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(Έδρα σωματείου Αθήνα).

Προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας

Αθήνα, 19-2-2022

Κύριοι, 

Δια της παρούσης, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, όπως εγκρίνετε 

το συνημμένο, προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, (άρθρο 69ΑΚ), του 

Πολιτιστικού Συλλόγου ”Λεσβιακή Παροικία”, με σκοπό την διενέργεια 

εκλογών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. του Συλλόγου, έληξε στις 30/12/2021, αλλά 

λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού στάθηκε αδύνατον η διενέργεια 

εκλογών μέσα στα νόμιμα περιθώρια.

Ακόμη, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, όπως εγκρίνετε λόγω της 

πανδημίας και της μεγάλης ηλικίας των μελών μας, η ψηφοφορία να 

επιτραπεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με απλή ταχυδρομική επιστολή, των 

ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου. 

Με εκτίμηση

Αικατερίνη Μεσσηνέζη-Πλατσή
τ. Πρόεδρος του Συλλόγου

“Λεσβιακή Παροικία”

(Αγ, Ζώνης 42-11364 Αθήνα)

Εικόνα εξωφύλλου: Το άγαλμα της Eλευθερίας στην είσοδο του λιμανιού
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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. 
Με δικηγόρο υποβάλλαμε αίτηση προς το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας 

για να μας εγκρίνει προσωρινό Δ,Σ. το οποίο θα διεξάγει τις εκλογές μας για εκλογή 
νέου Δ. Σ., και θα συνεχίσει την επιτυχημένη 57/χρονη πορεία του συλλόγου μας!

Λ.Π.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Ευρήματα των παλαιοντολογικών 
ανασκαφών στην περιοχή

 της Θερμής
Ένα σπουδαίο κεφάλαιο για την φυ-

σική ιστορία της Λέσβου ανοίγει με τα 
ευρήματα των παλαιοντολογικών ανα-
σκαφών, που πραγματοποιούνται για 
πρώτη φορά στις ανατολικές ακτές της 
Λέσβου και αποδεικνύουν ότι το νησί 
της Λέσβου αποτελεί μία σημαντική δε-
ξαμενή τεκμηρίων για την ιστορία της 
εξέλιξης της ζωής στο Αιγαίο. 

Εκατοντάδες οστά σπονδυλωτών 
ζώων που έζησαν στη Λέσβο πριν από 
περίπου 2.000.000 έως 1.000.000 χρό-
νια ανακαλύφθηκαν έπειτα από επίπονη  
ερευνητική προσπάθεια, η οποία ξεκί-
νησε από το Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
τον Νοέμβριο του 2019 και παρά τους 
περιορισμούς και τα προβλήματα που 
δημιούργησε η πανδημία, ολοκλήρωσε 
την πρώτη της φάση στα τέλη του 2021. 

To πλούσιο υλικό των παλαιοντολογι-
κών ανασκαφών βρίσκεται υπό μελέτη, 
μαρτυρά ήδη όμως τον πλούτο της πα-
νίδας του νησιού και αποκαλύπτει ση-
μαντικά στοιχεία για τα οικοσυστήματα 
του Ανατολικού Αιγαίου και τη σύνδεση 
των νησιών με την γειτονική Μικρασια-
τική ακτή.Τα ευρήματα των ανασκαφών 
δείχνουν μια ποικιλία πανίδας αποτε-
λούμενη από μεγάλα θηλαστικά, όπως: 
Άλογα, βοοειδή, ελάφια, αντιλόπες, 
αλλά και σαρκοφάγα ζώα. Ιδιαίτερα 
πλούσια είναι η πανίδα, αλλά και πολ-
λά μικροθηλαστικά, κυρίως λαγόμορφα, 
ενώ μέχρι στιγμής από την ανασκαφική 
έρευνα έχουν ανακτηθεί περίπου 500 

προσδιορίσιμα δείγματα και πολλά πε-
ρισσότερα απροσδιορίστου οστεολο-
γικού χαρακτήρα θραύσματα απολιθω-
μάτων.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν βρέθηκε το 
πρώτο απολίθωμα, ένα θραύσμα γνάθου 
που φέρει μικρό τμήμα της οδοντοστοι-
χίας και ανήκει πιθανότατα σε μια μικρή 
αντιλόπη, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρ-
χουν και άλλα απολιθώματα. Όντως 
εντοπίστηκαν διάφορα θραύσματα 
απολιθωμένων οστών μέσα στα φερτά 
ιζήματα και διαπιστώθηκε η ύπαρξη, 
στην ίδια περιοχή, μεγάλων τεκτονικών 
κοιλοτήτων που δημιουργήθηκαν στα 
ασβεστολιθικά πετρώματα, μικρά χά-
σματα, τα οποία είχαν πληρωθεί στη 
συνέχεια με απολιθωματοφόρα ιζήματα.

Για την επόμενη χρονιά σχεδιάστηκε 
η πραγματοποίηση διερευνητικής ανα-
σκαφής στην κύρια απολιθωματοφόρα 
θέση, ενώ συνεχίστηκε και η συλλογή 
ιζημάτων προκειμένου να κοσκινιστούν 
και να ανακτηθούν διάφορα μικροαπο-
λιθώματα μέσα από αυτά. Επιπλέον, δι-
απιστώθηκε η παρουσία μεγάλων μπλοκ 
με οστεολογικό υλικό, τα οποία προφα-
νώς είχαν μεταφερθεί από ψηλότερα 
σημεία της θέσης λόγω της διάβρωσης 
των πετρωμάτων. Τελικά, αποκαλύφθη-
κε η ύπαρξη ενός ορίζοντα με απολιθω-
μένα οστά. Τα πρώτα απολιθώματα που 
εντοπίστηκαν αφορούσαν σκελετούς 
μεγάλων οπληφόρων θηλαστικών, κατά 
βάση Αρτιοδακτύλων, που χαρακτη-
ρίζονται από άρτιο αριθμό δακτύλων 
στις οπλές, συνήθως δύο ή τέσσερα. Η 
κατάσταση διατήρησης των οστών δεν 
ήταν πολύ καλή, αφού τα περισσότερα 

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 2022, 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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ήταν αρκετά αποσαθρωμένα, εξαιτίας 
της αυξημένης υγρασίας.

Τελικά, το σύνολο των προσδιορίσι-
μων δειγμάτων απομακρύνθηκε και με-
ταφέρθηκε στα εργαστήρια του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου.

Τα νέα ευρήματα αποτελούν πολύτι-
μο υλικό για την μελέτη της εξέλιξης της 
περιοχής του Ανατολικού Αιγαίου και 
συμβάλλουν στην κατανόηση και τεκ-
μηρίωση της πιο πρόσφατης γεωλογικά 
περιόδου της φυσικής ιστορίας της πε-
ριοχής από την ηπειρωτική Αιγηίδα με 
τα πλούσια δάση της σεκόιας και των 
κανελόδενδρων μέχρι την καταβύθιση 
περιοχών της και την δημιουργία του 
Ελληνικού Αρχιπελάγους. Σημειώνεται 
ότι διεξάγεται έρευνα από το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου με επικεφαλής τον Διευ-
θυντή του καθηγητή Ν. Ζούρο, σε συ-
νεργασία με τον Λέσβιο ερευνητή Δρ. 
Παλαιοντολογίας του ΕΚΠΑ Γ. Λύρα.

Ελπίδες για μια καλύτερη 
τουριστική σεζόν το 2022

 στα νησιά μας 
Οι επαφές έγιναν με τουριστικούς  

πράκτορες και διοργανωτές πακέτων 
ταξιδιών κατά την διάρκεια των Διεθνών 
Εκθέσεων Τουρισμού “Philoxenia”,  
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη και “Athens International Tourism  
Expo”, που διεξήχθη στην Αθήνα.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμ-
μετείχε με αυτόνομο περίπτερο στις  
δύο Εκθέσεις που έχουν καθιερωθεί  
στον χώρο τους και συγκεντρώνουν  
εκθέτες και επισκέπτες από πολλές χώ-
ρες του κόσμου, ενώ παράλληλα δίνουν  
τη δυνατότητα για την πραγματοποίη-
ση προγραμματισμένων συναντήσεων 
με επαγγελματίες από την Ευρώπη, τις  
ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Μ. Ανατολή, την 

Ινδία και την ευρύτερη Ασία.
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι 

ο χαρακτήρας των εκθέσεων τουρισμού 
έχει αλλάξει λόγω των συνθηκών της 
πανδημίας, η συμμετοχή στις δύο διορ-
γανώσεις κρίθηκε σημαντική κυρίως για 
τη δυνατότητα που παρείχαν για προ-
γραμματισμένα επιχειρηματικά ραντε-
βού τόσο στα στελέχη της Περιφέρειας, 
όσο και - μέσω αυτής - σε συλλογικούς 
φορείς του τουρισμού των νησιών μας.

Κατά τη διάρκεια των δύο εκθέσε-
ων, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρι-
σμού πραγματοποίησαν πάνω από 80 
προγραμματισμένα και μη προγραμ-
ματισμένα ραντεβού με εκπροσώπους  
κυρίως ταξιδιωτικών γραφείων και πα-
ρόχων τουριστικών υπηρεσιών, από 30  
διαφορετικές χώρες, και συγκεκριμένα: 
Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλαν-
δία, Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Ρουμανία, 
Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σερ-
βία, Ελβετία, Φινλανδία, Δανία, Ισραήλ,  
Τουρκία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία,  
Ουκρανία, Ρωσία, Αυστραλία, ΗΠΑ,  
Καναδά, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Λετονία, Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊβάν και Ιν-
δία. Σκοπός των ραντεβού ήταν η ενη-
μέρωση των αγοραστών για τα νησιά 
της Περιφέρειας, το τουριστικό προϊόν 
του καθενός,για τις ιδιαιτερότητες και 
τη μοναδικότητά τους, το δίκτυο συν-
δέσεων, τις υποδομές, τις επιχειρήσεις 
εναλλακτικών δραστηριοτήτων κλπ.

Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με επαγγελματίες και φο-
ρείς από την Ελλάδα με τους οποίους 
συζητήθηκαν ενδιαφέρουσες προτά-
σεις για την προβολή των προορισμών 
του Βορείου Αιγαίου, που αφορούσαν  
τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή 
προβολή, συμμετοχή σε διαδικτυακές 
πλατφόρμες δικτύωσης, οργάνωση 
επισκέψεων διαμορφωτών γνώμης του 
χώρου της φωτογραφίας και των εναλ-
λακτικών δραστηριοτήτων κ.ά.. 

Στην Έκθεση “Philoxenia” παραβρέ-
θηκε ο Έπαρχος Λήμνου, Ά. Βλάττας  
και στην έκθεση “ΑΙΤΕ” η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανάδειξης και Προώθησης 
Προϊόντων Β. Αιγαίου, Σ. Ανδρεάδου, 
ενώ στο περίπτερο της “ΑΙΤΕ” φιλοξε-
νήθηκε και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού 
Ανατολικής Σάμου, Δ. Κάιλα. Επιπλέον, 
στις δύο διοργανώσεις φιλοξενήθη-
καν στο περίπτερο της Περιφέρειας 
και πραγματοποίησαν επιχειρηματικές 
συναντήσεις εκπρόσωποι του Φορέα  
Τουρισμού Χίου, ο οποίος ανταποκρί-
θηκε στη σχετική έγγραφη ενημέρωση 
που είχε αποστείλει η Διεύθυνση Του-
ρισμού στους φορείς των νησιών.

Κατά τις επιχειρηματικές συναντή-
σεις, γενικευμένο αίτημα των buyers 
ήταν το άνοιγμα σε νέους λιγότερο γνω-
στούς προορισμούς με κοινή συνιστώ-
σα την αίσθηση της ασφάλειας και με 
το ενδιαφέρον τους να είναι στραμμένο 
ιδιαίτερα στο τρίπτυχο γαστρονομία - 
πολιτισμός - υπαίθριες δραστηριότητες. 
Επίσης πολλοί από αυτούς εστίασαν σε 
εξατομικευμένα ταξίδια (tailor made) 
και μάλιστα σε περιόδους off season.

Η γενικότερη αίσθηση που αποκομί-
στηκε ήταν ότι τα νησιά του Β. Αιγαίου 
μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία 
σε αυτό που αναζητούν οι buyers, κα-
θώς διαθέτουν έντονο τον χαρακτήρα  
του «διαφορετικού», δεν έχουν κορε-
στεί τουριστικά, προσφέρουν ιδιωτικό-
τητα στα ταξίδια διατηρώντας το πλε-
ονέκτημα των ασφαλών προορισμών  
- που είναι πλέον το ζητούμενο - ενώ 
παράλληλα οι επισκέπτες μπορούν να 
βιώσουν την αυθεντικότητα σε κάθε 
εμπειρία. Αξίζει να αναφερθεί ότι για 
πρώτη φορά η πλειονότητα των προ-
γραμματισμένων ραντεβού έγινε κα-
τόπιν αιτημάτων από τους ίδιους τους  
buyers προς την Περιφέρεια.

Τα στοιχεία των επαφών που πραγ-
ματοποιήθηκαν θα αποσταλούν σε 

όλους τους φορείς του τουρισμού των  
νησιών προς ενημέρωσή τους.

Η Μυτιλήνη μέλος του δικτύου 
Βαλκανικών Πόλεων

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο 
Δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης 
στις 29 και 30 Νοεμβρίου, συμμετέχο-
ντας ως ένας από τους προσκεκλημένους 
από τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, 
Εκρέμ Ιμάμογλου, στο ιδρυτικό Συνέ-
δριο του Δικτύου των Βαλκανικών Πό-
λεων. Εκτός του κ. Κύτελη στο συνέδριο 
από την Ελλάδα βρέθηκαν οι Δήμαρχοι 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης (ως 
επικεφαλής της ελληνικής αποστολής), 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας 
και Πατρέων Κωνσταντίνος Πελετίδης, 
με τη Μυτιλήνη να είναι η μοναδική πόλη 
από το Αιγαίο που συμμετείχε ως «πρω-
τεύουσα» του Αρχιπελάγους. Όλοι οι 
Δήμαρχοι δεσμεύτηκαν ενυπόγραφα 
να αναλάβουν, ως μέλη του παραπάνω 
δικτύου στο οποίο συμμετέχουν 40 πό-
λεις, τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τη 
διεκδίκηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και προπάντων για 
τη διεκδίκηση της ειρήνης στην περιοχή 
των Βαλκανίων, στην άλλοτε «μπαρου-
ταποθήκη της Ευρώπης».

Η πρωτοβουλία δημιουργίας του Δι-
κτύου ανήκει στον κ. Ιμάμογλου, δυ-
ναμικό δήμαρχο στην Τουρκία, με τη 
σύνοδο να δίνει την ευκαιρία και σε 
συνεργάτες των Δημάρχων να πραγ-
ματοποιήσουν επαφές και συζητήσεις 
για ζητήματα που άπτονται της συνερ-
γασίας των Βαλκανικών πόλεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη βελ-
τίωση της κινητικότητας των πολιτών 
και της λειτουργικότητας των πόλεων, 
μέσω της ανάπτυξης των συστημάτων 
της «έξυπνης πόλης». Στην συζήτηση 
αυτών των θεμάτων από το Δήμο Μυ-
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τιλήνης συμμετείχαν ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. Δημοσθένης Χατζηγιάννης και οι 
Αντιδήμαρχοι Στρατής Τζιμής και Πα-
ναγιώτης Κατσαβέλλης. Η παρουσία 
των Δημάρχων στην Κωνσταντινούπο-
λη τους έδωσε την ευκαιρία να επισκε-
φτούν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο, 
ενώ η πρώτη Σύνοδος του Δικτύου 
Βαλκανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities 
Network Summit) θα πραγματοποιηθεί 
εντός του 2022 στην Αθήνα.

Ο “Θεόφιλός” στο Κέντρο 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Μετά την επιτυχημένη της πορεία 

στον Βόλο και τη Μυτιλήνη κατά τη 
διάρκεια της περασμένης χρονιάς, η 
έκθεση «Απ' τη μεριά των σοφών και 
των τρελών»: Αφιέρωμα στον Θεόφιλο 
Χατζημιχαήλ» εγκαινιάζεται την 
Τρίτη 7/12, στο Κέντρο Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, 
Ταύρος), στο πλαίσιο των εορτασμών 
για τα 200 χρόνια από την ελληνική 
επανάσταση.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει περισ-
σότερα από εβδομήντα παλαιότερα 
και πρόσφατα έργα διακεκριμένων 
σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών, συ-
γκεντρώνει πολύτιμες συνέργειες και 
αναπάντεχες συμμετοχές, σημαντικά 
νέα έργα, αλλά και σπουδαία παλαιότε-
ρα με τη γενναιόδωρη συνδρομή των 
συλλεκτών τους.

«Η έκθεση αφορά σε έναν οργανικό 
διάλογο με το φυσικό πρόσωπο και το 
έργο του ζωγράφου, που έχοντας κα-
ταλάβει έναν ξεχωριστό και πρωτογενή 
χώρο στην ιστορία της νεότερης ελλη-
νικής τέχνης, και τιμώντας τους ήρωες 
που πολέμησαν για την Ελευθερία και 
την Ανεξαρτησία του ελληνικού κρά-
τους όσο κανείς, αποτελεί ταυτόχρονα 
έναν διηνεκή συνομιλητή και εμπνευστή 

κορυφαίων εικαστικών και πνευματικών 
δημιουργών του τόπου μας» σημειώνει 
η επιμελήτρια της έκθεσης, ιστορικός 
τέχνης Ίρις Κρητικού.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Λύ-
κειο των Ελληνίδων/Παράρτημα Βόλου 
που είχε και την αρχική παραγωγή της 
και το Μουσείο Tériade - Βιβλιοθήκη 
Στρατή Ελευθεριάδη της Μυτιλήνης.

Συμμετέχουν με έργα παραχωρημένα 
από προσωπικά αρχεία των καλλιτε-
χνών ή ιδιωτικές συλλογές.

Και από την προσωπική συλλογή του 
Λάκη Παπαστάθη: Λήδας Κοντογιαννο-
πούλου, Μίλτος.

Στο διάστημα λειτουργίας της έκθε-
σης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 7 
Μαρτίου 2022, προγραμματίζονται με-
ταξύ άλλων: εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους 
με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και 
προβολή της βραβευμένης ταινίας του 
Λάκη Παπαστάθη «Θεόφιλος».

Αρχαιολογικά ευρήματα στις 
απέναντι ακτές

Αρχαιολόγοι στην Τουρκία, με επικε-
φαλής τον Vasıf Şahoğlu, καθηγητή του 
Πανεπιστήμιου της Άγκυρας, ανακάλυ-
ψαν τα λείψανα ενός άνδρα κι ενός σκύ-
λου που σκοτώθηκαν από το τσουνάμι 
(ένα απ’ τα τέσσερα κύματα) που προ-
κάλεσε η μεγάλη έκρηξη του ηφαιστεί-
ου της Θήρας, πριν από περίπου 3.600 
χρόνια. Οι σκελετοί ανακαλύφθηκαν σε 
ανασκαφές που διενεργούνται εδώ και 
10 χρόνια στον Τσεσμέ, σε ερείπια από 
την Εποχή του Χαλκού. Το ηφαίστειο 
της Θήρας εξερράγη περίπου το 1600 
π.Χ. και ήταν μια από τις χειρότερες 
φυσικές καταστροφές στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Ήταν η αιτία της κατα-
στροφής του Μινωικού Πολιτισμού, η 
τέφρα έφτασε μέχρι την Αίγυπτο και 

πιθανόν να προκάλεσε έναν παγκόσμιο 
ηφαιστειακό χειμώνα που επηρέασε 
μέχρι και την Κίνα. 

Στο Αλτινολούκ - αρχαία Αντανδρος: 
Κατά τις εργασίες θεμελίωσης εξοχικής 
κατοικίας στο Αλτίνολούκ (δυτικά του 
Αδραμμυτίου) βρέθηκαν τάφοι, σαρκο-
φάγοι και ταφικοί πίθοι που κατά τον 
αρχαιολόγο Gürcan Polat του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου της Σμύρνης ανάγο-
νται στον 3ο, 4ο και 5ο αιώνα π.Χ. ήδη 
στην Άντανδρο υπάρχουν υπό διερεύ-
νηση εδώ και 10 χρόνια δύο αρχαιολο-
γικά σκάμματα στην νεκρόπολη και σε 
ερείπια ρωμαϊκής βίλας. Πάντως υπάρ-
χουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι η δι-
άνοιξη του παραλιακού δρόμου και η 
ραγδαία ανοικοδόμηση της τουριστικής 
ζώνης του Αλτινολούκ κατέστρεψαν 
σημαντικές αρχαιότητες. Η Άντανδρος 
ήταν σπουδαία αρχαιά ελληνική πόλη, 
γνωστή ήδη απ’ την περίοδο της Τροί-
ας όπου την συνδέουν με τον μύθο 
του Αινεία κατά τον Βιργίλιο αλλά και 
τα κλασσικά χρόνια (Πελοποννησιακός 
Πόλεμος) ως μέλος της Αθηναϊκής Συμ-
μαχίας οπότε γνώρισε μεγάλη ακμή.

Χειμωνιάτικες εξορμήσεις
στους υγροτόπους της Λέσβου!
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απο-

λιθωμένου Δάσους Λέσβου με το Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καλλονής συνεχίζουν την προσπάθεια 
ανάδειξης του φυσικού πλούτου της 
Λέσβου και διοργανώνουν εξορμήσεις 
ορνιθοπαρατήρησης, με σκοπό την ευ-
αισθητοποίηση για τους υγροτόπους 
και τους χειμερινούς φτερωτούς επι-
σκέπτες της Λέσβου.

Νέα εξόρμηση θα γίνει στις 29 και 
30 Ιανουαρίου, καθώς το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο το Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης θα συμμετέχει 
στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρή-

σεις Υδρόβιων Πουλιών 2022.
Τα πουλιά στους υγροτόπους της 

Λέσβου αλλάζουν με τις εποχές. Αυτή 
την περίοδο είναι ιδανική να παρατη-
ρήσουμε τα είδη του Χειμώνα που θα 
βρίσκονται εδώ μέχρι το Φεβρουάριο 
πριν μεταναστεύσουν ξανά.

Αρνιά από την Λέσβο ζητούν
από Ρουμανία

Ευχάριστη εξέλιξη μετά από 15 χρό-
νια να ταξιδέψουν για εκτροφή 800 αρ-
νιά από τη Λέσβο και μάλιστα, σύμφω-
να με την Περιφέρεια, υπάρχει ζήτηση 
αρνιών της λεσβιακής φυλής προβάτου 
μέχρι από τη Ρουμανία!

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται αυτό 
η Περιφέρεια τονίζει ότι αποτυπώνει 
την πραγματικότητα χωρίς υπερβολές. 
Είναι αυτό που γράφουμε τόσα χρόνια 
για τη λεσβιακή φυλή προβάτου, γνω-
στή και ως «το τίμιο πρόβατο», γιατί 
πρόκειται για ένα πρόβατο που παράγει 
σε αντίξοες συνθήκες σταβλισμού και 
εκτροφής και όχι πάντα καλοταϊσμένα.

Ένας ακούραστος εργάτης με άλλα 
λόγια στην υπηρεσία των κτηνοτρόφων 
και εδώ είναι και το άδικο που συνέ-
βη τις προηγούμενες δεκαετίες όταν 
κάποιοι κτηνοτρόφοι, αναζητώντας πιο 
παραγωγικά πρόβατα, έφεραν άλλες 
φυλές και έκαναν μίξεις, με αποτέλε-
σμα σήμερα σε ένα ποσοστό να έχου-
με ημίαιμα πρόβατα στη Λέσβο.

Το αντίδοτο σε αυτές τις ενέργειες 
είναι τα προγράμματα γενετικής βελ-
τίωσης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
εδώ και χρόνια από κάποιους Συνεται-
ρισμούς, ώστε όχι μόνο να διασφαλι-
στεί η καθαροαιμία των προβάτων και 
να διασωθεί η λεσβιακή φυλή, αλλά να 
απομονώνονται κάθε περίοδο οι καλύ-
τεροι γεννήτορες για να υπάρχει μία 
συνεχής βελτίωση της “ράτσας”.
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ΟΙ... ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ΚΑΙ...
«Άσι μη μπα... τσι παν τσι πουν...»

Κάθισα, μόνος, να πιω ένα καφέ, εκεί 
στην πλατεία. Ήρθαν δυο μεσήλικες 
και κάθισαν στο διπλανό τραπέζι. Τέ-
τοιο... λαλιό, στη ζωή μου, δεν απά-
ντησα! Γλώσσα δε βάλανε μέσα και 
δυνατά! Ήθελα, δεν ήθελα, άκουγα! 
Ο ένας δεν πρέπει να ήταν ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΙΟΣ! Είχε άλλο... αέρα! Μιλούσε κάτι 
σαν... Ελληνικά - Αθηναϊκά και Βλάχικα! 
Ο δεύτερος ήταν... χάσκος Μυτιληνιός! 
Χοντρός, ροδοκόκκινος, φαλακρός! 
Πρέπει να ήταν... θρεμμένος κτηνο-
τρόφος. Δε μπορώ να σας πω όλα όσα 
άκουσα κι όσα έγιναν! Θα σας πω, όσα 
θυμάμαι.

«Ρε μπάρι, τι θαγίν(ι) μ’ αυτό τον... 
ούστη κουρουνιό;»

«Θα κάν(ι) τουν κύκλου του κι θα πε-
ράσ’!»

«Άμα μες του κύκλου βάλ(ι) κι μένα, 
έννοια μ’ κι α πιρασ’ κι α δε πιρασ’! Δε 
μι λες; Αυτός... ου κουρουνιος... είνι, πυ 
λεν’ «ικ Θιού;»

«Ανθρώπινο... κατόρθωμα είναι! Επι-
στήμονες κάνανε πειράματα σε εργα-
στήριο και τους ξέφυγε!

«Κφο ήνταν; Εν ακούστσει;»
«Ποιο;»
«Του... ξαγέρ’ που ξεφ γει!»

Στο αντικρινό πεζοδρόμιο, φάνηκε 
μια... μπατόλια με μπλε και κάτι κίτρινες 
κονκάρδες στα μπράτσα! Λίγες γυναί-
κες, οι περισσότεροι άντρες!

«Τι κάν(ι) έφτου γι αστυνουμία;»
«Δεν είναι αστυνομία! Είναι «Θεμα-

τοφύλακες του Συντάγματος»!
«Αααα κι γώ! Δεύτιρου Σύνταγμα, 

κβάρα φουρές θαλαμουφύλακας!
«Καμιά σχέσ’!» Δε λέμε για το σύ-

νταγμα της θητείας, το δικό σου! Λέμε 
για το Σύνταγμα που είναι του Κρά-
τους!»

«Γιατί; Του θκομ’ ποιανού είνι; Τσ 
γιαγιάσιμ’;»

«Άλλο το ένα και άλλο το άλλο! Δεν 
λέμι «θαλαμοφύλακες» Λέμε «Θεματο-
φύλακες»! «Θέμα»... «θέμα!»

«Γιατι; Εκθεσ’ θα γράψουμι;
«Σε παρακαλώ! Κατάλαβε! « Θέμα»... 

«Θεσμός»... κ.λπ.»
«Εν έχου γω... δισμό!»
 «Αυτνούς ποιος τσ’ διόρσι;»
«Μόνοι διοριστήκαν!»
«Τσι γώ θέλου!»»
«Τι;»
«Να διοριστώ...
Αγροφύλακας... Μπιχτσής!»
«Καταργηθήκαν οι Αγροφύλακες!
«Μπρε! Καταργηθήκαν οι μπιχτσήδες 

τσ’ ήβγαν οι θαλαμοφύλακις;
«Μάλιστα!»
 «Τσι... τι θέλιν!»
«Είναι... κατά των εμβολίων»
«Τα... μπόλια λες;»
«Ναι»
«Ε... αφού έ θέλιν... ας μη κάνιν!»
«Τι λες; Κι άμα, μας κολλήσουν;»
«Γιατί; Μαζί θα... πέσουμι;»
«Τι λες; Ο ιος κολλά από 2 μέτρα μα-

κριά!»

«Ε τότι να μπουλιαστουν!»
«Με ζάλισες! Εδώ είναι! Θες να πας 

Σάτιρα
Κυκλοφόρησε το 27ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης 
“Τα Νέα μας”, του συλλόγου Μικρασιατών Σκάλας 

Λουτρών Λέσβου “Το Δελφίνι”.

Πρόκειται για ένα έντυπο με ποικιλία 
στην ύλη του.

Το εξώφυλλο του περιοδικού κο-
σμούν ένα ενδιαφέρον καρτ-ποστάλ 
του 1922, μαζί με ένα συγκινητικό ποί-
ημα του Κωστή Παλαμά με τίτλο “Το 
σπίτι που γεννήθηκα”.

Από τα περιεχόμενά του, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

Ένα πολύ σημαντικό κείμενο, από πα-
λαιό ημερολόγιο του Δημητρίου Λιπου-
ρίδη με τίτλο “Η ατυχής επιλογή του 
Αναστασίου Παπούλα ως αρχιστρατή-
γου του στρατού της Μικράς Ασίας”.

Τιμητικό άρθρο του Μιχάλη Ματθαίου 
για τον Νικόλαο Πλαστήρα τον “Μαύρο 
καβαλάρη” της μικρασιατικής τραγωδίας.

Η παρουσίαση της εκδήλωσης “Αφιέ-
ρωμα στα 200 χρόνια από την επανάστα-
ση του 1821” που έλαβε χώρα στις 16 
Αυγούστου στον αύλειο χώρο του “Μου-
σείου Προσφυγικής Μνήμης 1922”, με 
τίτλο: “Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός τις 
παραμονές του απελευθερωτικού αγώνα”.

Την εκδήλωση συντόνισε η αρχαιολό-
γος Αγλαΐα Αρχοντίδου επίτιμη διευθύ-
ντρια του Υπουργείου Πολιτισμού και 
του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών.

Η κ. Αρχοντίδου ήταν και η κεντρική 
ομιλήτρια της εκδήλωσης με θέμα: 

“Η συμβολή των Μικρασιατών στον 
Εθνικό αγώνα του 1821 και το όραμα 
του Αδαμάντιου Κοραή”.

Ακόμη στην ενδιαφέρουσα ύλη του 
περιοδικού περιλαμβάνονται ρεπορτάζ 
από κοινωνικές και σχολικές εκδηλώσεις 
που διοργάνωσε ο δραστήριος σύλλο-
γος της Σκάλας Λουτρών: Ο 10ος κολυμ-
βητικός διάπλους Μικρασιατικής μνήμης, 
Διαγωνισμός ζωγραφικής και έκθεσης με 

τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
Λουτρών, Περιβαλλοντικές δράσεις στα 
Λουτρά και τη Σκάλα Λουτρών, Βραδιά 
παραμυθιού και μουσικής, Επίσκεψη 
του Ροταριανού Ομίλου στο Μουσείο 
Προσφυγικής Μνήμης, Βράβευση αρι-
στούχων μαθητών, Ομιλία και παρουσί-
αση από τον Πρόεδρο του συλλόγου 
Δημήτρη Παπαχρυσό του Λευκώματος 
δράσεων για τα 30 χρόνια του συλλόγου.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον  
δραστήριο Σύλλογο Μικρασιατών της 
Σκάλας Λουτρών και τον πρόεδρό του 
για τις δράσεις του συλλόγου, που απο-
τελούν ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα 
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
αυτή την περίοδο όλοι οι σύλλογοι.

Θ.Π.
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Επίκαιρα

Η Γέννηση του Χριστού στην Αγιογραφία

Γράφει Αλεξάνδρα Κουρουτάκη*

Επόμενος σταθμός στην εικαστική 
μας περιήγηση, είναι η αναβίωση της 
αγιογραφίας. Η τάση για υιοθέτηση 
νέων τεχνοτροπιών από τα νέα ευρω-
παϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα, δεν μπό-
ρεσε να καταργήσει τη βυζαντινή τέ-
χνη. Οι αγιογράφοι δε σταμάτησαν να 
κοσμούν τις εκκλησίες με βυζαντινές 
τοιχογραφίες, ενώ παράλληλα υπήρχαν 
και οι λαϊκοί ζωγράφοι. 

Οι λειτουργικές ανάγκες για τη “Μη-
τέρα του Θεού”, συνέχισαν να δίνουν 
έμπνευση στους αγιογράφους.

Η ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε την 
παράδοση της αγιογραφικής τέχνης, δι-
ατηρώντας τον πνευματικό χαρακτήρα 
της. Σύμφωνα με τον Φώτη Κόντογλου, 
«η Γέννηση του Χριστού αποδίδεται στα 
βυζαντινά εικονίσματα με την πνευματι-
κή αγιότητα που είναι ιστορημένη μέσα 
στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή παριστάνεται 
σαν μυστήριο, χωρίς επιτηδευμένα στο-
λίσματα» Ο Κόντογλου επισημαίνει την 
ιδιαιτερότητα αυτής της τέχνης: «Η βυ-
ζαντινή ορθόδοξη αγιογραφία δεν είναι 
απλά μια “τέχνη”, είναι ιερή τέχνη. Δεν 
είναι απλή “ζωγραφική”, είναι θεολο-
γία και προσδοκία σωτηρίας. Δεν είναι 
“στολίδι”, είναι συνάντηση με το θείο, 
υπέρβαση, παρηγοριά και ανάπαυση της 
ψυχής». Για τον λόγο αυτό, ο χαρακτή-
ρας της είναι σεμνός και κατανυκτικός, 
με πνευματικό κάλλος. Τα άγια πρόσω-
πα εικονίζονται “εν αφθαρσία”. Η ει-
κόνα διατηρεί τα ιστορικά στοιχεία και 
πλαίσια αλλά δε δεσμεύεται από αυτά, 
ενώ καταργείται η προοπτική και οι σκι-
ές. Όλα είναι φωτεινά και ευδιάκριτα, 
επειδή φωτίζονται πνευματικά. Ο σημα-
ντικότερος αγιογράφος της εποχής, ο 

Φώτης Κόντογλου φιλοτέχνησε ωραίες 
εικόνες της Γέννησης. Όπως λέει και ο 
ίδιος: «Το αμαρτωλό χέρι μου αξιώθη-
κε να ζωγραφίσει κάμποσες Γεννήσεις 
σε σανίδι, και δύο σε τοιχογραφία, τη 
μια στο οικογενειακό παρεκκλήσι του Γ. 
Πεσμαζόγλου στην Κηφισιά, την άλλη, 
σε πολύ μεγάλο σχήμα, στην εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής στο Λιόπεσι». 
Στις τοιχογραφίες αυτές είναι φανερή 
η επίδραση που δέχθηκε ο Κόντογλου 
από τις τοιχογραφίες των μονών ή των 
ναών του Μυστρά, που χρονολογούνται 
από τον 14ο αιώνα.

Ο Κόντογλου ακολούθησε στις τοι-
χογραφίες του τον τύπο της Γεννήσε-
ως, όπως στους βυζαντινούς: Ο ίδιος 
την περιγράφει ως ακολούθως:

«Στη μέση στέκεται ένα σπήλαιο σαν 
από κρουστάλινα βράχια περισκεπα-
σμένο. Μέσα στο μαύρο άνοιγμά του 
είναι μια φάτνη και μέσα βρίσκεται ένα 
μωρό φασκιωμένο, ο Χριστός, κι από 
πάνω του τον αχνίζουνε με το χνώτο 
τους ένα βόδι κ’ ένα γαϊδούρι είτε άλο-
γο. Η Παναγία είναι ξαπλωμένη πλάγι 
στο τέκνο της απάνω σ’ ένα στρωσίδι, 
όπως συνηθίζουνε στην Ανατολή. Στο 
απάνω μέρος, είναι χορός Αγγέλων σε 
στάση δεήσεως, ενώ από τ’ αριστερά 
ένας άλλος άγγελος με φτερά ανοιχτά, 
μιλά με τους τσομπάνηδες σαν να τους 
λέγει τη χαροποιά την είδηση.

Στο κάτω μέρος από τα δεξιά παρι-
στάνεται ο γέρο Ιωσήφ καθισμένος 
σ’ ένα κοτρόνι και συλλογίζεται με το 
κεφάλι ακουμπισμένο στο χέρι του. 
Μπροστά του στέκεται ένας γέρος τσο-
μπάνης ακουμπισμένος στο ραβδί του, 
ντυμένος με προβιά, και του μιλά σα να 

να τους ρωτήσεις;»
«Οχ(ι)... Ασι, μη μπα... τσι παν τσι 

πουν πους είμιστι μ’ αφνούς!

Πάνω σ’ αυτή τη φράση (μπά τσι πα, 
τσι παν τσι πουν) που ερμηνεύεται: 
«Ασε, μη πάει και πάνε και πούνε», 
περνά πλάι μας, ανάμεσα στα τραπε-
ζάκια, ένας νέος Κινέζος, απ’ αυτούς 
που έχουν μαγαζιά στις πόλεις. Αυτός... 
αγρίεψε! Κάρφωσε τα μάτια του πάνω 
στον Μυτιληνιό και αγριεμένος του είπε 
μια φράση, κάτι σαν «φαου γιου».

«Τι έπαθι τούτους; Μύγια τουν κάτσι; 
Τι θες κύριος;»

΄Αφρισε ο Κινέζος! Φώναζε... σίγουρα 
έβριζε με αγγλικά και Κινέζικα ανάκατα! 
Κάποια στιγμή έδειξε πρόθεση να χει-
ροδικήσει. Ούτ’ εγώ, ούτε άλλος κανείς  
καταλάβαμε γιατί... τα πήρε ο Κινέζος 
και θα γινόταν χαμός αν δεν περνούσε 

ένας νέος Έλληνας που κατάφερε να 
μιλήσει στ’ Αγγλικά με τον Κινέζο!

Αφού ηρέμησε λίγο ο Κινέζος έκρινα 
σκόπιμο να συμβάλω στην ειρηνευτική 
προσπάθεια του νεαρού.

«Σε παρακαλώ νεαρέ, πες και σε μας, 
τι έπαθε ο... εκ Κίνας κύριος;»

«Όταν ο κύριος, (κι έδειξε τον Κινέ-
ζο), περνούσε πλάϊ από τον κύριο, (κι 
έδειξε τον χοντρό Μυτιληνιό) αυτός 
έβρισε τον Κινέζο!

«Ξέρεις Κινέζικα;» Ρώτησε ο... Αθη-
ναίος τον Μυτιληνιό.

Για να μη σας ταλαιπωρώ, σας λέγω 
ότι διευκρινίστηκε στο τέλος ότι το 
«Μη μπα... τσι παν τσι πουν’» μοιάζει 
ηχητικά με Κινέζικη βρισιά!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η Γέννηση στη βυζαντινή τέχνη
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Ο Εγγονόπουλος έκανε βυζαντινό-
τροπες Παναγίες, διατηρώντας το αυ-
στηρό ύφος του Κόντογλου. Τα βυζα-
ντινά στοιχεία είναι εμφανέστατα σε 
όλη του τη δουλειά. Αντιθέτως, τη σκη-
νή της Γέννησης, με λαμπερά χρώματα, 
φιλοτέχνησε ο άλλος του μαθητής, ο 
Γιάννης Τσαρούχης που γράφει για το 
δάσκαλό του: «Ο Σεζάν ήταν απαγο-
ρευμένος σε τούτο το μοναστήρι (εννο-
ώντας το ατελιέ του Κόντογλου). Όμως 
ο Γκρέκο κι ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν σε 
τιμή. Την εποχή εκείνη χρειαζότανε φο-
βερό κουράγιο για να κάνεις αυτά που 
έκανε ο Κόντογλου. Η επιστροφή στην 
παράδοση ήταν κάτι το παρακινδυνευ-
μένο» […] «Βλέποντας το αδιέξοδο 
στο οποίο οδηγεί η μεγάλη ελευθερία, 
πολλές φορές αισθάνθηκα την ανάγκη 
στη ζωή μου να μελετήσω, πειθαρχώ-
ντας σε μια παράδοση. Μπορεί να έχει 
κανείς όσες αντιρρήσεις θέλει σ’ αυτή 
τη σκέψη μου, αλλά δεν μπορεί να αρ-
νηθεί ότι είναι ένα φαινόμενο φυσικό 
το να συνδέεσαι με το παρελθόν».

Γέννηση του Χριστού,
Γιάννη Τσαρούχη, 1946

Στη “Γέννηση του Χριστού”, ο Τσα-
ρούχης κρατάει το εικονιστικό μετα-
βυζαντινό πρότυπο. Το έργο επίσης 
φανερώνει την εκτίμηση, αφομοίωση 
και δημιουργική ανάδειξη των τεχνικών 
της Βυζαντινής Τέχνης εκ μέρους του 
δημιουργού. Ενδιαφέροντα στοιχεία εί-
ναι: το ξεκάθαρο και αυστηρό σχέδιο, 
ο λιτός προπλασμός, τα λαμπερά γήινα 
χρώματα, και ο καθαρός – απέριττος 
φωτισμός που κάνουν τη ζωγραφική 
αυτή να λάμπει.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ξυλό-
γλυπτο δείγμα της Γέννησης του Χρι-
στού που φιλοτέχνησε, το 1931, ο Νι-
κόλαος Ανδραβιδιώτης, για να εκτεθεί 
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, του 
ιδίου έτους, όπου ο καλλιτέχνης έλαβε 
το χρυσό μετάλλιο. Στο έργο απεικονί-

ζονται το Θείο Βρέφος, η Παναγία, ο 
Ιωσήφ, οι Μάγοι, οι Αγγελοι, το Αστρο 
της Βηθλεέμ, ένας μικρός βοσκός και 
ζώα της φάτνης. Για την κατασκευή του 
ξυλόγλυπτου χρησιμοποιήθηκε τσίρ-
μουλο, (είδος κυπαρισσιού).

Ο Ανδραβιδιώτης επενδύει τη σκη-
νή της Γέννησης με άρτια αισθητική 
μορφή. Η παράσταση έχει οργανωθεί 
συμβολικά, συνθέτοντας στοιχεία γήινα 
και πνευματικά: το σπήλαιο, η φάτνη, τα 
ζώα συνυπάρχουν με τον πνευματικό 
χώρο του ουρανού και των αγγέλων.

Η εικόνα παρουσιάζει τη σύνθεση 
του γήινου και του ουράνιου, του αν-
θρώπινου και του θείου. Η Παναγία ει-
κονίζεται γονατισμένη, με σταυρωμένα 
τα χέρια, σε άμεση σχέση με το Τέκνο 
της, ενώ ο Ιωσήφ προσεύχεται, έχοντας 
επίγνωση της θεότητας του βρέφους. 
Οι Μάγοι, οι σοφοί και διαβασμένοι, οι 
ανά τους αιώνες αναζητητές της αλή-
θειας, προσκυνούν, ενώ αγγελικές δυ-
νάμεις προσφέρουν δοξολογία. Από 
τον ουρανό εξέρχεται μια ακτίνα που 
καταλήγει πάνω από το βρέφος. Θαυ-
μάζουμε την δεξιότητα του δημιουργού 
που απέδωσε σε τρισδιάστατη απεικό-
νιση την ιερή σκηνή της Γέννησης υιο-
θετώντας αριστοτεχνικά τις αρχές σχε-
διασμού και σαφώς τη δεινότητά του 
στην τεχνική επεξεργασία του ξύλου 
και της μετατροπής του σε έργο τέχνης.

*Κουρουτάκη Αλεξάνδρα
Δρ. Ιστορικός τέχνης του Πανεπιστημίου Bordeaux 

Montaigne, Γαλλία (2014) με τιμητική διάκριση “Très 
honorable”. Απόφοιτη του Τμήματος Γαλλικής Φιλο-
λογίας, Ε.Κ.Π.Α (1993) με τριετή υποτροφία Ι.Κ.Υ. 
και βαθμό πτυχίου “Άριστα”.

Από το 2017 είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντά επικεντρώνονται 
κυρίως στους τομείς της Ιστορίας της Νεοελληνικής 
τέχνης, της Θρησκευτικής ζωγραφικής (Αγιογραφί-
ας), της Σχέσης μεταξύ των τεχνών, της αισθητικής  
και φιλοσοφικής προβληματικής.

θέλει να τον παρηγορήσει. Στα αριστε-
ρά είναι καθισμένη μία γρηά που βαστά 
στην αγκαλιά της το νεογέννητο γυμνό, 
και δοκιμάζει με το χέρι της το ζεστό 
νερό μέσα σε μια κολυμπήθρα, ενώ μία 
μικρή χωριατοπούλα ρίχνει νερό για να 
κολυμπήσουνε το μωρό. Γύρω τους κι’ 
απάνω στις ραχούλες βοσκάνε πρόβα-
τα, ενώ φαίνουνται μέσα στα βουνά οι 
τρεις μάγοι καβαλλικεμένοι στ’ άλογα».

Χάρη στον Κόντογλου καλλιεργήθη-
κε ένα κλίμα αναβίωσης της βυζαντινής 
αγιογραφίας, καθώς συνέχισε, σε αυ-
στηρό ύφος, τη μεταβυζαντινή παρά-

δοση, χωρίς αποκλίσεις. Με τους μα-
θητές του δημιούργησε μεγάλο αριθμό 
εικόνων κι έντυσε με τοιχογραφίες του 
δεκαπέντε περίπου ναούς. Ο Κόντο-
γλου είχε πολλούς μαθητές, μεταξύ 
αυτών και δύο κορυφαίους ζωγράφους, 
τον Γιάννη Τσαρούχη και τον Νίκο Εγ-
γονόπουλο, που ανήκουν στην καλλιτε-
χνική Γενιά του 1930. Ο Εγγονόπουλος 
γράφει για τον Κόντογλου: «Ήταν ένας 
μεγάλος δάσκαλος Ελληνισμού και Βυ-
ζαντινής ζωγραφικής. Η Βυζαντινή ζω-
γραφική, σε τελευταία ανάλυση είναι η 
Ελληνική ζωγραφική».

Η γέννηση του Χριστού - Τοιχογραφία στη νότια πτέρυγα της Παντάνασσας Μυστρά
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Λόγοι πολιτικοί και οικονομικοί δεν 
επέτρεψαν να ολοκληρωθεί το όλο το 
έργο σύντομα. Αφού το άγαλμα πα-
ρέμεινε για πολύ καιρό στον Πειραιά, 
μεταφέρθηκε από κει στη Μυτιλήνη, 
το 1925, με μεγάλη δυσκολία πάνω σε 
φορτηγίδα. Παρέμεινε, όμως μέσα σε 
πελώρια κιβώτια μερικά χρόνια στην 
άκρη της Προκυμαίας Ρουσέλλη. 

Μετά από χρονοβόρες διαδικασίες 
και ατέρμονες συζητήσεις των δημοτι-
κών αρχόντων σχετικά με την επιλογή 
της θέσης για την ανέγερση του ηρώου, 
με πρωτοβουλία του δημάρχου Ν. Πε-
τροπούλου, η περιπέτεια του αγάλμα-
τος πήρε τέλος.

Το 1930, με την αγαστή συνεργασία 
του μηχανικού Συμεών Αργυρόπουλου 
και του αρχιμάστορα καραβομαραγκού 
Φώτη Ψαραδέλλη στήθηκε το άγαλμα 
πάνω σε βάθρο με απόλυτη επιτυχία. 
Καθημερινά οι εργάτες ανέβαζαν σκαλί 
- σκαλί με τη μέθοδο της ανέλκυσης των 
καϊκιών ένα - ένα τα ογκώδη συναρμο-
λογούμενα κομμάτια μπροστά στα μά-
τια των έκπληκτων δημοτών. Πράγματι, 
για την εποχή αυτή, λόγω έλλειψης των 
κατάλληλων μηχανημάτων, στην Μυτι-
λήνη, το εγχείρημα της ανύψωσης του 
αγάλματος ήταν πολύ μεγάλο. Μόνο το 
επάνω μέρος του αγάλματος μαζί με το 
χέρι που κρατά τον πυρσό ζυγίζει ένα 
τόνο.

Στο επάνω μέρος της μαρμάρινης βά-
σης του αγάλματος υπάρχει καλαίσθητη 
ορειχάλκινη διακόσμηση με κλαδιά και 
φύλλα ίσως μανόλιας, ενώ στο μέσον 
περίπου και σε κάθε πλευρά, σε σχήμα 
Μ (Μυτιλήνη), ορειχάλκινο περίγραμ-
μα από κλαδιά δάφνης με μαργαρίτες 
στα άκρα. Στην πρόσοψη δε, υπάρχει 
η επιγραφή «Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΑ ΤΕΚΝΑ 
ΤΗΣ 1912-1922».

Το συγκεκριμένο άγαλμα ύψος 15 μέ-
τρων, δεν αποτελεί αντίγραφο του αντί-

στοιχου της Νέας Υόρκης. Οι μόνες 
ομοιότητες των δύο αγαλμάτων είναι, 
ότι και τα δύο βρίσκονται σε είσοδο 
λιμανιού, έχουν υπερμέγεθες βάθρο, 
κρατούν ένα πυρσό με το δεξί χέρι και 
είναι κατασκευασμένα από μπρούτζο.

Ο πυρσός του Αγάλματος της Ελευ-
θερίας φωτίστηκε για πρώτη φορά στα 
εγκαίνια του ηρώου, στις 5 Μαρτίου 
1930, όταν η Ελλάδα γιόρτασε τα εκατό 
χρόνια από την ίδρυση του κράτους της.

Η γλυκιά μορφή της Ελευθερίας αγνα-
ντεύει το Αιγαίο χαρίζοντας το φως και 
την αισιοδοξία στο λαό μας, ο οποίος 
από τα πανάρχαια χρόνια τη λάτρεψε 
ως θεά και θυσιάστηκε γι΄ αυτή, γιατί 
την θεώρησε ως αρχή της έντιμης ζωής 
και πηγή της δημιουργίας.

(Αναδημοσίευση από το έντυπο “Μυτιλήνη 
Μοναδικές Προσεγγίσεις” του Επιμελητηρίου 
Λέσβου)

Στη θέση αυτή, μέχρι το 1922, βρι-
σκόταν το γραφικό «Καστρέλι. 

Το μπρούτζινο άγαλμα που παρι-
στάνει την πιο αγαπητή στον Έλληνα 
μορφή, την Ελευθερία, σχεδιάστηκε 
από τον διακεκριμένο ζωγράφο και 
ακαδημαϊκό Γεώργιο Ιακωβίδη (Χίδηρα 
Λέσβου 1853 - Αθήνα 1932), ενώ το 
πρόπλασμα του φιλοτεχνήθηκε από το 
γλύπτη Γρηγόρη Ζευγώλη (1886-1950).

Το εννέα τόνων ορειχάλκινο άγαλμα 
κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκα-
ετίας σε εργοστάσιο της Γερμανίας, 
με δαπάνη των Λέσβιων κατοίκων, που 
ήθελαν να τιμήσουν του πεσόντες υπέρ 
της πατρίδας κατά τη διάρκεια του 
μικρασιατικού πολέμου 1919 -1922, 
δηλαδή από την απελευθέρωση της 
Λέσβου έως την Μικρασιατική Κατα-
στροφή. 

Άγαλμα Ελευθερίας

Οδοιπορικό στη Λέσβο

Περιήγηση στην πόλη της Μυτιλήνης

Το άγαλμα της ελευθερίας
Γράφει ο Στρατής Τζιμής

Φτάνοντας ο ταξιδιώτης στο λιμάνι της Μυτιλήνης, αντικρύζει κάτω από το Κάστρο της 
Μυτιλήνης, το άγαλμα της Ελευθερίας.
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ιμη ελληνική εποχή. Στους ρωμαϊκούς 
και υστερορωμαϊκούς χρόνους, όταν 
τα Θέατρα είχαν πια πάψει να εξυπηρε-
τούν αποκλειστικά τις ανάγκες διεξαγω-
γής θεατρικών παραστάσεων και χρησι-
μοποιούνταν για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, θριάμβων και θηριομαχι-
ών ως αρένες, το Θέατρο Μυτιλήνης 
δέχθηκε μια σημαντική μεταβολή. Τα 
μπροστινά εδώλια του κοίλου (προε-
δρία) αφαιρέθηκαν μεγαλώνοντας το 
χώρο της ορχήστρας και στη θέση 
τους κατασκευάστηκε ένας ισχυρός 
αναλημματικός τοίχος. Η ορατή του 
όψη επενδύθηκε με ορθομαρμάρωση 
ντόπιου μαρμάρου. Αυτή η μετατροπή 
θεωρείται, ότι έγινε, όταν το Θέατρο 
λειτούργησε ως αρένα, προκειμένου να 
προστατευτούν οι θεατές των χαμηλό-
τερων θέσεων από τα βίαια δρώμενα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επι-
γραφές στο στηθαίο του τοίχου της 
ορχήστρας (1ος αι. π.χ.) σε πεσσούς 
της ορχήστρας και σε αρχιτεκτονικά 
μέλη της σκηνής, όπου καταγράφονται 
τα ονόματα ιερέων και επισήμων (χο-
ρηγών) που συνέβαλαν στην επιμέλεια, 
συντήρηση και την βελτίωση τμημάτων 
του θεάτρου.

Στο κάτω μέρος του κοίλου και στα 
δετικά της ορχήστρας ένα υπόγειο δω-
μάτιο με διπλή είσοδο από την ορχή-
στρα ερμηνεύεται πιθανόν ως λατρευ-
τικός χώρος ή ως χώρος αφιερωμένος 
στις χθόνιες θεότητες, χρήση που 
εντοπίζεται και σε άλλα θέατρα κυρίως 
του μικρασιατικού χώρου. 

Επίσης, από το Θέατρο πιστεύεται, 
ότι προέρχεται ο μαρμάρινος θρόνος 
με εγχάρακτη επιργαφή του 1ου αι.  
π.χ. στο μπροστινό μέρος του ΠΟΤΑ-
ΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΣΒΩΝAΚΤΟΣ ΠΡΟ-
ΕΔΡΙΑ, ο οποίος σήμερα εκτίθεται στο 
Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτι-
λήνης, ενώ αρχικά χρησιμοποιούταν ως 
θρόνος του Μητροπολίτη Μυτιλήνης. Η 

πρωιμότερη γνωστή απεικόνιση του εί-
ναι σε σχέδιο του Richard Pococke το 
1745.

Σε όλη τη διάρκεια του 20ου αι. κα-
ταγράφονται δημοσιεύματα στο τοπικό 
τύπο και το όραμα της αναστήλωσης 
του, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για την τέλεση θεατρικών παραστά-
σεων.

Το 2012 ξεκίνησε η αρχιτεκτονική 
καταγραφή και μελέτη των σωζόμενων 
αρχιτεκτονικών μελών, η οποία έχει 
αποδώσει ήδη σημαντικά στοιχεία για 
την μορφή των παρόδων και του σκη-
νικού οικοδομήματος, από το οποίο 
αναγνωρίζονται δωρικά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία, οριζόντιο γείσο, σίμη με λεο-
ντοκεφαλή και εναλλαγή μεταξύ τριγω-
νικών και καμπύλων αετωμάτων, όπως 
π.χ. στη Βιβλιοθήκη του Κέλσου στην 
Έφεσο. Κατασκευαστικές ομοιότητες 
ως προς το κοίλο, τις παρόδους και το 
σκηνικό οικοδόμημα εντοπίζονται με 
θέατρα κυρίως της Μικράς Ασίας.

Το Θέατρο της Μυτιλήνης φαίνεται 
να καταστράφηκε από σεισμό και φυ-
σικά από το πέρασμα του χρόνου. 

Το μνημείο αποτέλεσε ανά τους αιώ-
νες έτοιμο οικοδομικό υλικό και αρχι-
τεκτονικά του μέλη χρησιμοποιήθηκαν 
για την ανέγερση μεσαιωνικών και οθω-
μανικών μνημείων. Ειδώλια βρίσκονται 
εντοιχισμένα στον πολυγωνικό πύργο 
«της σημαίας» στην νότια πλευρά του 
κάστρου. Στην νεότερη εποχή, η λεη-
λασία και η λιθοθηρία συνεχίσθηκαν με 
αποκορύφωμα την περίοδο που ακο-
λούθησε τη Μικρασιατική καταστροφή, 
για την ανέγερση των προσφυγικών 
σπιτιών της γύρο περιοχής.

(Αναδημοσίευση από το έντυπο “Μυτιλήνη 
Μοναδικές Προσεγγίσεις” του Επιμελητηρίου 
Λέσβου)Αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης

Το Αρχαίο Θέατρο της Μυτιλήνης

Γράφει ο Γιάννης Κουρτζέλλης 

Το θέατρο της πόλεως αποτελεί το 
σημαντικότερο και επιφανέστερο δη-
μόσιο μνημείο της αρχαίας Μυτιλήνης. 
Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
θέατρα του αρχαίου κόσμου, καθώς 
σύμφωνα με τον Πλούταρχο στο Βίο 
του Πομπήιου αποτέλεσε το πρότυπο 
πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η κατα-
σκευή των μόνιμων – λίθινων θεάτρων 
της Ιταλίας.

Κατασκευάστηκε στο υψηλότερο 
σημείο της πόλης, δίπλα στα μεσόγεια 
τείχη, σε έναν εξαιρετικό χώρο, που 
πιστεύεται, ότι στην αρχαιότητα ήταν 
άλσος. Ήταν ορατό και από εκείνους 
που προσέγγιζαν την πόλη από την θά-
λασσα, μέσω των δύο λιμανιών.

Ο Πομπήιος, έχοντας στενή σχέση 
με τον Λέσβιο ιστορικό και λόγιο Θε-
οφάνη κήρυξε ελεύθερη τη Μυτιλήνη 
το 62 π.χ. και κατήργησε τις ισχύουσες 
δυσμενείς οικονομικές κυρώσεις, που 
είχε επιβάλει η ρωμαϊκή Σύγκλητος. Η 
πόλη ετοίμασε το θρίαμβο του Ρωμαί-
ου αυτοκράτορα στο αρχαίο θέατρο. 
Εκεί, στο λόφο της Αγίας Κυριακής, ο 
Πομπήιος θαύμασε το οικοδόμημα και 
έδωσε την εντολή στους αρχιτέκτονες 
του να το αντιγράψουν και να κατασκευ-
άσουν στη Ρώμη ένα αντίγραφο του, 
μεγαλύτερο όμως και λαμπερότερο. Το 
θέατρο στη πρωτεύουσα της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας χτίστηκε στην Campus 
Martius (Πεδίον του Άρεως) εγκαινιά-
στηκε με λαμπρές τελετές στα τέλη του 
Σεπτεμβρίου του 55 π.χ. και αποτελεί 
το μεγαλύτερο ρωμαϊκό θέατρο που 
χτίστηκε ποτέ. Είναι γνωστό στη αρχαία 
γραμματεία απλώς ως theatrum Pompei, 
theatrum Pompeium κ.α.

Αυτό που αποτελεί όμως μυστήριο 
μέχρι σήμερα και πρόκληση για του 
μελετητές είναι η αναγνώριση αυτών 
των στοιχείων που γοήτευσαν τον Πο-
μπήιο και λειτούργησαν πραγματικά ως 
το πρότυπο για τα ρωμαϊκά θέατρα. 
Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 
δεκάδες απόψεις, σχετικά με το θέμα. 
Η πιο ενδιαφέρουσα θεωρία είναι, ότι 
αυτό που αντέγραψε ο αυτοκράτορας 
δεν ήταν το ίδιο το Θέατρο, αλλά την 
ιδέα ύπαρξης ενός ναού στο πάνω μέ-
ρος του κοίλου. Πράγματι ο Πομπήιος 
κατασκεύασε και αφιέρωση το ναό της 
Venus Victrix (Νικηφόρου Αφροδίτης) 
πάνω από το Θέατρο του το 52 π.χ.

Αρχιτεκτονικά διαθέτει όλα σχεδόν 
τα χαρακτηριστικά των αρχαίων ελληνι-
κών Θεάτρων, όπως το κοίλο για τους 
θεατές, την κυκλική ορχήστρα για το 
χορό και την λατρεία του Διονύσου, τις 
παρόδους για την είσοδο των θεατών, 
και ένα πολυτελές σκηνικό οικοδόμη-
μα. Είναι εξ ολοκλήρου μαρμάρινο. Η 
χωρητικότητα του υπολογίζεται συμβα-
τικά σε 10.000 θεατές. Το πεταλόσχη-
μο κοίλο έχει μέγιστη διάμετρο 107 μ. 
και η ορχήστρα, διάμετρο 24,20 μ.

Το Θέατρο χρονολογείται στην πρώ-
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να εξοικειωθεί με την τέχνη της βενε-
τσιάνικης σχολής της Αναγέννησης, της 
οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι τα 
πλούσια και έντονα χρώματα. 

Το 1577 ο Γκρέκο φεύγει για την 
Ισπανία και εγκαθίσταται οριστικά στην 
πόλη του Τολέδο, όπου υιοθετεί στοι-
χεία του Μανιερισμού, δημιουργώντας 
καθ’ αυτόν τον τρόπο μία τέχνη υψη-
λής πνευματικότητας, στην οποία συγ-
χωνεύονται το Βυζάντιο, η Αναγέννηση 
και ο Μανιερισμός σε ένα πρωτότυπο 
και μοναδικό ύφος, σηματοδοτώντας 
παράλληλα τη μετάβαση στην Μπαρόκ 
εποχή. Εκεί τον βρίσκει και ο θάνατος 
το 1614, χωρίς να προλάβει να ξαναγυ-
ρίσει στην πατρίδα του. Αρχικά, τάφη-

κε στην εκκλησία του Αγίου Δομίνικου 
στο Τολέδο. Το 1619, ο γιος του με-
τέφερε το λείψανό του στην εκκλησία 
του Σαν Τορκουάτο, η οποία αργότερα 
κατεδαφίστηκε με αποτέλεσμα να χα-
θεί το φέρετρό του. 

Υπέγραφε τα έργα του πάντοτε στα 
ελληνικά, χρησιμοποιώντας βυζαντι-
νούς χαρακτήρες: «Δομίνικος Θεοτο-
κόπουλος ο Κρης εποίει».

«Η προσκύνηση των ποιμένων» είναι 
το τελευταίο έργο του Θεοτοκόπουλου 
και φιλοτεχνήθηκε με σκοπό να τοπο-
θετηθεί στην Αγία Τράπεζα της Εκκλη-
σίας του Santo Dominco el Antiguo, αν 
και πλέον βρίσκεται στο Μουσείο του 
Πράδο στη Μαδρίτη. Το έργο είναι κα-
θαρά θρησκευτικό και πρόκειται για μία 
εικόνα ορμώμενη από το Κατά Λουκάν 
Ευαγγέλιο, παρουσιάζοντας την Πανα-
γία μέσα σε έναν χώρο που παραπέ-
μπει σε σπήλαιο, αφοσιωμένη στον νε-
ογέννητο Ιησού, ο οποίος τοποθετείται 
στο κέντρο της εικαστικής απεικόνισης. 
Δίπλα στο βρέφος και αριστερά για τον 
θεατή βρίσκεται ο Ιωσήφ με ανοιχτά 
τα χέρια, δίνοντας την αίσθηση της 
έκπληξης και του σεβασμού προς το 
θαύμα της γέννησης. Οι τρεις μορφές 
που περικλείουν το Θείο βρέφος είναι 
οι ποιμένες, οι οποίοι ήρθαν για να Το 
προσκυνήσουν με τοποθετημένα τα 
χέρια τους σε στάση ευλάβειας, ενώ τη 
σύνθεση ολοκληρώνουν οι άγγελοι, στο 
επάνω μέρος της, ψάλλοντας τη Δόξα 
(Gloria). Με μια πρώτη ματιά, ο πίνακας 
χωρίζεται σε δύο μέρη: στον ουράνιο 
και τον γήινο κόσμο. Η τεχνική αυτή 
απαντάται συχνά στον Θεοτοκόπουλο, 
υπερτονίζοντας το θεϊκό στοιχείο.

Ένα χαρακτηριστικό που αποδίδει 
ιδιαίτερη ένταση στη σκηνή και παράλ-
ληλα κερδίζει την προσοχή των θεατών 
είναι η έντονη φωτοχυσία που πηγάζει 
από το νεογέννητο Ιησού και αντανα-
κλάται στα πρόσωπα όλων των μορ-

«Η προσκύνηση των ποιμένων», 1612-1614, 
ελαιογραφία σε καμβά, 319 x 180 εκ., 

Μουσείο του Πράδο, Μαδρίτη.

Πρόσωπα της τέχνης Πρόσωπα της τέχνης
Η Γέννηση του Χριστού μέσα από τα μάτια του El Greco

Γράφει η Μάρθα Λιάκου*

Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια ση-
μαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης και 
για πολλούς την ωραιότερη περίοδο 
του χρόνου.

Μία τέτοια σπουδαία γιορτή δεν 
απουσίασε ποτέ από τη θεματολογία 
και το έργο Ελλήνων και ξένων καλλιτε-
χνών, ζωγράφων, ποιητών και μουσικών. 

Η Γέννηση του Θεανθρώπου και η 
εδραίωση του χριστιανικού δόγματος 
έθεσε ουσιαστικά τα όρια μεταξύ του 
αρχαίου και του νέου κόσμου. Ωστόσο, 
το θέμα της Γέννησης, όπως το γνωρί-
ζουμε έως και σήμερα, εμφανίστηκε 
στην πρώιμη χριστιανική ζωγραφική, 
όταν με την ανακήρυξη της Παναγίας 
ως Θεοτόκο, από την Γ΄ Οικουμενική 
Σύνοδο το 531 μ.Χ. στην Έφεσο, εντά-
χθηκε στην εικαστική απεικόνιση ως 

ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας 
της τέχνης. 

Η διάταξη των ανθρώπων και των 
ζώων, που απαρτίζουν τη σκηνή της 
Γέννησης, προέρχεται από τα Κατά 
Λουκάν και Κατά Ματθαίον Ευαγγέλια 
και ενέπνευσε πολλούς ζωγράφους και 
σημαντικούς αγιογράφους ανά τους αι-
ώνες, ένας εκ των οποίων είναι και ο 
Δομίνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης ή 
όπως επονομάζεται και είναι γνωστός 
ο El Greco. 

Πραγματοποιώντας, λοιπόν, ένα εικα-
στικό ταξίδι στο παρελθόν, συναντούμε 
έναν από τους πιο εμβληματικούς πίνα-
κες του Θεοτοκόπουλου, την «Προ-
σκύνηση των ποιμένων» (1612-1614), 
στον οποίο εξανθρωπίζει το μυστηρια-
κό γεγονός της Γέννησης, αναδεικνύο-
ντάς το μοναδικά.

Λίγα λόγια για τον Θεοτοκόπουλο... 
«Ζωγραφίζω, γιατί τα πνεύματα ψι-
θυρίζουν σαν τρελά μέσα στο κεφάλι 
μου...»

Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος γεννή-
θηκε το 1541 στον βενετοκρατούμενο 
Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο της 
Κρήτης, από ορθόδοξους και εύπο-
ρους γονείς. 

Στον Χάνδακα ζωγράφισε εικόνες 
επηρεασμένος από τη μεταβυζαντινή 
Κρητική Σχολή, συνδυάζοντας παράλ-
ληλα και τη Δυτική τεχνοτροπία της 
Ιταλικής Αναγέννησης, εκπαιδευόμενος 
αρχικά ως αγιογράφος. 

Σε νεαρή ηλικία, το 1567, εγκαταλεί-
πει τη γενέτειρά του και πηγαίνει στη 
Βενετία, όπου μαθήτευσε πλάι στον 
σπουδαίο Βενετό ζωγράφο Τιτσιάνο 
(1490-1576), αποκτώντας την ευκαιρία 

«Το πορτραίτο ενός άνδρα», πιθανώς αυτο-
προσωπογραφία, 1595-1600, ελαιογραφία σε 
καμβά, 53 x 47 εκ., Μητροπολιτικό Μουσείο 

Τέχνης, Νέα Υόρκη.
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ένας εκ των ποιμένων, αν και βρίσκεται 
στο πρώτο πλάνο, γυρίζει επιδεικτικά 
την πλάτη στον θεατή για να παρακο-
λουθήσει τη δράση.

Ο συνδυασμός της βυζαντινής πα-
ράδοσης και της δυτικής τεχνοτροπίας 
δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να γίνει πε-
ρισσότερο αντιληπτός. Ο El Greco κα-
τόρθωσε να αποδομήσει τις ανθρώπινες 
μορφές, εξυψώνοντας συγχρόνως το 
Θείο, χαρακτηριστικό που επιτυγχάνει 
σε κάθε ζωγραφική του αναπαράσταση. 
Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 
αιώνα του, παραμένει ένας δημιουργός 
με περίοπτη θέση στην παγκόσμια τέ-
χνη και αποτέλεσε την αιχμή του ελληνι-
κού πνεύματος στην Ευρώπη. Να, γιατί 
ο Νίκος Καζαντζάκης αναγνωρίζει στον 
Γκρέκο έναν αγωνιστή που αναζητά την 
ουσία της τέχνης του και έτσι τον απο-

Προσκύνηση μάγων 15ος αι. μ.Χ.

καλεί «παππού» με όλη την αγάπη και 
τον σεβασμό που απαιτεί αυτή η λέξη. 
«Φτάσε όπου δεν μπορείς».

(12 Δεκεμβρίου, 2020)
Βιβλιογραφία:
Χατζηφώτης Μ.Ιωάννης, 1995, «Δομίνικος Θεοτο-
κόπουλος: Γκρέκο (ο Έλληνας – ο Ορθόδοξος – ο 
Κρητικός ζωγράφος του Τολέδο)», Εκδόσεις ΑΛΚΥ-
ΩΝ, Αθήνα.
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The National Museum of Art of Romania, El Greco, 
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Μάρθα Λιάκου: Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1997. 
Είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, με κατεύθυνση στην Αρχαιολογία. Το 2019 
πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο Μου-
σείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Έχει 
συμμετάσχει ενεργά σε ανασκαφές ενώ αυτή την 
περίοδο ασχολείται με εθελοντικό πρόγραμμα στο 
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δή-
μου Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Λατρεύει τα παι-
διά, τη μουσική και τον εθελοντισμό.

φών της σκηνής, ακόμα πιο έντονα στο 
πρόσωπο της Παναγίας. Η έντονη αυτή 
φωτεινότητα του ολόλευκου δέρματος 
τονίζεται ακόμη περισσότερο, καθώς 
έρχεται σε αντιδιαστολή με τα έντονα 
χρώματα του μπλε και του κόκκινου 
του ενδύματός της. Σκούρα χρώματα 
παρατηρούνται εξίσου και στις υπόλοι-
πες μορφές, αφενός στο γκριζογάλαζο 
ένδυμα του Ιωσήφ και αφετέρου στις 
αντιθέσεις του κίτρινου, του μπλε, του 
πράσινου και του κόκκινου χρώματος 
στα ενδύματα των ποιμένων. Συνεπώς, 
ο El Greco μοιάζει αρκετά ριζοσπα-
στικός στη χρήση συμπληρωματικών 
χρωμάτων. Τέτοιες θεωρίες, περί βασι-
κών και μη χρωμάτων, βλέπουμε πολύ 
αργότερα στον 19ο αιώνα. Στο ίδιο 
μοτίβο, επάνω από την προσκύνηση 
του βρέφους, ως παρατηρητές είναι 
τοποθετημένοι οι άγγελοι, δύο εκ των 

οποίων βρίσκονται σε πρώτο πλάνο 
και φέρουν ενδύματα σε έντονη κόκκι-
νη και κίτρινη απόχρωση, δίνοντας την 
αίσθηση της κίνησης σε ολόκληρο τον 
πίνακα.

Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό 
της σύνθεσης αποτελεί η παραμόρφω-
ση και η επιμήκυνση των μορφών, η 
οποία είναι αποτέλεσμα της επίδρασης 
του Θεοτοκόπουλου από το κίνημα το 
Μανιερισμού. Με αυτόν τον τρόπο επι-
τυγχάνεται, από τη μία πλευρά, η απο-
τύπωση της συναισθηματικής έντασης 
των προσώπων και, από την άλλη, ισχυ-
ροποιείται η απόδοση της πνευματικό-
τητας προς την παράδοση του προσώ-
που του Θείου βρέφους. Ξεφεύγοντας 
από την αυστηρή ζωγραφική της Ανα-
γέννησης και την τοποθέτηση των προ-
σώπων με τη χρήση της προοπτικής, 
βλέπουμε αντιρεαλιστικές στάσεις, ενώ 

Η Αγία οικογένεια Η Αγία Οικογένεια με τη Μαρία Μαγδαληνή
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ωνική ελληνική λέξη «μακαρωνία» που 
επρόκειτο για νεκρώσιμο δείπνο με 
βάση τα ζυμαρικά, όπου μακάριζαν τον 
νεκρό.

Η μακαρωνία έρχεται από την αρχαία 
ελληνική λέξη «μακαρία» που δεν ήταν 
άλλο από την ψυχόπιτα, δηλαδή, ένα 
κομμάτι άρτου στο σχήμα του σημε-
ρινού μελομακάρονου, το οποίο πρό-
σφεραν μετά την κηδεία. Αργότερα, 
όταν η μακαρία περιλούστηκε με σιρό-
πι μελιού, ονομάστηκε: μέλι + μακαρία 
= μελομακάρονο, και καθιερώθηκε ως 
γλύκισμα, κυρίως από τους Μικρασιά-
τες Έλληνες και με το όνομα «φοινί-
κια». Οι Λατίνοι και αργότερα οι Ιταλοί, 
χρησιμοποιούσαν τη λέξη μακαρωνία 
ως maccarone, που τελικά κατάληξε να 
σημαίνει το σπαγγέτι.

Ο ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ έχει κι αυτός τη 
δική του παράξενη ιστορία.

Στη ρίζα του θα βρούμε στοιχεία 
Αζέρικα, Αραβικά, Τούρκικα, και φυ-
σικά Κουραμπιές στα Ελληνικά, που 
στην κυριολεξία σημαίνει Kura=ξηρό, 
biye=μπισκότο. Μετά από ένα μακρύ  
ταξίδι σε πολλές χώρες και γλώσσες  
των δύο αυτών λέξεων, καταλήγουμε  
στη νέα μικτή Λατινοανατολική λέξη 
Ourabiya/Kurabiye που ξαναγύρισε στη 
Δύση και ελληνοποιημένη πλέον, μας 
έδωσε το Κουραμπιές με την έννοια 
του διπλοψημένου ξηρού μπισκότου 
που διανθίστηκε και με καρύδια, αμύ-
γδαλα, ζάχαρη άχνη, κλπ.

Ένα από τα παραδοσιακά γλυκά της 
χώρας μας με ελληνικές ρίζες είναι και 
οι ΔΙΠΛΕΣ, που τις συναντούμε σε διά-
φορες περιοχές με μικρές παραλλαγές. 
Θεωρείται το γλυκό των Χριστουγέν-
νων, αν και είναι ένα γλύκισμα που  προ-
σφέρεται πολλές φορές και σε γάμους.

Συμβολίζει τα ΣΠΑΡΓΑΝΑ του Χρι-
στού μας, και το μέλι -όπως και στα με-
λομακάρονα- συμβολίζει την καλή ζωή, 
την επιτυχία και την ευτυχία που περι-

μένουμε να μας φέρει ο νέος χρόνος.
Τέλος, στα γιορτινά τραπέζια θα 

βρούμε για να κόψουμε και να μοιρά-
σουμε, τη γνωστή μας ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ, 
για την οποία υπάρχουν πολλές ιστο-
ρίες, μύθοι, και παραδόσεις, από τις 
οποίες ξεχωρίζουμε την πιο γνωστή: 
Σύμφωνα με την θρησκευτική παράδο-
ση, η βασιλόπιτα συνδέεται με τον Άγιο 
Βασίλειο, Επίσκοπο στην Καισάρεια της 
Καππαδοκίας.

Όταν ο Έπαρχος της Καππαδοκίας 
επιχείρησε να λεηλατήσει την Καισά-
ρεια, ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από 
τους πλούσιους της πόλης να μαζέψουν 
όσα χρυσαφικά μπορούσαν για να τα 
παραδώσει στον Έπαρχο ως «λύτρα» 
για να γλιτώσουν τη λεηλασία και την 
καταστροφή. Όμως ο Έπαρχος υπο-
χώρησε στην απαίτησή του και τότε ο 
Μέγας Βασίλειος θέλοντας να επιστρέ-
ψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους, 
αγνοώντας σε ποιον ανήκει τι, έδωσε 
εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρ-
τοι και μέσα στους άρτους τοποθέτησε 
από ένα νόμισμα και τα μοίρασε στους 
κατοίκους. Σήμερα, αυτός που θα βρει 
στο κομμάτι της βασιλόπιτάς του το 
φλουρί, θεωρείται ότι θα είναι καλότυ-
χος και ευλογημένος, και η χρονιά που  
ακολουθεί, θα του φέρει ευημερία και  
χαρά!!!

Σίγουρα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το 
καλοφτιαγμένο και αφράτο ΧΡΙΣΤΟ-
ΨΩΜΟ, που στολίζει τα Χριστούγεννα 
το γιορτινό τραπέζι.

Αυτό είναι επτάζυμο ψωμί, που έχει 
στο κέντρο έναν ωραίο Σταυρό και γύ-
ρω-γύρω διάφορα άλλα στολίδια φτιαγ-
μένα όλα από ζυμάρι. Η θέση του στο  
τραπέζι μας, συμβολίζει την παρουσία  
και την ευλογία του Ιησού Χριστού  
στο σπίτι μας.

Τέλος, ας ευχηθούμε το λαμπερό 
αστέρι της Βηθλεέμ να φωτίζει τη σκέψη 
και την καρδιά όλων των ανθρώπων!!!

Χρονογράφημα

Τα γιορτινά γλυκά των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς!

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Κάνοντας έναν περίπατο στους στο-
λισμένους δρόμους της Αθήνας, στα-
ματούσα κάθε τόσο μπροστά στις φω-
τεινές βιτρίνες των καταστημάτων για 
να θαυμάσω από κοντά τα Χριστουγεν-
νιάτικα δέντρα που αναβόσβηναν ρυθ-
μικά τα πολύχρωμα λαμπιόνια τους και 
τον ξενόφερτο παχουλό Άγιο Βασίλη. 
Κι εκείνος, γελαστός και ακούραστος, 
κουνούσε ζωηρά το ένα χέρι του χαι-
ρετώντας τον κόσμο που περνούσε δί-
πλα του και στεκόταν λίγο για να βγάλει 
μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί του.

Πιο πέρα στεκόμουν μπροστά στις 
βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων για να 
θαυμάσω τους μεγάλους δίσκους, που 
ήταν γεμάτοι με φουσκωτούς κουρα-
μπιέδες και σχημάτιζαν -όπως ήταν 
προσεκτικά τοποθετημένοι ο ένας 
επάνω στον άλλον- μικρά χιονισμένα 
βουναλάκια. Δίπλα στους κουραμπιέ-
δες, λουλουδάτες πιατέλες γεμάτες με 
καφετιά μελομακάρονα που παρατη-
ρώντας τα, νόμιζες πως ανάσαιναν κα-
θώς γυάλιζαν παράξενα στις αδύνατες 
ακτίνες του ήλιου, την ώρα που καλο-
φτιαγμένες δίπλες στάλαζαν μέσα σε 
στολισμένους δίσκους, όλη τη γλύκα 
της διπλωμένης ομορφιάς τους.

Τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, 
οι δίπλες, η βασιλόπιτα, και το Χριστό-
ψωμο, είναι τα παραδοσιακά γλυκά των 
εορτών. Σε πολλά σπιτικά ακούραστες 
οι νοικοκυρές -ευτυχώς ακόμα- τα φτιά-
χνουν στο σπίτι τους και με το άνοιγμα 

της πόρτας μοσχομυρίζει γύρω όλος ο 
τόπος.

Οι περισσότεροι τα αγοράζουν έτοι-
μα, και δυστυχώς αρκετές οικογένειες 
μόνο θα τα μυριστούν καθώς θα πε-
ράσουν και θα κοντοσταθούν έξω από 
τον φούρνο της γειτονιάς.

Λέμε ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ και θαρ-
ρείς πως το στόμα στάζει μέλι, και ψά-
χνουμε να βρούμε ή να ετοιμάσουμε 
τα καλύτερα, δηλαδή εκείνα που εξω-
τερικά είναι τραγανά και εσωτερικά 
είναι αρκετά μελωμένα, μοσχοβολούν 
μπαχαρικά και είναι πασπαλισμένα με 
μπόλικο χοντροκομμένο καρύδι. Αν 
αναρωτηθούμε πώς και γιατί το μελομα-
κάρονο καθιερώθηκε ως Χριστουγεν-
νιάτικο γλυκό θα βρούμε την απάντηση 
στο «μέλι», που από την αρχαιότητα 
το θεωρούσαν σύμβολο της ευζωϊας 
και της δημιουργίας, δηλαδή, ό,τι επι-
θυμούμε να μας φέρει ο καινούργιος 
χρόνος.

Ακόμα, ψάχνοντας να βρούμε από 
πού πήραν το όνομά τους, διαβάζουμε 
ότι, τα μελομακάρονα δεν έχουν κα-
μία σχέση με τα... μακαρόνια, αν και η 
ετυμολογική ρίζα των δύο λέξεων είναι  
κοινή.

Τα ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ έχουν ετυμο-
λογικά αρχαιολογική προέλευση όσο 
και αν το μυαλό μας πάει στο ιταλικό  
μακαρόνι.

Στα λεξικά αναφέρεται ότι η λέξη 
«μακαρόνι» παράγεται από την μεσαι-
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Με το Μήτσο Γλινέλη... και τα σανίδια...

Γράφει ο Γιώργος Καμβυσέλλης 

Μοναχά μια Κυριακή πρωί που μετά 
την εκκλησία ήρθε σπίτι μας για καφέ 
ο Μήτσος ο Γλινέλης από τη Βεντούρα, 
που πολύ μας αγαπούσε, φίλος του πα-
τέρα μου, (έτσι μου είχανε ειπωμένο, 
έτσι θα ήτανε) με άρπαξε, με φίλησε με 
τα γκριζαρισμένα του μουστάκια, μετά 
με δίπλωσε στα δυο κι έχοντάς με πα-
ραμάσκαλα, φώναζε: 

-Εδώ τα καλά αρνιά!!..
Γάντζωσε μετά τα γροθάκια μου με 

τις ροζιασμένες απαλάμες του, μαντά-
λωσε τα ξεραμένα δάχτυλά του, πήρε 
φόρα κι έκανε επί τόπου πολλές στρο-
φές, ενώ εγώ στρίγγλιζα συνεπαρμένος 
που ‘βλεπα τα σανίδια στο πάτωμα να 
γυρίζουνε σα γαϊτανάκι. Μόλις μ’ ακού-
μπησε κάτω, χίμηξα, και μ’ ένα πήδο 
βρέθηκα στην αγκαλιά του. Τον γέμισα 
φιλιά και του ψιθύρισα στ’ αυτί. 

-Το βράδυ στη προσευχή μου, θα 
ζητήσω απ’ το Θεό να μου φέρει ένα 
πατέρα σαν και σένα.

Καμώθηκε αυτός πως κουράστηκε, 
σταμάτησε το παιγνίδι κι αδιάφορος 
τάχα, έστριψε να κατέβει τη σκάλα. Μα 
τον είδα καθαρά να σκουπίζει τα μάτια 
του.

Καθαρά όμως άκουσα και τη σκληρή 
φωνή της μάνας μου.

-Φτάνει πια. Ώρα για διάβασμα.
Στην πρώτη Δημοτικού πήγαινα.
Ζάρωσα, έσκυψα το κεφάλι και με 

τα χέρια τεντωμένα αψηλά, όπως τα 
κράταγε ο κυρ Μήτσος, κοκαλωμένα 
μη χάσουνε το τάνυσμα το ιερό, δι-
πλοπόδησα στο σοφρά. Εκεί τρώγαμε, 

εκεί διάβαζα και την αριθμητική. Κείνο 
το πρωί είχαμε μάθει στο σχολείο το 
έντεκα κι είχα τραβήξει με το κοντύ-
λι, από νωρίς, δυο χαρακιές πάνω στην 
πλάκα που είχαμε αντί για τετράδια. Μα 
τώρα, δε τις ξεχώριζα. Έβλεπα πολλές 
τις χαρακιές, κι όχι άσπρες σαν τη κι-
μωλία. Καφετιές γενήκανε, ίδιες με τα 
σανίδια στο πάτωμα και θαρρείς πως 
πληθαίνανε και γυρίζανε, γυρίζανε, όλο 
και πιο γρήγορα γυρίζανε, μέχρι που 
άκουσα τη φωνή μου ξανά χαρωπή, και 
πέταγα, κι όλο σιγοτσίριζα, κι άξαφνα 
πόνεσα δυνατά, σαν άκουσα:

-Δε διαβάζεις; Παίζεις πάλι;...
Κι είδα τα χεράκια μου κοκκινισμένα 

και μαραμένα να σωριάζονται καταγής. 
Τα μάζωξα και τα ‘βαλα πάνω στη πλά-
κα του Σκολειού, να γράψουνε και το 
δώδεκα. 

Δε γύρισα καθόλου να δω τη μάνα 
μου που μου γκρέμισε το όραμα. Φο-
βόμουνα. Σίγουρα θα ‘τανε πολύ θυμω-
μένη για την αφηρημάδα μου ετούτη.

Κοίταξα όμως επίμονα τη μαύρη πλά-
κα, γράπωσα την κιμωλία την άσπρη, και 
βάλθηκα να τραβάω γραμμές, πολλές 
γραμμές, τη μια δίπλα στην άλλη και τις 
καμάρωνα που καφετιάζανε και σβου-
ρίζανε, σαν το πάτωμα πριν από λίγο.  
Δε τσίριζα τούτη τη φορά, μα γιόρταζα 
χαρά μεγάλη με της ψυχής μου τα μά-
τια μοναχά και όλες μου τις αιστήσεις 
τανυσμένες.

Βράδια πολλά, σα σώπαινε του κυρ-
Φώτη το ράδιο, κι έπεφτε σιγαλιά ξα-
νάβλεπα τα καφετιά σανίδια να στριφο-

...Τ’ αγεροπλάνο, το παπόρι, και το τραμ...

Γράφει η Ντόρα Πολίτη

Μαρικούλα η μάνα, Δεσποινάκι η 
κόρη. Τις καμάρωνε το χωριό, τις κα-
μάρωνε κι ο Γνάτιος σαν κινούσαν για 
την Παναγιά της Αγιάσου, τη μέρα της 
γιορτής τους. 

Άφραγκος εκείνος, παράδερνε με το 
σαντούρι στα πανηγύρια, η Μαρικούλα 
στις ελιές και το ψωμί ψωμάκι.

Το Δεσποινάκι, το φως των ματιών 
τους, μα η στέρηση τους θέριζε τα 
όνειρα για το αύριο του παιδιού. Ο Γνά-
τιος, της έμαθε το τραγούδι που ακου-
γόταν αλλιώτικο και παραπονεμένο στο 
σαντούρι: “Ντραμ, ντραμ, ντραμ, χά-
σαμε τ’ αγεροπλάνο, το παπόρι και το 
τραμ...” . Στις πατωμένες της Αγιάσου, 
τραγουδούσε στους πανηγυριώτες το 
Δεσποινάκι, πεντάχρονο ξεπεταρούδι 
και ντραμ, ντραμ, ντραμ πέφτανε τα 
“μσέλια” και η δραχμούλες στο δισκάκι 
της... Ο Γνάτιος τρωγόταν μέσα του για 
την κατάντια, μα η Μαρικούλα ήταν που 
έλιωσε 25 χρονών κοπελούδα. Εκείνος 
χάθηκε μεσ’ τ’ αερικά του μυαλού του... 
Είχε και τ’ ορφανό δίπλα του, που τον 
κοίταζε παραπονεμένο με τα χαντρένια 
γαλανά ματάκια του σαν τραγουδούσε 
“ντραμ, ντραμ, ντραμ, χάσαμε τ’ αγερο-
πλάνο, το παπόρι και το τραμ...”.

-Τ’ είναι το παπόρι μπαμπά;
-Να σαν μια κάσα που πλέβει στο για-

λό είναι, που μπήκε μέσα η μάνα σου 
και πάει και δεν ξαναγυρνά...

Το Δεσποινάκι , όμως, δεν έφυγε με 
το “παπόρι” μα με τ’ “αγεροπλάνο”. 
Μεσολάβησε και ο Δεσπότης ο Κλε-
ομβρότου και υιοθετήθηκε το παιδί. 

Ήρθαν οι Αμερικανοί γονείς, το πήραν. 
Έκανε ένα μεθύσι του πεθαμού ο Γνά-
τιος, μα το ‘δωσε το μωρό με την ευχή 
του: “Να γίνς βασίλισσα κόρη μ’, να ξε-
χάσεις τα φαρμάκια που σε πότισα...”.

Το Δεσποινιώ έγινε Ντέση. Την αγά-
πησαν οι θετοί γονείς, τις χάρισαν ζωή 
χαρισάμενη, σπουδές περιουσίες. Μα 
τις είπαν από νωρίς την αλήθεια, και 
κείνη μες στις φωτογραφίες του μυα-
λού της ξεχώριζε θαμπά τη μορφιά της 
Μαρικούλας το σαντούρι του Γνάτιου. 
Και κείνος ο σκοπός από το παραπο-
νιάρικο το “ντραμ, ντραμ, ντραμ, ήχος 
μακρινός και αξερίζωτος...

Χρόνια μετά, μια όμορφη ξένη φά-
νηκε στην Αγιάσο με κάτι παράξενα 
χαντρένια, γαλανά μάτια. Μέρες της 
Παναγιάς, ανηφόριζε για την εκκλησιά, 
τα δάκρυα ποτάμι, οι αναμνήσεις του 
παιδιού ξαναζωνταμένες. Κι ύστερα πέ-
τρωσε εκείνη η κοπελιά, η Ντέση.

Το τραγούδι, έβγαινε σερνάμενο απ’ 
τον παλιό καφενέ... “Χάσαμε τ’ αγερο-
πλάνο, το παπόρι και το τραμ...”. Αλλο-
παρμένη, ξαγκώνισε τους πανηγυριώ-
τες, έφτασε στο σαντούρι που έπαιζε, 
στον γέρο που έμοιαζε σαν αερικό.

Κι έγιναν ένας κόμπος άλυτος πατέ-
ρας και κόρη, ο Γνάτιος και το Δεσποι-
νιώ, η Ντέση. Κι η Παναγιά από πάνω 
γιόρταζε και χαμογελούσε στ’ ανέλπι-
στο αντάμωμα.



28 29

Ένα χαμόγελο ανθίζει

Στη μικρή Ιωάννα
Γράφει η Λενέτα Στράνη

Καθόταν μόνη στο ξύλινο παγκά-
κι του πάρκου, με χέρια σταυρωμένα, 
λίγο πριν το σούρουπο.

Στους ώμους της έπεφτε μαύρη μπέρ-
τα, μπελερίνα θα την έλεγαν στον τόπο 
μου, με τα φύλλα να στάζουν πάνω της 
το νερό, που είχαν κρατήσει από προη-
γούμενη μπόρα.

Πλήθος πολύχρωμων ανθρώπων πη-
γαινοερχόταν μπροστά της, με μόνο 
συνδετικό κρίκο μια γκρίζα ομοιομορ-
φία στο βλέμμα τους^ τα υπόλοιπα χα-
ρακτηριστικά του προσώπου αθέατα, 
κάτω από ανθεκτική μάσκα, κατασκευ-
ασμένη απ’ το ίδιο τους το δέρμα.

Οι φιγούρες διαγράφονταν σαν μα-
ριονέτες, κινούμενες από χέρι αόρατο, 
που μετά το πέρας φθηνής παράστα-
σης τις έβγαλε να πάρουν αέρα.

Κάποιοι, νόμισε, έσπαγαν τα σκοινιά 
τους, έβγαζαν βρυχηθμούς σαρκοβό-
ρων και ορμούσαν να τη λιντσάρουν 
κατευθείαν επάνω της.

Βοήθεια! Ο ήχος πνίγηκε στο λαρύγ-
γι της, τέντωσε πίσω το κορμί να τους 
αποφύγει, εκείνοι όμως συνέχιζαν να 
βαδίζουν αδιάφοροι, καταπώς φαίνεται, 
είχε κάνει λάθος.

Δυο περιστέρια κρύφτηκαν στον πο-
δόγυρο να τσιμπολογήσουν ξέφτια που 
κρέμονταν απ’ τη μακριά φούστα της, 
μάλλον τα πέρασαν για ψίχουλα πολυ-
καιρισμένα, κι αυτό εξαιτίας του χρώ-
ματος.

Στις φτερούγες τους κουβαλούσαν 
φορτία ξεραμένης λάσπης, δύσκολο, 
συλλογίστηκε, το πέταγμα, άπλωσε το 

χέρι της να τ’ αγγίξει, μα οι φωνές τής 
τράβηξαν την προσοχή.

Παρέες νεαρών, με κράνη μοτοσυ-
κλέτας φορεμένα στο κεφάλι, φωνα-
σκούσαν καθ’ οδόν χειρονομώντας 
βίαια, ενώ στοιχημάτιζαν σε αγώνες 
ταχυτήτων. Ξαφνικά έκαναν στάση να 
παίξουν μπάλα με πεσμένα νεράντζια κι 
έπειτα ξεσπάλιαζαν μανιωδώς χαμηλά 
κλαδιά, εμπόδια, όπως πίστευαν, στο 
διάβα τους.

Δε θεώρησε ότι κινδυνεύει απ’ το πά-
θος τους, ένας τρόπος, είπε, να καθα-
ρίζουν τα ξεράδια, μπορεί να τους χρη-
σιμεύουν για μελλοντικό προσάναμμα, 
αλλά όχι, δε γίνεται, το ξανασκέφτηκε, 
δυστυχώς τα περισσότερα είναι χλωρά.

Μα και τα ξερά καλύτερα να πέφτουν 
στην ώρα τους, η ζωή έχει την απόλυτη 
δικαιοδοσία των πάντων, κανόνας, του-
λάχιστον από κείνη αποδεκτός και μη 
αμφισβητήσιμος.

Τη σκέψη της διέκοψε η σειρήνα 
του νοσοκομειακού στη διαπασών, οι 
τροχοί χοροπηδούσαν πάνω απ’ τους 
νερόλακκους στο κακοσυντηρημένο 
δρομάκι, τα μικροπούλια απογειώνο-
νταν τρομαγμένα, μόλις που προλάβαι-
ναν, την τελευταία στιγμή.

Ο φύλακας είχε ειδοποιήσει να περι-
συλλέξουν το πτώμα γυναίκας, κειτόταν 
μαχαιρωμένο στις πυκνές φυλλωσιές, 
κάποιος με λευκά γάντια μετρούσε στα 
δάχτυλα, ήταν το δέκατο τέταρτο ή δέ-
κατο πέμπτο φετινό θύμα.

Βοήθεια! Για δεύτερη φορά η κραυγή 
έμεινε κλεισμένη ερμητικά στα δόντια 

γυρίζουν, σκλήριζα βουβά, άπνοα και 
παρακάλαγα. 

-Θε μου φέρε μου ένα κύριο Μήτσο 
για πατέρα. 

Με θόλωνε μετά ο ύπνος, βούλιαζα 
στα όνειρα, και δώστου ζητωκραυγές 
που γυρνάγανε σα ρουλέτα οι χαραμά-
δες στο πάτωμα. Συχνά με ξύπναγε η 
μάνα μου και ήρεμα, με σταύρωνε στην 
πλάτη με τη χούφτα της κοφτή και τα 
δάχτυλα κολλημένα μια ν’ ανοίγουν και 
μια να γίνονται γωνία. Και μισοξύπνιος 
ως ήμουνα την άκουγα.

-Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά 
σκορπά... Κοιμήσου παιδάκι μου. Πάλι 
όνειρο θα έβλεπες και τσίριζες στον 
ύπνο σου.

Τούτανα φτερούγισαν άξαφνα στο 
μυαλό μου, ξετρύπωσαν ολόφρεσκα 
στα δαιδαλώδη στενά της μνήμης, όταν 
τέλειωνα το πρόσφατο βιβλίο μου "Κα-
τάθεση ψυχής" ετούτο που βρίσκεται 

τώρα στα χέρια πολλών φίλων. 
Και ξέρεις γιατί; Γιατί δε φεύγει να με 

απαλλάξει από το βάρος του το ασή-
κωτο, το μεγάλο ερώτημα που με απα-
σχολεί. 

Γιατί κι εγώ σαν όλα τα παιδιά του κό-
σμου, εξόν ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν 
μου έδωκε το μεγάλο δώρο ο Θεός να 
γνωρίσω τον άθρωπο που μου έδωσε 
το αίμα του και τα μισά γονίδια που 
κουβαλώ και με προσδιορίζουν σαν 
μια κουκκίδα στον ψεύτικο κόσμο που 
ζούμε. 

Πέθανε λέει όταν ήμουνα εφτά, βάλε 
οχτώ μηνώ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Τότε, 
οι αθρώποι γεννιόντουσαν φαίνεται με 
κλειστά μάτια. Όπως τα γατάκια. 

Όμως τον κυρ Μήτσο το Γλινέλη τον 
θυμάμαι καλά και τον ευγνωμονώ που 
μου χάρισε στιγμές αλησμόνητες. 

Κι είπανε, πως κάπως έτσι είναι, ήτα-
νε, ο πατέρας. Ο κάθε πατέρας τότε. 

Η προκυμαία Μυτιλήνης το 1950 ένα διαμάντι στο Αιγαίο
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Η ευεργεσία ξεχνιέται;
(Ένας μύθος και μια αλήθεια)

Γράφει ο Νίκος Δ. Δέτσης

Η ευεργεσία ορίζεται στα Λεξικά μας 
ως μια ωφέλιμη προσφορά από κάποιον 
προς τον άλλο, χωρίς με την πράξη του 
αυτή να προσδοκά ή να επιδιώκει υλικά 
ή άλλα ανταλλάγματα. Επομένως, εκεί-
νος που ευεργετεί κινείται μόνο από 
συναισθήματα αγάπης, ευσπλαχνίας, 
αλληλεγγύης και φιλαλληλίας προς τον 
ευεργετούμενο. Η ευεργεσία, λοιπόν, η 
θεία και ύψιστη αυτή αρετή, δεν νοείται 
ως ανταποδοτέα πράξη, αφού, όπως 
και η αγάπη, «εν΄ ζητεί τα εαυτής». Η 
αναγνώριση της όμως και η ευγνωμο-
σύνη την οποία οφείλει να έχει ο ευ-
εργετούμενος προς τον ευεργέτη του, 
θεωρείται, τουλάχιστον, ως δεδομένη. 
Και όμως, πολλές φορές, αυτό το τόσο 
ιερό χρέος μας, όχι μόνο το ξεχνάμε, 
αλλά και αντίθετα το ανταποδίδουμε με 
την αχαριστία μας προς τους ευεργέτες 
μας. Λόγια και με πράξεις που μας προ-
σβάλλουν ως ανθρώπους.

Δεν θα ήταν δύσκολο να αναφερ-
θούμε σε πολλά, από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα, παραδείγματα, για να 
επιβεβαιώσουμε τις όχι λίγες περιπτώ-
σεις κραυγαλέας αχαριστίας από τους 
ευεργεντηθέντες. Αντί γι΄ αυτό όμως, 
που ασφαλώς θα ήταν ανιαρό, αφού 
-πιθανόν- να μας θύμιζε τις κοινότυπες 
εκθέσεις των μαθητικών γυμνασιακών 
μας χρόνων, προτιμούμε να παραθέ-
σουμε στο κείμενο μας αυτό ένα λαϊκό 
αλληλογικό μύθο (αυτό το γνώρισμα 
έχουν, συνήθως, οι μύθοι), που έχει 
σχέση με το θέμα της ευεργεσίας και 
της αχαριστίας. Τον μύθο αυτό μας τον 
διηγήθηκε και αληθινά μας εντυπωσί-

ασε, ένας ηλικιωμένος αγρότης. Τον 
είχε ακούσει όπως μας είπε από τους... 
παλαιότερους και αφορά στο θέμα της 
κραυγαλέας αχαριστίας, που είχαν δεί-
ξει απέναντι στον άτεκνο θείο τους, 
στα τελευταία χρόνια της ζωής του και 
μετά το θάνατό του, τα ανίψια του, τα 
οποία είχε ποικιλοτρόπως ευεργετήσει, 
υλικώς και ηθικώς.

Ας ακούσουμε:
«Ένας ξυλοκόπος είχε πάει στο δά-

σος να κόψει ξύλα. Όταν τελείωσε τη 
δουλειά του, φόρτωσε τα ξύλα στο 
μουλάρι του και ετοιμάστηκε να γυρί-
σει στο χωριό του. Εκείνη την ώρα πα-
ρουσιάζεται μπροστά του μια μεγάλη 
αρκούδα. Τρόμαξε ο άνθρωπος, αλλά 
ηρέμησε όταν την άκουσε να του λέει 
με φωνή ικεσίας, «μην φοβάσαι. Δεν θα 
σε πειράξω. Κάνε μου μόνο μια μεγάλη 
χάρη σε παρακαλώ και θα σε ευγνω-
μονώ σε όλη μου την ζωή. Κρύψε με 
κάπου, γιατί με κυνηγούν με όπλα τρεις 
κυνηγοί - μ’ έχουν κιόλας τραυματίσει 
και όπου να ’ναι θα με φθάσουν και θα 
με σκοτώσουν». 

Ο ξυλοκόπος τη λυπήθηκε και της 
λέει: «Στο μόνο μέρος που μπορώ να 
σε κρύψω, είναι αυτό το τσουβάλι. Το 
βλέπω μικρό για να μπεις μέσα, αλλά αν 
χωράς, μπες μέσα».

Η αρκούδα υπάκουσε, μαζεύτηκε 
όσο μπορούσε, και χώρεσε στο τσου-
βάλι. Ο άνθρωπος έδεσε το λαιμό του 
τσουβαλιού, του έκαμε μερικές τρύπες 
για να μπορεί να αναπνέει η αρκούδα, 
τα ξάπλωσε χάμω, σαν να ήταν δήθεν 
γεμάτο με ξύλα, και κάθισε πάνω ελα-

της, δεν κινήθηκε, αυτές οι σκηνές τής 
προκαλούσαν αφόρητη ναυτία, προ-
σπαθούσε να καταλάβει πώς εξαφάνι-
ζαν άραγε το αίμα, επιμελώς καθάριζαν 
την εκάστοτε περιοχή που συνέβαινε.

Μονάχα οι άστεγοι μαζί με τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες πλη-
σίασαν, υπήρχε κι άλλη δυστυχία, με-
γαλύτερη απ’ τη δική τους να μοιρολο-
γήσουν, άφησαν λίγα νεραντζόφυλλα 
στη σορό της και ξαναγύρισαν στις νο-
τισμένες κουβέρτες, δώρα των απαντα-
χού φιλεύσπλαχνων.

Στο ζοφερό κλίμα, έκπληξη της προ-
κάλεσε ο ανάλαφρος βηματισμός της 
μπάντας, έπαιζε σε λα ματζόρε, προ-
πορευόμενη ολιγάριθμης ομάδας επι-
σήμων με γυαλιστερά κοστούμια και 
παπιγιόν.

Προχωρούσαν χαλαροί συζητώντας, 
οι τελευταίοι της σειράς πετούσαν 
απλόχερα φέιγ βολάν, δυο τρία απ’ 
αυτά τ’ άρπαξε ο άνεμος και σκάλωσαν 
δίπλα της στο παγκάκι.

Η άκρη του ματιού της έπιασε τα 
μαύρα τυπωμένα στοιχεία, προπαγάν-
διζαν όλα εξοπλιστικά προγράμματα, 
στο φόντο έγχρωμες παραστάσεις του 
προϊόντος, δυσανάγνωστα, παρατήρη-
σε, τα ονόματα των χορηγών.

Τώρα ούτε που διανοήθηκε να φωνά-
ξει, θα φαινόταν από πλευράς της ανό-
ητο, η μουσική σε τόση ένταση, δε θα 
την άκουγε κανένας.

Μάζεψε τις δυνάμεις της να σηκωθεί, 
λίγα μέτρα τη χώριζαν απ’ την κεντρική 
πλατεία, ήταν φωταγωγημένη με χιλιά-
δες εορταστικά λαμπιόνια, οι γιορτές 
πάντα της έφτιαχναν τη διάθεση.

Διέκρινε το βάθρο της φάτνης ανοιγ-
μένο στα δυο, οι αμνοί πεταμένοι ανά-
σκελα στο χώμα –έργο πιθανώς των 
νεαρών με τα κράνη–, ο γηραιός Ιωσήφ 
ακέφαλος, το νεογέννητο να κρέμεται 
απ’ το κομμένο χέρι της Μαρίας.

Χύμηξε απελπισμένη πάνω στ’ αγάλ-

ματα, τα ικέτευε γονυπετής, τα παρα-
καλούσε, καμιά σύσπαση στις μπογια-
τισμένες μορφές τους, άψυχες πέτρες 
αιώνων, ριζωμένες στο έδαφος.

Βοήθεια! Η λέξη ανακάλυψε τελικά 
δίοδο, ταξίδεψε στα πέρατα το ουρλια-
χτό της, πουλιά φτερούγισαν αναστα-
τωμένα στη σέρα, ένιωσε τα σωθικά της 
να καίγονται.

Τότε πετάχτηκε μέσ’ απ’ τις κινούμε-
νες μαριονέτες η παιδούλα, γαντζώθηκε 
κλαίγοντας γοερά απ’ την πλούσια φού-
στα της, εκείνη κατάλαβε –τα παιδιά δε 
βολεύονται με σκοινιά– και την κάθισε 
να την κατευνάσει στα γόνατά της.

Την κανάκευε ώρες μέχρι που απο-
κοιμήθηκε, για να δει ποτισμένο απ’ τα 
δάκρυα το παιδικό χαμόγελο ν’ ανθίζει, 
ήταν σίγουρη, ονειρευόταν ένα άλλο 
πάρκο, το ’στηνε με παιχνίδια στον 
ύπνο της, αύριο θα φανερωνόταν ολά-
κερο, στην πρώτη αχτίδα του ήλιου.

Σήκωσε τη μικρή αγκαλιά, την τύλιξε 
στη ζεστή μπελερίνα και κατευθύνθηκε 
ολόισια στην έξοδο που έβγαζε στην 
πλατειά λεωφόρο.

Ένα ψιλόβροχο ξέπλενε το οδό-
στρωμα, το σκοτάδι πήρε σιγά σιγά ν’ 
αραιώνει, το παιδί μισάνοιξε τα βλέφα-
ρα, φανάρι δεν υπήρχε πουθενά, μα ως 
διά μαγείας όλα τα τροχοφόρα πάτη-
σαν φρένο, για να περάσει επιτέλους 
απέναντι.
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νηγούς και με ποιο τρόπο τώρα εκείνη 
θέλει να τον ανταμείψει για την ευερ-
γεσία που της είχε κάμει. Στο τέλος τη 
ρώτησε, όπως είχε γίνει με το άλογο 
και τον σκύλο, αν ξεχνιέται η ευεργε-
σία, που οφείλουμε σε κάποιον.

Η πονηρή αλεπού ήθελε να βοηθή-
σει τον ξυλοκόπο και να τιμωρήσει την 
αχάριστη αρκούδα, που ποτέ άλλω-
στε, δεν της ήταν συμπαθής. Αντί λοι-
πόν να απαντήσει άμεσα στην ερώτη-
ση, απορώντας τάχα, του λέει: - «Δεν 
σε πιστεύω. Πώς είναι δυνατόν σ΄ ένα 
τόσο μικρό τσουβάλι που κρατάς να 
μπορούσε να χωρέσει μια τόσο μεγάλη 
αρκούδα. Με κοροϊδεύεις, φαίνεται. Ας 
γελάσω».

«Εγώ» πετάγεται τότε η ανόητη αρ-
κούδα και της λέει: «μπορώ να μπω και 
σε μικρότερο ακόμα τσουβάλι. Θέλεις 
να δεις;» - «Βέβαια» απάντησε η αλε-
πού, «και θέλω». 

Η αρκούδα, χωρίς χρονοτριβή, μα-
ζεύτηκε σ΄ ένα κουβάρι και με μεγάλη 
δυσκολία ξαναμπήκε στο τσουβάλι. 

«Δέσε τώρα το λαιμό του τσουβα-
λιού», είπε η αλεπού στον ξυλοκόπο, 
αφού είχε έλθει πολύ κοντά του με 
τον αέρα του ευεργέτη, «και δώσε της 
ένα καλό μάθημα, για να μάθει πως δεν 
πρέπει να ξεχνάς την ευεργεσία που 
σου έκαναν».

Ο ξυλοκόπος έκαμε ότι του είχε πει η 
αλεπού και κατόπιν πήρε ένα ξύλο από 
εκείνα που είχε φορτώσει στο μου-
λάρι του και άρχισε να χτυπά μ’ αυτό 
δυνατά, αλύπητα και με μανία «την 
παγιδευμένη αρκούδα και ανήμπορη 
να αντιδράσει αρκούδα, ώσπου και τη 
σκότωσε. Όμως πάνω στο πάθος του 
για εκδίκηση, δεν πρόσεξε και αδιαφό-
ρησε για την αλεπού που ήταν πολύ κο-
ντά του και άθελα του την σκότωσε κι 
εκείνη, την ευεργέτιδά του».

«Τι λέτε, λοιπόν, εσείς οι γραμματι-
ζούμενοι,» είπε επιλογικά και κάπως 

ειρωνικά ο αφηγητής μας, «ξεχνιέται η 
ευεργεσία;».

Με την σειρά μου, ας επιτραπεί και 
σε μένα να κάμω την ίδια ερώτηση σε 
όλους εσάς, όσοι είχατε την υπομονή 
να διαβάσετε την εξιστόρηση του παρα-
πάνω μύθου. «Αλήθεια, εσείς τι λέτε;» 
γιατί εγώ προσωπικά βρίσκω αυτόν το 
μύθο, αυτή την μαρτυρία της λαϊκής 
σοφίας, να συμφωνεί απόλυτα και με 
την άποψη του αρχαίου σοφού, όπως 
αποτυπώνεται στο απόφθεγμα του «τά-
χιον παντώς γηράσκει παρ΄ ανθρώποις 
χάρις» (τίποτα άλλο από τα ανθρώπινα 
δεν γερνά τόσο πιο γρήγορα, όσο η ευ-
γνωμοσύνη) δηλαδή την ευγνωμοσύνη 
που χρωστάμε στον άλλο, την ξεχνάμε 
πολύ γρήγορα. Πόση άραγε, θα αμφέ-
βαλαν γι΄ αυτό;

O Νίκος Δ. Δέτσης είναι Φιλόλογος, τ. Λυκει-
άρχης 

φρά, για να ξεγελάσει έτσι τους κυνη-
γούς που ακούγονταν να πλησιάζουν. 
Όταν ήλθαν κοντά του -ευτυχώς- για 
την αρκούδα δεν είχαν μαζί τους κυνη-
γόσκυλα που θα την εντόπιζαν αμέσως 
από την μυρωδιά της - τον ρώτησαν, 
αν είδε να περνά από εκεί μια τραυ-
ματισμένη αρκούδα. Εκείνος τους είπε 
πως δεν είδε κάτι τέτοιο και οι κυνηγοί 
έφυγαν.

Μόλις απομακρύνθηκαν αρκετά, ο 
ξυλοκόπος ελευθέρωσε την αρκούδα, 
γεμάτος χαρά που την έσωσε. Όμως 
τα ‘χασε, όταν την είδε να ορθώνεται 
μπροστά του στα δύο πισινά της πόδια 
και δείχνοντας τα μεγάλα της δόντια να 
του λέει: «Τώρα θα σε φάω, γιατί πεινώ 
πολύ».

«Εμένα θα φας, τον ευεργέτη σου, 
που σου έσωσα την ζωή; Τόσο αχάρι-
στη είσαι;» - «Ναι θα σε φάω.» - «Μα 
αυτό είναι ανήκουστο και άδικο. Ποιος 
δεν θα έφριττε, αν μάθαινε τον τρόπο 
με το οποίο ανταποδίδεις την ευεργε-
σία που μου χρωστάς. Έλα, αχάριστο 
πλάσμα, να ρωτήσουμε όποιον τυχαία 
συναντήσουμε στο δρόμο και θα δεις, 
τι έγκλημα θέλεις να κάμεις».

Η αρκούδα δέχτηκε την πρόταση 
του ξυλοκόπου και ξεκίνησαν. Δεν πή-
γαν και πολύ μακριά και βλέπουν ένα 
γέρικο σκελετωμένο άλογο σ΄ ένα χερ-
σοχώραφο:

«Άλογο, άλογο» του φώναξε ο ξυ-
λοκόπος, η ευεργεσία ξεχνιέται; Τι λες 
εσύ;» - «Ξεχνιέται, ξεχνιέται» απάντησε 
εκείνο θλιμμένα. Θέλετε να μάθετε για 
την δική μου περίπτωση; Ακούστε την 
λοιπόν. Είκοσι χρόνια υπηρετούσα τον 
αφέντη μου και τώρα που γέρασα και 
δεν μπορώ να σηκώσω φορτία πια, να 
κάνω αγώγια από τα οποία εκείνος πλη-
ρωνόταν ή να σέρνω το αλέτρι, μ΄ έφε-
ρε εδώ, ο αχάριστος, και με παράτησε 
χωρίς τροφή και νερό, μες στο κρύο 
και το λιοπύρι, για να πεθάνω».

«Τα βλέπεις;» του λέει η αρκούδα. – 
«Δεν μπορεί» είπε ο ξυλοκόπος. Θα 
πέσαμε σε κάποια σπάνια περίπτωση 
αχαριστίας, όπως και η δική σου. Ας 
ρωτήσουμε τουλάχιστον ακόμα δύο 
άλλους».

Δεν προχώρησαν πολύ και φθάνουν 
σε μια χωματερή. Εκεί βρήκαν ένα γέ-
ρικο και πληγωμένο σκυλί να ψάχνει 
μέσα στα σκουπίδια για να βρει κάτι 
να φάει. Ο ξυλοκόπος του έκαμε την 
ίδια ερώτηση, όπως και στο άλογο, 
αν ξεχνιέται ή όχι η ευεργεσία: - «Ξε-
χνιέται, ξεχνιέται» απάντησε ο σκύλος. 
Μπορώ να το βεβαιώσω με την δική 
μου περίπτωση: «Δεκαπέντε ολόκληρα 
χρόνια υπηρετούσα πιστά τον αφέντη 
μου, φυλάγοντας το σπίτι και την πε-
ριουσία του από τους κλέφτες και τα 
ζώα του από τους λύκους τις νύχτες, 
ενώ εκείνος κοιμόταν ξένοιαστος, εγώ 
έμενα άυπνος, αληθινός κέρβερος για 
κάθε ανεπιθύμητο "επισκέπτη". Τώρα 
που γέρασα, μ’ έδιωξε από το σπίτι 
του και αναγκάστηκα να έλθω εδώ και 
να ψάχνω με το κρύο και το λιοπύρι 
μέσα στο σκουπίδια, μήπως βρω κάτι 
να φάω» - «Τα βλέπεις;» του λέει πάλι 
η αρκούδα.

Συνέχισαν το δρόμο για να βρουν και 
τον τρίτο, όπως είχαν συμφωνήσει, για 
να τον ρωτήσουν. Σε λίγο είδαν από 
μακριά μια αλεπού. Μόλις τους είδε κι 
εκείνη, έτρεξε φοβισμένη να φύγει. 

– «Αλεπού, αλεπού» της φώναξε ο 
ξυλοκόπος. «Στάσου, σε παρακαλώ. 
Δεν θα σου κάνουμε κακό. Κάτι, μόνο, 
θα σ΄ ερωτήσουμε, γιατί θέλουμε την 
γνώμη σου, ιδιαιτέρα εσένα που είσαι 
και το εξυπνότερο ζώο».

Η αλεπού τελικά σταμάτησε, αλλά 
τους ζήτησε, για τη δική της ασφάλεια, 
να μη την πλησιάσουν. Τότε ο ξυλοκό-
πος της διηγήθηκε με λεπτομέρεια το 
επεισόδιο που είχε με την αρκούδα, 
πως δηλαδή την έσωσε από τους κυ-
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συγχωριανές μου που παντρευόντου-
σαν ντόπιους, περιμένοντας με κρυφή 
λαχτάρα να επιστρέψει η πανέρα από 
το γαμπρό με το διαλεγμένο ωραίο 
ύφασμα για το καλό φόρεμα. 

Τις σκέψεις μου αυτές διέκοψε το 
χτύπημα της εξώπορτας. 

Ήταν μία μακρινή η ξαδέλφη μου 
που ήθελε να με αποχαιρετήσει, γιατί 
έφευγε στην Αθήνα και να μου ευχηθεί 
“καλή λευτεριά” μιας και ήμουνα εγκυ-
μονούσα. Την τράταρα μελομακάρονα 
“φινίκια”, μα κατάλαβα πως θα την ευ-
χαριστούσε περισσότερο αν της πρό-
σφερα ένα κομμάτι “καβουρμά” που 
‘χαμε κάνει από τον “μπεσλεμέ” που 
σφάξαμε τα Χριστούγεννα.

Για όσους δεν ξέρουν, ο καβουρμάς 
γίνεται από αρνίσιο κρέας πού το τε-
μαχίζουν σε μικρά σχετικά κομμάτια, 
που βράζουν με κρεμμύδι και λίγο λάδι, 
μέχρι να βγάλουν όλο τους το λίπος 
και αφού αφαιρέσουμε το κρεμμύδι, 
ρίχνουμε όλο το υλικό μέσα σε πήλινο 
κουτρουπάκι που το τοποθετούμε σε 
βορεινό και δροσερό μέρος για να δια-
τηρηθεί μέχρι τις Απόκριες.

Το ζωικό λίπος του καβουρμά το 
χρησιμοποιούσαν για να ζεματάνε μα-
καρόνια, πιλάφι, κουρκούτι κ.α. Οι τότε 
συνθήκες διαβίωσης, βλέπετε, δεν ήταν 
οι σημερινές για να προβληματιστούν 
με τη χοληστερίνη. 

Δεν πρόλαβα να βγάλω το χέρι μου 
από το κουτρουπάκι που ήταν στο 
κατώγι της αυλής και βλέπω την ξα-
δέλφη μου να έρχεται προς το μέρος 
μου τρέμοντας χέρια και πόδια και 
μην μπορώντας να αρθρώσει λέξη. Με 
δυσκολία κατάφερα να καταλάβω, ότι 
τρεις Γερμανοί από τα φυλάκια είχαν 
μπει μέσα στο σπίτι από την κύρια 
είσοδο, που είχε ξεχάσει μπαίνοντας 
ανοιχτή, για να κάνουν έρευνα για όπλα 
όπως συνήθιζαν.

Πάγωσα. Ο άντρας μου παρά τις πα-

ρακλήσεις μου δεν ήθελε να παραδώ-
σει στους Γερμανούς ένα μικρό περί-
στροφο με σιντεφένιο χέρι που το είχε 
κειμήλιο από τον παππού του, Κρητικό 
οπλαρχηγό.

Άδικα τα παρακάλια μου.
Μήπως και μένα δεν μου στοίχισε, 

όταν ο μπαμπάς μου παρέδωσε στους 
Γερμανούς μαζί με μια ωραιότατη σπά-
θα, κειμηλίο της οικογένειας, ένα όπλο 
γκρα; Πόσες αλήθεια φορές στην Δευτε-
ρανάσταση δεν έριξα μ’ αυτό τουφεκιές 
στον αέρα από το μπαλκόνι του σπιτιού 
μου, επευφημούμενη από τον κόσμο 
που ακολουθούσε την Ανάσταση!

Τους είδα, όταν βρισκόταν ήδη στη 
μέση της σκάλας που οδηγούσε στον 
επάνω όροφο, εκεί που ήταν το όπλο 
φυλαγμένο σ’ ένα μπαουλάκι εκστρα-
τείας, μαζί με την αλληλογραφία και 
άλλα ατομικά είδη του άνδρα μου από 
τον αλβανικό πόλεμο. 

Το είχα τυλιγμένο με την ιστορική ση-
μαία, που ήταν η πρώτη που αντίκρισε 
ο απελευθερωτής Ελληνικός στρατός 
ερχόμενος από τον κόλπο Καλλονής 
το 1912, και είχε τρυπηθεί από σφαί-
ρες ενθουσιασμοί ενός θερμόαιμου 
στρατιώτη. 

Τους ακολουθήσα με την κοιλιά και 
την ψυχή στο στόμα, έχοντας πάρει 
απόφαση πως εάν γλίτωνα θα έστελνα 
αμέσως τον μπαμπά μου να το παρα-
δώσει. Το επιχείρημα με το οποιο προ-
σπαθούσε να με καθησυχάσει τόσο και-
ρό ο άνδρας μου, πως δεν είχαμε τάχα, 
φόβο μια και σ’ αυτόν είχαν επιτρέψει 
να έχει όπλο υπηρεσίας, ως Αγρονό-
μος, μου φαινόταν τώρα σαθρό.

Ανέβαινα τη σκάλα κι ούτε μ΄ ένοιαζε 
που τα πλυμένα με τόσο κόπο ξύλινα 
σκαλοπάτια -με κατάσταμα και ανιλτό 
σαπούνι- και τα γιορτινά σκαλόπανα εί-
χαν γεμίσει με λάσπες από τις βαριές πα-
τημασιές από τις μπότες των Γερμανών.

Για καλή μου τύχη, πήγαν πρώτα στα 

Λαχτάρα πρωτοχρονιάτικα

Γράφει η Αθηνά Κοντού -  Λίτινα

Κάθε χρόνο αυτές τις μέρες φέρνω 
άθελά μου στο νου μία λαχτάρα που 
πέρασα, ξημερώνοντας το έτος 1945. 

Η Κατοχή των Γερμανών πήγαινε να 
τελειώσει, όχι όμως η πείνα του κό-
σμου. Όλοι οι φούρνοι και τα μαγαζιά 
ήταν κλειστά, ψωμί σπάνια φούρνιζαν 
στα μικρά φουρνάκια που διέθετε στην 
αυλή του κάθε νοικοκυριό. Συνηθισμέ-
νη τροφή ήταν τότε, όπως και προπο-
λεμικά στα φτωχότερα στρώματα, η 
“κουρκούτι” που προερχόταν από το 
πλιγούρι που κι αυτό έπρεπε να είσαι 
τυχερός. όταν μπορούσες να το εξα-
σφαλίσεις.

Ήταν σιτάρι, που αφού το έπλεναν 
και το άπλωναν σε καθαρά σεντόνια, 
το τοποθετούσαν σε μικρές ποσότη-
τες, σε καλάθια ή σε σουρωτήρια, το 
βουτούσαν σε βραστό νερό και το ξα-
νάπλωναν για 2-3 μέρες να στεγνώσει 
πριν το αλέσουν με τους πέτρινους 
σπιτικούς χειρομυλους. 

Την κουρκούτι την κοσκίνιζαν και 
το ψιλό υλικό το χρησιμοποιούσαν 
για χαλβάδες ή πασπάλιζαν μ’ αυτό τα 
κόκκινα κολοκύθια, που έκρυβαν για το 
χειμώνα και τα οποία έκοβαν σε φέτες 
και τα έβαζαν στο φούρνο με λίγο λάδι. 

Την ανάγκη για γλυκά – μιας και για ζά-
χαρη δεν μπορούσε να γίνει λόγος - κά-
λυπταν το “πετιμέζι” και τα “ριτσέλια”.

Τα “ριτσέλια” ήταν χαραγμένα κυδώ-
νια που τα έριχναν στο μούστο, όταν 
άρχιζε να βράζει, και τα αφαιρούσαν 
όταν κατέβαζαν το πετιμέζι, αφού έρι-
χναν βασιλικό μέσα και τα σερβίριζαν 
πασπαλισμένα με καβουρδισμένα αμύ-
γδαλα. 

Βρισκόμουνα, λοιπόν, παραμονή 
Πρωτοχρονιάς, στην κουζίνα του πα-
τρικού σπιτιού μου, στο Κεράμι και μό-
λις είχα τελειώσει το λούσιμο μου για 
να πάρω τη γεμιστή κότα, να τη βάλω 
στο φούρνο, κάνοντας το έθιμο που 
ήθελε να μην λείπει από το πρωτοχρο-
νιάτικο τραπέζι κότα ή κόκορας και 
κατά προτίμηση η πρώτη, γιατί υπήρχε 
η πρόληψη πως άμα φας κόκορα την 
Πρωτοχρονιά θα καυγαδίζεις όλον το 
χρόνο.

Την είχα παραγεμίσει με το τελευταίο 
λιγοστό ρύζι που είχε απομείνει - από 
αυτό που είχαμε κατορθώσει, μαζί με 
άλλα τρόφιμα, να αποκρύψουμε από 
τους Γερμανούς από το μαγαζί του 
μπαμπά μου - το πολύ ρύζι είχε φαγω-
θεί στο γάμο μου, όταν τηρώντας τον 
κρητικό έθιμο, έγινε τρικούβερτο γλέ-
ντι με καλεσμένους πολλούς φίλους 
του άντρα μου, υπαλλήλους της Καλ-
λονής. Ακόμα θυμάμαι την γκριμάτσα 
ενός τραπεζικού υπαλλήλου που, όπως 
έλεγε, είχε να βάλει μπουκιά ψωμί στο 
στόμα του 20 μέρες και πού τσιμπιόταν 
βλέποντας σε φόρμα το πιλάφι, λέγο-
ντας: “Μήπως ονειρεύομαι;”.

Αναλογιζόμουνα ακόμα πως όταν 
ήμουν αρραβωνιασμένη, μiα και οι συγ-
γενείς του ανδρός μου βρισκόταν μα-
κριά, δεν αξιώθηκα να πάω στο σπίτι 
του γαμπρού μέσα σε πανέρι τη γεμι-
στή κότα στολισμένη, τη βασιλόπιτα 
(γαμπριάτικο τσουρέκι στολισμένο με 
λουλούδια από ζυμάρι), την γαμπριά-
τικη μπακλαβού, την μαντίλα με τα λο-
γιών λογιών δώρα και το πατροπαράδο-
το ρόδι για ποδαρικό, όπως έκαναν οι 
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Τέλος του 2019 και ο σύλλογος Με-
σοτοπιτών πρότεινε συνεργασία με το 
δικό μας σύλλογο “Λεσβιακή Παροικί-
α,”να παρουσιάσουμε και να γνωρίσου-
με στα μέλη μας τον εκλεκτό Μεσοτο-
πίτη καθηγητή της Βοτανικής Αρτέμη 
Γιαννίτσαρο.

Δυστυχώς ο κορωνοϊός, μας χάλασε 
τα σχέδια κι έτσι ήρθαμε στο σήμερα...
Λοιπόν... Ας πιάσω την ιστορία από την 
αρχή.

Ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος γεννήθηκε 
την 1η Νοεμβρίου 1938 στον Μεσότο-
πο Λέσβου, όπου τελείωσε το Δημο-
τικό. Μετά φοίτησε στο Α~ Γυμνάσιο 
Αρρένων Μυτιλήνης, όπου ευτύχισε να 
έχει άξιους καθηγητές.

Σπούδασε με κρατική υποτροφία, 
φυσιογνωστικές επιστήμες στη Σχολή 
Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, όπου εκπόνησε και 
τη διδακτορική του διατριβή.

Ήταν καθηγητής της Συστηματικής 
Βοτανικής στο Τμήμα Βιολογίας και δι-
ετέλεσε Διευθυντής του Βοτανικού Κή-
που του ιδίου Πανεπιστημίου.

Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής.
Ασχολήθηκε και ασχολείται με την 

έρευνα της χλωρίδας της Ελλάδας και 
δίδαξε μαθήματα της ειδικότητάς του 
(1964-2005).

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ελλη-
νικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης 
επί πολλά χρόνια, και Πρόεδρός της 
επί μία δεκαετία. 

Συμμετείχε σε δεκάδες διεθνή και ελ-
ληνικά συνέδρια με ανακοινώσεις. Είναι 
μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών.

Δημοσίευσε μελέτες σε επιστημονι-

κά βιβλία, ξένα περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων. 

Ασχολείται με την λαογραφία της Λέ-
σβου και από μαθητής έδειξε ενδιαφέ-
ρον για τη λογοτεχνία και την ποίηση. 
Το 2015 εξέδωσε την ποιητική του συλ-
λογή με τίτλο “Μικρή αυλή με τη ροδιά”.

Άκουγα για τον Αρτέμη, και διάβαζα 
συγχρόνως, με πολύ ενδιαφέρον πά-
ντα, κείμενα του λογοτεχνικά ή επιστη-
μονικά, ιδιαίτερα εκείνα που δημοσιευ-
όταν στο περιοδικό μας ”Αιολίδα” και 
αφορούσαν τα βότανα και τα φυτά της 
Λέσβου κυρίως, για τα οποία κι εγώ εν-
διαφέρομαι από μικρό παιδί.

Κείμενα, που τα γνωρίσματα και οι ιδι-
ότητες των φυτών ήταν τόσο γλαφυρά 
και παραστατικά δοσμένα, που ήταν αρ-
κετό να σου μεταφέρουν το άρωμα ή και 
τη γεύση τους ακόμα, δίχως υπερβολή.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η γνωριμία, χω-
ρίς να τον γνωρίζω προσωπικά, μόνο, 
μέσα από τα κείμενα του, για το αντι-
κείμενο που είχε αφιερώσει μια ζωή, 
“την Βοτανική”.

Ήμουν σίγουρη, ότι στα γραπτά του 
θα έβρισκα λύσεις για ερωτήματα και 
απορίες, που είχα. 

Ένα καλοκαίρι, μου δόθηκε η ευκαι-
ρία, να επισκεφτώ το νησάκι της Θέρ-
μης στη Μυτιλήνη. Ανακάλυψα, γιατί 
δεν γνώριζα, ότι υπήρχαν από χρόνια 
εκεί, τα άγρια σκόρδα, που δεν έχουν 
μυρουδιά, αλλά έχουν όλες τις άλλες 
ιδιότητες των κανονικών σκόρδων 
που μεταχειριζόμαστε. Έτσι τόλμησα 
και το ανέφερα σε κείμενο του περι-
οδικού μας. Βέβαια, πήρα τις σχετικές 
πληροφορίες, τις επιστημονικές, από 
το internet και πρόσθεσα και τις δικές 

Πρόσωπα Πρόσωπα
Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

άλλα δύο υπνοδωμάτια. Έτσι, την ώρα 
που ερευνούσαν το ένα από αυτά, 
αστραπιαία πήρα μια κουβέρτα από την 
ντουλάπα, σκέπασα με αυτήν το μπαου-
λάκι και ξάπλωσα κάπως πάνω σ’ αυτό. 

Πέταξα τη βρεγμένη πετσέτα που 
είχα στο κεφάλι μου και έριξα μια ματιά 
στον μεγάλο καθρέφτη, απέναντί μου. 
Τα βρεγμένα μου μαλλιά, που έσταζαν 
ακόμη από το λούσιμο ανακατωμένα με 
ιδρώτα έδιναν την εντύπωση σε αυτόν 
που μ’ έβλεπε, ότι θα ήταν παράτολμα 
επικίνδυνο να σηκωθώ από τη θέση μου. 

Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στο δωμά-
τιο, πήρα αδιάφορο ύφος και, ασθμαί-
νοντας, τους πρότεινα να δοκιμάσουν 
από τα γλυκά που ήταν αραδιασμένα σε 
πιατέλες στο τραπέζι - κουραμπιέδες, 
μελομακάρονα, πλατσέντες, βασιλόπι-
τα - όλα από πεττιμέζι και τη λίγη ζάχα-
ρη που είχαμε κρύψει. 

Μια ευχάριστη έκπληξη ζωγραφίστη-

κε στο πρόσωπό τους και με νοήματα 
κατάλαβα πως με ρωτούσαν για ποιο 
λόγο αυτές οι ετοιμασίες.

Πήρα ένα χαρτάκι από το μπλόκ και 
έγραψα 1944, το διέγραψα με μία γραμ-
μή και έγραψα 1945, ενώ ταυτόχρονα 
χτύπησα ελαφρά με το χέρι μου την 
κοιλιά μου. Μου είπαν “gut” κατάλαβαν 
ότι είναι για την αλλαγή του χρόνου και 
για τη γέννα μου, άρχισαν να καταβρο-
χθίζουν τα γλυκά, με αποχαιρέτησαν 
και έφυγαν παίρνοντας και μερικά μαζί 
τους.

Ακόμα αναρωτιέμαι τι ήταν αυτό που 
έκανε τους Γερμανούς να φύγουν χω-
ρίς να μου πουν να σηκωθώ από το 
μπαουλάκι για να το ερευνήσουν. Ήταν 
γιατί με λυπήθηκαν στην κατάσταση 
που βρισκόμουν, ή ήταν γιατί κατάφε-
ρα να στρέψω την προσοχή τους στα 
γλυκά μακριά από τον σκοπό της έρευ-
νας τους.

Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
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Λαογραφία

«Λαογραφικά, σκόρπια, εδώ κι εκεί»

Γράφει ο Στρατής Μολινος

Μπήκε η νέα χρονιά, το 2022. Ευχό-
μαστε ολόψυχα να είναι ευτυχισμένη, 
ο κόσμος να χαμογελάσει και ν’ απο-
τινάξει τη μιζέρια που μαζεύτηκε τόσο 
καιρό στους ώμους του. Φοβάμαι ότι 
κι ο πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής 
των καθημερινών τεκταινομένων θα 
συμφωνούσε ότι η χρονιά που μόλις 
εξέπνευσε ήταν μια χρονιά περίεργη, 
ανάποδη, δύσκολη να τη χωνέψει κα-
νείς. Λίγα θετικά και κάμποσα αρνητικά 
ψάχνοντας θα ανακαλύψει όποιος κα-
ταπιαστεί να την εξετάσει. Κύρια αιτία 
βέβαια η πανδημία, που τάραξε την κα-
θημερινότητά μας, επηρέασε τον ψυ-
χισμό μας, μπερδεκλώθηκε επικίνδυνα 
στο διάβα της ομαλότητάς μας.

Έστω! Συμβαίνουν πότε-πότε και τέ-
τοιου είδους αναποδιές! Αρκετά όμως. 
Ας μας αποχαιρετήσει αυτή η κατάρα 
μια για πάντα, έχουμε ανάγκη για αυ-
τοσυγκέντρωση, για δημιουργία, για ευ-
τυχία βρε αδερφέ, μια φτωχή απαίτησή 
μας που παραλίγο να τη ξεχάσουμε.

Ο λόγος όμως για το νέο έτος που 
θέλοντας και μη, υπενθυμίζει ότι κου-
βαλά τις συνήθειές του, τα απαράβατα 
έθιμά του.

Από τα αρχαία χρόνια, όπως μας πλη-
ροφορεί ο Δ. Κορομηλάς, διακεκριμέ-
νος δημοσιογράφος και συγγραφέας 
του προπερασμένου αιώνα, η συνήθεια 
της «προσφοράς», πιο απλά τα πρωτο-
χρονιάτικα δώρα, ήταν ευρέως διαδε-
δομένη στην αρχαιότητα.

Την πρώτη του έτους οι Ρωμαίοι πρό-

σφεραν μέλι στους θεούς των και αρ-
γότερα χρυσά νομίσματα και μετάλλια 
καθότι «και εις τους θεούς γλυκύτερον 
και του μέλιτος ήσαν τα χρήματα. Εκ 
της συνηθείας ταύτης βλέπομεν ότι κατ΄ 
αρχάς οι όροι των δώρων της πρώτης 
του έτους ήσαν ανεστραμμένοι, διότι 
δεν προσέφερον οι μεγάλοι προς τους 
μικρούς, ως οι πατεράδες προς τα τέ-
κνα των και οι κύριοι προς τους υπη-
ρέτας των, όπως τώρα, αλλ’ οι μικροί 
προς τους μεγάλους».

Και τούτο πέρασε σύντομα και στους 
αυτοκράτορες ως ένδειξη σεβασμού, 
τιμής και πίστης.

Πολύ αργότερα, κατά την εποχή του 
Λουδοβίκου ΙΔ΄ τα δώρα ήταν σε μέ-
γιστη χρήση τόσο από τους αυλικούς 
όσο και τους ιδιώτες ενώ τα χρόνια του 
Λουδοβίκου ΙΕ΄ τα δώρα της πρώτης 
του έτους χρησίμευαν ως αφορμή σπα-
τάλης στην αυλή όπου βαρύτιμα δώρα 
και περιουσίες ολόκληρες συχνά προ-
σφέρονταν... στις ευνοούμενες.

Παρ’ όλες τις κατά καιρούς απόπει-
ρες να καταργηθούν τα δώρα, έστω και 
τα συμβολικά, η συνήθεια υπερίσχυσε 
και μέχρι σήμερα παραμένει ριζωμένη 
στις ψυχές των αποδεκτών.

Επιστρέφουμε στα χρόνια μας: Πρώ-
τη σπουδαία γιορτή της Χριστιανοσύ-
νης η Βάπτιση του Χριστού, τα Φώτα.

Στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με το λα-
ογράφο μας και καταγραφέα των λε-
σβιακών ηθών Π. Νικήτα, «κατά τα 
χαράματα της παραμονής των Φώτων, 

μου παρατηρήσεις. Το κείμενό μου 
είχε σκοπό να ενεργοποιήσει την πε-
ριέργεια και το ενδιαφέρον, θα έλεγα, 
όσων θα το διάβαζαν στην “Αιολίδα”, 
ώστε να επισκεφτούν ακόμα και το νη-
σάκι της Θέρμης αν δεν το είχαν κάνει. 

Δημοσιεύτηκε λοιπόν το κείμενο, και 
ενώ ήμουν ήσυχη, ότι “όλα βαίνουν κα-
λώς”, νάσου κι έρχεται ένας αντίλογος 
από τον Αρτέμη, με στοιχεία πολύ επι-
στημονικά, που ανέτρεπαν αυτά που 
είχα δημοσιεύσει για τα τόσο ενδιαφέ-
ροντα φυτά.

Τώρα, γιατί κουράζω τον αναγνώστη 
μ’ αυτές τις λεπτομέρειες; Δεν είναι 
ακριβώς λεπτομέρειες, είναι μια εικό-
να της ζωής ενός ανθρώπου, ο οποίος 
δεν στέκει αδιάφορος μπροστά στη 
ζωή. Δεν αντικρίζει με αδιαφορία τα 
γεγονότα, πολύ περισσότερο εκείνα 
που έχουν σχέση με την επιστήμη του. 
Φροντίζει με διακριτικότητα και λεπτό-
τητα να τεκμηριώσει το λάθος, δίχως να 
θίξει την προσπάθεια.

Σε τελική ανάλυση οι πληροφορίες που 
είχα πάρει από το “Internet” για το αγριό-
σκορδο δεν ήταν ακριβείς κατά την άπο-
ψη του Αρτέμη. Επομένως θα έπρεπε, και 
βέβαια δημοσιεύσαμε στο επόμενο περι-
οδικό, τις δικές του παρατηρήσεις.

Το θέμα έληξε, όμως έγινε αφορμή να 
γνωρίσω τον Άνθρωπο. Κι αυτό το θεω-
ρώ πολύ σημαντικό στη σημερινή επο-
χή που ζούμε. Είναι πραγματικά σπάνιο 
να γνωρίζεις σήμερα ανθρώπους με 
όλη τη σημασία της λέξης. Είμαι σίγου-
ρη ότι πολλοί από εσάς θα έχετε συνει-
δητοποιήσει πόσο σημαντικό αλλά και 
σπάνιο συγχρόνως είναι, στη σημερινή 
εποχή της παγκοσμιοποίησης και όλων 
των άλλων εξελίξεων να είναι ο άνθρω-
πος ευαίσθητος, διακριτικός, να είναι 
σωστός. Να είναι Άνθρωπος!

Αυτά τα στοιχεία θεωρώ, ότι χαρα-
κτηρίζουν τον Αρτέμη Γιαννίτσαρο. 

Χαίρομαι που μου δόθηκαν οι ευκαι-

ρίες να τον γνωρίσω! 
Και επειδή όπως λένε, ότι δίπλα σε 

κάθε ξεχωριστό άνδρα υπάρχει και μια 
σπουδαία γυναίκα, έρχομαι να σας θυ-
μίσω την παρουσία της γυναίκας του 
Άννας, η οποία πάντα στάθηκε ουσια-
στικά κοντά του! Έτσι δημιούργησαν 
μια ευτυχισμένη οικογένεια, με δύο κό-
ρες και πέντε εγγόνια,

Μια και ανάφερα τα εγγόνια του, στα 
οποία έχει αφιερώσει την ποιητική του 
συλλογή με τίτλο “Μικρή αυλή με την 
ροδιά”, που μου εμπιστεύτηκε και την 
εικονογράφησή της, θα έλεγα να κλεί-
σω το κείμενό μου, με ένα από τα λυρι-
κότερα ποιήματα της συλλογής του, με 
το ίδιο ποίημα που επέλεξε και έκλεισε 
τον πρόλογό του στο βιβλίο αυτό, ο λέ-
σβιος ποιητής Δημήτρης Νικορέτζος:

Κάποιες μορφές

“Ξέρω κάποιες μορφές λεπτές,
ωχρές και πονεμένες

κι είναι τα μάτια τους νερά,
που βάρκες καρτερούνε,

σαν κάτι ζωγραφιές θολές,
απόκοσμες και ξένες

κι έτοιμες είναι πάντοτε
σε δάκρυα να λυθούνε.

Ξέρω κάποιες μορφές ωχρές,
που πάντα σιγοκλαίνε

κι έχουν για μάτια θάλασσες
πικρές κσι θολωμένες,

μα τον φρικτό τον πόνο τους
ποτέ τους δεν τον λένε,

κάποιες μορφές στοχαστικές
κι ολότελα θλιμμένες.

Κι είναι σαν καβαλάρηδες,
που κυνηγάν το χρόνο

και κάπου κάπου στέκονται
κοιτώντας προς τη Δύση
κι αναλογίζονται ήρεμα, 
δαγκώνοντας τον πόνο,

ότι γι’ αυτές, που τόσο κλαιν,
κανείς δε θα δακρύσει”.
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Υλικά (για 4 άτομα)
½ κιλό καλαμαράκια καθαρισμένα και 
κομμένα σε χοντρές ροδέλες 
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 μεγάλες τομάτες περασμένες από 
τον τρίφτη
³/4 κούπας ελαιόλαδο
300γρ. κριθαράκι
1 ποτηράκι λευκό κρασί
1 πιπεριά σε ροδέλες
Αλάτι, πιπέρι, & ολόκληρα πιπέρια 
(προαιρετικά)
Λίγο άνιθο

Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 
180 βαθμούς.
Σε σκεύος που μπαίνει και στο φούρ-
νο ζεσταίνουμε το λάδι και σωτάρουμε  
τα καλαμαράκια με το κρεμμύδι με το 
πιπέρι. 

Προσθέτουμε και το κριθαράκι και το 
γυρνάμε 2-3 φορές.
Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να 
εξατμισθεί το αλκοόλ ανακατεύοντας.
Ρίχνουμε την τομάτα, τον άνηθο, το 
αλάτι και συμπληρώνουμε με ζεστό 
νερό. 
Όταν έρθουν σε σημείο βρασμού, βά-
ζουμε το σκεύος στον φούρνο.
Ψήνουμε για όση ώρα χρειάζεται να 
μαλακώσει το ζυμαρικό και να μελώσει 
η σάλτσα.
Δεν δίνουμε χρόνο, γιατί πολλοί βά-
ζουν κριθαράκι σπιτικό και διαφέρουν 
πολύ οι χρόνοι του από του εμπορίου 
που θα χρειαστεί 15 λεπτά περίπου.
Σβήνουμε το φούρνο λίγο πριν ετοιμα-
στεί, και αφήνουμε να σταθεί το φαγη-
τό μας για 5’.
Σερβίρουμε ζεστό με έξτρα τριμμένο 
τυράκι.

Καλή όρεξη!

Καλαμαράκια γιουβέτσι
οι γυναίκες τραβούσαν στις εκκλησιές 
«στου μκρό τουν αγιασμό». Κι όταν τέ-
λειωνε ο αγιασμός, γυρίζανε στα σπίτια 
τους με μπουκάλια γεμάτα με το ευλο-
γημένο νερό.

Όλη η οικογένεια έπρεπε να πιεί 
πρωί-πρωί αγιασμό και όσος περίσ-
σευε, τον ραντίζανε στο σπίτι, στα 
αμπέλια και στα χωράφια τους, ψέλ-
νοντας «Εν Ιορδάνη…». Όλη τη μέρα 
δεν τρώγανε ούτε λάδι και καθότανε 
νηστικοί μέχρι να περάσει ο παπάς από 
τα σπίτια και να φιλήσουν το Σταυρό. 
Την Παραμονή οι νοικοκυρές ζύμωναν 
και άνοιγαν φύλλα, για να κάνουν την 
μπλατζέτα. Το βράδυ θα βγαίναν τα 
παιδιά στα κάλαντα, όπως και την Πα-
ραμονή της Πρωτοχρονιάς. Την ημέρα 
των Φώτων ύστερα από την τελετή του 
Αγιασμού, έριχναν το Σταυρό στη θά-
λασσα, Βάρκες και καίκια στολισμένα, 
ήταν κατάφορτα από κόσμο. Παπάδες 
και ψαλτάδες τραβούσαν προς τη θά-
λασσα ψέλνοντας το «Εν Ιορδάνη…». 
Ο Δεσπότης ή ο παπάς άφηνε να πετά-
ξει ένα περιστέρι και ύστερα έριχνε το 
σταυρό στη θάλασσα. Πολλοί έπεφταν 
στα νερά κι όποιος έπιανε το Σταυρό, 
θα ήταν ο τυχερός της χρονιάς. Ο Δε-
σπότης του έδινε το δώρο και ύστερα 
γύριζε το δίσκο στα κέντρα να μαζέψει 
και άλλα λεφτά Από εκείνη την ημέρα 
άγιαζαν τα νερά, φεύγουν οι καλικά-
ντζαροι και χάνονται τα φαντάσματα».

Στο προσκήνιο και πάλι οι καλικά-
ντζαροι!

Το Δωδεκαήμερο της ραστώνης έγι-
νε παρελθόν και οι καλικάντζαροι τώρα 
ξαφνιασμένοι φεύγουν επιστρέφοντας 
στα σκοτεινά λημέρια τους για να ξα-
ναρχίσουν το πριόνισμα των στύλων 
που κρατούν τη γη. Και θα συνεχίσουν 
αδιάκοπα να πριονίζουν ως το επόμενο 
Δωδεκαήμερο για να ξανάρθουν από 
τις καμινάδες και να ξαναρχίσουν τις 
παλαβάδες τους.

«Είμαστε οι καλικαντζάροι
τα παιδιά της Ασκημιάς
σαν τραγιά και σα γαιδάροι
για το πείσμα της κυράς.
Ξετρυπώνουμε τις πίτες
το παλαικό κρασί
και τις νύχτες σαν τεχνίτες
στήνουμε ένα πατιρντί.

(Σωτ. Σκίπης)

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, όσες 
κατάρες, κι αν έχουν εκτοξευθεί προς 
τα ξωτικά τούτα, παρ’ όλες τις παλαβά-
δες των, η δοξασία τους είναι πιο βαθιά:

Με την ασκήμια τους και τη βρωμερή 
εμφάνιση βάζουν σε τάξη τα παιδιά να 
μην είναι λαίμαργα και κακομαθημένα 
στις γιορτές, τρομάζουν και αποτρέ-
πουν τους μεγάλους να μην μπεκρου-
λιάζουν και ρεζιλεύονται, επιβάλλουν 
την νηστεία και την εγκράτεια πριν τις 
μεγάλες γιορτές και το πιο σημαντικό 
επιβάλλουν μια πειθαρχία στο σπιτικό 
να σέβεται τις γιορτές και το μήνυμά 
που εκπέμπουν.

Ανέκαθεν, λοιπόν, ευπρόσδεκτα ξω-
τικά, συμπαθητικά.
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Η Χρυσούλα Χατζηγιαννιού γεννήθη-
κε στους Πύργους Θερμής Λέσβου. 

Ο πατέρας της, Παναγιώτης Χατζη-
γιαννιός, ήταν από τη Μυτιλήνη και η 
μητέρας της, Γαρυφαλλιά Κάβουρα, 
από τις Κυδωνίες της Μ. Ασίας. 

Η Χρυσούλα σπούδασε φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργά-
στηκε σαν καθηγήτρια στη Χίο, στην 
Κύπρο και στην Κων/πολη, όπου συν-
δέθηκε με τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. 

Έφυγε από την υπηρεσία με το βαθμό 
της Λυκειάρχου. Το πέρασμά της από 
την εκπαιδευτική έδρα άφησε εποχή. 

Από νωρίς ασχολήθηκε με την ποίηση, 
λυρική πρόζα, πεζό λόγο, δοκίμιο, αλλά 
και κριτική βιβλίων τρίτων, με αμέτρητες 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά κι εφημερί-
δες. Παράλληλα, με εμπνευσμένες και 
εμπεριστατωμένες ομιλίες της, αναφέρ-
θηκε σε λογοτεχνικά θέματα και μορφές 
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Εξ άλλου, 
εξαιτίας της άμετρης αγάπης της προς 
το παιδί και της προσπάθειάς της να αγ-
γίξει την τρυφερή ψυχή του, έγραψε και 
αξιόλογα-βραβευμένα παιδικά βιβλία.

Το 1972 έγινε μέλος τής «Εταιρίας 
Ελλήνων Λογοτεχνών». 

Σύμφωνα με τη γνώμη διακεκριμένων 
προσώπων του λογοτεχνικού κόσμου 

και των γραμμάτων γενικώς, είναι μία από 
τις μεγαλύτερες, σύγχρονες, Ελληνίδες 
ποιήτριες, που πολλοί την αποκαλούν 
«Σαπφώ» και ο Γεώργιος Βαλέτας «Ποι-
ήτρια του Αιγαίου» και «καύχημα νέον», 
γιατί η ποίησή της, κατά τους κριτικούς, 
είναι μοναδική και πρωτότυπη. Η Χρυ-
σούλα Χατζηγιαννιού αυτή η ευαίσθητη 
και διακριτική γυναίκα, η ξεχωριστή ποι-
ήτρια των χαμηλών τόνων αποτελεί το 
καύχημα της Λέσβου.Η Χρυσούλα χει-
ρίζεται το λόγο υπεύθυνα και τολμηρά. 
Σε κάθε της ποίημα δημιουργεί μία αχλύ 
ονείρου. Ο λεκτικός της πλούτος είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακός και η έμπνευσή 
της ξεπερνά τα όρια των προσωπικών 
βιωμάτων. Πηγάζει μέσα από τους δρυ-
μούς τού Ελληνισμού και της Χριστια-
νοσύνης. Νιώθεις να σε παρασέρνει σε 
υψιπετείς οραματισμούς και το είναι σου 
να πλημμυρίζει από την ευαισθησία, την 
τρυφερότητα, την αρμονία, την ομορ-
φιά και την ανθρωπιά που διαπνέουν το 
έργο της, το οποίο ξαναζωντανεύει και 
αναδείχνει την αψεγάδιαστη χάρη τής 
αιολικής ποίησης, όπως την είχαν πρω-
τοπλάσει ο Αλκαίος και η Σαπφώ.

Έχει εκδόσει κατά καιρούς τις ποι-
ητικές συλλογές: «Υποψίες», «Μπα-
λάντες», «Φτερουγίσματα» «Επιλογή 
1964-1984», «Βορεινά παράθυρα», 
«Πυρήνες», «Υδρία» κ.α.

Η “Λεσβιακή Παροικία” Τίμησε την 
Χρυσούλα Χατζηγιαννιού επανειλημμέ-

να για την προσωπικότητα και το έργο
της, σε τιμητικές, ειδικές εκδηλώσεις 

το 1992 στο Κιόσκι Μυτιλήνης, το1993
στην Εστία Ν. Σμύρνη, και στην αί-

θουσά της Ζήνωνος 29 -31, την “Ημέρα 
της γυναίκας” το 2013.

Στην “Αιολίδα” σ’ αυτό το μικρό αφι-
έρωμα, παρουσιάζονται μερικά ποιήμα-
τά της:

Ποιητικό αφιέρωμα στην Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

Ξεσήκωμα

Σαν η πίκρα φωλιάζει στα στήθια

καφτή η ανάσα πάλι θα βγει

σαν η δίψα ξεραίνει τα χείλια

να δεις πω σε λίγο ο κόσμος θα πιεί

 Σαν στα μάτια πετάνε οι σπίθες

θαρρώ πως θα κάψουν κάθε σάπιο στη γη

Σαν στο σώμα θεριεύει η ζωή

να νιώθω στη σκέψη την καινούρια αυγή

Γεράσιμος Βενέτας

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή
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Αγνάντεμα
Πώς λαχταρώ, να σας θωρώ,
απ’ τα ψηλά τα παραθύρια μας,
νάρχεστε απ’ το πέλαγο
μ’ έναν δροσάτο καλπασμό
παιδόπουλα αλογάκια,
του Αιγαίου κύματα.

Κι’ αν δεν θωρούμε πιά
το πόθεν έρχεσθε,
κι’ άν ξεψυχάει ο φλοίσβος σας
σ’ ακρογιαλιές
που πια για μάς
απόμαχα λογίστηκαν τα πλοία,  
δικά μας είστε, και μονάκριβα.
Μάρτυρες 
οι Δώδεκα Θεοί,
κι’ η Παντεπόπτρια
Ιστορία.

Ζωή
Ζωή μας,
που σε πίνουμε απ’ το χέρι 
του Θεού μας
δωρεάν,
σαν το νερό που πίνουν οι περιστέρες
των βράχων,
δώς μου τη χάρη να σε τραγουδήσω,
και να σου ψάλλω ωδές και υμεναίους,

για ένα λόγο μόνο:
Γιατί ’σαι η μόνη Νύμφη
που πολλοί μνηστήρες στα τερπνά
σε προσκαλούν,
μα εσύ καταξιώνεσαι,
μονάχα με τον πόνο.

Η Νειότη
Η ακοή μας εσφραγίστηκε
με εφτά γερές σφραγίδες
και δεν ακούμε έξω τι γίνεται.
Καμπάνες θρηνωδούν απανωτά,
και σπάν τα σήμαντρα,
κι’ αντίλαλοι ξεχύνονται
και δέρνουν τον αέρα.

«Ξυπνείστε, όσοι τον ύπνον 
απαντήσατε
Εν πλήρει ημέρα.
Κάθε σας ύστερη αμαρτία,
χειρότερη απ’ την πρώτη
Ξυπνείστε!
Της Νειότης, χάνεται η νειότη.

Δεν έχει στην αναμελιά σας πιά,
μήτε άλλα, μήτε διότι.
Της Νειότης χάνεται η νειότη,
χάνεται το Πάν!»

Θλιβερή Επέτειος 1922
Αιγαίου Κύματα,
εσείς, που χάριν έχετε από καταβολής
ν’ απλώνεστε και να λικνίζεστε
ως τ’ ακρογιάλια της Ανατολής, 
σήμερα που θα φτάσετε ως εκεί,
την άσπρη κόμη σας μαδείστε
και μ’ αφροστέφανα
τις γαλανές αγκάλες πλημμυρίστε, 
σ’ ενός λεπτού σιγή,
για κάποιο ματωμένο μας ξερρίζωμα
και την πληγήν εκείνη,
που βάλσαμο ποτέ
δεν θα μπορέσει ν΄ απαλύνει.

Τούτο σας παραγγέλλει και κινείστε το 
κύμα-το κύμα, Ιερήν Επιταγή,
αγέραστη,
η Ελληνική Μνημοσύνη

Η Πόλη
Σώπασε
Κεράτιε, χρυσαφένιε
κι αγκαλιά του Μαρμαρά…
και τις βεντάλιες κλείσε
βοσπορίτικο κανάλι
των άσπρων σου μπαξέδων.
Η Πόλη κατεβαίνει αργά
και μυστικά
να χαρεί τ’ ακροθαλάσσι

ωραία 
σα Ναυσικά
μέσα στις κουστωδίες
των μιναρέδων.

Και συ
Χρυσόπολη
αντίκρυ,
που πυρπολείσαι κοραλλένια
τα λιογέρματα
στου Οδυσσέα τη σκόλη,
μη λάχει και γνοιαστείς
αν άξαφνα από γύρω της
χαθούν
λαφίνες γοργοπόδισες
οι βάγιες 
οι ομορφιές
κι αν μοσχοπωληθούν
μες στα παζάρια της Ανατολής
αρώματα του Μαρμαρά
οι ανασαμιές…

Αιώνιος
Ευαγγελισμός
από κοντύλι που σμηλεύτηκε
σ’ ανάερο περιβόλι
περίχαρης στιγμής
ομορφογέννημα
θα στέκει πάντα
εμπρός σου η Πόλη
η Πόλη.
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δροσόλουζε τ’ ασήμια της, 
δεν έβγαζες μιλιά,
κι οι ίσκιοι μας ακλούθαγαν ξωπίσω 
αχνογραμμένοι…
Κι όντας μου μιλάς σιγανά για χώρες, 
για παλάτια,
γι’ ακρογιαλιές π’ ανθίζανε γλυκά μες 
στην καρδιά μου,
θαρρούσα, πως απ’ του ουρανού τα 
γαλαζένια πλάτεια
ροδόφυλλα μαδιότανε και πέφταν 
στην ποδιά μου.
Μα τώρα, πούφυγες καλέ, 
σε τόπο αλαργινό,
κι η μοναξιά μου σαν κισσός μου κλει 
το παραθύρι,
με την ερμιά συντρόφισσα κι ακάλεστη, 
θρηνώ
δυο ανθάκια αχνοβελούδινα, νεκρά μες 
στο ποτήρι!!...

Παράπονο
Ώ σεις
που περπατήσατε
στις τρυφερές παλάμες
των οδών
να μην πονέσει 
η διαλεχτή σας
φτέρνα…
Πέστε μου.
Είν’ όμορφα τα σταυροδρόμια
με φεγγάρι;

Μπροστά μου
πέτρες μόνο.
Κι άνθρωπον
ουκ έχω
μες στον άκρον μου τον πόνο
μήτε φύλλο
να καλύψω τ’ όνειρό μου
και μαραίνεται.

Σκοντάφτω 
και πορεύομαι για κείνο
που αγαπώ…
Πέστε μου 
πως δεν πέθανε,
γι’ αυτό
δεν ανασταίνεται.

Πουλάκια
που μας φέρνετε
στα ποδαράκια σας
την άνοιξη,
κρατήστε με το ράμφος σας
των οριζόντων το τετράκλωνο 
μαντήλι…
Έτσι τον κόσμο
αν ακουμπήσετε στα χέρια μου,
θα ξαναβρώ
τον λυγερό μου
Απρίλη... 

Πόνοι μισθωτοί
Εγώ, τα παραθύρια μου 
τα σφάλισα νωρίς,
για να μην έχετε από πού να μπείτε,
ώ πόνοι,
που σας ξαπέστειλαν
να πυρπολείστε την ψυχή μου
Μα ήταν λάθος μου.
Πολλή αχλύς τα δάκρυα της 
καθημερινής
και δεν εμάντεψα πως πίσω τους 
με καρτερούν η σκολή.

Μα τώρα, ιδέστε, ώ πόνοι,
Διάπλατα ανοίγω σας πόρτες και 
παράθυρα.
Κι’ αν έρθετε, μ΄ όσα σας πρέπουν 
δάκρυα,
σαν τέκνα ανομιών μου θα σας νίψω.
Κι’ ορκίζομαι,
να σας κρατάω μισθωτούς 
στη δούλεψη μου,
να μου σμιλεύετε το Νού 
και την Ψυχή μου, 
καθώς σμιλεύει η σμίλη 
τα κιονόκρανα.

Ο φιλάργυρος
Σκυμμένος πάνω στο χρυσάφι του,
μάτια και χέρια ευφραίνονται,
καθώς το ψηλαφεί.

Μια μελωδία τον μεθά γλυκύτατη,
το ντρίγκι ντρίγκι ντρι.

Απ’ τα μικρά του, άφθαστος
στην αριθμητική.
Πέρασε μια ζωή τα κέρδη του 
να γράφει.
Κι ω πανηγύρι της ψυχής του, η αφή
στο λαγαρό χρυσάφι.

Για ένα πράγμα μόνο θλίβεται,
κι όταν το βάλει ο νους του σταματά 
η πνοή του.
Πως γέρασε, κι ακόμα δεν κατάφερε 
να βρει,
πώς να τα πάρει φεύγοντας,
μαζί του.

Σαν παραμύθι
Θυμάμαι εκείνα τ’ αξέχαστα 
τα ονειρεμένα βράδυα,
που η καρδιά μας γιόμιζε 
μ’ ανείπωτες χαρές
κι η νύχτα μας κρυφτόλουζε 
με μυρωμένα χάδια
σαν περπατάγαμε μαζί, σκυφτά 
τόσες φορές…
Κι η αύρα, όντας κυμάτιζε καλέ μου 
τα μαλλιά,
και στων ματιών σου το γιαλό 
η πούλια βουτηγμένη
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την απαραίτητη μυθοπλαστική επεξερ-
γασία καταθέτουν πρωτότυπα λογο-
τεχνικά κείμενα, άλλοι αναδεικνύουν 
ιστορικές μορφές και άλλοι τον απόηχο 
των γεγονότων:

Αβούρη Αναστασία, Αναγνωστο-
πούλου Αχ. Μαρία, Αξιώτης Μάκης, 
Γιαννίκος Στρατής, Δουκέλλης Αντώνης, 
Ιντζέμπελης Ελπιδοφόρος, Καμβυσέλλης 
Γιώργος, Καρτέρης Γιώργος, Κατραμά-
δου Συμώνη (εικονογράφηση: Δημήτρης 
Καραπιπέρης), Κατσούρη Αναστασία, 
Λαγουμίδης Βρασ.Γιώργος, Μαυραγά-
νης Ξενοφών, Μολίνος Στρατής, Παπα-
δέλλης Νίκος, Πολυπαθέλλης Κώστας, 
Σταυράκης Τζανετής, Στεφανέλλη Μαρί-
τα, Στεφανέλλης Τζάνος, Τρουμπούνη-
Βεκρή Ειρήνη, Χατζηβασιλείου Γιάννης.

Εισαγωγικά δημοσιεύεται εκτενέστατο 
ιστορικό κείμενο του Γιάννη Κωνστα-
ντέλλη, ο οπoίος περιδιαβαίνει τους 
«Δρόμους της Επανάστασης» από το 
1453 μ.Χ έως το 1912 μ.Χ..

Επιλογικά ο Παναγιώτης Σκορδάς 
δημοσιεύει μια κατατοπιστική βιβλιο-
γραφία για τη Λέσβο και την Ελληνική 
Επανάσταση.

Τα κείμενα πλαισιώνονται και συμπλη-
ρώνονται με πλουσιότατο αρχειακό, 
εικαστικό και εικονογραφικό υλικό, 
τυπωμένο σε τετραχρωμία.

Το εισαγωγικό κείμενο του Πανα-
γιώτη Σκορδά με τίτλο τον σολωμικό 
στίχο «Ω θεϊκιά κι όλη αίματα Πατρίδα»  
ολοκληρώνεται με τα παρακάτω: «Ο 
εορτασμός των 200 χρόνων μέσα σε 
συνθήκες πρωτόγνωρων και ποικίλων 
περιορισμών και δυσκολιών λόγω της 
πανδημίας του covid – 19, δεν θα πρέπει 
να μας αποπροσανατολίσει από τη βασι-
κή στόχευση κάθε ιστορικής επετείου: η 
ιστορία όχι μόνο να μην ξεχνιέται, αλλά 
να αποτελεί το ισχυρότερο μάθημα, για 
να κτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για 
την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές. 
Το είπαν με τρόπο μοναδικό ο Κωστής 

Παλαμάς «Μεθύστε με το αθάνατο 
κρασί του Εικοσιένα» και ο Γέρος του 
Μοριά «Σκλαβωθείτε εις τα γράμματα».

H ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Την Πέμπτη, 19 Αυγούστου, στο 

πλαίσιο της 1ης Έκθεσης Βιβλίου που 
διοργανώνει ο Δήμος Μυτιλήνης στο 
πλάι του Δημοτικού Θεάτρου πραγμα-
τοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου.

Μίλησαν ο επιμελητής και συγγραφέας 
Παναγιώτης Σκορδάς και οι συγγραφείς 
που ήταν παρόντες: Μάκης Αξιώτης, Ει-
ρήνη Βεκρή, Στρατής Γιαννίκος, Συμώνη 
Κατραμάδου, Αναστασία Κατσούρη, 
Κώστας Πολυπαθέλλης Τζάνος Στεφα-
νέλλης και από τις εκδόσεις «Μύθος» ο 
Άγγελος Μουζάλας.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν η 
Βουλευτής Κατερίνα Κομνηνάκα, ο Πρό-
εδρος της ΟΛΣΑ Νεκτάριος Βακάλης, η 
Δημοτική Σύμβουλος Νίκη Τσιριγώτη, ο 
τ. Βουλευτής Δημήτρης Βουνάτσος και 
πολύς κόσμος.

Οι εκδόσεις «Μύθος» και ο επιμελη-
τής του τόμου αφιέρωσαν την παρουσί-
αση στη μνήμη του εκλεκτού φίλου και 
συνεργάτη Άρη Κυριαζή.

Ημερολόγιο Εξωραϊστικού 
Πολιτιστικού Συλλόγου 
Πληγωνίου “Αγία Τριάδα”

Μέσα στα χιόνια 
και στο κρύο των 
ημερών, μια ζεστή 
φιλική νότα ήρθε 
ξαφνικά να ζεστά-
νει το πρωινό μας.

Ένα καλαίσθητο ημερολόγιο τοίχου, 
ήρθε απ’ την πατρίδα.
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πληγωνίου “Αγία Τριάδα” έγραφε.
Μια ζεστασιά στην μετά από πολλές 
μέρες παγωμένη ατμόσφαιρα.

Γελαστά παιδικά προσωπάκια, πολλές 

Παναγιώτης Σκορδάς 
(Ιδέα, Συντονισμός, Επιμέλεια έκδο-
σης, Εισαγωγικό κείμενο, Σύνταξη 
Βιβλιογραφίας): 
Λεσβογραφίες του Αγώνα. Λογοτε-
χνικές & ιστορικές προσεγγίσεις στην 
παρουσία της Λέσβου στην Επανά-
σταση του 1821, 
Εκδόσεις Μύθος, Μυτιλήνη 2021, 
σελ 318

Οι Λεσβιακές εκ-
δόσεις «Μύθος» τι-
μώντας το κορυφαίο 
ιστορικό γεγονός 
του εορτασμού των 
200 χρόνων από τη 
έναρξη της Ελληνι-
κής Επανάστασης του 
1821, ετοίμασαν και 

παραδίδουν στο αναγνωστικό κοινό 
μια ιδιαίτερη έκδοση αφιερωμένη στη 

Λέσβο και στο 1821. Όπως σημειώνει ο 
Παναγιώτης Σκορδάς, δρ Νεοελληνικής 
Φιλολογίας και επιμελητής του βιβλίου 
στο εισαγωγικό κείμενο «μπορεί για τη 
Λέσβο το 1912 να είναι μια χρονολογία 
ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας της 
αλλά και στα προεπαναστατικά χρόνια, 
στην έναρξη της επανάστασης το 1821 
και τα χρόνια που ακολούθησαν το νησί 
είχε τη δική του ιδιαίτερη και σημαντική 
συμμετοχή  και συμβολή: φιλικό κίνημα, 
επαναστατικά γεγονότα, κορυφαίες προ-
σωπικότητες και εκατοντάδες Λέσβιοι 
στα πεδία των μαχών σ’ όλη την Ελλάδα. 
Η σύγχρονη ιστορική έρευνα φέρνει στο 
φως συνεχώς νέα στοιχεία».

Είκοσι συγγραφείς, καταξιωμένοι και 
γνωστοί αλλά και νέοι-πρωτοεμφανι-
ζόμενοι με διακρίσεις σε πανελλήνιους 
σχολικούς διαγωνισμούς, εμπνεόμενοι 
από ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα 
που σχετίζονται με το νησί μας και με 

Ο Παναγιώτης Σκορδάς (δεύτερος από δεξιά), ο Άγγελος Μουζάλας από τις εκδόσεις «Μύθος» και 
οι συγγραφείς Μάκης Αξιώτης και  Τζάνος Στεφανέλλης στην παρουσίαση του βιβλίου, στη Μυτιλήνη, 

την οποία παρακολούθησε πολύς κόσμος
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οδήγησαν στην αστικοποίηση της τοπι-
κής κοινωνίας. 

Συνεντεύξεις έρευνας
Συστηματικά δομημένα ερωτηματολό-

για συνεντεύξεων με προκαθορισμένους 
άξονες προσέγγισης των ερωτώμενων 
βοήθησαν στην απεικόνιση των βιογρα-
φιών και των εργογραφιών των τελευταί-
ων εν ζωή πετράδων αλλά και άλλων από 
τις προηγούμενες γενιές, από την ίδια 
οικογένεια ή από τις ευρύτερες τοπικές 
κοινωνίες. Άμεσο αποτέλεσμα ήταν η 
καταγραφή του προφορικού λόγου και 
η διάσωση της συλλογικής προφορικής 
μνήμης.

Αρχειακή έρευνα
Η αρχειακή έρευνα επικεντρώθηκε 

τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά 
αρχεία, με εστίαση πάντα στον χώρο και 
στα υποκείμενα της έρευνας.

Φωτογραφική αποτύπωση
Ως τεχνική για την τεκμηρίωση, πε-

ριγραφή, ερμηνεία και σύγκριση των 
δεδομένων της έρευνας υιοθετήθηκε 
η φωτογράφιση των οικιστικών σχη-
ματισμών, των κτισμάτων, των χώρων 
λατόμευσης και των λιθοκατασκευών. 

Χαρτογράφηση
Βασική τεχνική καταγραφής και αποτύ-

πωσης των επαγγελματικών και εμπορι-
κών δικτύων των πετράδων της Λέσβου 
και των κτισμάτων των υπό μελέτη 
οικισμών ήταν η χαρτογράφηση του 
νησιού, των συγκεκριμένων οικιστικών 
σχηματισμών και της αγροτικής τους 
περιφέρειας, καθώς και η αποτύπωση 
των μετακινήσεων των τεχνιτών.

Μεγάλος ήταν ο κόπος όταν για τις 
ανάγκες της έκδοσης έπρεπε να ανα-
συνταχθεί το αρχικό υλικό, να εμπλου-
τισθεί με νέα τεκμήρια και να αποκτήσει 
την τελική του μορφή, πιο προσιτή και 
πιο αναγνώσιμη. Με δυσκόλεψε η τελι-
κή επιλογή, όταν έπρεπε να παρθούν 
αποφάσεις για το τι θα μείνει έξω από 
το βιβλίο. Ήταν σαν να έκοβα και να 

πετούσα τα δάχτυλά μου... Ας είναι. Με 
ενθουσίαζε όταν γνώριζα ανθρώπους 
που μου άνοιγαν την καρδιά τους, μου 
εμπιστεύονταν τις γνώσεις τους και την 
εμπειρία μιας ζωής, μου έδειχναν τα 
εργαλεία τους και μου εκμυστηρεύονταν 
την πίκρα τους για το ότι πολλά από 
τα έργα των χεριών τους καταρρέουν 
εξαιτίας της αδιαφορίας των σύγχρονων. 
Με ενθουσίαζε όταν «βουτούσα» στην 
εγχώρια και τη διεθνή βιβλιογραφία και 
έβρισκα ένα - ένα τα κομμάτια που με 
οδηγούσαν πίσω στο χρόνο και μου 
αποκάλυπταν το τώρα... Ήμουν τυχερός 
που έγραψα για τη ζωή και το έργο των 
τελευταίων πετράδων της παλιάς γενιάς 
και ανέδειξα κτίσματα των χωριών και 
όλου του νησιού της Λέσβου. Δέθηκα 
με ανθρώπους, πελέκησα την πέτρα 
και φωτογράφισα κτίσματα περήφανα 
και ανθρώπους την ώρα την ιερή της 
δουλειάς.

Στο Α΄ ΜΕΡΟΣ προσεγγίζεται Ο χώρος 
και η ιστορία του (15ος-20ος αιώνας). Ει-
δικότερα στο κεφάλαιο 1 Η Λέσβος από 
τα μέσα του 15ου έως τα μέσα του 20ού 
αιώνα, αποτυπώνεται η Τοπογραφία, η 
Μορφολογία και το Κλίμα του νησιού 
και προσεγγίζεται η Ιστορία της Λέσβου 
αυτή την περίοδο. Ιδιαίτερο ιστορικό 
βάρος δίνεται στην εποχή από τα μέσα 
του 18ου αιώνα έως το 1922 καθώς και 
στην περίοδο του Μεσοπολέμου, της 
Κατοχής και του Εμφυλίου (1924-1950).

Στο κεφάλαιο 2 αποτυπώνεται η αρ-
χιτεκτονική στη Λέσβο από τον 18ο-
20ό αιώνα. Εντοπίζονται τα τυπολογικά 
και μορφολογικά χαρακτηριστικά της 
λεσβιακής κατοικίας και των δημοσίων 
κτισμάτων της Λέσβου. Στο κεφάλαιο 
3 διερευνώνται τα επαγγέλματα της πέ-
τρας στη Λέσβο. Ειδικότερα: Η θέση των 
πετράδων στη λεσβιακή κοινωνία και ο 
τρόπος ζωής τους από τα μέσα του 19ου 
έως τα μέσα του 20ού αιώνα, οι συντε-
χνίες των οικοδομικών επαγγελμάτων, 

ξεχασμένες φωτογραφίες κατοίκων του 
χωριού που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 
στο Πληγώνι, ήρθαν να μας θυμίσουν 
εκείνες τις ημέρες τις μοναδικές, τις ζε-
στές , τις ανθρώπινες. Τις μέρες που οι 
περισσότεροι είχαμε ζήσει στο νησί μας. 

Και σαν επιστέγασμα τα τρίστιχα 
ποιήματα της φίλης, συμπατρώτισσάς 
μας, γνωστής συγγραφέα και ποιήτριας 
Ελένης Κονιαρέλλη – Σιακή από το βιβλίο 
της με τα “Χάι-Κού για την αγάπη και 
τη ζωή”που πλαισίωναν το σύνολο των 
φωτογραφιών του ημερολογίου.

Ευχαριστούμε θερμά την πρόεδρο του 
Συλλόγου  κ. Πολυχρόνη και τα μέλη του 
Δ.Σ. και ευχόμαστε καλή χρονιά.

Λ.Π.

Χρήστος Ν. Χατζηλίας
“Οι πετράδες της Λέσβου”
Κοινωνικά δίκτυα τεχνικές
και τοπική ιστορία (1850-1950)
Έκδοση: Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς, σελ. 256
Αθήνα 2020

Το θέμα του βιβλί-
ου μου “Οι πετρά-
δες της Λέσβου”. 
Κοινωνικά δίκτυα, 
τεχνικές και τοπική 
ιστορία (1850-1950), 
που εκδόθηκε τον 
Ιούλιο του 2020 
από το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), 
αφορά τη συστηματική διερεύνηση 
του φαινομένου των λιθόχτιστων κα-
τασκευών, των τεχνικών της πέτρας 
και της διαδρομής των μαστόρων της, 
με μελέτη περίπτωσης δύο χωριά της 
βορειοδυτικής Λέσβου, το Σκαλοχώρι 
και την Ανεμότια, σε συνάρτηση με 
τη γενικότερη ιστορική διαδρομή της 
Λέσβου στα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά συμφραζόμενα του 19ου 

και του 20ού αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, 
διερευνώνται οι παράγοντες που συνετέ-
λεσαν στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, 
την οποία σε αδρές γραμμές διατηρούν 
και σήμερα η πόλη της Μυτιλήνης και τα 
χωριά της Λέσβου.

Τα κίνητρα που με οδήγησαν και με 
συντρόφεψαν σ’ αυτό το μακρύ ταξίδι 
έρευνας και αποκαλύψεων ήταν και εί-
ναι η αγάπη για τον τόπο μου και τους 
ανθρώπους του, η έγνοια για τα πετρό-
χτιστα δημιουργήματα των χωριών του 
νησιού και της πόλης της Μυτιλήνης και 
τα ακαδημαϊκά μου ενδιαφέροντα. Προ-
ηγήθηκε η διδακτορική μου διατριβή 
στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (2005-2009) και ακολούθησε 
η αναδόμηση και επικαιροποίηση του 
αρχικού κειμένου μέχρι να λάβει τη 
σημερινή τελική του μορφή. 

Το έργο αποτελεί καρπό πολυετούς 
αρχειακής μελέτης, η οποία συνδυάστη-
κε με έρευνα πεδίου Κατά τη διάρκεια 
της έρευνας - στα πλαίσια της εκπόνη-
σης της διδακτορικής μου διατριβής - 
εστίασα στις προφορικές μαρτυρίες των 
παλιών πετράδων, ώστε να αποτυπωθεί 
ξεκάθαρα το ευρύ δίκτυο εργασιών και 
η «διαδρομή» της πέτρας, η διαμόρφω-
ση των οικογενειακών εργαστηρίων, η 
κινητικότητα των πετράδων εντός και 
εκτός Λέσβου, η παρουσίαση των πιο 
αντιπροσωπευτικών οικοδομημάτων, 
καθώς και οι κοινωνικές και οικονομικές 
παράμετροι της λιθοξοϊκής εργασίας.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 
για την προσέγγιση του θέματος είναι 
αποτέλεσμα συνδυασμού μεθόδων ποι-
οτικής και ποσοτικής έρευνας. 

Πολιτισμικά δίκτυα της πέτρας
Τα λεσβιακά αρχιτεκτονικά μορφώ-

ματα και οι μάστορες της πέτρας που 
εργάστηκαν στο νησί προσεγγίζονται 
σε σχέση με τις πολιτικές, κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες, οι οποίες 
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ΣΤΡΟΦΗ
Άγγελος Παλαιολόγος

Όταν έλαβα τη «Στροφή», ευγενική 
προσφορά, είπα στον Άγγελο ότι θα 
τη διαβάσω με την άνεσή μου, θα πά-
ρει κάποιο χρόνο, για να την απολαύ-
σω, μιας και είναι και αρκετά ευτραφές 
βιβλίο. Αντίθετα το διάβασα χωρίς 
σταματημό, μονορούφι που λέμε, για 
να επαληθευθεί το ρηθέν από τον συ-
ντοπίτη μας Ασημάκη Πανσέληνο «το 
διάβασμα ενός καλού βιβλίου δεν το 
σταματάς ποτέ».

Πρωτίστως συγχαίρω τον Άγγελο -αν 
μου επιτρέπει- για την τόσο τρυφερή 
αφιέρωση στη γυναίκα του Έλση. Τα λό-
για αυτά αξίζουν όσο... το μισό βιβλίο.

«Η Στροφή» είναι ένα έργο ζωντανό, 
δυναμικό, τεκμηριωμένο και πάνω απ’ 
όλα ελληνικό που ιστορεί τα βάσανά 
μας που φοβάμαι ποτέ δεν θάχουν τε-
λειωμό.

Η περιγραφές του εν λόγω βιβλίου 
εντυπωσιακές. Ο συγγραφέας διαθέτει 
το ταλέντο να παρουσιάζει εικόνες, κα-
ταστάσεις, σκηνές με μοναδική άνεση 
και παραστατικότητα. Αυτό θα πει ότι 
είναι φτιαγμένος να δημιουργεί μυθι-
στορήματα, να χειρίζεται μ’ άλλα λόγια 
τον πεζό λόγο με άνεση και ευστρο-
φία ώστε ο αναγνώστης να ανυπομονεί 
πότε θα διαβάσει την επόμενη σελίδα ή 
και την παράγραφο ακόμα.

Εντυπωσιάζει η λεπτομερής παρου-
σίαση στοιχείων στρατιωτικής υφής 
καθώς και πληροφοριών γεωγραφικής 
φύσης, γεγονός που αφ’ ενός τονίζει 
το ενδιαφέρον του ως συγγραφέας 
να βάλει τον αναγνώστη πολύ εύκολα 
στο νόημα της αφήγησης κι αφετέρου 
να κάνει τη διήγησή του πιο ζωντανή, 
πιο ελκυστική. Ο συγγραφέας, μ’ άλλα 
λόγια, πετυχαίνει μιαν άρτια τεκμηρίω-
ση που ικανοποιεί και πείθει τον ανα-
γνώστη χωρίς να παραβλέπει κανείς και 
τον κόπο ανεύρεσης και επαλήθευσης 

όλων αυτών των στοιχείων.
Δεν παραλείπω να τονίσω ότι, αν και 

το θέμα που πραγματεύεται ο Άγγελος 
είναι λίγο-πολύ γνωστό-όχι το ερωτικό 
κομμάτι-το παρουσιάζει με ιδιαίτερη 
αντικειμενικότητα, χωρίς να παρασύ-
ρεσαι από συναισθηματισμούς ή πολι-
τικές τοποθετήσεις, κι αυτό διδάσκει 
ή αν θέλετε βάζει ένα πετραδάκι αλή-
θειας σ’ αυτά που θα μάθουν οι γενιές 
που έρχονται.

Άγγελε, το έργο σου είναι εντυπωσια-
κό και σου αξίζει κάθε έπαινος...

Σ’ ευχαριστώ για αυτά που έμαθα ή 
διόρθωσα στη γνώση μου διαβάζοντας 
τη "Στροφή".

Στρατής Μολίνος

«ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022»
Από τα πολύ παλιά χρόνια κρατά μια 

ευγενής συνήθεια, τις γιορτινές μέρες 
των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς να κυκλοφορεί ένα «ημερολό-
γιο», τουτέστιν ένα καλαίσθητο βιβλίο 
που πέραν των τυπικών ημερολογιακών 
πληροφοριών σχετικών με το νέο έτος, 
περιέχει μια ποικιλία λογοτεχνικών ή 
ανάλογων δημοσιευμάτων που κρα-
τούν ζωντανό το ενδιαφέρον του κάθε 
αναγνώστη. Ένα λογοτεχνικό βήμα, μ’ 
άλλα λόγια, ανοιχτό όλο το χρόνο στη 
διάθεση και την περιέργεια του κάθε 
ενδιαφερομένου.

Για την ιστορία, θυμίζω το περίφημο 
ημερολόγιο του Σκόκου του προπερα-
σμένου αιώνα, το ημερολόγιο του Δρο-
σίνη και κάποια άλλα που πρόβαλαν τα 
ταλέντα και τις γραφές της εποχής και 
έτερψαν πλήθος αναγνωστών στο με-
γάλο αυτό χρονικό διάστημα.

Στη Λέσβο, τη συνήθεια αυτή ζω-
ντάνεψε αρχικά η Χαρ. Μελανδηνού 
και στα πιο πρόσφατα χρόνια ο αεί-
μνηστος καθηγητής Παν. Σαμάρας με 
λίγα μεν αλλά εξαιρετικά τεύχη, γεμά-

τα δίκτυα των μαστόρων, η κινητικότητα 
των συνεργείων και η διαδρομή της πέ-
τρας. Το Β΄ ΜΕΡΟΣ εστιάζει στην Τοπική  
Ιστορία, τον υλικό πολιτισμό του χώρου 
και τους ανθρώπους του.

Ειδικότερα στα κεφάλαια 4 και 5 
παρουσιάζονται τα χωριά-μελέτες πε-
ρίπτωσης, το Σκαλοχώρι και η Ανεμότια 
και πιο συγκεκριμένα η γεωγραφική 
τους θέση με συνοπτική περιγραφή, η 
τοπική ιστορία, η κοινωνική, παραγωγική, 
οικονομική φυσιογνωμία κατά τον 19ο 
και τον 20ό αιώνα, ο υλικός πολιτισμός 
(αρχιτεκτονική φυσιογνωμία) με τα εν-
δεικτικά κτίσματα και οι Βιογραφίες και 
έργα των πετράδων του 19ου και του 
20ού αιώνα. Το έργο ολοκληρώνεται 
με τα Συμπεράσματα και τον Επίλογο, 
τη Βιβλιογραφία, το Γλωσσάρι όρων, 
το Ευρετήριο και την περίληψη στα Αγ-
γλικά. Επιβεβαιώθηκε ότι η επιβολή της 
μονοκαλλιέργειας της ελιάς έμελλε να 
έχει πολλαπλές διαστάσεις και ποικίλες 
προεκτάσεις στη χωροχρονική κλίμακα 
σχέσεων μέχρι και τον 20ό αιώνα. Την 
ίδια εποχή, η μετατροπή του λιμανιού 
της Μυτιλήνης σε κόμβο διαμετακομιστι-
κού εμπορίου, σε συνδυασμό με τη με-
τατροπή πολλών επινείων σε οικισμούς-
λιμάνια, διεύρυνε τις σχέσεις της τοπικής 
κοινωνίας και ενίσχυσε το μεταναστευ-
τικό ρεύμα. Εντοπίστηκε η σχέση του 
πλούτου των αστικών στρωμάτων με την 
εισαγωγή ξενόφερτων αρχιτεκτονικών 
μορφωμάτων, που εκφράστηκαν με την 
οικοδόμηση δυτικότροπων αστικών και 
προαστιακών κατοικιών στην πόλη και 
στα χωριά της Λέσβου, την ανοικοδό-
μηση ναών - τρίκλιτων βασιλικών και την 
ενίσχυση του συμβολικού κεφαλαίου της 
«οικίας» μέσω των προικοδοσιών, έθιμο 
που αποτελούσε σχεδόν υποχρέωση. 
Η νέα οικιστική φυσιογνωμία του δο-
μημένου χώρου συμπληρώθηκε με την 
ανέγερση των δημόσιων οικοδομημάτων 
κοινής ωφέλειας ή χρήσης (σχολεία, 

διοικητικά κτίρια, λατρευτικοί χώροι, 
βιομηχανικά κτίσματα). Εντοπίστηκαν 
τα επαγγελματικά δίκτυα των Λέσβιων 
μαστόρων, που εκτείνονταν σε όλα τα 
κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
(Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Ιεροσόλυ-
μα), καθώς αποτελούσαν την αμφίδρομη 
γέφυρα επικοινωνίας του νησιού με το 
ζωτικό του χώρο. Ταυτόχρονα όμως η 
Λέσβος αποτέλεσε και τόπο εργασιακής 
δραστηριοποίησης και εγκατάστασης τε-
χνιτών από άλλες περιοχές (Αρβανιτών, 
Μικρασιατών, Ελλαδιτών), γεγονός που 
την κατέστησε χώρο αρχιτεκτονικού 
διαλόγου και ποικιλίας έκφρασης. Επιβε-
βαιώθηκε έτσι η υπόθεση ότι το νησί από 
σταυροδρόμι ανθρώπων και πολιτισμών 
και κόμβο ιδεών από την Ανατολή στη 
Δύση και αντίστροφα μετατράπηκε μετά 
το 1922 σε περιθωριοποιημένο-ακριτικό 
νησί της ελλαδικής επικράτειας μετά τη 
βίαιη παύση της επικοινωνίας του με τα 
μικρασιατικά κέντρα. Το φωτογραφικό 
και αρχειακό υλικό που πλαισιώνει και 
συμπληρώνει τα κείμενα αποτελεί απο-
τέλεσμα μακρόχρονης, πολύμοχθης και 
πολυσυνεργατικής αναζήτησης. Το βι-
βλίο περιέχει 237 φωτογραφίες, χάρτες 
και σχέδια. Καταβλήθηκε προσπάθεια 
να συγκεντρωθεί σύγχρονο αλλά και 
παλαιότερο φωτογραφικό υλικό από 
αρχεία οικογενειακά, δημοσίων φορέων, 
εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και συλλε-
κτών. Έτσι, έχουμε στα χέρια μας την 
καλαίσθητη έκδοση αυτής της έρευνας 
με πλούσια εικονογράφηση-τεκμηρίω-
ση, αποτέλεσμα της συνεργασίας μου 
με τους ανθρώπους της Υπηρεσίας 
εκδόσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
του Ομίλου Πειραιώς, που μπορεί να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια των ερευνητών και μια ευχάριστη 
συντροφιά στους αναγνώστες του. 

Χρήστος Χατζηλίας, Μυτιλήνη, 
03.02.2022
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στην εισαγωγή του βιβλίου του, αφορ-
μή για τη συγγραφή του ήταν τα λόγια 
της γιαγιάς του, που όταν εκείνος και 
τα αδέρφια του ήταν μικροί και έκαναν 
αταξία ή δεν έτρωγαν το φαγητό τους 
τους έλεγε: «Τουρκέλια αλάδουτα» ή 
«Τρώτι του φαγί σας τσι κάτσιτι ήσυ-
χα, γιατί θ’ άρτιν να σας πάριν γι Γιου-
ρούκ’δις». Ποιοι ήταν, όμως, οι Γιου-
ρούκηδες; Πρόκειται για νομάδες από 
τη Μικρά Ασία, με ιδιαίτερα πολιτιστικά 
και θρησκευτικά έθιμα και δική τους 
γλώσσα, που εντοπίζονταν και στη Λέ-
σβο να μένουν σε αντίσκηνα ή μικρές 
καλύβες, κυρίως στα ορεινά του νησιού. 
Αν και λέγεται πως η καταγωγή τους εί-
ναι ελληνική –έχοντας απολέσει βέβαια 
κάθε εθνική συνείδηση– και συμπαθού-
σαν τους Χριστιανούς και τιμούσαν την 
Παναγία, εγκατέλειψαν τη Λέσβο μαζί 
με τους Τούρκους κατά την ανταλλαγή 
πληθυσμών το 1923.

Στο βιβλίο του, ο κ. Χουτζαίος ανα-
φέρεται στο τουρκικό κράτος, την κα-
ταγωγή των Τούρκων και τις εθνότητες 
της γειτονικής χώρας, αλλά και στην 
παρουσία των Γιουρούκων στην Ελλά-
δα και πιο συγκεκριμένα σε Θράκη, 
Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά και στη 
Μικρά Ασία. Ειδική αναφορά, βέβαια, 
κάνει και στην προϊστορία και ιστορία 
της Λέσβου, όπως και στην παρουσία 
των Γιουρούκων εδώ, μέσα από μαρτυ-
ρίες και αναφορές εποχής.

Πρόκειται για το 30ό σύγγραμμα 
του κ. Χουτζαίου από το 1965, από τα 
οποία κυκλοφορούν τα 13. Φυσικός – 
Μαθηματικός, ο ίδιος, τέως Διευθυντής 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλή-
νης και συνταξιούχος ειδικός Πάρε-
δρος του τέως Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του Αθηνών, με πλούσιο ερευνητικό 
και συγγραφικό (όπως φαίνεται και από 
τον αριθμό των συγγραμμάτων) έργο. 
Οι μελέτες και τα βιβλία του αφορούν 
τόσο το επιστημονικό του αντικείμενο, 

όσο και ευρύτερα τον πολιτισμό της 
Λέσβου.

Αν. Χατζηδιάκος

Νίκος Περέλης
“Οδυσσέας”
Το λιοντάρι της Ρούμελης
Θεατρικό κείμενο
Σελ. 238
Εκδόσεις Αγγελάκη
Αθήνα 2021

Μόλις κυκλοφόρησε 
το νέο βιβλίο “Οδυσ-
σέας το λιοντάρι της 
Ρούμελλης” με θεα-
τρικό κείμενο του συ-
μπατριώτη μας σκηνο-
θέτη και συγγραφέα 
Νίκου Περέλη. 

Ο Νίκος Περέλης 
γεννήθηκε στη Μυτιλήνη σπούδασε 
Θέατρο στη σχολή του Εθνικού Θε-
άτρου, και στο Πανεπιστήμιο του Κε-
μπέκ, στον Καναδά.

Δημιουργός της Πειραματικής Σκη-
νής του Εθνικού Θεάτρου, δίδαξε Θέ-
ατρο και έγραψε πολλά θεατρικά έργα.

Το θεατρικό κείμενο “Οδυσσέας” το 
λιοντάρι της Ρούμελης, στηρίχτηκε σε 
ιστορικά αρχεία, σε κείμενα, έγγραφα 
και αφηγήματα 50 συγγραφέων. 

Βασίζεται σε δραματοποιημένα στιγ-
μιότυπα από την τραγική πορεία του 
Οδυσσέα Ανδρούτσου στην αρχή της 
επανάστασης (1821-1825).

Παρουσιάζει τα ιστορικά γεγονότα, 
που διαμορφώθηκαν και διαμόρφωσαν 
την πορεία της επανάστασης, από την 
παρουσία και δράση του Οδυσσέα Αν-
δρούτσου.

Το κείμενο κινείται ανάμεσα στο γε-
γονός και στη δραματουργική παρέμ-
βαση. 

Στόχος του συγγραφέα είναι να ζω-
ντανέψουν οι ιστορικές λεπτομέρειες 

τα λεσβιακόν αέρα που μέχρι σήμερα 
διαβάζονται ευχάριστα και με ζωηρό 
ενδιαφέρον.

Αργότερα ακολούθησε ο Αρ. Κοτζα-
μάνης με επίσης αξιόλογα τεύχη όχι 
πολλά όμως, μιας και τον σταμάτησε 
η πρόωρη εκδημία του. Σήμερα συνε-
χιστής της ιδέας αυτής είναι ο εκδοτι-
κός οίκος «Μύθος Γκρουπ ΕΠΕ» και η 
«ψυχή» της δουλειάς ο ρέκτης φιλόλο-
γος Παναγιώτης Σκορδάς στους οποί-
ους εύχομαι μακρόχρονη παραγωγική 
προσφορά.

Το φετινό «Λεσβιακό ημερολόγιο 
2022» -ένας τόμος 391 σελίδων- έδω-
σε και πάλι το παρόν. Καλοφτιαγμένο 
και με εξαιρετικά ενδιαφέρον περιεχό-
μενο είναι το κατά σειράν δωδέκατο 
δημιούργημα του εκδοτικού οίκου που 
προαναφέρθηκε.

Θα αποφύγω τη διαδικασία να αρα-
διάσω τα περιεχόμενα του τόμου -εί-
ναι όλα γνήσιου, φρέσκου λεσβιακού 
χαρακτήρα, αξιόλογα δημιουργήματα  
έμπνευσης, εμβρίθειας ή εξονυχιστικής 
μελέτης- και αντ’ αυτού θα προσπα-
θήσω πολύ σύντομα να μεταφέρω το 
πνεύμα και την ανάγκη αυτής της έκδο-
σης, να αναλύσω τουτέστιν όσο μπορώ 
τα μηνύματα που απορρέουν απ’ αυτό 
το ημερολόγιο.

Η Λέσβος, συνεχίζει να ακολουθεί, 
πεισματικά θα έλεγα, την παράδοση 
να διακρίνεται στο τρίπτυχο «γράμ-
ματα-τέχνες-πολιτισμός». Ένας τόπος 
με ξεχωριστή καλλιέργεια και ανώτερη 
πνευματική υπόσταση που δεν παύει να 
δίνει το παρόν σε κάθε ευκαιρία.

Είτε λογοτεχνική είναι η προσφορά, 
με τη μορφή της πρώτης ανάγνωσης ή 
της αρχαιολογίας ή της ιστορίας ή και 
της γραμματολογίας -γράμματα- είτε 
εικαστική ή αρχιτεκτονική ή μουσική ή 
και εκκλησιαστική είναι η προσέγγιση 
-τέχνες- κι όλη η κατάταξη της ύλης, η 
έκφραση των μηνυμάτων, η απόδοση 

της προσπάθειας για κάτι ξεχωριστό, 
ιδιαίτερο -πολιτισμός- είναι μια ακο-
λουθία που ζωντανεύει και πιστοποι-
είται ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο 
ημερολόγιο του «Σκορδά».

Με απλή αξιολόγηση, ένα σύνολο πο-
νημάτων, ένα βιβλίο-δείγμα που αποδί-
δει με απόλυτα σαφή τρόπο αυτό που 
κάποιος θα αποκαλούσε «Ναι, αυτό θα 
πει Λέσβος». Που απαλλάσσει τον εν-
διαφερόμενο από περιττή έρευνα, από 
άγονη αναζήτηση και κατευθύνει την 
προσοχή του στο συγκεκριμένο έργο 
που συγκροτήθηκε με υπευθυνότητα 
και πόνο ψυχής, αυτό που συνηθίσαμε 
να λέμε μεράκι.

Ας μου επιτραπεί να συγχαρώ τους 
συντελεστές της δημιουργίας του «Λε-
σβιακού Ημερολογίου 2022» και να 
συμφωνήσω μαζί τους στις προσπά-
θειές τους για την προβολή του νησιού 
μας που τόσο του αξίζει.

Στρατής Αλ. Μολίνος

Γεώργιου Μ. Χουτζαίου
“Οι Γιουρούκοι της νήσου Λέσβου”
Εκδόσεις «Δεσμός»
Μυτιλήνη 2021

Ένα νέο βιβλίο του 
πολυγραφότατου Γε-
ώργιου Μ. Χουτζαίου 
κυκλοφορεί αυτή την 
περίοδο, στο οποίο 
συνεχίζει την κατα-
γραφή του πολιτιστι-
κού αποτυπώματος 
της Λέσβου. 

Στο βιβλίο «Οι Γιουρούκοι της Ελλά-
δας, Οι Γιουρούκοι της νήσου Λέσβου», 
που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Δε-
σμός», καταπιάνεται με τους Γιουρού-
κους, τόσο γενικότερα στον ελλαδικό 
χώρο όσο και ειδικότερα στο νησί μας.

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας και 
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O ασθενής μετάO ασθενής πριν

Πρωτοποριακή επέμβαση πραγματοποίησε
ο συμπατριώτης μας χειρουργός οφθαλμίατρος 

Γιάννης Μάλλιας!
Γράφει ο Θεόδωρος Πλατσής

Πρωτοποριακή επέμβαση πραγματο-
ποίησε ομάδα Ελλήνων ιατρών με επι-
κεφαλής της ομάδας τον Λέσβιο χει-
ρούργο οφθαλμίατρο Γιάννη Μάλλια. 
Αντιμετωπίστικε σπάνια νόσος που απει-
λούσε με τύφλωση 80χρονο άνδρα. Το 
σπάνιο αυτό περιστατικό δημοσιεύτηκε 
στο διεθνούς κύρους περιοδικό οφθαλ-
μολογίας ”Ophthalmology Journal”. 

Επίσης, ο επικεφαλής της ομάδας των 
Ελλήνων γιατρών χειρουργός οφθαλμί-
ατρος Γιάννης Μάλλιας, θα παρουσιά-
σει την πρωτοποριακή επέμβαση στο 
παγκόσμιο συνέδριο οφθαλμολογίας 
”World Ophthalmology Congress” το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ορλά-
ντο των ΗΠΑ 13-15 Ιουνίου 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τού δημοσι-
εύματος στο "Ophthalmology Journal" 
ο 80χρονος εμφάνισε και στα δυο μά-
τια μορφώματα, τα οποία με το πέρα-
σμα του χρόνου μεγάλωναν και πίεζαν 
τον βολβό παραμορφώνοντας τον κε-

ρατοειδή χιτώνα.
«Ο ασθενής, λόγω της παραμόρφω-

σης αυτής, έχανε σταδιακά την όρασή 
του και απειλούνταν με ολική τύφλωση 
αν δεν αντιμετωπιζόταν άμεσα η κα-
τάσταση» αναφέρει ο κ. Μάλλιας, και 
προσθέτει: «Μετά από μαγνητική τομο-
γραφία καθώς επίσης και κλινική εξέ-
ταση, διαπιστώθηκε ότι τα μορφώματα 
αυτά οφείλονταν σε κήλη του λίπους 
του κόγχου κάτω από τον επιπεφυκότα 
(επιφανειακός χιτώνας του ματιού)».

Η πάθηση είναι σπάνια, αυτό όμως 
που κάνει το περιστατικό ιδιαίτερο εί-
ναι το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο 
ασθενή τα μορφώματα μεγάλωσαν σε 
τέτοιο σημείο και πίεζαν τόσο πολύ 
τους οφθαλμικούς βολβούς με αποτέ-
λεσμα ο ασθενής να μην βλέπει.

Για την αντιμετώπιση της κατάστα-
σης, ο ασθενής έπρεπε να υποβληθεί 
σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση για 
την αφαίρεση των μορφωμάτων. Η χει-
ρουργική επέμβαση, η οποία έγινε την 
ίδια μέρα και στους δύο οφθαλμούς, 
πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της 
Αθήνας, διήρκησε 1,5 ώρα και στέφθη-
κε με απόλυτη επιτυχία.

Ο ασθενής παρουσίασε αμέσως βελ-
τίωση στην όραση του και αποχώρησε 
δυο ώρες αργότερα από το νοσοκομείο.

ΕπιστήμηΕπιστήμη
και να ενεργοποιήσουν την κρίση του 
αναγνώστη-θεατή.

Παρουσίαση των τραγικών στιγμών 
του ξεκινήματος της επανάστασης, με 
επίκεντρο την ολιγόχρονη τραγική πο-
ρεία, ενός σπουδαίου αγωνιστή. 

Θ.Π. 

Ελένη Σαραντίτη
“Κάποτε ο κυνηγός”
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις Πατάκη
Αθήνα 2021

Στο μυθιστόρημα 
“Κάποτε ο κυνηγός”, 
η συγγραφέας Ελένη 
Σαραντίτη, πραγματεύ-
εται το καυτό θέμα του 
επαναπατρισμού των 
Ελλήνων που ζούσαν 
στην Ανατολική Ευρώ-
πη, στηλιτεύοντας τα 

ρατσιστικά και ξενοφοβικά σύνδρομα 
της ελληνικής κοινωνίας.

Η συγγραφέας διαπραγματεύεται με 
δεξιοτεχνία μια σειρά καταστάσεων 
και συγκλονιστικών γεγονότων στη ζωή 
μιας οικογένειας προσφύγων από την 
Σοβιετική Ένωση.

Εμφύλιος, εκπατρισμός, οι προσπά-
θειες να ζήσουν και ν’ αναπτυχθούν 
στην καινούρια πατρίδα, η νοσταλγία 
για τον τόπο που άφησαν, οι καινούριοι 
δεσμοί, και παράλληλα, οι σπουδές, 
η πρόοδος και ο κόσμος μιας τρυφε-
ρής νεαρής ύπαρξης, μεγαλωμένης μες 
στην εμπιστοσύνη, την αγάπη, τη χαρά. 
Που δεν κράτησαν πολύ, καθώς η οι-

κονομική κρίση που ξεσπά στην τότε 
Σοβιετική Ένωση και ο ακατανίκητος 
πόθος της επιστροφής, μαζί, τους 
ωθούν οικογενειακώς σε νέες περιπέ-
τειες, τούτη τη φορά στην ίδια τους 
την πατρίδα, που τους μεταχειρίζεται 
σαν αποπαίδια, οδηγώντας τους σε νέα 
προσφυγιά...

Η νεαρή Ευρυδίκη που, γεννημέ-
νη από οικογένεια Ελλήνων πολιτικών 
προσφύγων στην Τασκένδη της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης αφομοίωσε, ό,τι κα-
λύτερο διέθεταν οι δυο πολιτισμοί και 
οι δυο πατρίδες, είναι η αφηγήτρια της 
οικογενειακής οδύσσειας. 

Η διήγηση της Ευρυδίκης αποκα-
λύπτει κι έναν ωραίο, συγκινητικό και 
ενθουσιώδη πρώτο έρωτα, που εμπο-
δίστηκε όμως στο ξεκίνημά του, διότι 
ο σκληρός “κυνηγός”, που είναι η ζωή, 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια...

Η νεαρή ηρωίδα, με τον ερχομό της 
στην Ελλάδα, εγκαθίσταται με την οικο-
γένειά της σε αγρόκτημα της Θεσσαλίας, 
όπου δουλεύουν εργάτες οι γονείς της.

O Σωτήρης, ο γιος των ιδιοκτητών την 
ερωτεύεται. Η ίδια όμως είναι επιφυλα-
κτική καθώς έχει βιώσει την απόρριψη 
και τον κοινωνικό αποκλεισμό από τους 
ντόπιους συμμαθητές της, ενώ οι άκαρ-
δοι γονείς του Σωτήρη, απομακρύνουν 
την οικογένεια από τη δούλεψή τους... 

Στο ενδιαφέρον μυθιστόρημα της 
Ελένης Σαραντίτη, παρουσιάζονται οι 
δύο διαφορετικοί κόσμοι, των ντόπιων 
και των οικονομικών προσφύγων, και 
προβάλλεται η σύγκρουση των διαφο-
ρετικών αντιλήψεων για την αξία των 
ανθρώπων.

Κ.Μ.-Π.

Επανόρθωση: Το ποίημα του Γιώργου Σαραντάρη “Μια φορά”, που είχε δημοσιευ-
τεί στην προηγούμενη Αιολίδα Νο 81, είχε γραφεί από τον ποιητή στα γαλλικά και η 
μετάφραση του έγινε από τον ποιητή Δημήτρη Καραμβάλη, συγγραφέα του βιβλίου 
“Γιώργος Σαραντάρης - Η διάφανη εγκαρτέρηση των αστεριών”.               Κ.Μ.-Π.
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Ψυχρός Πόλεμος μετατόπιζαν αλλού 
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Και 
μπορεί εκείνος ο ιός να μην ήταν κορω-
νοϊός (άλλωστε, ο πρώτος ανθρώπινος 
κορωνοϊός αναγνωρίστηκε εργαστηρια-
κά μόλις το 1965), αλλά ιός της γρίπης, 
όμως υπάρχουν πολλές ομοιότητες 
ανάμεσα στο τότε και στο τώρα, πέρα 
από το «Ground Zero» της νόσου, που 
και στις δύο πανδημίες, όπως και σε άλ-
λες, βρισκόταν στην Κίνα.

Η ανθρωπότητα το 1957 αιφνιδιάστη-
κε, αφού ήρθε αντιμέτωπη με ένα νέο 
στέλεχος του ιού της γρίπης, το Η2Ν2, 
που μεταδιδόταν πάρα πολύ εύκολα, 
αερογενώς, σε έναν πληθυσμό που δεν 
είχε καμία ανοσία σ’ αυτό, όπως και 
με τον SARS-CoV-2. Μέχρι τις αρχές 
Ιουνίου ο ιός είχε ήδη διασπαρεί στην 
Αμερική και στην Ευρώπη, με τη Μεγά-
λη Βρετανία και την Ιταλία να δοκιμά-
ζονται ιδιαίτερα. Τα μεγάλα οικονομικά 
κέντρα, λόγω της υψηλής διασυνδεσι-
μότητάς τους, ήταν αυτά που επλήγη-
σαν περισσότερο, όπως ακριβώς συνέ-
βη και με τον νέο κορωνοϊό.

Το πρώτο κύμα ακολουθήθηκε από 
ένα δεύτερο, πολύ πιο έντονο. Είχε 
μεσολαβήσει, το καλοκαίρι, μια ύφε-
ση, με σχετικά ήπια κυκλοφορία του 
ιού αλλά και πολλές εστίες υπερμετά-
δοσης – όπως συνέβη και στην τωρι-
νή πανδημία. Τον Σεπτέμβριο και τον 
Οκτώβριο του 1957, μετά το άνοιγμα 
των σχολείων και την αλλαγή του και-
ρού, η επιδημία αναζωπυρώθηκε ξανά, 
και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Το 25% 
των ασθενών με σοβαρές επιπλοκές 
κατέληγε. Κύρια αιτία θανάτου, εκτός 
από την ιογενή πνευμονία, ήταν και η 
βακτηριακή πνευμονία, από σταφυλό-
κοκκο. Οι αμερικανικές αρχές καλού-
σαν τους πολίτες να παραμείνουν στα 
σπίτια τους και να μην πηγαίνουν στα 
νοσοκομεία, εκτός αν ήταν σοβαρά 
άρρωστοι, γιατί οι υγειονομικές δομές 

υφίσταντο τεράστια πίεση και ήταν στα 
όρια της κατάρρευσης.

Οι προσπάθειες για την παρασκευή 
αποτελεσματικού εμβολίου είχαν ήδη 
ξεκινήσει στις ΗΠΑ, με τη χρήση εμ-
βρυοφόρων αυγών όρνιθας, και πράγ-
ματι αυτό κυκλοφόρησε μόλις τρεις 
μήνες μετά τον εντοπισμό των πρώτων 
κρουσμάτων σε αμερικανικές στρατιω-
τικές βάσεις στον Ειρηνικό. Η πρόβλεψη 
ήταν ότι η αποτελεσματικότητά του θα 
κυμαίνεται από 45% έως 60%. Οι αμερι-
κανικές φαρμακοβιομηχανίες, μάλιστα, 
δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 8 εκατ. δό-
σεις έως το τέλος του 1957 και άλλες 50 
εκατ. δόσεις στις αρχές του 1958.

Πρώτη εμβολιάστηκε το καλοκαίρι 
εκείνης της χρονιάς μια νεαρή νοση-
λεύτρια στη Νέα Υόρκη. Ακολούθησαν, 
άμεσα, οι στρατιώτες και στη συνέχεια 
αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί, οδηγοί των μέσων μαζικής μετα-
φοράς και τηλεφωνήτριες, καθώς και 
οι άνω των 60 ετών, ανάμεσά τους ο 
πρόεδρος Αϊζενχάουερ. Βέβαια, οι τε-
χνολογικές δυνατότητες εκείνης της 
εποχής ήταν σαφώς περιορισμένες και, 
όπως αναμενόταν, ένα ποσοστό όσων 
είχαν εμβολιαστεί δεν ανέπτυσσαν τα 
προσδοκώμενα αντισώματα.

Ενα τρίτο κύμα ακολούθησε τον 
Μάρτιο του 1958, σε Ασία, Αμερική 
και Ευρώπη. Ηταν ηπιότερο από όσο οι 
επιστήμονες φοβούνταν και σταδιακά 
έσβησε. Αυτό εξηγείται από την ανοσία 
που είχε αρχίσει να αποκτά ο πληθυ-
σμός, όπως και από την κατανόηση και 
σωστή εφαρμογή των μέτρων δημόσι-
ας υγείας.

Στη διάρκεια της ασιατικής γρίπης 
1957-1958 οι κυβερνήσεις αντέδρασαν 
άλλες ταχύτερα και άλλες με καθυστέ-
ρηση, άλλες αποτελεσματικά και άλλες 
κάνοντας σοβαρά λάθη στη διαχείριση 
της κρίσης, όπως και στις μέρες μας. 
Ηταν η πρώτη φορά στη σύγχρονη 

Η πανδημία και τα λάθη που ξεχάσαμε
Η ασιατική γρίπη του 1957 και οι πολλές ομοιότητές της 

με τη σύγχρονη περιπέτεια του SARS-CoV-2

Γράφουν οι Αθανάσιος Τσαγκρής*, Κωνσταντίνος Τσιάμης**

Στα μέσα Απριλίου του 1957, ένα μι-
κρής έκτασης δημοσίευμα στους New 
York Times ενημερώνει τους αναγνώ-
στες για μια επιδημία γρίπης που έχει 
ξεσπάσει στην Ασία, στο Χονγκ Χονγκ, 
ανάμεσα σε πληθυσμό προσφύγων 
από την Κίνα. Ηδη περίπου 250.000 
άνθρωποι έχουν αρρωστήσει – σχεδόν 
το 10% του πληθυσμού της βρετανικής 
αποικίας. Οι αμερικανικές υγειονομι-
κές αρχές θορυβούνται, μια και πολλοί 
Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στις 
βάσεις του Ειρηνικού. Ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), όμως, 
μετράει μόλις δώδεκα χρόνια από την 
ίδρυσή του και δεν έχει προλάβει να 
αναπτύξει ένα επαρκές σύστημα διε-
θνούς επιδημιολογικής επιτήρησης. Η 
επιδημία, βέβαια, έχει ξεκινήσει λίγους 
μήνες νωρίτερα, από την κινεζική επαρ-
χία Γιουνάν. Αλλά η Κίνα δεν είναι ακό-
μη μέλος του ΠΟΥ (προσχώρησε το 
1981) και δεν κοινοποιεί στοιχεία για 
την πορεία της νόσου.

Η ασιατική γρίπη του 1957-1958, 
όπως έχει πλέον καταγραφεί στην 
Ιστορία, σύντομα εξαπλώθηκε σε όλο 
τον πλανήτη, μέσω των πολυσύχνα-
στων λιμανιών της Ανατολής και των 
πυκνών εμπορικών δικτύων της Δύσης, 
και έπληξε με σφοδρότητα την Ευρώ-
πη που προσπαθούσε να ορθοποδήσει 
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Βό-
ρεια Αμερική και τη Σοβιετική Ενωση, 
προκαλώντας σχεδόν 2 εκατ. θανά-
τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
– αν και εκτιμάται ότι υπήρξε σημαντι-

κή υποδήλωση. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ακόμα και τότε, σε μια εποχή που 
οι αεροπορικές μετακινήσεις ήταν πολύ 
περιορισμένες αλλά αναπτύσσονταν, 
πολλοί θεωρούσαν ότι και οι πτήσεις 
συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της 
πανδημίας.

Η νοσηλεύτρια Μάρτζορι Χιλ ήταν η 
πρώτη που εμβολιάστηκε για την ασι-
ατική γρίπη, το καλοκαίρι του 1957 
στη Νέα Υόρκη. Ακολούθησαν, άμε-
σα, ένστολοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές 
και οδηγοί μέσων μαζικής μεταφοράς. 
Φωτ. A.P.

Πολλά από όσα ήδη έχουν αναφερ-
θεί θυμίζουν αυτά που βιώνουμε τον 
τελευταίο χρόνο. Και μολονότι η παν-
δημία του SARS-CoV-2 συχνά συγκρί-
νεται με την ισπανική γρίπη του 1918 
(αυτό γίνεται κυρίως λόγω της μεγάλης 
«αναγνωρισιμότητάς» της και του πλή-
θους των μελετών που έχουν γίνει γι’ 
αυτήν), η τωρινή πανδημία περισσότε-
ρο προσομοιάζει με τη «σβησμένη» 
από την ιστορική μνήμη ασιατική γρίπη 
του 1957-1958. 

Γιατί ξεχάστηκε τόσο γρήγορα η συ-
γκεκριμένη πανδημία; Επειδή οι κοινω-
νίες τότε ήταν πολύ πιο εξοικειωμένες 
με μεταδοτικά νοσήματα (όπως η φυ-
ματίωση, η ευλογιά και η χολέρα) από 
όσο εμείς σήμερα, μια και τα αντιβι-
οτικά και οι εμβολιασμοί μόλις είχαν 
ξεκινήσει να χρησιμοποιούνται ως ερ-
γαλεία δημόσιας υγείας. Αλλά και επει-
δή οι προσπάθειες ανασυγκρότησης 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο 
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Τα πουλιά στο μύθο
Γράφει ο Γρηγόρης Τσούνης*

Τα πουλιά από τις παλαιότατες επο-
χές, εξήψαν τη φαντασία των ανθρώ-
πων. Η πτήση τους, τα όμορφα χρώμα-
τα τους και η ανεξήγητη πολλές φορές 
συμπεριφορά τους έδωσαν υλικό σε 
πλήθος μύθων, λαϊκών παραδόσεων, 
παροιμιών και τραγουδιών.

Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, 
υπάρχουν πολλές μεταμορφώσεις αν-
θρώπων σε πουλιά, μετά από εντολή 
θεών ή θεοτήτων, για τιμωρία ή από 
οίκτο προς τους ταλαιπωρημένους αν-
θρώπους.

Σχετικά με το Αηδόνι υπάρχουν πολ-
λοί μύθοι. Ο παλαιότερος όμως είναι 
αυτός που συναντάμε στην Οδύσσεια. 
Η Αηδών ήταν κόρη του Πανδάρεου 

και γυναίκα του Θηβαίου Ζύθου από 
τον οποίο απέκτησε μόνο ένα γιο, τον 
Ίτυλο. Γι΄ αυτό ζήλευε τη συννυφάδα 
της Νιόβη που είχε πολλούς γιούς. Από 
την ζήλια της, μάλιστα, προσπάθησε να 
σκοτώσει τον πρωτότοκο γιο της Νιό-
βης, τον Αμαλέα, την ώρα που κοιμό-
ταν, αλλά από λάθος σκότωσε το δικό 
της γιο, τον Ίτυλο. Οι θεοί τη λυπήθη-
καν για τη μεγάλη της συμφορά και τη 
μεταμόρφωσαν σε Αηδόνι.

Την αρχαιότερη μορφή αυτού του 
μύθου μας τη δίνει ο Όμηρος στην 
Οδύσσειά του (Τα, 518-524):

Ο Δίας εξάλλου, ο μεγάλος βασι-
λιάς των θεών, μεταμόρφωσε πολ-
λούς ανθρώπους σε πουλιά. Μερικοί 

Αηδόνι Ερωδιός λίμνης

ιστορία που κλήθηκαν να κρατήσουν 
ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια υγεία 
και στην αδιατάρακτη συνέχιση της κοι-
νωνικής και οικονομικής ζωής.

Αρχικά δεν προτάθηκε περιορισμός 
των μετακινήσεων ή τήρηση αποστάσε-
ων. Πολλές χώρες θεώρησαν άσκοπο 
τον διασυνοριακό έλεγχο ή την καρα-
ντίνα για τα ύποπτα κρούσματα. Αλλά 
και όπου αυτές οι δράσεις αποφασί-
στηκαν, ακούγονταν φωνές, ακόμα και 
από τον Τύπο, επικριτικές για τα μέτρα. 
Στη συνέχεια, όμως, και ενώ η πανδη-
μία επέμενε, κάποιες χώρες επέβαλαν 
στους πολίτες περιορισμούς στις εσω-
τερικές μετακινήσεις και στα ταξίδια. 
Σε αρκετές, οι επιχειρήσεις και τα σχο-
λεία παρέμειναν κλειστά για μεγαλύτε-
ρα ή μικρότερα διαστήματα, ανάλογα 
με την επιδημιολογική κατάσταση. Και, 
φυσικά, τα πλήγματα στη διεθνή οικο-
νομία ήταν βαριά, ενώ δεν έλειψαν οι 
αντιδράσεις και οι πολιτικοί τριγμοί.

Επίσης, μέσα στο ψυχροπολεμικό κλί-
μα εκείνων των χρόνων γεννήθηκαν δι-
άφορες θεωρίες συνωμοσίας: για τους 
Αμερικανούς, ο ιός είχε «κατασκευα-
στεί» από τους κομμουνιστές, ενώ για 
τους Σοβιετικούς, οι μεταλλάξεις του 
ιού προκλήθηκαν από τις αμερικανικές 
πυρηνικές δοκιμές στον Ειρηνικό. Ση-
μειωτέον ότι ο ανταγωνισμός τους είχε 
ενταθεί τον Οκτώβριο του 1957 με την 
αποστολή από την ΕΣΣΔ του πρώτου 
τεχνητού δορυφόρου στο Διάστημα – 
του Sputnik.

Πάντως, παρά τις αδυναμίες της επι-
δημιολογικής επιτήρησης και το γε-
γονός ότι τα συστήματα υγείας απο-
δείχθηκαν απροετοίμαστα, και εκείνη 
η πανδημία, όπως και αυτή που βιώ-
νουμε, έχουν δώσει σημαντική ώθηση 
στην επιστήμη. Η ασιατική γρίπη του 
1957-1958 θεωρείται ορόσημο για την 
έναρξη της «χρυσής εποχής» των αντι-
βιοτικών αλλά και των εμβολίων κατά 

της γρίπης. Δεν είναι τυχαίο ότι στην 
αμέσως επόμενη πανδημία γρίπης, του 
1968, το εμβόλιο παρασκευάστηκε 
μέσα σε μόλις 66 ημέρες.

Ο πρωτοπόρος Μορίς Χίλμαν ήταν 
από τους πρώτους που προέβλεψαν 
την επικίνδυνη δυναμική της επιδημί-
ας, πριν ακόμα ξεφύγει από το Χονγκ 
Κονγκ και εξαπλωθεί στον υπόλοιπο 
κόσμο. Και ενώ οι επίσημες υγειονομι-
κές αρχές κωλυσιεργούσαν, ο ίδιος και 
οι συνεργάτες του στο Walter Reed 
Army Medical Research Institute απο-
δόθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να 
παρασκευάσουν ένα εμβόλιο. 

Ο πρωτοπόρος Αμερικανός μικρο-
βιολόγος δρ Μορίς Χίλμαν είναι ο επι-
στήμονας πίσω από το εμβόλιο της ασι-
ατικής γρίπης του 1957-1958. Πριν καν 
λάβει την έγκριση της κυβέρνησης των 
ΗΠΑ, o 38χρονος τότε Χίλμαν πήρε το 
ρίσκο να προχωρήσει στην παραγωγή 
του εμβολίου συνεργαζόμενος με έξι 
φαρμακοβιομηχανίες, ώστε να εξασφα-
λίσει επάρκεια δόσεων. Στις επόμενες 
δεκαετίες –και μέχρι τον θάνατό του, 
το 2005, από καρκίνο– ανακάλυψε 
περισσότερα από σαράντα εμβόλια. 
Οκτώ από τα βασικά εμβόλια που χο-
ρηγούνται σήμερα στις ΗΠΑ (ιλαράς, 
παρωτίτιδας, ερυθράς, ηπατίτιδας Α, 
ηπατίτιδας Β, πνευμονιόκοκκου, μηνιγ-
γίτιδας, αιμόφιλου ινφλουέντζας) είναι 
φόρμουλες που αναπτύχθηκαν στο ερ-
γαστήριό του. Εχει, δηλαδή, σώσει εκα-
τομμύρια ζωές.

(Αναδημοσίευση από την Καθημερινή 4/4/21)
 * Ο κ. Αθανάσιος Τσακρής είναι καθηγητής 
Μικροβιολογίας, διευθυντής Εργαστηρίου Μι-
κροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, αντιπρύτα-
νης του ΕΚΠΑ.
* * Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάμης είναι επίκου-
ρος καθηγητής Ιστορίας Δημόσιας Υγείας και 
Μετακινούμενων Πληθυσμών στο Τμήμα Δη-
μόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.
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απ΄ αυτούς είναι ο Αιγυπιός που έγινε 
θαλάσσιος Γύπας, η Τιμάνδρα που έγι-
νε Μελισσοφάγος, η Βούλις που έγινε 
Βουτηχτάρι, ο Αιγωλιός, ένας νεαρός 
Κρητικός, και οι φίλοι του που μπήκαν 
στο ιερό άντρο του Δία για να κλέψουν 
μέλι από τις ιερές μέλισσες και οι οποί-
οι μεταμορφώθηκαν από τις Μοίρες σε 
πουλιά προκειμένου να γλιτώσουν από 
το θυμό του Δία.

Η Αλκυόνη, κόρη του Αιόλου και της 
Αιγιάλης και σύζυγος του Κήυκα, βασι-
λιά της Τραχινίας, μεταμορφώθηκε από 
τους θεούς στο ομώνυμο πουλί και ο 
άντρας της σε γλάρο, επειδή εκείνος 
την αποκαλούσε Ήρα και εκείνη εκεί-
νον Δία. Επειδή δεν έφτιαχνε τη φωλιά 
της κοντά στην ακτή και τα κύματα την 
κατέστρεφαν, ο Δίας τη λυπήθηκε και 
διέταξε τους ανέμους να σταματήσουν. 
Τότε ο καιρός καλοσύνεψε και η Αλκυ-
όνη μπόρεσε να κλωσήσει τ αβγά της. 
Αυτές είναι οι Αλκυονίδες μέρες.

Σύμφωνα με την μυθολογία, η Κο-
ρωνίς, κόρη του Κορωνέα και μητέρα 
των Χαρίτων, μεταμορφώθηκε από την 
Αθηνά σε Κουρούνα για να γλιτώσει 
από την καταδίωξη του Δία που ήταν 
ερωτευμένος μαζί της. 

Στην ελληνική μυθολογία, υπάρχουν, 
επίσης, πολλοί μύθοι με ήρωα τον Κύ-
κνο. Ο Κύκνος, γιος του Ποσειδώνα και 
της Καλύκης, ήταν σύμμαχος των Τρώ-
ων και εμπόδισε για καιρό με τον στό-
λο του την απόβαση των Ελλήνων μέχρι 
που συγκρούσθηκε με τον Αχιλλέα. Ο 
Κύκνος ήταν άτρωτος στα χτυπήματα 
χάρη στην θεϊκή καταγωγή του, γι΄ αυτό 
και ο Αχιλλέας προσπάθησε να τον πνί-
ξει, πέφτοντας επάνω του. Όμως ο πα-
τέρας του Ποσειδώνας δεν τον άφησε 
να πεθάνει και τον μεταμόρφωσε στο 
γνωστό πτηνό.

Ο Ασκάλαφος, κατά την μυθολογία, 
ήταν γιος της Νύμφης Στυγός και του 
Αχέροντα. Βρισκόταν μέσα στον κήπο 

Αλκυόνη

του Άδη όταν είδε την Περσεφόνη να 
τρώει ένα σπυρί ροδιού, διακόπτοντας 
έτσι την νηστεία της και χάνοντας, χω-
ρίς να το καταλάβει, κάθε ελπίδα να 
ξαναγυρίσει στον Επάνω Κόσμο. Ο 
Ασκάλαφος την πρόδωσε στον Πλού-
τωνα και η Δήμητρα, γεμάτη οργή, τον 
μεταμόρφωσε σε Κουκουβάγια.

Στην αρχαία ελληνική μυθολογία 
συχνότατα αναφέρονται επίσης περι-
πτώσεις ομαδικών μεταμορφώσεων 
ανθρώπων σε πουλιά. Η Ακανθυλίς, για 
παράδειγμα, ήταν κόρη του Αυτόνοου 
και της Ιπποδάμειας και είχε τέσσερις 
αδελφούς, τον Άνθο, τον Ερωδιό, τον 
Σχοινέα και τον Άκανθο. Τα τέσσε-
ρα αδέλφια είχαν πολλά χωράφια που 
όμως δεν τα καλλιεργούσαν, με αποτέ-
λεσμα να γεμίσουν σκίνα και αγκάθια. 
Κάποια μέρα ο Άνθος πήγε να μαζέψει 
από το βοσκοτόπι τους τα άλογα που 
ήταν η κύρια ασχολία της οικογένειας, 
αλλά εκείνα, θέλοντας να το εγκαταλεί-
ψουν, εξαγριώθηκαν και τον σκότωσαν. 
Η οικογένεια έπεσε σε μεγάλη θλίψη 
και τότε ο Δίας με τον Απόλλωνα τους 

μεταμόρφωσε σε πουλιά. Ο Αυτόνοος 
έγινε Γύπας, η Ιπποδόμεια Κατσουλιέ-
ρης και ο Άνθος, ο Ερωδιός, ο Σχοινέ-
ας, ο Άκανθος και η Ακανθυλίδα μετα-
μορφώθηκαν στα πουλιά που πήραν τα 
ονόματα τους. Ο Άκανθος και η Ακαν-
θυλίδα είναι δύο είδη Καρδερίνα, ενώ 
ο Σχοινέας είναι το πουλί Σχοίνικλος ή 
Σχοινοπούλι.

Εκτός απ’ τις ομαδικές μεταμορ-
φώσεις, στις μυθολογία υπάρχει και 
πλήθος μεμονωμένων. Ο Πριαμίδης 
Αίσακτος θρηνώντας τη γυναίκα του 
Αστερόπη, έγινε θαλασσοπούλι. Ο βα-
σιλιάς της Κω, Μέροψ, θρηνώντας κι 
αυτός τη γυναίκα του μεταμορφώθη-
κε από την Ρέα σε αετό. Ο Δαιδαλίων, 
για ν΄ απαλλαγεί από την θλίψη του για 
το θάνατο της κόρης του Χιόνης, με-
ταμορφώθηκε από τον Απόλλωνα σε 
γεράκι. Η Φάττα, χάνοντας τα καλύτε-
ρα βόδια της όταν νικήθηκε σε αγώνα 
τραγουδιού, ζήτησε απ΄ τους θεούς να 
γίνει πουλί, με αποτέλεσμα να την με-
ταμορφώσουν σε Φάσσα.

Αλλά ο Δίας, πολλές φορές, όταν εμ-

Γεράκι
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φανιζόταν στους ανθρώπους, έπαιρνε 
τη μορφή πουλιού, άλλοτε γινόταν αε-
τός, άλλοτε κούκος και άλλοτε κύκνος. 
Σύμφωνα με μύθο των Αργείων, στην 
πρώτη του ερωτική επαφή με την Ήρα 
πήρε τη μορφή κύκνου, ως σύμβολο 
της άνοιξης και της γόνιμης ένωσης των 
θεών που συντηρεί τη ζωή στη φύση.

Εξάλλου, πολλές προσωνυμίες των 
θεών έχουν τη ρίζα τους στο βασίλειο 
των πτηνών. Για παράδειγμα, Αίθυια 
(πάπια) είναι ένα από τα επίθετα της 
Αθηνάς στη Μεγαρίδα, καθώς, σύμφω-
να με το μύθο, η θεά μεταμορφώθηκε 
σε πάπια για να μεταφέρει με ασφάλεια 
τον Κέρκοπα στα Μέγαρα κάτω από τις 
φτερούγες της.

Πολλές φορές οι μύθοι φαίνεται να 
πηγάζουνε από το γεγονός πως στους 
ανθρώπους οι φωνές αρκετών πουλιών 
μοιάζουν με θρήνο – άποψη άλλωστε 

που έχει διατυπώσει και ο Παυσανίας 
(Αττικά, XLI 9). Φυσικά αυτό που εμείς 
ακούμε και θεωρούμε θρήνο ενός που-
λιού, για το ίδιο σημαίνει εντελώς δια-
φορετικά πράγματα – παρατήρηση που 
είχε κάνει ο Πλάτωνας: «ουδέ αυτή η τε 
αηδών και χελιδών και ο έποψ αδήφασι 
δια λύπην θρηνούντα άδειν. Αλλ΄ούτε 
μοι φαίνεται λυπούμεθα άδειν ούτε οι 
κύκνοι» (Φαίδων ή περί Ψυχής, 85α).

Ακολουθώντας, τέλος τη θεματολό-
για της αρχαιοελληνικής μυθολογίας και 
η νεοελληνική λαϊκή παράδοση έχει κι 
αυτή με την σειρά της να επιδείξει με-
γάλο αριθμό παραμυθιών και ιστοριών, 
που αναφέρονται στην μεταμόρφωση 
ανθρώπων σε πουλιά.

*Ο Γρηγόρης Τσούνης είναι βιολόγος ορνι-
θολόγος και συγγραφέας.

Βουτηχτάρι
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