αχνό
και στο καντήλι τ’ ουρανού θα φέξουν!”

Ελένη Κονιαρέλλη – Σιακή

Οι ήρωες
 
Άλλοίμονο σε κείνους που επέστρεψαν 
απ’ της μάχης το χαλασμό 
πίσω αφήνοντας 
τους νεκρούς συμπολεμιστές τους. 
Κι αν με κότινους τους στεφάνωσαν 
δε θ’ αγγίξουν των εκλεκτών 
την αιώνια δόξα. 
Οι ήρωες δεν επιστρέφουν, 
δε γυρίζουν από τη μάχη 
τη θυσία τους περιφέροντας 
στα κοινά των ανθρώπων. 
Οι ήρωες αναπαύονται 
στα αναχώματα της ανδρείας 
αναδεύοντας τις σημαίες 
στις επάλξεις του χρέους. 
Όσοι άτρωτοι γύρισαν 
λες αισχύνωνται που δεν έπεσαν 
λες τους ψέγουν οι τύψεις 
κι όχι λίγο υποφέρουν. 
Όμως πιότερο βασανίζονται 
μες στ’ ασήμαντα βλέποντας 
πόσο φθείρεται η δόξα...

 Δημήτρης Νικορέτζος

Κάθε

Κάθε στις επτά
ένας μικρός επιτάφιος στον αγέρα,
τήκεται η ψυχή, αποξύεται την ημέρα.

Τον νουν απολέσασα
ευρίσκω εμαυτήν εις το πορφυρόν 
θρυμματίζομαι
εις την θάλασσαν κλίνην των πόθων 
μου.

Άναρχος άρχει έρως, ατελεύτητος,
την έντασίν του οσμίζομαι
φρίττω εις της αναπνοής του τον 
καύσωνα
σαν άνοιξη απέθαντη
σαν ρωμαλέος χειμώνας.

Στρατώ Ι. Αμπατζή

Το κυκλάμινο

Ένα κυκλάμινο δειλό
στέκει στο βάζο σιωπηλό
κι είναι θλιμμένο.
Έξω από το τζάμι μακριά,
βλέπει τους δρόμους, τα βουνά,
νιώθει χαμένο.

Έχει μία πίκρα στην καρδιά
κι επιθυμία μονάχα μια
ποιος δεν το ξέρει;
Ν’ άνθιζε κει στη ρεματιά,
κάτω απ’ του ήλιου τη μάτια,
μέσα στ’ αγέρι.

Νίκη Βούρβουλη

Αιγαίο

Να σ’ αγναντεύω μόνο, 
μέσα στα μάτια μου πλουταίνω 
και στο περίγραμμά σου τάζω την ψυχή 
μου. 

Ω, μάγεμα στου ήλιου τη φεγγοβολή, 
ώ, κόρφοι κι ώ, περιγιαλοί, 
κι ώ, μνήμες…
Ώ, μνήμες, άσπρων ημερών, 
κι, ώ  νυχτες αξημερωτες 
των χθεσινών μας θρήνων 
Αιγαίο, κι αν μια σταλαγματιά σου 
γίνει σύννεφο, 
πίσω τη στέλνουν οι ουρανοί 
Αιγαίο δικό μας, 
των Ελλήνων.

Χρυσούλα Χατζηγιαννιού 

Αιγαίο, θάλασσά μου!

Τι νά ’ν το σκίρτημα αυτό 
της δόλιας μου καρδιάς
όταν τη συλλογίζομαι μόνος 
εδώ που μένω;
Λαχτάρα, πόνος, έρωτας; Δεν ξέρω 
Mη ρωτάς!
Είν’ που μου λείπει! Δεν μπορώ! 
Στη σκέψη της πεθαίνω.
Κλείνω τα μάτια. 
Να τηνε, τη βλέπω λαμπερή,
να παίζει ασταμάτητα 
με τα μικρά βραχάκια,
κι ο ήλιος από κει ψηλά 
να την γλυκοφιλεί
κι αυτή να τόνε χαιρετά 
με μικροκυματάκια.
Σαν κοπελιά πανέμορφη 
με πλούτη μαγικά,
γεμάτη διαμαντόπετρες, 
τα όμορφα νησιά μας,
χιλιάδες άσπρ’ ανθούς, 
των γλάρων τα φτερά
κι άλλους τόσους πολύχρωμους,
τα ψαροκάικα μας!
Μα σαν βραδιάσει γίνεται 
ακόμα πιο γλυκιά
καθώς το φεγγαρόφωτο 

πάνω της ταξιδεύει,
ασήμια απ’ τη Μπαρμπαριά 
της ρίχνει στα νερά.
είναι’ η ώρα που η καρδιά 
τον Έρωτα γυρεύει.
Τότε ανοίγουν οι καρδιές,
γαρούφαλα γκρενά,
τον Έρωτα αποζητούν να βρουν, 
να ανταμώσουν.
Τα μάτια φτερουγίζουνε
απ’ όνειρα τρελά
κι όρκους στο φτερωτό Θεό 
είν’ έτοιμα να δώσουν. 
Πώς να ξεχάσω τις στιγμές 
που πέρασα εκεί;
Πώς να ξεχάσω τα γλυκά 
όνείρατα κοντά της;
Τις ώρες που επάνω της, 
σαν να ’τανε πουλί 
η σκέψη μου ταξίδευε 
στ’ άγρια κύματά της;
Γαλήνια ή άγρια, για μένα είν’ αυτή
που σκλάβωσε τη σκέψη μου, 
πλάνεψε τη ματιά μου!
Αιγαίο μου πανέμορφο, 
πάντα θα είσ’ εσύ 
η πιο γλυκιά αγάπη μου! 
Είσαι η  Θ ά λ α σ σ ά   μου  !!

Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης
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Βασίλη Ψαριανού – 
Βρισηίδας Ψαλιδομάτη, 
Ανιχνευτής Μετάλλων

Τον Βασίλη Ψαριανό 
γνωρίζαμε κυρίως ως 
πεζογράφο, αν και δια-
βάζαμε κατά καιρούς 
ποιήματά του, πολλές 
φορές με το ψευδώ-
νυμο Βρισηίδα Ψαλι-
δομάτη. Η συλλογή 
Ανιχνευτής Μετάλλων 

αποκαλύπτει το εύρος και τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της ποίησής  του. 

Τα περισσότερα ποιήματα είναι ολιγό-
στιχα. Πολλά από αυτά αποτελούν την 
εξομολόγηση κάποιου που δεν έμεινε 
αμέτοχος στις προσταγές της εποχής του. 
Άλλοτε εκφράζει - σε πρώτο ενικό - μόνο 
τον εαυτό του  και άλλοτε αναφέρεται – σε 
πρώτο πληθυντικό - σε ένα σύνολο ανθρώ-
πων. Ο ίδιος συμμετείχε με πάθος στα 
κοινά, υπερασπίστηκε ιδέες και αξίες και 
τώρα αναστοχάζεται τις απώλειες και τα 
κέρδη αυτής της διαδρομής. Λάθος ήταν 
τα σήματα για κρυμμένους θησαυρούς και 
άφθαρτες αξίες. Σε ώριμη ηλικία διαθέτει 
ανιχνευτή μετάλλων (εξ ού και ο τίτλος της 
συλλογής), αλλά αδυνατεί πια να τον χειρι-
στεί. Ξαναγυρνάει στις ρίζες, στη γενέθλια 
γη, στο χωριό του, στη λυτρωτική αγκαλιά 
των Βατερών. Στρέφεται στις αρχέγονες 
χάρες της φύσης, στον πηλό, στη μυρωδιά 
του σχίνου, της ρίγανης και της αλμύρας. 
Τους ταπεινούς ξωμάχους της γης αγιο-
γραφεί, τους άνδρες και τις γυναίκες  με 
τα αρχαία, τα ένδοξα βυζαντινά ή λαϊκά 
τους ονόματα. Το παρόν διαπλέκεται με 

το παρελθόν, καθώς πρόσωπα του μύθου, 
θεοί και ήρωες του Ομήρου, άγιοι της 
χριστιανοσύνης και άνθρωποι του μόχθου 
συνυπάρχουν στα ποιήματα, άλλοτε ως 
παρουσίες και άλλοτε ως ονόματα, όπως 
υπήρχαν δίπλα - δίπλα στη ζωή μας για 
χρόνια.

Άλλα ποιήματα παραπέμπουν στην πρό-
σφατη Ιστορία ή τη μυθολογία αλλά έχουν 
συμβολικό χαρακτήρα. Αποκαλύπτουν την 
υποκρισία, τη λατρεία της εξουσίας, το 
κυνήγι της πρόσκαιρης δόξας. Για τους 
πολιτικάντηδες και τους υποκριτές ο ποι-
ητής επιφυλάσσει σαρκαστικούς στίχους 
και αιχμηρή ειρωνία.

Η γυναίκα εμφανίζεται ως μορφή αινιγ-
ματική, άλλοτε ως ανάμνηση και άλλοτε 
ως παραίσθηση: σύντροφος, ερωμένη, 
φίλη ή ιδέα και ιδεολογία με γυναικεία 
μορφή, ερωτηματικό καμιά φορά και για 
τον ίδιο τον ποιητή, που της απευθύνεται 
σε δεύτερο πρόσωπο, σαν να την νιώθει 
παρούσα. 

Παρά την απογοήτευση που διακρίνει τα 
ποιήματα του απολογισμού και τη θλίψη 
της απουσίας, ο ήλιος που φωτίζει τη μέρα, 
τα μάγια της φύσης, ο αγαπημένος γενέ-
θλιος τόπος, οι τυραγνισμένοι και άδολοι 
άνθρωποι του χωριού τροφοδοτούν τη 
δημιουργία και τη δύναμη για ζωή. Τα 
σατιρικά, ως τελευταία ενότητα της συλ-
λογής, σχολιάζουν ήθη και στάσεις ζωής 
με χιουμοριστική διάθεση, πολεμώντας το 
κακό με ασπίδα το γέλιο.

Η νεωτερική ή μοντέρνα ποίηση απευ-
θύνεται στον αναγνώστη που θα αφου-
γκραστεί τόσο εκείνο που λέει όσο αυτό 
που υπαινίσεται. Παίζει με τα σχήματα 
λόγου, φτιάχνει δικά της, δημιουργεί 

«ποιητική αδεία» παράξενους συνειρμούς, 
προκαλεί τα όρια της έκφρασης. Η νεω-
τερική ποίηση είναι περισσότερο ανοιχτή 
σε προσωπικές ερμηνείες του αναγνώστη. 
Στο «Ανιχνευτής Μετάλλων», κυριαρχούν 
στοιχεία της νεωτερικής ποίησης αλλά 
διακρίνεται επίσης η πολύχρονη θητεία 
του Βασίλη Ψαριανού στη μεγάλη ποιητική 
μας παράδοση, από την αρχαιότητα ως τα 
νεότερα χρόνια. Τα ποιήματα αντλούν από 
τους χυμούς της παράδοσης αυτής αλλά 
έχουν τη δική τους, ιδιαίτερη ταυτότητα. 
Σε αυτά θα ανακαλύψουμε πως παρά τις 
καταιγιστικές και επώδυνες αλλαγές, ο 
τόπος μας και οι άνθρωποι που τον κατοί-
κησαν μπορούν ακόμα να τροφοδοτούν 
τη μνήμη και τη διάθεση για ζωή. Η Βρίσα 
έχει βαθειές ρίζες στο παρελθόν και όσο 
αυτές φέρνουν καρπούς, μπορεί ακόμα 
να ελπίζει.   

Θ.Α.Π.

Άγγελος Παλαιολόγος
«Η ταμιτζάνα»

Ο Άγγελος Παλαιολόγος, από καιρού 
εις καιρόν μας εκπλήσσει με πονήματα 
σημαντικού ενδιαφέροντος που εντυπω-
σιάζουν αλλά και διεγείρουν τον συναι-
σθηματισμό του αναγνώστη. Στην πρώτη 
περίπτωση, τα γραπτά του με περιεχό-
μενο δυναμικό και συγκροτημένο λένε 
αλήθειες, περιγράφουν καταστάσεις που 
λίγο-πολύ τις ζήσαμε, με αποτέλεσμα 
να ενεργοποιούν την ευαισθησία του 
αναγνώστη. Θυμίζω το ωραίο «Πάνινο 
τόπι» που κυκλοφόρησε πριν λίγα χρό-
νια και συγκίνησε τους αναγνώστες. Στη 
δεύτερη περίπτωση, κυρίως με γραπτά 
αναμνήσεων, καταφέρνει να ζωντανέψει 
εικόνες παλιές με τις οποίες, όποιος τις 
διαβάσει, γίνεται νοσταλγός, εισέρχεται 
στον πλούσιο κόσμο των περασμένων.

Αυτή τη φορά μας παρέδωσε ένα νέο 
πόνημα με τίτλο «Ταμιτζάνα», μια συλλο-
γή προσωπικών του βιωμάτων που απλά 

θα λέγαμε αναμνήσεις από το παρελθόν 
του. Σημειώνω ότι οι αναμνήσεις του 
παρελθόντος που οι προοδευτικοί χαρα-
κτηρίζουν ως «ρυτίδες του μέλλοντος» 
είναι ένας σπουδαίος λόγος, μια ζωντανή 
πηγή έμπνευσης για να αποφασίσει κά-
ποιος και να τις διαθέσει στην κρίση του 
αναγνώστη. Υπενθυμίζουν, μορφώνουν, 
διδάσκουν, μεταφέρουν ζωντανά μηνύ-
ματα και εμπειρίες που, αν μη τι άλλο, 
«ανοίγουν» τα μάτια των νεώτερων.  Η 
μεταφορά παλιών ερεθισμάτων δεν είναι 
ρυτίδες είναι αντίθετα, κομμάτια γνώσης 
που προειδοποιούν αλλά και διαφυλάσ-
σουν κάποιες αναλλοίωτες αρχές. Και 
χαίρομαι που στις μέρες μας πολλοί 
εργάτες της πένας μ’ αυτό καταγίνονται. 
Την αναμνησιολογία!

Ο Άγγελος στο συγκεκριμένο έργο 
του νοιώθει την ανάγκη να... εκτονωθεί, 
να μοιρασθεί τα συναισθήματα που τον 
προβλημάτιζαν παλιά και που σχετίζο-
νταν με πρόσωπα που σεβότανε και 
κάποτε έπρεπε να τονίσει τη δική του 
τοποθέτηση vis-à-vis σ’ αυτά. Οι σχέσεις 
με τους γονείς του, οι αντιδράσεις των 
σε κάθε αλλαγή της ζωής του, η θέση του 
λογικού πατέρα, το βρεγμένο μαντηλάκι 
της μάνας και τόσα άλλα.

Θεωρώ πως «Η ταμιτζάνα» με την 
απλότητα του τίτλου και με τη ζεστασιά 
του περιεχομένου της αποτελεί τυπικό 
παράδειγμα αντιμετώπισης της ζωής στη 
σημερινή ατμόσφαιρα που βιώνουμε 
και στέλνει απλά μηνύματα προβλη-
ματισμού, σεβασμού, αγάπης αλλά και 
πραγματισμού στο σημερινό περίγυρο 
της ζωής μας.

Θέλω να συγχαρώ τον φίλο Άγγελο 
για τη δουλειά του, πρωτίστως γιατί 
επέλεξε τι πρέπει να μας πει και τί όχι-
μήνυμα του βιβλίου- και εν συνεχεία 
για τη γλαφυρότητα και ωραία ροή των 
γραφομένων του.

Άγγελε περιμένουμε κι άλλα!
Στρατής Αλ. Μολίνος
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Ασπα Αβαγιανού
“Τότε που ταξιδεύαμε”
Επιμέλεια Τ. Βαλάκος
Ιδιωτική έκδοση σελ. 248
Μυτιλήνη 2021

Η Άσπα Κοπανέλ-
λη-Αβαγιανού με ένα 
ακόμη βιβλίο της, 
το «Τότε που ταξι-
δεύαμε» και με το 
συγγραφικό της τα-
λέντο μας ταξιδεύει 
σε πολλά μέρη του 
πλανήτη μας.

Η περιγραφή τόπων, τοπίων, ανθρώ-
πων, καλλιτεχνικών έργων και συγκινή-
σεων είναι ελκυστική.

Η συγγραφέας και οι συνταξιδιώτες της 
υπήρξαν δέκτες ωραίων απολαύσεων.

Όλο το κείμενο βασίζεται σε ανμνήσεις, 
σε παλιές φωτογραφίες από κρουαζιέρες, 
σε βιβλία τα οποία αγόραζε σε χώρες τις 
οποίες επισκέφθηκε. Αναπολήσεις πα-
λιών ευχάριστων ημερών απαλύνουν και 
τους συγγραφείς και τους αναγνώστες. 
Αυτό συμβαίνει με όλα τα πονήματα τα 
παρόμοια με το περί ου ο λόγος.

Εξάλλου όλοι επιθυμούμε να χαιρό-
μαστε με ευχάριστες αναμνήσεις. Ο 
Άγγελος Τερζάκης έχει γράψει ότι η ζωή 
είναι σύνολο ευχάριστων και άσχημων 
αναμνήσεων.

Η κυρία Άσπα Κοπανέλλη-Αβαγιανού 
αναθυμάται ό,τι βίωσε η ίδια και η οι-
κογένειά της σε επισκέψεις στην Τήνο, 
Πάτμο, Λεμεσό, Πάφο, Χάιφα και Ρόδο 
με το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Επίσης η οικογένειά της με άλλους 
συνταξιδιώτες βρέθηκαν στην Κωνστα-
ντινούπολη στο Πατριαρχείο, καθώς και 
στην Οδησσό, Μάλτα, Αίγυπτο, Σινά, 
Λιβύη, Τυνησία. 

Σάκης Παπαδημητρίου
* Ο Σάκης Παπαδημητρίου είναι ειδικός παιδαγωγός. 

Γιώργος Μεταξάς
“Βαθιά πληγή”
Συνομιλωντας με τον 
Μίλτο Σαχτούρη
Ποιήματα
Θεσσαλονίκη, 2021
Εκδόσεις EPΩΔIOΣ

Ἡ ποιητική συλ-
λογὴ “Βαθιά πληγή” 
εἶναι μιὰ προσπά-
θεια ποιητικῆς συνο-
μιλίας μὲ ἕναν μονα-
χικὸ δημιουργό, ποὺ 
«ἔχει τὸ δικό του 
ὄραμα, καὶ μάλισται 
ἕνα ὄραμα ποὺ βγαί-
νει ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ 
πραγματικότητα».

Τὸ κολλὰζ τοῦ ἐξωφύλλου εἶναι μιὰ 
σύνθεση, ὅπου ξεχωρίζει ἡ «κυριαρχία 
παντοῦ τοῦ κίτρινου, χρώματος τοῦ 
μίσους, χρώματος νεκρικοῦ. Που σημα-
διακὰ χρησιμοποιεῖ ὁ ποιητὴς στὸ ζω-
γράφισμα τῶν εἰκόνων του μὲ τὰ κίτρινα 
σημάδια» γράφει ὁ γιατρὸς καἰ φίλος τοῦ 
Μ. Σαχτούρη Θάνος Κωνσταντινίδης.

Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἀπεικόνιζαν τὶς 
ψυχὲς τῶν νεκρῶν μὲ πεταλοῦδες.

«Ἡ ψυχὴ τοῦ πεθαμένου πῆγε καὶ κύ-
λησε πεταλούδα πάνω σὲ μιὰ κολώνα», 
ἔγραφε στὸ ποίημά του «Ἡ Ψυχὴ στὸ 
Μοναστῆρι» ὁ Μίλτος Σαχτούρης. 

Οἱ σιδερένιες πεταλοῦδες, τὰ ἀέρινα 
γλυπτὰ τῆς Ἀφροδίτης Λίτη, μὲ ψη-
φίδες χρωματιστές, ἀποτυπώνουν μὲ 
πλαστικότητα τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ ἀγαπήσαμε, αὐτῶν τῶν δικῶν μας 
ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν ἀνάμεσά μας, διότι, 
ὅπως γράφει ὁ ποιητὴς Κώστας Οὐράνης

«Ἀδιάφορο οἱ μῆνες κι ἂν περνᾶνε,
τότε οἱ νεκροὶ πεθαίνουνε,
ὅταν τοὺς λησμονᾶνε»

Θ.Π.

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας: 
«Για τη ζωή και την ελευθερία» 
των άγριων πουλιών και ζώων

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής*

Η άγρια ζωή είναι δίπλα μας 
«Μιλώντας με τα παγκόσμια δεδομέ-

να, μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρω-
ποι που νοιάζονται είναι πλέον πολλοί. 
Η καραντίνα λόγω κορωνοϊού δεν στά-
θηκε εμπόδιο σε όσους έβρισκαν ανή-
μπορα άγρια ζώα να  τα φέρουν ή να τα 
στείλουν, στην ΑΝΙΜΑ με αποτέλεσμα 
το 2020 να υπάρξουν 6.200 εισαγωγές 
και φέτος συνεχίζουν με αυξανόμενο 
ρυθμό. Το 2020, επιπλέον, η οργάνωση 
κλήθηκε να φροντίσει 1.865 μη άγρια 
ζώα, όπως κότες, πάπιες, κουνέλια, κα-
ναρίνια αλλά και περιστέρια. Η Ελλάδα 
είναι μια πολύ πλούσια χώρα ως προς 
την ποικιλία της ζωής που φιλοξενεί. 
Σύμφωνα με ειδικό ενημερωτικό δελτίο 
του WWF, στην χώρα μας συναντάμε 
17,8% των ειδών ζώων και 40% των φυ-

τικών ειδών της Ευρώπης. 
Διαπιστώνεται μια αναλγησία από με-

ριάς φορέων (κλαδέματα δέντρων από 
τους Δήμους σε περίοδο φωλιάσματος, 
καταστροφές ποταμών με την πρόφαση 
των αντιπλημμυρικών). Και δεν έχουν 
σταματήσει κάποιοι συνάνθρωποί μας 
να καταστρέφουν χωρίς καμιά τύψη τις 
χελιδονοφωλιές στο μπαλκόνι τους και 
να πετούν τα μωρά στα σκουπίδια».  

Νωρίτερα φέτος ο Σύλλογος έγραφε 
στη σελίδα του στο Facebook «Σκεφτό-
μαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλία να 
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, όπως με 
την καύση ξερόκλαδων, να επιτρέπε-
ται το κλάδεμα συγκεκριμένους μήνες 
τον χρόνο» αφού όταν αυτό συμβαίνει 
την λάθος περίοδο «οι φωλιές συντρί-
βονται στο έδαφος και οι νεοσσοί γί-

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώ-
θηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση 
σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.

Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 
10% των φυτών και των ζώων της Γης απειλούνται με εξαφάνιση, εξαιτίας των ανθρώπι-
νων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Οι επιστήμονες προειδοποιούν 
ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το ένα τρίτο της πανίδας από τη Γη, εξαιτίας των 
κλιματικών αλλαγών.

Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η 
χελώνα καρέτα - καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκο-
νται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

Η ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής), φροντίζει ένα μέρος 
της άγριας ζωής, τα τραυματισμένα ή ανήμπορα άγρια ζώα της ελληνικής πανίδας. Από 
σπουργίτια και χελιδόνια μέχρι γύπες και πελεκάνους, σκαντζόχοιρους, χελώνες, φίδια, 
αλεπούδες».
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νονται μεζεδάκι για γάτες» ενώ «στην 
καλύτερη περίπτωση τους βρίσκει κά-
ποιος άνθρωπος και τους φέρνει στην 
ΑΝΙΜΑ, που έχει γεμίσει κοτσυφάκια 
τις τελευταίες μέρες».

Ο φετινός Μάϊος ήδη μετράει 500 ει-
σαγωγές άγριων ζώων. Όμως, και πάλι,  
διαπιστώνεται «έλλειμμα ενημέρωσης», 
καθώς «οι άνθρωποι νομίζουν ότι η 
άγρια ζωή είναι μακριά στα όρη και τα 
δάση, ενώ η παρουσία της στην πόλη 
είναι ιδιαίτερα πλούσια. Ξαφνιάζονται 
και ανησυχούν όταν στο εξοχικό τους 
εμφανίζεται μια αλεπού, ενώ θα έπρε-
πε να θυμούνται ότι έχτισαν το εξοχικό 
τους εκεί που κάποτε ήταν ο τόπος των 
αλεπούδων. Πολλοί γοητεύονται όταν 
έχουν μια συνάντηση με ένα άγριο 
πλάσμα, κι αυτή η γοητεία που ασκεί 
το άγριο είναι πολύ αρχαία. Αλλά επί-
σης άλλοι τόσοι έχουν αποξενωθεί από 
τη ζωντανή φύση και πανικοβάλλονται 
όταν "εισβάλει" στον χώρο τους ένας 
εκπρόσωπος της άλλης πλευράς».

Η εκπαίδευση στην καρδιά της προ-
στασίας της βιοποικιλότητας

Ειδικά για τα φίδια, υπάρχει μεγά-
λο πρόβλημα προκατάληψης. Ενώ η 

Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά πλούσια 
ερπετοπανίδα, σύμφωνα με το WWF 
σε μεγαλύτερη ποικιλία από αυτή της 
Ισπανίας, με 64 είδη από τα οποία τα 
9 είναι ενδημικά, δηλαδή ζουν αποκλει-
στικά στη χώρα μας, «οι μύθοι δεν κα-
ταρρίπτονται, είναι πολύ ισχυροί». «Ο 
φόβος για τα ερπετά είναι αρχαίος και 
δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους, 
πολλά ζώα τρομάζουν και φοβούνται 
στην θέα του φιδιού. Βέβαια η απαρ-
χή του φόβου έχει να κάνει με τις 
πολύ πρώιμες εποχές της εμφάνισης 
του ανθρώπου, όταν οι πρόγονοι των 
προγόνων μας ζούσαν σε περιοχές με 
πολλά δηλητηριώδη φίδια. Οι άνθρωποι 
γενικώς πιστεύουν ότι το φίδι είναι ένα 
ύπουλο και κακό πλάσμα που σχεδιάζει 
πώς να μας βλάψει. Έχει βάλει το χέρι 
της και η θρησκεία, βέβαια τον καιρό 
των Γραφών στην Παλαιστίνη το να 
σε δαγκώσει οχιά ήταν βέβαιος θάνα-
τος. Από την άλλη, το φίδι είναι θετικό 
θρησκευτικό σύμβολο σε κάποιες πε-
ριπτώσεις (το φίδι του Ασκληπιού κ.ά) 
. Μόνο οι οχιές έχουν δηλητήριο στη 
δική μας ήπειρο κι αυτές δεν στρώνουν 
κανέναν στο κυνήγι. Το να έχεις γείτο-
να ένα φίδι (λαφιάτη), είναι μεγάλη υπό-

θεση, γιατί κοντρολάρει τους αριθμούς 
των ποντικών (κάτι που κάνουν και οι 
κουκουβάγιες, επίσης αντιπαθείς και 
παρεξηγημένες για αρκετούς). 

Η ΑΝΙΜΑ από όταν χαλάρωσαν τα 
μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό 
επανέφερε τις εκπαιδευτικές της εκ-
δρομές ενώ, τις κατάλληλες περιόδους 
διοργανώνει απελευθερώσεις πουλιών 
με τη συμμετοχή του κοινού. «Φιδαετοί, 
γερακίνες, βραχοκιρκίνεζα, τυτώ, νανό-
μπουφοι κι ένας μπούφος, άλλα ανέβη-
καν ψηλά και έκαναν κύκλους πάνω μας 
και άλλα βούτηξαν στο πυκνό δάσος. Η 
πανδημία στέρησε για δεύτερη χρονιά 
το πανηγύρι που όλοι αγαπάμε.

Πρώτες βοήθειες και συχνά λάθη
Σχετικά με τις πρώτες βοήθειες από 

πολίτες που δεν έχουν εκπαίδευση  η 
πρώτη κίνηση είναι να  φωτογραφίσου-
με το άγριο ζώο και να στείλουμε τη 
φωτογραφία σε ένα κέντρο περίθαλ-
ψης. Κάποιες φορές μπορεί να νομί-
ζουμε ότι το ζώο έχει πρόβλημα ενώ 
στην πραγματικότητα συμβαίνει κάτι 
άλλο.  «Τα άγρια ζώα δεν τα ενοχλού-
με, προσέχουμε να μην χαλάσουμε το 
σπίτι τους, είτε είναι σε δέντρο, είτε σε 
σπίτι, είτε στο έδαφος και είμαστε σε 
εγρήγορση όταν αυτό το κάνει κάποιος 
άλλος». Είναι πολύ κακή ιδέα να χαϊδέ-
ψουμε για παράδειγμα μια φώκια σε μια 
παραλία, όσο γλυκιά και εάν φαίνεται.

Ως προς τις αιτίες που κλήθηκε η 
ΑΝΙΜΑ να συνδράμει το 2020, κυριαρ-
χούν τα ατυχήματα κατά 43%, ακολου-
θούν ζώα και πτηνά από παράνομη αιχ-
μαλωσία  κατά 22%, οι ασθένειες κατά 
4% και, τέλος, τα πυροβολημένα κατά 
2% στο σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με 
τα υπάρχοντα στοιχεία, «πρόκειται για 
100 ζώα, όλα πουλιά και μία αλεπού. Τα 
94 από αυτά είναι πουλιά των οποίων 
η θήρα απαγορεύεται αυστηρά, με επι-
κεφαλής 40 πυροβολημένες γερακίνες. 

Να τονίσουμε εδώ ότι για το μεγαλύ-
τερό μέρος της κυνηγετικής περιόδου 
2020-2021 το κυνήγι δεν επιτρεπόταν, 
λόγω μέτρων για τον κορωνοϊό».

Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει την βιοποικιλό-
τητα της φύσης ως θεμελιώδες στοι-
χείο για την βιώσιμη ανάπτυξη της αν-
θρωπότητας. 

Στις μέρες μας, το φαινόμενο της 
λαθροθηρίας και λαθρεμπορίας άγριας 
πανίδας και χλωρίδας έχει πάρει μεγά-
λες διαστάσεις με την αύξηση της ζήτη-
σης και της εμπορίας μέσω διαδικτύου, 
με αποτέλεσμα να απειλούνται με εξα-
φάνιση κάποια από τα πιο σημαντικά 
είδη του πλανήτη μας. Το μήνυμα που 
απηύθυνε με αφορμή τη φετινή επέτειο 
ο Γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει με-
ταξύ άλλων ότι «ήρθε η ώρα να πάρου-
με στα σοβαρά το έγκλημα κατά της 
άγριας ζωής (wildlife crime)».

Για την προστασία των ειδών που 
απαντώνται σε μια προστατευόμενη 
περιοχή, όπως ο Εθνικός Δρυμός Οίτης 
και οι περιοχές του Δικτύου NATURA 
2000, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
καταγραφή και συστηματική παρακο-
λούθηση τους. Σημαντικό ρόλο στην 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών και 
τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέ-
ροντος πρόκειται να παίξει η υλοποίη-
ση από ειδικούς επιστήμονες του έρ-
γου «Παρακολούθηση ειδών και τύπων 
οικοτόπων», το οποίο ξεκίνησε να υλο-
ποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2014.

Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν εί-
ναι αρκετό. Ας κάνουμε ότι μπορούμε, 
σαν πολίτες και ως καταναλωτές, έτσι 
ώστε να συμβάλουμε στην προστασία 
και διατήρηση της άγριας ζωής. Ας δου-
λέψουμε για ένα μέλλον όπου άνθρω-
ποι και άγρια ζωή θα συνυπάρχουν σε 
αρμονία.

* Βοήθημα: Εφημερίδα “Νέα της Λέσβου”
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Η μυρτιά κι η Μυρτιδιώτισσα

Η Παράδοση είναι οι ρίζες μας!... (και είναι τόσο γερά ριζωμένες!)...

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής*

Η μυρτιά (Myrtus Communis, 
Microphylla) -μυρσίνη στη Λέσβο-, εί-
ναι αειθαλής πολύκλαδος θάμνος με 
πυκνή βλάστηση και πλούσιο αρωμα-
τικό καταπράσινο φύλλωμα. Τα φύλλα 
της είναι μικρά, δερματώδη, μυτερά και 
ωοειδή με ελαιοφόρους αδένες που 
αναδίδουν πολύ ευχάριστο άρωμα, 
όταν τριφτούν. Η μυρτιά ανθοφορεί 
από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, με 
λευκά άνθη που φέρουν μακρείς κε-
ντρικούς κρεμ στήμονες. 

Το φθινόπωρο δημιουργούνται μικροί 
στρογγυλοί καρποί με μελανό χρώμα. 

Για τους αρχαίους Έλληνες η μυρτιά 
ήταν σύμβολο της ομορφιάς, του έρω-
τα και της νεότητας, της αγάπης και 
της αθανασίας. Ήταν αφιερωμένη στην 
Αφροδίτη, επειδή, όταν η Ανατολίτισσα 
θεά αναδύθηκε από τα νερά της Πάφου 
(στην Κύπρο), κάλυψε την ακάλυπτη 
ομορφιά της πίσω από ένα θάμνο μυρ-
τιάς. Ο γάμος και οι ιερές γαμήλιες τε-
λετές, τις οποίες προστάτευε η Αφρο-
δίτη, ήταν συνδεδεμένες με το φυτό, γι’ 
αυτό οι νύφες φορούσαν στεφάνια από 
μυρτιά. Επιπλέον, ήταν ένα από τα φυτά 
που χρησιμοποιούνταν ευρύτατα γύρω 
από τους ναούς της Αφροδίτης. Κι 
ίσως να υπάρχει κάποια σύνδεση ανά-
μεσα στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα 
και τη λατρεία της Αφροδίτης, που συ-
ναντώνται στα Κύθηρα. Πώς; Μα μέσω 
της θαυματουργής εικόνας που ανακά-
λυψε κάποιος Κυθήριος βοσκός πριν 
από έξι-επτά αιώνες στο νησί. Ήταν η 
Παναγία η Μυρτιδιώτισσα ή Μυρτιώ-

τισσα. Η «ανάδυση» της εικόνας έγινε 
στο ίδιο νησί, από όπου είχε εισαχθεί η 
λατρεία της Αφροδίτης από την Κύπρο 
στον ελλαδικό χώρο. Τυχαία; Πολύ πι-
θανό. Ή μήπως όχι; 

Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρσίνη, Μερσινιώ 
γιορτάζουν την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου. 

Μια ολάνθιστη και ευωδιαστή γιορτή 
στην αρχή του φθινοπώρου. Με εκεί-
να τα λεπταίσθητα άνθη. Η Παναγία η 
Μυρτιδιώτισσα είναι και πολιούχος της 
Πύλου. 

Στη Λέσβο, κοντά στην Καλλονή, 
υπάρχει η γυναικεία Μονή της “Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου” η επονομαζόμενη 
“Μυρσυνώτισσα” λόγω του ότι η εικόνα 
της Παναγίας βρέθηκε πριν πολλά χρό-
νια μέσα στις μυρσίνες.!Κάθε χρόνο 
γιορτάζει με πανηγύρι. 

Μόνο που φέτος δεν λιτάνεψαν την 
παραμονή την εικόνα της, λόγω των 
απαγορεύσεων.

Ηλιόλουστο, αλησμόνητο πρωϊνό, 
αρχές του Σεπτέμβρη του 1946. Στη 
μεγάλη αυλή του Έκτου δημοτικού 
σχολείου αρχίσαμε να μαζευόμαστε τα 
«πρωτάκια» για να πάμε σχολείο. Πρώ-
τη δημοτικού!

Αίφνης μας πλησίασε μια κυρία κρα-
τώντας απ’ το χέρι ένα αγοράκι ντελι-
κάτο, ντροπαλό.

-Βρε μωρά, εσείς δεν είστε ο Στρα-
τής κι ο Γιώργος;

-Μάλιστα.

-Τούτον τον λεν Λεωνίδα. Πάρτε τον 
στην παρέα σας. Παίξετε. Γίνετε φίλοι! 
κι... εξαφανίστηκε, λες και τον άφηνε 
σε καλά χέρια.

Και γίναμε φίλοι με τον Λεωνίδα Χα-
τζηβασιλείου...

Φίλοι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, 
στις συναναστροφές, στις παλαβάδες, 
στις σπουδές, φίλοι στη ζωή ίσαμε πριν 
ένα μήνα.

Ήρεμος άνθρωπος, φλεγματικός 
θάλεγα, πανέξυπνος, πάντα ευγενικός 
και συγκρατημένος ο φίλος μας έζησε 
μιαν ευτυχισμένη ζωή ώσπου η μοίρα 
τον ζήλεψε και του έδωσε κατακούτε-
λα το φρικτό, το ανεπανόρθωτο πλήγ-
μα. Έχασε την μοναχοκόρη του, μιαν 
όμορφη, αξιαγάπητη, πανέξυπνη σαν 
κι αυτόν κοπελίτσα σε αυτοκινητιστικό 
ατύχημα. Την κλάψαμε κι εμείς όλοι.

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Βάλαμε πολλές φορές τη φαντασία 
μας και τη λογική να μπούμε στη θέση 
του. Αδιανόητο. Δεν γίνεται. Δεν για-
τρεύεται τέτοιος πόνος. Ανοιχτή πληγή.

Κι από τότε ο φίλος δεν είδε άσπρη 
μέρα.

Προσπάθησε να φιλοσοφήσει, να συ-
νέλθει από τη κακοτυχία του, να δεχθεί 
λίγη παρηγοριά. Μάταια. Τον έτρωγε 
ύπουλα το σαράκι. Τα τελευταία χρόνια 
αρρώστησε και μοιραία κατέρρευσε.

Και πριν λίγες μέρες, με βαθύ πόνο 
ψυχής, τον κατευοδώσαμε στην τελευ-
ταία κατοικία του. Ευχόμαστε να είναι 
ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.

Στο καλό Λεωνίδα!

Εμείς που μείναμε πίσω δεν θα ξε-
χάσουμε το στενό κι αξιαγάπητο φίλο, 
όσο ζούμε.

«Ά δε μπορείς παρά να κλαίς το δείλι,

τους ζωντανούς τα μάτια σου 
ας θρηνήσουν.

Θέλουν, μα δε βολεί να λησμονήσουν».

Στρατής Α. Μολίνος

In memoriam
Λεωνίδας Χατζηβασιλείου
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Με τον Τάκη η φιλία μας κρατούσε 
από τα νεανικά μας χρόνια, τα φοιτη-
τικά. Πάντα θα θυμάμαι τα πάρτυ μας, 
τις φιλολογικές μας συνομιλίες, τις συγ-
γραφικές μας δοκιμασίες. Και το έφερε 
η τύχη ν’ αξιωθούμε και να χτίσουμε 
σπίτια στην ίδια γειτονιά την Κράτη-
γο, ένας μικρός παράδεισος μέσα στο 
βουνό και την θάλασσα. Κολυμπούσα-
με και κάναμε τους περιπάτους μας, 
εκείνος συνήθως συντροφιά με τον εγ-
γονό του τον Ιάσονα.

Μια μέρα του Αυγούστου κάλεσα 
στο σπίτι μου μερικούς φίλους για 
αγιασμό. Όταν άρχισε ο παππάς με 
το θυμιατήρι -ήταν του Αγίου Συμεών, 
από την όμορφη συντροφιά ακούστη-
κε μια μελωδική, όμορφη παιδική φωνή 
«να ζήσεις παππά μου και χρόνια πολ-
λά», ήταν η εγγονή του Τάκη, η Μυρ-
σίνη-Νεφέλη, μια έκπληξη! Συγχρόνως 
πρόβαλε από την Ανατολή, από την πιο 
ψηλή κορφή το φεγγάρι, κόκκινο-πορ-
τοκαλί, σαν σε όραμα και καθρεφτιζό-
ταν μέσα στη θάλασσα σχηματίζοντας 
έναν φεγγαρόδρομο, η πανσέληνος 
του Αυγούστου. Το περιβόλι μύριζε 

γιασεμί. Ήταν μία εξαίσια βραδιά που 
μας συνεπήρε όλους.

Αργότερα στον χρόνο, πήγα στο σπί-
τι του Τάκη να τον ευχαριστήσω για τη 
μαγική βραδιά και για την κριτική που 
έγραψε για το βιβλίο μου για τον Dr. Pap 
και την γυναίκα του. Εκεί ήρθε και ένας 
φίλος του και έφερε γλυκά. Συνέπεσε 
να είναι τα γενέθλια του Τάκη, που εγώ 
δεν ήξερα, 24 Νοεμβρίου. Την επόμενη 
χρονιά του έστειλα μία τούρτα αμυγδά-
λου! Μετά μεγάλης μου λύπης τούτην 
την χρονιά η τούρτα δεν θα πάει.

Ο Τάκης θα λάμπει “αστεράκι” στον 
ουρανό της Κρατήγου, που τέτοιον άλ-
λον στην οικουμένη δεν ξανάδα! Πήγα 
στο εκκλησάκι της Παναγιάς, δίπλα στο 
λιμανάκι της Κρατήγου και άναψα ένα 
κεράκι μέσα στην κατανυχτική ατμό-
σφαιρα που στέλνουν όλα τα ξωκλήσια. 
Φως ιλαρόν, που δεν θα έρθει φέτος το 
μήνα Νοέμβρη. Ο Τάκης όμως θα ανα-
παύεται μετά των Αγίων κοντά στο Θεό!

Με πολλή αγάπη,
Νέδα

Dr Νέδα Βουτσά-Περδίκη
Ιατρός Παθολογοανατόμος-Κυτταρολόγος

Στη μνήμη του Τάκη Χατζηαναγνώστου
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