
 1922 - 2022, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή (σελ. 10)

Το καστρο της Μυτιλήνης, το 3ο μεγαλύτερο της Μεσογείου (σελ. 14)

PRES
S

 P
O

ST

PRE
SS

 P
O

ST

Κω
δι
κό
ς 

01
71

26

Χ+
7

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ”

83
Τεύχος

Τε
ύχ
ος

 8
3

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2022

Α
ιο

λί
δ
α

Α
π

ρί
λι

ος
 -

 Μ
άι

ος
 -

 Ι
ού

νι
ος

 2
0

2
2



1

Θεόδωρος Πλατσής
Στρατής Μολίνος

Δημήτρης Νικορέτζος

ASTERIAS G.D.G. ΕΠΕ
Λεωφ. Βεΐκου 14, 11147 Γαλάτσι, Αθήνα

τηλ.: 210 865 0236, fax: 210 865 2088
E-mail: lespar@asterias.gr

Συνεργασίες αποστέλλονται υπόψη 
Θ. Πλατσή, Αγίας Ζώνης 42, 11364 Αθήνα, τηλ.: 210 865 0236, 

φαξ: 210 865 2088, e-mail: lespar@asterias.gr

Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή
Αγίας Ζώνης 42, 113 64 Αθήνα

Τηλ.: 210 867 4520

Επιμέλεια Ύλης: Θεόδωρος Πλατσής

Διορθώσεις: Στρατής Μολίνος

Υπεύθυνος του site: Θεόδωρος Πλατσής

Χειριστής: Παύλος Καρυωτέλλης

“Λεσβιακή Παροικία” Ζήνωνος 29-31, 104 37 Αθήνα,
τηλ.: 210 523 7789, fax: 210 865 2088

e-mail: lesvos@lesviaki-parikia.gr - site: www.lesviaki-parikia.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ"

ISSN 2459-3265



2 3

σελ.

Εν Λευκώ Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή 3

Σημείωμα της Σ.Ε. Χρήσιμες πληροφορίες  4

Μικρές & μεγάλες ειδήσεις Επιμέλεια Θ. Πλατσής 5-9

Αφιέρωμα 1922 - 2022, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και 
 τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 10-13
 - Επιμέλεια Θ. Πλατσής 

Οδοιπορικό στη Λέσβο Το Βυζαντινό - Οθωμανικό Κάστρο της Μυτιλήνης -  
 Λούπου Αθηνά-Χριστίνα 14-16
 Τα αρχοντικά της Μυτιλήνης - Άσπα Κοπανέλλη - Αβαγιανού 17-18

Χρονογράφημα Κάτι συμβαίνει απόψε... - Στράτος Δουκάκης 19-20 
 Η φρίκη του πολέμου - Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή 21-23

Λαογραφία Tα πασχαλινά ήθη και έθιμα της Λέσβου 24-25
 Πρωτομαγιά και πρωτομαγιάτικο στεφάνι 26-27
  - Επιμέλεια Θ. Πλατσής  
 Έσπασα του γ’δίμ - Τάσος Μακρής 28-29
 Η Μυτιληνιά ντοπιολαλιά - Γιάννης Μαντάς 29

Λογοτεχνία Δημήτριος Παπανικολής - Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης 30-31  
 Μια Γερμανίδα τουρίστρια στα Βατερά του 1957 και ο «Γαλάζιος   
 Δούναβης» - Βασίλης Ψαριανός 32-35
 Το Πάσχα στο χωριό... τότε! - Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή 36-37
 Έτσι είναι η ζωή... - Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή 38-39  
Ιστορία «Κάτι που ίσως δεν γνωρίζαμε» - Στρατής Αλ. Μολίνος 40
 «Συνέβη στη Λέσβο...» - Στρατής Αλ. Μολίνος 40-43

Πρόσωπα Ο Βασίλης Αρχοντίδης της Μόριας - Δημήτης Σαραντάκος 44-46

Γεύση & Παράδοση  Μαγειρίτσα Μυτιλήνης 47

Νησιώτικο Ανθολόγιο Στρατής Γαβαλάς, Γιώργος Κόμης, Ψαριανός, Νίκη Βούρβουλη, 
 Τσιώνας Χρήστος-Ευφαίμ, Μαριάννα Βλάχου-Καραμβάλη, 
 Στρατής Γιαννίκος, Δημήτρης Νικορέτζος, Γιάννης Παπάνης,
 Λενέτα Στράνη 48-51

Βιβλιοπαρουσίαση Κριτικά σημειώματα 52-55

Επιστήμη Φαρμακευτικά φυτά της Λέσβου - Ανέστης Χατζηδιάκος 56-57

Φύση και άνθρωπος Τα πλαστικά «πνίγουν» τις ελληνικές παραλίες 
 - Επιμέλεια Θ. Πλατσής 58-60

Οι φίλοι που έφυγαν Δημήτριος Στουκίδης, Παναγιώτης Αλεξέλλης, 
 Χρήστος Τραγέλλης 61-64

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι,
μέλη του συλλόγου της Λεσβιακής Παροικίας,

Θέλοντας να σας έχουμε κοινωνούς των πεπραγμένων μας, σας 

ενημερώνουμε, ότι η προσφυγή μας προς το Μονομελές Πρωτοδικείο 

της Αθήνας για τον ορισμό προσωρινού διοικητικού συμβουλίου του 

“Πολιτιστικού Συλλόγου Λεσβιακή Παροικία” θα συζητηθεί τη Δευτέρα 

6 Ιουνίου.

Το νόμιμο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι υποχρεωμένο να 

διεξαγάγει κανονικές εκλογές εντός εξαμήνου.

Η ημερομηνία ορισμού της Εκλογοαπολογιστικής Συνελεύσης και 

των κανονικών εκλογών για την ανάδειξη του νόμιμου διοικητικού 

Συμβουλίου της Λεσβιακής Παροικίας θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Θα ήταν καλό να γνωρίζετε, ότι η όλη προσπάθεια για την διατήρηση, 

συνέχεια και ύπαρξη της Λεσβιακής Παροικίας χρειάζεται την συνεχή 

συμμετοχή όλων των μελών, καθώς και την εκπλήρωση των οικονομικών 

τους υποχρεώσεων.

Ειδικά, αν είναι δυνατόν, θα θέλαμε την προσέλευση και την εγγραφή και 

νεότερων μελών σε ηλικία, κάτι που θα είναι ευνοϊκό και θα εξυπηρέτηση 

το σύλλογο μας στους δύσκολους καιρούς που περνούν αυτή την εποχή 

όλοι οι Σύλλογοι.

Ας ενώσουμε τα χέρια για τη συνέχεια των προσπαθειών 

και κόπων εκείνων που οραματίσθηκαν την ύπαρξη της Παροικίας 

κι ας φροντίσουμε να εξακολουθεί

να εκπροσωπεί το νησί μας και να υπάρχει για αυτό.

Εικόνα εξωφύλλου: Η κατοικία του Αθανασίου Φουρτούνα (Φωτογραφία του Γιώργου Τσούμπα, 2014)
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Φιλαλληλία
Τατιάνα Σπυροπούλου για την φιλαλληλία της Παροικίας ................................. 20,00€

Δήμος Καρατζόγλου στη μνήμη Χρ. Τραγέλλη .................................................... 20,00€

Δήμος Καρατζόγλου στη μνήμη Παν. Αλεξέλλη .................................................. 20,00€

Θ & Κ. Πλατσή στη μνήμη Χρ. Τραγέλλη .............................................................. 30,00€

Θ & Κ. Πλατσή στη μνήμη Παν. Αλεξέλλη ............................................................ 30,00€

Ο Χαρίλαος και η Κλειώ Χατζηπαναγιώτου:

1) εις οικονομική ενίσχυση της Λεσβιακής Παροικίας ..................................... 500,00€

2) εις μνήμην των γονέων τους Ευστρατίου και Μαρίας Αποστόλου & Ευριπίδη και 

Μαρίας Χατζηπαναγιώτου - Καρούλη ................................................................... 500,00€

3) εις μνήμην Θεόδωρου και Ντόρας Διαμαντή, Βασιλείου και Θίσβης Αργυρίου, 

Σταύρου και Νίτσας Μεσσηνέζη και Τάκη και Μυρσίνης Χατζηαναγνώστου

......................................................................................................................................... 500,00€

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
“Salon des Vacances 2022”,
η Περιφέρεια Β.Α. Αιγαίου

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες, από 24 έως 27 Μαρτίου.

Η Περιφέρεια είχε το δικό της χώρο 
προβολής στο περίπτερο του ΕΟΤ.

Το ελληνικό περίπτερο προσέλκυσε 
την προσοχή των επισκεπτών, καθώς 
υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για την Ελ-
λάδα και ειδικά για τα ελληνικά νησιά, 
ενώ είναι αρκετοί εκείνοι που αναζη-
τούν νέους, λιγότερο ανεπτυγμένους 
τουριστικά προορισμούς για πιο ήρεμες 
διακοπές, μια τάση που ευνοεί τα νησιά 
μας. Η αγορά του Βελγίου έχει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για το Βόρειο Αιγαίο, 
καθώς υπάρχουν απευθείας πτήσεις 
charter από τις Βρυξέλλες για τη Λέσβο 
και για τη Σάμο, αλλά και πτήσεις που 
πραγματοποιούνται προς τα νησιά από 
ελληνικές αεροπορικές εταιρείες μέσω 
Αθήνας με ικανοποιητικές ανταποκρί-
σεις και ανταγωνιστικές τιμές. Πολλοί 
επισκέπτες στην έκθεση έδειχναν την 
πρόθεση να επισκεφθούν περισσότε-
ρα νησιά στη λογική του island hopping, 
αξιοποιώντας τις μεταξύ τους ακτοπλο-
ϊκές συνδέσεις. Η Περιφέρεια εκπρο-
σωπή-θηκε στην έκθεση από την Προ-
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού, 
Αγγελική Πολυτάκη, και την Προϊστα-
μένη του Τμήματος Τουρισμού Χίου, 
Μαρία Κόβα. Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης συζητήθηκαν και αποφασίστη-
καν, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ 
Κάτω Χωρών, μια σειρά από εξειδικευ-
μένες και στοχευμένες ενέργειες εντός 
του 2022, για την προώθηση θεματικών 
τουριστικών προϊόντων των νησιών 

στην συγκεκριμένη τουριστική αγορά 
και κυρίως της Ολλανδίας, που αποτελεί 
μια από τις βασικές τουριστικές αγορές 
για όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μου-
τζούρης, εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την συμμετοχή της Περιφέρειας 
στην έκθεση των Βρυξελλών, τονίζοντας 
πως θα συνεχιστεί από την Περιφερει-
ακή Αρχή η προσπάθεια προβολής των 
νησιών με κάθε τρόπο και σε συνεργα-
σία με τον ΕΟΤ.

Από το μαρτύριο του Αγίου Ραφαήλ 
στο θαύμα του Αγίου Θεοδώρου

Ο κύκλος των μεγάλων πανηγυριών 
για τη Λέσβο άνοιξε την Δευτέρα του 
Πάσχα με τη μνήμη του Αγίου Γεωρ-
γίου, που τιμήθηκε στην περιοχή της 
Θερμής για τη Μυτιλήνη, ενώ την επό-
μενη Παρασκευή τιμάται η Ζωοδόχος 
Πηγή στους ομώνυμους ναούς της Μυ-
τιλήνης στη Λαγκάδα, στη Βαρειά, αλλά 
και στο Μεσαγρό.

Ακολουθεί την Κυριακή 8 Μαΐου το 
πανηγύρι για τα θυρανοίξια του προ-
σκυνήματος των Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών στο Μανταμάδο και στις 14 Μαΐου 
πανηγυρίζει ο εμβληματικός Ναός του 
Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης, καθώς 
τιμάται η μνήμη του Αγίου. Ακολουθεί 
στις 15 Μαΐου η λιτανεία του Αγίου 
Θεοδώρου, πολιούχου της Μυτιλήνης, 
καθώς τιμάται το θαύμα διάσωσης της 
πόλης από την πανώλη το έτος 1832.

Τέλος, στις 5 Μαΐου τιμάται η μνήμη 
της Αγίας Ειρήνης που εορτάζεται για 
την πρωτεύουσα του νησιού μας από 
την ενορία του Αγίου Θεράποντα.

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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Στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus Ευρωπαίοι μαθητές 

καλεσμένοι του 3ου Γυμνασίου 
Μυτιλήνης

Στη Μυτιλήνη ταξίδεψαν ομάδες μα-
θητών και συνοδών εκπαιδευτικών από 
σχολεία της Ιταλίας, της Πολωνίας, της 
Πορτογαλίας και της Φινλανδίας (το 
σχολείο της οποίας εκπροσώπησαν 
δυο καθηγητές), ως «φιλοξενούμενοι» 
του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, στο 
πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ που 
συμμετέχει.

Οι ομάδες συμμετείχαν σε δραστηρι-
ότητες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, τις διακρίσεις, την Παγκόσμια 
ημέρα για τους πρόσφυγες, την ημέρα 
κατά των Διακρίσεων, την Παγκόσμια 
ημέρα μητρικής γλώσσας και την Πα-
γκόσμια ημέρα ποίησης, εργαζόμενοι 
σε μικτές ομάδες και κατέληξαν σε συ-
μπεράσματα και αποτελέσματα μέσω 
της μεθόδου design thinking.

Σημαντικός σταθμός στις επισκέψεις 
που είχαν προγραμματιστεί, ήταν επί-
σκεψη στο ΚΥΤ Μαυροβουνίου, όπου 
ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του 
και σχετικά με το σύστημα εκπαίδευ-
σης προσφύγων και μεταναστών. Επι-
πλέον, επισκέφτηκαν τα παρατηρητή-
ρια πουλιών στον κόλπο της Καλλονής 
και ενημερώθηκαν από υπεύθυνους 
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέ-
ρωσης Καλλονής, το Μουσείο Βιομη-
χανικής Ελαιουργίας Αγίας Παρασκευ-
ής και συμμετείχαν σε εργαστήριο 
Humade Crafts του Κέντρου Υποστή-
ριξης “Mosaik”, ενώ με μεγάλο ενδια-
φέρον παρακολούθησαν και συμμετεί-
χαν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 
και την σχολική παρέλαση. Σε όλο το 
εγχείρημα το σχολείο είχε την αμέρι-
στη υποστήριξη των γονέων των μαθη-
τών της ομάδας, αλλά και του Συλλόγου 
Γονέων του σχολείου. Η επίσκεψη των 

εταίρων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 
25 Μαρτίου και όλοι δήλωσαν ενθουσι-
ασμένοι με την πόλη, τις δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο και 
εκτός αυτού, με την προθυμία και την 
ζωντάνια των μαθητών και γενικότερα 
με το θετικό κλίμα. «Κατά γενική ομο-
λογία, το 3ο Γυμνάσιο στάθηκε επάξια 
στο ύψος των περιστάσεων και παρό-
λες τις ελλείψεις σε χώρους και κτιρι-
ακές υποδομές κυρίως (σε σχέση με 
τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά σχολεία), οι 
Ευρωπαίοι εταίροι του σχεδίου διαπί-
στωσαν ότι με καλό συντονισμό, αλλη-
λοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη, είναι 
δυνατή η επίτευξη των στόχων της συ-
νεργασίας».

Ο ελαιοκαλλιεργητής 
Προκόπης Μπαντζής, 

στο Δημοτικό Σχολείο Θερμής

Στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρόπολης 
Θερμής βρέθηκε καλεσμένος ο ελαι-
οκαλλιεργητής Προκόπης Μπαντζής. 
Εκεί μίλησε στους μαθητές και τις μα-
θήτριες και τους εξήγησε τι είναι η βι-
οδυναμική καλλιέργεια, που χρησιμο-
ποιεί, πού διαθέτει το λάδι που παράγει 
και τι τιμές απολαμβάνει, δίνοντάς τους 
μια ενδεικτική εικόνα του επαγγέλμα-
τός του.

Ο κ. Μπαντζής αποδέχθηκε την πρό-
ταση να επισκεφθεί το σχολείο και να 
μιλήσει για την πρωτοποριακή βιοδυ-
ναμική καλλιέργεια που εφαρμόζει στο 
κτήμα του στην Πηγή, στο πλαίσιο των 
εργαστηρίων δεξιοτήτων και της ενότη-
τας «Νέα-καινοτόμα επαγγέλματα». 

Περιέγραψε στα παιδιά πως δεν ρα-
ντίζει και δεν χρησιμοποιεί χημικά λι-
πάσματα, αλλά δίνει τις απαραίτητες 
βιταμίνες στα δέντρα του με έναν οικο-
λογικό τρόπο: Φυτεύοντας γύρω στις 

ελιές διάφορα ψυχανθή (κουκιά, ρεβί-
θια, μπιζέλια κλπ.), τα οποία μόλις με-
γαλώσουν τα πολτοποιεί και τα ανακα-
τεύει με το χώμα. Τα φυτά αυτά έχουν 
την ιδιότητα να δεσμεύουν άζωτο από 
την ατμόσφαιρα και να το διοχετεύουν 
στο έδαφος και έτσι εμπλουτίζονται οι 
ρίζες των ελαιόδεντρων με φυσικό και 
οικολογικό τρόπο.

Μάλιστα, ο ελαιοκαλλιεργητής δεν 
διαθέτει το προϊόν του στην ελληνική 
αγορά. Αντιθέτως, το τυποποιεί και το 
στέλνει στη Γερμανία, όχι όμως στα 
σούπερ-μάρκετ, αλλά μέσω δύο Γερμα-
νών συνεταίρων του το διαθέτει σε ένα 
δίκτυο πελατών, που προπληρώνουν 
από τον... Αύγουστο για το λάδι που θα 
πάρουν τον... Ιανουάριο!

«Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι 
η ποιότητα του προϊόντος είναι εξαιρε-
τική και ο έλεγχος συνεχής σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής. Γι’ αυτό τόσο ο 
παραγωγός όσο και οι διακινητές του 
λαδιού απολαμβάνουν πολύ καλές τι-
μές από την πώλησή του», επισημαίνει 
σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση του 
σχολείου, αναφερόμενη με πολύ καλά 
λόγια στην επίσκεψη του κ. Μπαντζή 
στο σχολείο.

Για Έλληνες και ξένους μαθητές, 
εκπαιδευτικές δράσεις σχολείων 
στο “Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου”

Πυκνώνουν οι εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις σχολείων στο Απολιθωμένο Δά-
σος Λέσβου και τη Λέσβο γενικότερα, 
προκειμένου να συμμετάσχουν στα εκ-
παιδευτικά προγράμματα και τις δρα-
στηριότητες που έχει προετοιμάσει για 
την φετινή χρονιά το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους.

Μαθητές από τη Βουλγαρία, την Εσθο-
νία και την Τουρκία συνοδευόμενοι από 

το Γυμνάσιο Πέτρας είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφτούν το Πάρκο Απολιθω-
μένου Δάσους, αλλά και να συμμετά-
σχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
Μουσείου, κατά την επίσκεψή τους στη 
Λέσβο, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμε-
τέχει το Γυμνάσιο Πέτρας.

Οι μαθητές επισκέφτηκαν αρχικά το 
Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους όπου 
γνώρισαν εντυπωσιακούς ιστάμενους 
απολιθωμένους κορμούς δέντρων και 
μοναδικά ριζικά συστήματα, ενημερώ-
θηκαν για τις διαδικασίες ανασκαφής και 
συντήρησης των απολιθωμάτων, αλλά 
γνώρισαν και το φυσικό περιβάλλον το 
οποίο φιλοξενεί σήμερα τ’ απολιθωμέ-
να δέντρα. Στη συνέχεια επισκέφτη-
καν τις εγκαταστάσεις του Μουσείου 
στο Σίγρι, όπου αρχικά με την βοήθεια 
της εκπαιδευτικής οπτικοακουστικής 
προβολής που έχει δημιουργηθεί από 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ενημε-
ρώθηκαν για τη δημιουργία και μονα-
δικότητα του Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου, την εξέλιξη των φυτών, από 
τα πρώτα απολιθώματα που βρέθηκαν 
στην Λέσβο, μέχρι τα σύγχρονα φυτά 
του νησιού, τα ηφαιστειακά κέντρα της 
Λέσβου, αλλά και την παλαιογεωγραφι-
κή εξέλιξη του Αιγαίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μα-
θητές κατά τη συμμετοχή τους στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης 
απολιθωμάτων στο οποίο έλαβαν μέρος 
και αφού πρώτα ενημερώθηκαν από το 
προσωπικό του Μουσείου για τη μεθο-
δολογία καθαρισμού και συντήρησης 
φυτικών απολιθωμάτων, είχαν την ευ-
καιρία στη συνέχεια να καθαρίσουν και 
να συντηρήσουν επιλεγμένα τμήματα 
απολιθωμένων κορμών δέντρων, συμ-
μετέχοντας με ενθουσιασμό, κι εφαρ-
μόζοντας βήμα-βήμα τις μεθόδους και 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 
αποκατάσταση των ευρημάτων.
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Προβολή της Λέσβου από την 
εκπομπή “Εικόνες”

Προβολή της Λέσβου από την εκπο-
μπή “Εικόνες του δημοσιογράφου Τά-
σου Δούση.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συ-
νεχίζοντας τις υποστηρικτικές προ-
σπάθειες της για την ανάδειξη του 
Τουριστικού Προϊόντος των νησιών 
μας, αυτή την φορά προσκάλεσε τον 
γνωστό δημοσιογράφο Τάσο Δούση, 
παρουσιαστή και παραγωγό της επιτυ-
χημένης Τουριστικής τηλεοπτικής εκ-
πομπής «Εικόνες» για σειρά αφιερωμά-
των στα νησιά μας.

Η αρχή γίνεται από την Χίο στην 
οποία βρίσκεται ήδη ο Τάσος Δούσης 
και οι συντελεστές της εκπομπής του 
για γυρίσματα. Εκεί ο Περιφερειάρχης 
Κώστας Μουτζούρης συναντήθηκε με 
τον δημοσιογράφο ο οποίος του πα-
ρουσίασε το πλάνο του αφιερώματος 
για την Χίο ενώ θα ακολουθήσουν εκ-
πομπές και σε άλλα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου με την Περιφέρεια να αναλαμ-
βάνει εξ ολοκλήρου τα έξοδα της πα-
ραγωγής.

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η φετινή καλοκαιρινή  
σεζόν θα είναι μια πετυχημένη χρο-
νιά επανεκκίνησης για τον τουρισμό 
στο Βόρειο Αιγαίο, με την Περιφέρεια  
πρώτιστο αρωγό με στοχευμένες ενέρ-
γειες τουριστικής προβολής.

Δράσεις του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
για την κλιματική αλλαγή

Οι δράσεις του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου για την κλιματική αλλαγή παρου-

σιάσθηκαν την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 
στο Διεθνές Συνέδριο CoMuseum 2021 
με τίτλο «(Επανα) Προσδιορίζοντας το 
μουσείο του αύριο».

Το συνέδριο οργανώθηκε από το 
Μουσείο Μπενάκη, την Πρεσβεία των 
Η.Π.Α. στην Ελλάδα, και το British 
Council.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου και οι 
δράσεις του για την κλιματική αλλαγή 
παρουσιάσθηκαν στη 2η Θεματική Συ-
νεδρία με θέμα “ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”.

Συγκεκριμένα ο Διευθυντής του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου, καθ. Νίκος Ζούρος 
συμμετείχε στη συζήτηση με τίτλο 
«Ενώνοντας Δυνάμεις: Περιβαλλοντικοί 
Οργανισμοί, Μουσεία και Πολιτιστικοί 
Οργανισμοί» και παρουσίασε το στρα-
τηγικό σχέδιο του Μουσείου για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην με-
τατροπή του Μουσείου σε «Πράσινο 
Μουσείο».

Το «Πράσινο κτήριο» του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου.

Η μετατροπή του κτηρίου του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου σε ένα «Πράσινο Μου-
σείο», με σχεδόν μηδενική ενεργειακή 
κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενεργειακή 
αναβάθμιση Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου», 
η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-
2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Στόχος του έργου ήταν η σημαντική 
μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρω-
τογενούς ενέργειας του κτηρίου του 
Μουσείου με σημαντική ετήσια εξοι-
κονόμησης ενέργειας και μείωση εκπο-

μπών αερίων θερμοκηπίου.
Με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) καλύπτεται το σύ-
νολο των λειτουργικών αναγκών του 
Μουσείου. Παράλληλα αναβαθμίζε-
ται η εμπειρία των επισκεπτών με την 
αντικατάσταση του φωτισμού και την 
εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμά-
των τεχνολογίας led. Ειδικότερα έχουν 
υλοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

Αντικατάσταση του συστήματος κλι-
ματισμού του Μουσείου ώστε να καλύ-
πτει τις σύγχρονες ανάγκες ψύξης και 
θέρμανσης του κτηρίου παρεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης του εξωτερι-
κού κελύφους του κτηρίου με την εγκα-
τάσταση κουφωμάτων νέας τεχνολογί-
ας, την τοποθέτηση σκιάστρων για την 
προστασία τμήματος του κτηρίου από 
την ηλιακή ακτινοβολία, ενίσχυση και 
μόνωση των κουφωμάτων των φεγγιτών 
των αίθριων καθώς και των δύο μόνι-
μων εκθεσιακών αιθουσών του Μουσεί-
ου και η αποκατάσταση υγρομόνωσης 
του δώματος του κτηρίου.

Αντικατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού ψύξης - θέρμανσης του 
Μουσείου.

Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολ-
ταϊκού συστήματος, με αποθήκευση 
ενέργειας, στο δώμα του κτηρίου του 
Μουσείου, αναβάθμιση του φωτισμού 
με αντικατάσταση φωτιστικών σωμά-
των και λαμπτήρων με νέας τεχνολογί-
ας LED.

Η ολοκλήρωση του έργου έγινε με 
την αντικατάσταση του εξαερισμού και 
κλιματισμού της αίθουσας πολλαπλών 
εκδηλώσεων του Μουσείου, με την το-
ποθέτηση ειδικού κλιματιστικού που 
δεν ανακυκλώνει αλλά χρησιμοποιεί 
μόνο φρέσκο αέρα, απαίτηση που είναι 
συμβατή με τα πρωτοκόλλα που καθι-
ερώθηκαν για τους δημόσιους χώρους 
συγκέντρωσης για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας COVID-19.

Αποκαλυπτήρια μνημείου 
του Λέσβιου λαϊκού ζωγράφου

 «ΘΕΟΦΙΛΟΥ».

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκινησι-
ακής φόρτισης, πραγματοποιήθηκαν 
στην Πετρούπολη, το πρωί της Κυρια-
κής 8 Μαΐου, τα αποκαλυπτήρια του 
μνημείου του Λέσβιου λαϊκού  ζωγρά-
φου «ΘΕΟΦΙΛΟΥ».

Το μνημείο πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλό-
γου των Μυτιληναίων της Πετρούπο-
λης, σε χώρο που παραχωρήθηκε από 
το Δήμο Πετρούπολης. 

Η τελετή άρχισε με το καλωσόρισμα 
των επισήμων από την γραμματέα του 
συλλόγου κα Αγγελική Βαλελή.

Πραγματοποιήθηκε, επιμνημόσυνη 
δέηση  και ακολούθησε ομιλία από τον 
πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου, 
κ. Ευάγγελο Ντούλα με την αναφορά 
στον βίο και την δράση του Θεόφιλου 
καθώς και των κινήτρων του Συλλόγου 
για τη δημιουργία της προτομής..

Χαιρετισμούς απηύθυναν: Ο Αντι-
πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής 
νομού Λέσβου κος Χαράλαμπος Αθα-
νάσιου, ο δήμαρχος της Πετρούπολης 
κος Στέφανος Βλάχος και ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλό-
γων Αττικής (ΟΛΣΑ) κος Νεκτάριος 
Βακάλης.

Κοινός παρονομαστής στις ομιλίες 
όλων ήταν η αδιαμφισβήτητη προσφο-
ρά του Θεόφιλου στην Τέχνη. 

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγι-
ναν από τον δήμαρχο της πόλης και τον 
εγγονό εξ αδελφού του Θεόφιλου, κο 
Δημήτρη Χατζημιχαήλ.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με τήρηση 
ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του 
Εθνικού μας Ύμνου.
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1922 - 2022, καθώς φθάσαμε τα 100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ας απλωθή ο νους και η ψυχή μας 
εκεί κάτω στην χώρα της θυσίας και 
του πόνου, του ολέθρου και του σπα-
ραγμού, την αιματοποτισμένη και κοκ-
καλοσπαρμένη, εκεί κάτω, εις την «με-
γάλην Ελλάδα του μεσαίωνος», όπως 

την ονόμαζε ο αείμνηστος Παπαρρη-
γόπουλος, και ας τη γνωρίσωμε τώρα, 
αφού δεν ηθελήσαμε να την γνωρίσωμε 
εις τις ημέρες του ανθίσματος της.

Η «μεγάλη Ελλάς» έγραφε ο Ιστορι-
κός του Ελληνικού Έθνους, και συνε-

Αφιέρωμα

Πληθαίνουν οι συζητήσεις για την εποχή εκείνη, για τον πολιτισμό και την ιστορία του 
Ελληνισμού της Ανατολής πριν και μετά την Καταστροφή και τον ξεριζωμό.

Η τρίτη και η τέταρτη γενιά των απογόνων των προσφύγων, καλείται σήμερα να προβά-
λει και να αναδείξει αυτή τη βαριά κληρονομιά, κάτω από συνθήκες και συγκυρίες κάθε 
άλλο παρά ευνοϊκές.

Οι συζητήσεις και οι δράσεις έχουν ήδη αρχίσει και ελπίζουμε το τελικό αποτέλεσμα να 
είναι αντιπροσωπευτικό του πολιτισμού και της ιστορίας του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Μικρασιατική Καταστροφή

πλήρωσε ο Γάλλος υπερασπιστής των 
Ελληνικών δικαίων Ρενέ Πυώ, η «Χώρα 
των Ελλάδων». Και ήτο πράγματι η 
«Χώρα των Ελλάδων». Η σκλάβα χώρα 
που δεν εγνώρισε τύραννο. Γι’ αυτό και 
ο κατακτητής την έλεγε με μίσος «για-
ούρισσα». Aν και ζούσε η Μικρασιατική 
Ελλάδα κάτω από το ακονισμένο σπαθί 
του Τούρκου, όμως η ψυχή της ήτανε 
ελεύθερη και ο παλμός της πάντοτε 
ένας και συγκινητικός. Η Ελλάδα.

Τόσον σπαρταριστά Ελληνική ήτανε 
η Μ. Ασία, ώστε η ελεύθερη γωνία δεν 
είχε κανένα φόβο, κανένα τρόμο για 
την απώλεια του εθνισμού και της κυρι-
αρχίας της απέναντι των Τούρκων.

Οι Γενικοί Πρόξενοι επήγαιναν εκεί 
κάτω στα «Μικρασιατικά θλιμμένα 
ακρογιάλια», για να επιδείξουν περισ-
σότερο τον εαυτό τους παρά την στορ-
γή και την λαχτάρα του επισήμου Κρά-
τους...

...Ό,τι λοιπόν ακμαίο, φωτεινό, επι-
βλητικό, εδημιουργήθη εις την Ιωνίαν 
εις το εμπόριο, τα γράμματα, τις τέ-
χνες, τη βιομηχανία, τα επαγγέλματα, 
τη γεωργία, το θρήσκευμα, την εκπαί-
δευση, είναι αποτέλεσμα της ικανότη-
τος και του αγνού πατριωτισμού των 
Μικρασιατών. 

Δεν εζήτησαν τίποτε από την ελευθέ-
ρα γωνία, για να επιβληθούν ως άτομα, 
ως έμποροι, ως επιστήμονες και βιο-
μήχανοι. Εδημιούργησαν ένα υπέροχο 
πολιτισμό,, μίαν ανθούσα Ελλάδα, για 
να την προσφέρουν ως θαυμαστό αδά-
μαντα εις το «ελεύθερον Βασίλειον».

Από την Ιωνία εξώρμησαν κατά και-
ρούς οι σοφοί του Γένους και κατέ-
πληξαν τον κόσμο. Εκείθεν το φως, η 
αγάπη, η λατρεία, η επιστήμη, αι τέχναι. 
Η πίστις, η αγάπη προς το Ελληνικόν 
Γένος, ο αιωνόβιος πολιτισμός μας, 
ώθησε τον Πανταλέοντα Σεβαστόπου-
λον εις το να ιδρύση το 1720 την Ευαγ-
γελική Σχολή. Και μόνον η μνημόνευση 

του έτους αυτού αρκεί δια ν’ αποδείξη 
την Μικρασιατική υπεροχή εις τα γράμ-
ματα. Την ονόμασαν Ευαγγελικήν, διότι 
οι Τούρκοι επέτρεπον τότε μόνον την 
διδασκαλίαν του Ευαγγελίου. Οι ιδρυ-
ταί της, υποπτευόμενοι τις Τουρκικές 
καταδιώξεις, την έθεσαν υπό την προ-
στασία της Αγγλίας, και η προστασία 
αύτη διετηρήθη μέχρι των ημερών της 
καταστροφής. Η Ελληνική γλώσσα εν 
Σμύρνη τόσον, ήτο εν χρήσει εις τον 
προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε εις 
την μεγάλη βιβλιοθήκη του πολυμα-
θούς δημοσιογράφου Γ. Υπερίδου, εκ 
των διευθυντών της ιστορικής «Αμαλ-
θείας», υπήρχε ο κανονισμός του κα-
θολικού νοσοκομείου Άγιος Ιωάννης» 
συντεταγμένος την 4ην Δεκεμβρίου 
1848 εις γλώσσαν Ελληνική με λατινι-
κούς χαρακτήρες.

Ο Τύπος, αν και ευρίσκετο διαρκώς 
υπό τα δεσμά των Σουλτανικών λογο-
κρισιών, εξεδίδετο από του 1830 και 
διεφώτιζε τον Ελληνικό κόσμο. Από 
του 1830 μέχρι του 1837 εξεδίδοντο 
διάφορα περιοδικά, από δε του 1838 
εξεδίδετο η πρώτη Ελληνική εφημερί-
δα «Αμάλθεια», καθ’ ην στιγμήν εις το 
ελεύθερο Βασίλειο ημερησία εφημε-
ρίδα εξεδόθη ο «Αιών» και η «Ελπίς» 
μετά το 1877. 

Το πρώτον εν Σμύρνη Ελληνικό τυπο-
γραφείο ιδρύθη υπό του Δαμιανού τω 
1830, αμέσως κατόπιν ιδρύθησαν και 
άλλα τυπογραφεία, εις τα οποία εξετυ-
πούντο περιοδικά και βιβλία.

Έκαστος δύναται να εννοήση ότι η 
πνευματική εκπαίδευσις των Μικρασια-
τών ήτο ασυγκρίτως ανωτέρα από τα 
άλλα υπόδουλα μέρη, αφού το πρώτον 
σχολείον των ελειτούργησε κατά το 
1720, δηλαδή εκατό και ένα έτος προ 
της επαναστάσεως του 1821.

(Εισαγωγή από το βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά 
«Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία - Μικρασιατική κα-
ταστροφή)
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Πώς περιγράφουν λογοτέχνες μας τον αφανισμό 
των Ελλήνων από τα Μικρασιατικά παράλια.

Η στιβαρή πέννα τους και ο φορτισμένος συναισθηματικός τους κόσμος απλώνονται στο 
χαρτί και ζωντανεύουν τις μέρες και τις νύχτες του χαλασμού.

Γιώργος Σεφέρης: 
...Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. 

Έτυχε να ‘ναι τα χρόνια δίσεχτα· πολέ-
μοι χαλασμοί ξενιτεμοί· κάποτε ο κυ-
νηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά 
κάποτε δεν τα βρίσκει· το κυνήγι ήταν 
καλό στα χρόνια μου, πήραν πολλούς 
τα σκάγια οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνο-
νται στα καταφύγια. Μη μου μιλάς για τ’ 
αηδόνι μήτε για τον κορυδαλλό μήτε για 
τη μικρούλα σουσουράδα που γράφει 
νούμερα στο φως με την ουρά της· δεν 
ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια ξέρω 
πως έχουν τη φυλή τους, τίποτε άλλο.

Ηλίας Βενέζης: 
...Ένα πρωί μας παίρνουν καμιά εξη-

νταριά σκλάβους για μια μικρή αγγα-
ρεία. Είναι λίγο όξω απ’ τη Μαγνησά. 
Δίπλα στις ράγιες του σιδηρόδρομου 
τελειώνει μια μεγάλη χαράδρα, ανάμε-
σα στο Σίπυλο. Τη λεν «Κιρτίκ-ντερέ». 
Μες σ’ αυτή τη χαράδρα λογάριαζαν 
πως θα σκοτώθηκαν ίσαμε σαράντα χι-

λιάδες χριστιανοί απ’ τη Σμύρνη κι απ’ 
τη Μαγνησά, αρσενικοί και θηλυκοί. 
Τις πρώτες μέρες της καταστροφής. 
Τα κορμιά λιώσανε το χειμώνα, και το 
νερό της χαράδρας που κατέβαινε από 
ψηλά έσπρωξε τα κουφάρια προς τα 
κάτω. Έτσι φτάξανε ίσαμε το δρόμο, 
στις ράγιες.

Διδώ Σωτηρίου: Ανάθεμα στους αί-
τιους!

«... τόσα φαρμάκια, τόση συφορά κι 
εμένα ο νους να γυρίσει θέλει πίσω στα 
παλιά! Να‘ ταν, λέει, ψέμα όλα όσα πε-
ράσαμε και να γυρίζαμε τώρα δα στη γη 
μας, στους μπαξέδες μας, στα δάση μας 
με τις καρδερίνες, τις κάργες και τα πε-
τροκοτσύφια, στα περιβολάκια μας με 
τις μαντζουράνες και τις ανθισμένες κε-
ρασιές, στα πανηγύρια μας με τις όμορ-
φες... Αντάρτη του Κιορ Μεμέτ, χαιρέ-
τα μου τη γη όπου μας γέννησε... Ας μη 
μας κρατάει κάκια που την ποτίσαμε με 
αίμα... Ανάθεμα στους αίτιους!»

Γενοκτονία Ελλήνων του Πόντου

Στις 19/5/1919, ο Μουσταφά Κεμάλ 
-μετέπειτα Ατατούρκ- έθεσε σ’ εφαρ-
μογή τη δεύτερη και σκληρότερη φάση 
της Γενοκτονίας, που είχαν ξεκινήσει 
μετά το 1914 οι Νεότουρκοι. Ο Μου-
σταφά Κεμάλ όρισε αντιπρόσωπό του 
στην περιοχή του Πόντου, τον αιμο-
σταγή Τοπάλ Οσμάν, ο οποίος είχε 
απεριόριστο δικαίωμα ζωής και θανά-
του πάνω στον ελληνικό πληθυσμό.

Οι ένοπλοι αντάρτες του Τοπάλ Οσμάν, 
διέπρατταν μέρα με τη μέρα δολοφονίες 
δυστυχισμένων χωρικών, μόνο για να ικα-
νοποιήσουν τα ζωώδη ένστικτά τους.

Το κλίμα τρομοκρατίας, τα εργατικά 
τάγματα, οι εξορίες, οι πυρπολήσεις 
χωριών, οι δολοφονίες, οι βιασμοί κατά 
του ελληνικού στοιχείου του Πόντου, 
οδήγησαν γρήγορα στα περιβόητα 
«έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας» 
που αφάνισαν στις κρεμάλες της Αμά-
σειας, όλη την ηγεσία του ποντιακού 
ελληνισμού. Οι διωγμοί και τα εγκλήμα-
τα των Τούρκων, οδήγησαν τους Έλλη-
νες του Πόντου να πάρουν τα βουνά, 
οργανώνοντας ένοπλα αντάρτικα σώ-
ματα κατά του οργανωμένου εχθρού. 
Σήμερα θεωρείται βέβαιο, πως εάν δεν 
υπήρχε η ένοπλη αντίσταση -κυρίως 
στον Δυτικό Πόντο- ο αριθμός των θυ-
μάτων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Τις 
παραμονές του Α΄ Π.Π. οι Έλληνες στον 
Πόντο ανέρχονταν σε 700.000 άτομα.
Έως το 1923, και την ανταλλαγή πληθυ-
σμών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία 
μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, 
υπολογίζονται σε 353.000 τα θύματα 
εκείνου του εγκλήματος που θεωρείται 
η δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του 20ου 
αιώνα, μετά από αυτή των Αρμενίων.

Το 1923, στο πλαίσιο της Συνθή-

κης της Λωζάνης, πραγματοποιήθηκε 
ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας.

Η πλειονότητα των Ποντίων προ-
σφύγων που ήρθαν τότε στην Ελλάδα 
εγκαταστάθηκε στις περιοχές της Μακε-
δονίας και της Θράκης, ενώ πολλοί κα-
τέφυγαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Από τότε ξεκίνησε και η παγκόσμια 
εκστρατεία ποντιακών φορέων για 
τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονί-
ας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα 
το έγκλημα της περιόδου 1914-1921, 
αναγνωρίζεται ως Γενοκτονία από την 
Κύπρο (1994), την Σουηδία (2010), την 
Αρμενία (2015), την Ολλανδία (2015). 
Τις πολιτείες των ΗΠΑ: Νέα Υόρκη, 
Νιου Τζέρσεϊ, Κολούμπια (2002), Νό-
τια Καρολίνα, Τζόρτζια, Πενσιλβάνια 
(2003) Φλόριντα, Κλίβελαντ (2005), 
Ρόουντ Άιλαντ (2008), Ιντιάνα (2014), 
Νότια Ντακότα (2015), Δυτική Βιρτζί-
νια (2016). Τις πολιτείες της Νότιας 
Αυστραλίας (2009) και της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας στην Αυστραλία. Επίσης 
το Τορόντο, μεγαλύτερη σε πληθυσμό 
πόλη του Καναδά και πρωτεύουσα της 
επαρχίας του Οντάριο (2015) καθώς 
και άλλες πόλεις της χώρας, Ψηφίσματα 
της Γερουσίας των ΗΠΑ κάνουν ανα-
φορά γενικά για γενοκτονία κατά Ελ-
λήνων (2015, 2019). Επίσης, η Διεθνής 
Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των 
Γενοκτονιών με βαρυσήμαντο ψήφισμά 
της το 2007 αναγνώρισε τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου, όπως και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006. Η 
Τουρκία αρνείται πεισματικά ν’ αποδε-
χτεί την ιστορική πραγματικότητα και 
τα εγκλήματα που έλαβαν μέρος την 
περίοδο 1914-1923 στο έδαφός της.

Την 19η Μαΐου, κάθε χρόνο, τιμούμε την μνήμη των 353.000 
θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
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Απτό παράδειγμα της συνεχούς κα-
τοίκησης της Μυτιλήνης από τους αρ-
χαίους χρόνους είναι το κάστρο της, 
ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογεί-
ου. Στο εσωτερικό του οι ανασκαφές 
έχουν αποκαλύψει ιερό της Δήμητρας, 
και της Περσεφόνης, με συλλατρεία 
της Κυβέλης της κλασικής αρχαιότητος.

Στη Βυζαντινή περίοδο (6ο μ.Χ. αι.) 
χρονολογούνται οι παλαιότερες φάσεις 
της οχύρωσης.

Το κάστρο που είχε και οικιστικό 
χαρακτήρα, αποτελούσε τον πυρήνα 
άσκησης της διοίκησης και άμυνας της 
πόλης.

Βρίσκεται σε ένα λόφο βορείως επά-
νω  από το βόρειο λιμάνι της Μυτιλήνης  
(Επάνω Σκάλα), που  στην αρχαιότητα, 
μέχρι τους πρώτους βυζαντινούς χρό-
νους, ήταν νησί, μέσα σε μια χερσό-
νησο, η οποία και χωριζόταν από την 
ξηρά με το στενό του Ευρίπου. 

Το καστρο της Μυτιλήνης, το 3ο μεγαλύτερο της Μεσογείου

Οδοιπορικό στη Λέσβο

Περιήγηση στην πόλη της Μυτιλήνης
Το Βυζαντινό - Οθωμανικό Κάστρο της Μυτιλήνης

Γράφει η Λούπου Αθηνά-Χριστίνα
Αρχαιολόγος

Ο των “Μυτιληναίων Εύριπος” όπως 
ονομαζόταν, βρισκόταν περίπου, όπου 
σήμερα είναι η οδός Ερμού και ένωνε 
τις βόρειες με τις νότιες περιοχές της 
πόλης (λιμάνι Επάνω Σκάλα με λιμά-
νι Μυτιλήνης) και επιχωματώθηκε το 
1501.

Είχε τη δυνατότητα επισκόπησης 
όλης της γύρω περιοχής, και τα τείχη 
του προσέφεραν προστασία στον πλη-
θυσμό και περιέκλειαν εγκαταστάσεις 
που του προσέδιδαν αυτάρκεια σε πε-
ρίπτωση πολιορκίας. Όπως αποθήκες 
για την αποθήκευση τροφίμων και πυ-
ρομαχικών. Διέθετε κρύπτες, πηγάδια 
και μια μεγάλη δεξαμενή, χωρητικότη-
τας 4000 κυβικών νερού.

Η οχύρωση συμπληρωνόταν με τους 
επιθαλάσιους προμαχώνες  Λοράντα 
στο βόρειο λιμάνι, και Καστρέλλι στο 
νότιο.Το τελευταίο γκρεμίστικε το 
1922 για να υψωθεί στη θέση του το 

άγαλμα της Ελευθερίας.
Το αρχικό φρούριο, σχεδιάστηκε 

κατά τον 5ο αιώνα από τον Ιουστινιανό 
Α' και πιστεύεται, ότι έχει κατασκευα-
στεί επάνω σε αρχαία Ακρόπολη.

Τη σημερινή του μορφή το φρούριο 
άρχισε να παίρνει από τον Φραντσέσκο 
Α' Γκαττιλούζι (Φραγκίσκο Γατελούζο) 
το 1373 που παντρεύτηκε την αδελφή 
του αυτοκράτορα Ιωάννη Ε` Παλαιολό-
γου-Μαρία Παλαιολογίνα και έλαβε ως 
προίκα τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου. 

 Σήμερα σώζεται λατινική επιγραφή η 
οποία βρίσκεται επάνω από τη μεσαία-
δυτική πύλη, μαζί και με το οικόσημο 
των Παλαιολόγων.

 Το 1384 δυνατός σεισμός δημιουρ-
γεί καταστροφές στο Κάστρο. Κατα-
στροφές υπέστη το Κάστρο επίσης 
κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ 
Βενετών και Οθωμανών.

Το 1462 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την 

Επιγραφή με Γενουάτικες και ρωμαϊκές επιρροές
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πόλη και το 1501 ο Σουλτάνος Βαγια-
ζίτ Β΄ επισκευάζει τα βόρεια τείχη και 
ενισχύει την οχύρωση με δύο μεγάλους 
στρογγυλούς πύργους με κανόνια. 

Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα στο 
Μεσαίο Κάστρο ο ναύαρχος Χαϊρεντίν 
Μπαρμπαρόσα χτίζει το Μεντρεσέ του 
Βελή Πασά, ο οποίος σώζεται μέχρι σή-
μερα και είναι από τα παλαιότερα οθω-
μανικά κτήρια του κάστρου. Βορείως 
και ανατολικά του Μεντρεσέ χτίζεται 
την ίδια εποχή ένας Τεκές των Μπεκτα-
σήδων, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμε-
ρα. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 
ενισχύεται ο στρατιωτικός χαρακτήρας 
του καστρου, όπως φαίνεται από τους 
στρατώνες και τη θολωτή μπαρουταπο-
θήκη. 

Η Λέσβος ενσωματώθηκε στην Ελ-
λάδα στις 8 Νοεμβρίου 1912. Μετά το 
1912 το Κάστρο χρησιμοποιήθηκε ως 
πηγή οικοδομικού υλικού για την κα-
τασκευή προσφυγικών κατοικιών που 
επέφερε σταδιακά την καταστροφή 
του. 

Το Κάστρο διατηρείται σε καλή κα-
τάσταση και είναι το τρίτο μεγαλύτερο 
κάστρο της Μεσογείου και το μεγα-
λύτερο της Ελλάδας καλύπτοντας μια 
έκταση 200 στρεμμάτων.

Η σημερινή μορφή του κάστρου 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανοι-
κοδόμηση του Φραγκίσκου Γατελού-
ζου Α΄ και των διαδόχων του τα χρόνια 
της ηγεμονίας τους στο νησί (1355-
1462) και κυρίως των Οθωμανών στη 
συνέχεια (1462-1912).

Από την Βυζαντινή περίοδο σώζονται 
μόνο μια μικρή πύλη στη βόρεια πλευ-
ρά, το ανατολικό τείχος του κεντρικού 
περιβόλου και η δεξαμενή (κινστέρνα) 
στο μεσαίο κάστρο.

 Από την οθωμανική περίοδο σώζο-
νται χαμάμ, τεκές, μεντρεσές (ιερο-
σπουδαστήριο), πυριτιδαποθήκη και 
στρατιωτικό νοσοκομείο (φυλακές).

Το κάτω κάστρο κατασκευάστηκε επί 
των ημερών του σουλτάνου Ιμπραήμ 
Χαν το 1644 για την καλύτερη οχύρω-
ση του βόρειου λιμένα (Επάνω Σκάλα). 

Το Κάστρο χωρίζεται σε 3 μέρη. Το 
Άνω Κάστρο, στο νότιο και δυτικό μέ-
ρος. Εδώ βρίσκεται η Κεντρική Δυτική 
Πύλη, ο Πύργος της Βασιλοπούλας 
με το οικόσημο των Γατελούζων και 
τα ερείπια του Οθωμανικού τεμένους 
Κουλέ Τζαμί, το οποίο χτίστηκε πάνω 
σε χριστιανικό ναό του Αγίου Ιωάννη 
που χρονολογείται από την Περιόδο 
των Γατελούζων. Βορείως του Κουλέ 
Τζαμί υπάρχουν ερείπια του αρχαίου 
Ιερού της Δήμητρας και Κόρης.

Το Μεσαίο Κάστρο. Δυτικά της πύ-
λης των Γατελούζων, που χρονολογεί-
ται από το 1373, σύμφωνα με την κτι-
τορική επιγραφή, υπάρχει η οθωμανική 
πύλη Ορτά Καπού. 

Το Κάτω Κάστρο. Βρίσκεται στην 
βόρεια πλευρά και περιλαμβάνει τα 
οχυρωματικά έργα του Ιμπραήμ Χάν το 
1644 στην Επάνω Σκάλα (βόρειο Λιμά-
νι). Το 1960 υπήρχε διπλή οθωμανική 
πύλη η οποία γκρεμίστηκε. Στην περιο-
χή υπάρχει οθωμανικό χαμάμ, οθωμα-
νική κρήνη, το εξωκκλήσι της Παναγιάς 
Γαλατούσας και κατοικίες οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάστα-
ση Ελλήνων προσφύγων από την Μικρά 
Ασία.

Βοηθήματα:
- Δημοσίευμα της αρχαιολόγου Χριστιάνας Λού-
που στο έντυπο του Επιμελητηρίου Λέσβου "Μυ-
τιλήνη, Μοναδικές προσεγγίσεις"
- Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαί-
δεια

Μυτιληνιά Αρχοντιά - Τα αρχοντικά της Μυτιλήνης

Aπό τα παλιά χρόνια, το νησί της Λέ-
σβου ήταν γνωστό για την εμπορική και 
πολιτιστική δραστηριότητα του.

Οι Τούρκοι κατέλαβαν το νησί το 
1462 και το έκαναν «ρημαδιό». Τους 
κατοίκους τους ξερίζωσαν, μεταφέρο-
ντας τους σαν δούλους στην Ανατολή, 
και έσφαξαν με μανία το χριστιανικό 
πληθυσμό. Οι πειρατές, που «άνθιζαν» 
αυτή την εποχή, ανάγκαζαν τους κατοί-
κους να εγκαταλείπουν τα παραλιακά 
χωριά και να χτίζουν καινούριους οικι-
σμούς, μακριά από τη θάλασσα. 

Τα χρόνια περνούν, οι πειρατές λιγο-
στεύουν και με τους Ρωσοτουρκικούς 
πολέμους του 18ου αιώνα, ο Ελληνι-
σμός, αν και υπόδουλος, εξασφαλίζει 
προνόμια και δικαιώματα μετανάστευ-
σης σε παροικίες του εξωτερικού. 

Λόγω της θέσης του νησιού μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, σημειώνεται με-
γάλη οικονομική ανάπτυξη. Το λάδι της 
Λέσβου, τα μοσχοσάπουνα και το ούζο 
τροφοδοτούν τα μεγάλα κέντρα της 
Ευρώπης. Ελαιοτριβεία, σαπωνοποιεία, 
εργοστάσια αλιπάστων και βυρσοδεψί-

Γράφει η Άσπα Κοπανέλλη - Αβαγιανού

Αρχοντικό στη Μυτιλήνη
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Σαλόνι αρχοντικού

ες ακμάζουν εδώ στο νησί. 
Όλοι αυτοί οι πλούσιοι Μυτιληνιοί 

που ταξιδεύουν σε παροικίες του εξω-
τερικού ιδρύουν επιχειρήσεις στη Ρω-
σία, στη Μ. Ασία, στην Αίγυπτο, στη 
Σμύρνη, στην Αγγλία, στη Ρουμανία και 
αλλού. Πολλοί από αυτούς τους πλού-
σιους εμπόρους περνούν το μισό χρό-
νο κοντά στις νέες τους επιχειρήσεις. 
Μετά από απομόνωση χρόνων και αι-
ώνων, το νησί γίνεται κόμβος στο Αι-
γαίο. Οι συναλλαγές έφεραν χρήμα στο 
νησί, αλλά και η οικονομία ανθίζει από 
το 1850 μέχρι το 1935 περίπου. 

Επηρεασμένοι οι Μυτιληνιοί έμποροι, 
που ταξίδευαν στα διάφορα κράτη της 
Ευρώπης για εμπορικές συναλλαγές, 
αρχίζουν να χτίζουν στην πόλη της 
Μυτιλήνης υπέροχα σπίτια. Σπίτια σαν 
μικρά παλάτια, ανάλογα με τον πλούτο 
αλλά και το γούστο και τις επιρροές του 
ιδιοκτήτη. Κτίρια μεγαλόπρεπα, εντε-
λώς διαφορετικά από τα συνηθισμένα 
του τόπου, στολίζουν τον υπέροχο 
Μακρύ Γιαλό, το Κιόσκι, το Ακλειδιού, 
τη Σουράδα...

Σε αυτό συντέλεσαν Μυτιληνιοί αρχι-
τέκτονες που σπούδασαν στο εξωτερι-
κό και εκπαιδεύτηκαν δίπλα σε διάση-
μους «αρχιτέκτονες και μάστορες» της 
εποχής. Ο Μυτιληνιός Αργύρης Αδαλής 
(1854-1915) έχτισε στη Μυτιλήνη πε-
ρισσότερα από 30 σπίτια και διάφορα 
δημόσια κτίρια. Είχε μαθητεύσει κοντά 
στον Ε. Τσίλερ. 

Έργα του είναι η Εκκλησία του Αγίου 
Θεράποντα (1900)- το σήμα κατατεθέν 
της Μυτιλήνης- το παλαιό Δημαρχείο 
(1900), το κεντρικό Γυμνάσιο (1880- 
1890) και άλλα.

Άλλος Μυτιληνιός, που έχει ανεγείρει 
4 κατοικίες που στολίζουν την πόλη, 
είναι ο Ιγνάτιος Βαφειάδης. Ο εσωτε-
ρικός διάκοσμος των σπιτιών αυτών 
γίνεται από το Σμυρναίο ζωγράφο Β. 
Ιθακήσιο και κάποιων άλλων από το 

Μυτιληνιό Κωνσταντινίδη. Ζωγραφι-
σμένα ταβάνια, αληθινά έργα τέχνης, 
φτιαγμένα με μεγάλο μεράκι και κόπο, 
στολίζουν τις «καλές» κάμαρες των μι-
κρών αυτών «ανακτόρων». 

Αυτά τα αξιόλογα αρχοντικά που κο-
σμούν την πόλη μας είναι μία μεγάλη 
κληρονομιά. Ας προσπαθήσουμε, με 
σεβασμό στο παρελθόν, να σώσουμε 
όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή την κλη-
ρονομιά, αυτόν τον πολιτισμό που στο-
λίζει τη Μυτιλήνη. Σήμερα, πολλά από 
αυτά μένουν ερειπωμένα και θλιβερά 
για να θυμίζουν το ένδοξο παρελθόν. 

Οι Μυτιληνιοί αγαπούν με πάθος τον 
τόπο τους και θέλουν να αφήσουν μία 
μεγάλη παρακαταθήκη έργων τέχνης 
στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους και 
σε όλη την ανθρωπότητα. 

Χρονογράφημα

Κάτι συμβαίνει απόψε...

Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

Γύρισε και τούτη η μέρα, βιαζόταν 
φαίνεται να φύγει. Πάει, όπως και οι 
προηγούμενες, δίχως να δώσει λογα-
ριασμό σε κανέναν. Οι ώρες έγιναν 
σκόνη και το σήμερα χτες. Φεύγουν 
οι μέρες κι άκρη δεν βρίσκεις. Τα χρό-
νια περνάνε, κυλάνε σαν το νερό. Τα 
ημερολόγια παλιώνουν... Όσο και να 
στύβεις τη μέρα δεν θα στάξει μήτε 
μια στάλα λεπτού παραπάνω. Πόσες 
φορές δεν λέμε να «σκοτώσουμε» την 
ώρα μας και όλο μπροστά μας είναι. Ο 
χρόνος ξοδεύεται αμείλικτα, αλέθει τα 
πάντα κι εμείς - ανάμεσα στις μυλόπε-
τρες του - δίνουμε βόλτες... Όλο αυτό 
λειαίνει τις αιχμές μας και τις φέρνει στα 
ίσια με την ευθεία γραμμή του «τίποτα». 
Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, κάθε 
ώρα, κάθε μέρα που φεύγει, λιγοστεύει 
το χρόνο της ζωής μας. Κι αυτή σαλτά-
ρει στο αιώνια καράβι του χρόνου και 
γίνεται σκόνη, αφήνοντας πίσω της τα 
αποτυπώματα της φθοράς...

Περιμένω, κάθε που έρχεται το βρά-
δυ, να με ταξιδέψει ανάμεσα σε όσα λα-
χταρώ... Απόψε η σκέψη μου, δεν ξέρω 
πως και γιατί, αλητεύει σε άλλα μονο-
πάτια. 

Γύρω μου νιώθω να αιωρείται ένα 
άρωμα λεβάντας. Απόψε νομίζω είμαι 
εύκολος στη ζωή. Είπα να ευθυμήσω...

Έχω καιρό να νοιώσω έτσι. Τόσο γε-
μάτος, τόσο αισιόδοξος. Δεν δέθηκα 
με το χώρο μου ν΄ ακούσω μουσική και 
αγαπημένα τραγούδια. Χαμήλωσα το 

φως και έμενα μέσα στη σιωπή να πα-
λεύω. Να ξεκαθαρίσω σκέψεις, βιώματα 
και συναισθήματα. Όλο αυτό με βοή-
θησε να λύσω τα μάγια της ψυχής μου. 
Ερχόμουν αντιμέτωπος με το χρόνο. 
Με τον άλλον άνθρωπο. Με τον εαυτό 
μου... Και κατά κάποιο τρόπο, αυτό με 
λύτρωνε, ανακούφιζε το είναι μου και 
με γλύτωνε από τα αδιέξοδα της ύπαρ-
ξης μου. Έτσι, είπα να ευθυμήσω...

Έμπα καημένη μου ψυχή και αλώνισε, 
την προστάζω. Κάτι συμβαίνει απόψε...

Χαμηλώνω το φως. Στην ανείπωτη 
σιωπή τ’ απόβραδου οι απ’ έξω ήχοι 
ξεμακραίνουν, χάνονται. Μέσα οι μό-
νοι που ακούγονται είναι οι χτύποι της 
καρδιάς. Αυτοί δεν μερεύουν. Χτυπούν 
ακατάπαυστα και ακανόνιστα. Τα κάνει 
κάτι τέτοια η καρδιά, στέκει ανήμπορη 
στην απόλυτη ησυχία και την εκφράζει 
με τους χτύπους της. Οι σκέψεις μου 
γεμίζουν τις γωνιές. Γλυκές στιγμές. 
Απλώνω το χέρι μου και τις αγγίζω. Δεν 
γίνεται, μωρέ, η θλίψη να αφανίζει χα-
ρές που έζησα...

Συνήθως παίρνω ένα μολύβι και απλώ-
νω σ’ ένα χαρτί τη φαντασία και τα συ-
ναισθήματα μου. Σε απόλυτη ησυχία. 
Ακόμη και το μεγάλο ρολόι του τοίχου 
που μετρούσε τις ώρες και τη ζωή και 
... που κάποτε ενοχλούσε με το εκνευ-
ριστικό τικ-τακ του, έχει σωπάσει. Εδώ 
και καιρό είναι σταματημένο. Κολλήσα-
νε οι δείκτες του. Και από τότε δείχνει 
πάντα την ίδια ώρα. Τι ειρωνεία! Λες 
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και έγινε επίτηδες, για να σταματήσει ο 
χρόνος. Σταματά, όμως, ο χρόνος; Δεν 
σταματά! Δεν παγιδεύεται!

Κάτι τέτοιες ώρες που ησυχάζω, που 
τα νοήματα απαγκιάζουν και τα λόγια 
γαληνεύουν την σκέψη, που το σκοτάδι 
αγκαλιάζει το φως και το σβήνει, μ΄ έχουν 
βοηθήσει ώστε να ξαναπάει μπρος εκεί-
νη η λυτρωτική αίσθηση και το μολύβι 
να αφήσει στο διάβα του μόνο εκείνα 
τα ωραία. Με συμμάχους, λοιπόν τους 
σταματημένους δείκτες του ρολογιού 

αιχμαλωτίζω όσα αγάπησα. Τα ανακαλώ 
και τα στριμώχνω για να γεμίσουν τα 
κενά. Το αληθινό, είναι το μόνο που δεν 
μπορεί να σβήσει ο χρόνος. Κι ας επι-
μένει ότι είναι πανδαμάτορας και αψε-
γάδιαστα τέλειος. Αυτός πάντα θέλει να 
‘ναι ο νικητής απέναντι σε όλες τις ήττες 
μας... Κι εγώ μόνο έτσι μπορώ να τον 
νικήσω... Πώς αλλιώς; Μόνο έτσι.

Έμπα καημένη μου ψυχή και αλώνισε, 
την προστάζω και πάλι.

Κάτι συμβαίνει απόψε...

Η φρίκη του πολέμου

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Τον βρίσκουμε παντού σε όλα τα  
μήκη και τα πλάτη της γης, από τότε 
που υπήρχαν άνθρωποι μέχρι σήμερα. 
Ανάλογα με τη μορφή και τον τύπο που 
παρουσιάζεται κάθε φορά, του έχουν 
δοθεί και διαφορετικά επίθετα μαζί 
με το όνομά του, όπως ολικός, ασύμ-
μετρος, βιολογικός, θρησκευτικός, μη  
συμβατικός, πυρηνικός, χημικός, ολο-
κληρωτικός, οικονομικός, ψυχρός, και  
πλήθος άλλων ακόμα επιθέτων, που  
μόνο παγωμένη ανατριχίλα προκαλεί 
το άκουσμά τους. Μιλούμε για τον ΠΟ-
ΛΕΜΟ. Το Λεξικό μας λέει ότι: ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ είναι μία κατάσταση ένοπλης  
σύγκρουσης κοινωνιών, χρησιμοποιώ-
ντας τακτικές ή άτακτες στρατιωτικές 

δυνάμεις.
Η απουσία του πολέμου, συνήθως, 

ονομάζεται ΕΙΡΗΝΗ, ή αλλιώς, ο πόλε-
μος είναι το διαμετρικά αντίθετο της ει-
ρήνης, και η πιο ακραία και ολοκληρωτι-
κή μορφή ένοπλης σύγκρουσης. Τέλος, 
ως στόχοι του πολέμου ορίζονται: Τα 
επιθυμητά εδαφικά, οικονομικά, στρα-
τιωτικά, ή άλλα οφέλη που αναμένονται, 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός 
πολέμου. Οι πόλεμοι είναι βασικά δύο 
ειδών: α) Οι διεθνείς, δηλαδή, οι δια-
κρατικοί πόλεμοι και β) οι εσωτερικοί. 
Υπάρχουν όμως και  ενδιάμεσες ή σύν-
θετες κατηγορίες πολέμων.

Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Φεβρουα-
ρίου 2022 και έντρομη η ανθρωπότητα 

Η φρίκη του πολέμου
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ξύπνησε με το ανατριχιαστικό ουρλιαχτό 
που έκαναν οι σειρήνες του πολέμου.

Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ ! Αγωνία, οργή, πα-
γωμένες απορίες θολώνουν το μυαλό. 
Το άκουσμά του εκμηδενίζει τη λογική 
σκέψη, αναστατώνει τα όνειρα και τα 
σχέδια για το αύριο. Ύστερα ο φόβος 
πασχίζει να ηρεμήσει και να καταστα-
λάξει στη σκέψη: «- Ε! Δεν είναι τίπο-
τα... Μικρές διαφορές υπάρχουν πάντα.

Σύντομα θα ησυχάσουν τα πράγματα, 
και όλα θα ηρεμήσουν... Ποιος το περί-
μενε αυτό, σ’ έναν κόσμο που ο άνθρω-
πος έχει πατήσει στο φεγγάρι, να μην 
μπορεί να λύσει τις όποιες διαφορές 
του στη γη;...»

Έχουν περάσει αρκετές ημέρες από 
την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 
και το καζάνι του πολέμου βράζει πόνο 
που ξεχειλίζει και απλώνεται κατακαίγο-
ντας στην ορμή του ό,τι βρίσκει μπρο-
στά του. Οι μεγάλες πόλεις «κλειδιά» 
της Ουκρανίας- όπως τις αποκαλούν- 
αποτελούν τον κύριο στόχο για την 
υλοποίηση των σχεδίων του εχθρού, 

που κανείς δεν τα γνωρίζει, αλλά ούτε 
και μπορεί να τα προβλέψει. Όλοι μι-
λούν για τον πόλεμο. Ειδήμονες και μη, 
άσχετοι και αναρμόδιοι, όλοι έχουν 
γνώμη και επηρεάζουν και τους άλλους. 
Τα ποικίλα ακούσματα σκοτεινιάζουν 
ακόμα περισσότερο τον γκρίζο ορίζο-
ντα του πολέμου, προκαλώντας σύγχυ-
ση και αβεβαιότητα. Όλοι ψάχνουν να 
βρουν την αλήθεια. Πολύ δύσκολο αυτό 
το πράγμα γιατί είναι γνωστό ότι μαζί 
με την αρχή κάθε πολέμου, αρχίζει και 
ένας δεύτερος πόλεμος: «Ο πόλεμος 
της προπαγάνδας», και όπως είπε και 
ο σοφός Αισχύλος: «Το πρώτο ΘΥΜΑ 
κάθε πολέμου είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.»

Τα ΜΜΕ φέρνουν μέσα στο σπίτι μας  
τη φρίκη του πολέμου, και την τόλμη 
και την γενναιότητα των αγωνιστών 
που μάχονται σκληρά, για τα ιερά και 
τα όσια στα οποία πιστεύουν. Και αυτή 
η τόλμη έχει μία θετική πλευρά: Τους  
ενώνει όλους δυνατά, σαν μια γροθιά, 
κάτω από τη λάμψη της!

Τις εικόνες που βλέπουμε στην τηλε-

Η φρίκη του πολέμου

όραση είναι αδύνατο να τις περιγράψει 
κανείς με λέξεις. Η φρίκη του πολέμου 
ξεκινά με τις σειρήνες που έχουν τον 
πρώτο λόγο, και μετά βόμβες σκάνε τρι-
γύρω, σπαρακτικές κραυγές και παιδικά 
ουρλιαχτά ακούγονται δίπλα, άνθρωποι 
πέφτουν νεκροί, και οι εκρήξεις είναι 
ισχυρές και συνεχείς, χωρίς να έχουν 
τέλος. Κόκκινες φλόγες φωτιάς ξεπη-
δούν από τους γκρίζους και  μαύρους 
καπνούς, και ο ουρανός και η γη ντύνο-
νται «νύχτα» που έχει ματώσει από το 
αίμα των στρατιωτών αλλά και των αθώ-
ων ανθρώπων που έτυχε να βρεθούν σ’ 
αυτόν τον τόπο, αυτήν ώρα. Στον πό-
λεμο ο θάνατος δεν κάνει διακρίσεις. 
Στρατιώτες, εθελοντές, περαστικοί, 
μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, όλοι 
έχουν το ίδιο όνομα: Στόχος! Οι πύ-
ραυλοι χτυπούν με ακρίβεια όπου τους 
έχουν κατευθύνει: Αεροδρόμια, πολε-
μικές ομάδες, αυτοκίνητα, σχολεία, πο-
λυκατοικίες, νοσοκομεία, τάνκς, στρα-
τιωτικά οχήματα, τινάζοντας στον αέρα 
την εκεχειρία που υποσχέθηκαν σε 
τρομαγμένους ανθρώπους – κυρίως σε 
γυναικόπαιδα - , για να προλάβουν να 
ξεφύγουν τώρα και να σωθούν από την 
κόλαση του πολέμου, ανασαίνοντας με 
τον λίγο αέρα που τους δίνει η ελπίδα, 
ότι μπορεί να γυρίσουν πάλι στα σπίτια 
τους, όταν τελειώσει ο πόλεμος... Ίσως 
και να προσπαθούν να σβήσουν από το 
μυαλό τους τα λόγια εκείνου του έμπει-
ρου Στρατηγού, που τον άκουσαν να 
λέει: «Στον πόλεμο, η κατάληψη μιας  
χώρας, γίνεται με δύο τρόπους: Παρα-
δίνεται ή Καταστρέφεται».

Σαν χλωμό φως στο κατάμαυρο σκη-
νικό του πολέμου, φαίνονται κάποιοι 
διάδρομοι που ετοιμάστηκαν για να 
φύγουν από την Ουκρανία, γυναίκες 
και παιδιά, δημοσιογράφοι, πολίτες 
ξένων χωρών που ζουν και εργάζονται 
στη χώρα, κλπ. Οι εικόνες του απο-
χωρισμού, και οι άλλες της επανένω-

σης οικογενειών, είναι δραματικές. Οι 
άντρες που πολεμούν, δεν μπορούν να 
φύγουν. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους 
φεύγουν σε άλλες χώρες σε συγγενείς 
ή φίλους ή στο άγνωστο ή στο πουθενά 
της πολύπαθης προσφυγιάς. Οι αποχω-
ρισμοί αυτοί, στάζουν φαρμάκι και δά-
κρυα. Πιο πέρα, η επανένωση οικογε-
νειών, στάζει δάκρυα σιωπηλής χαράς! 
Και δίπλα, με μάτια γεμάτα τόλμη και 
οργή μαζί, πολλοί άντρες που λείπουν 
και εργάζονται σε άλλες χώρες, τώρα 
επιστρέφουν για να πολεμήσουν και 
να σώσουν την πατρίδα τους. Και ενώ 
ο μπαρουτοκαπνισμένος χρόνος κυλά 
και αυτός αργά και με τα βογγητά του 
πολέμου να κόβουν την ανάσα, ο κό-
σμος τρέχει σαν τρελός να φύγει για να 
γλιτώσει τη ζωή του.

Τις πρώτες 15 ημέρες του πολέμου, 2 
εκατομ. άνθρωποι, ξέφυγαν από τη φω-
τιά του πολέμου, ζητώντας καταφύγιο 
σωτηρίας όπου μπορούσαν και κυρίως 
στις γειτονικές χώρες.

Βλέποντας αυτή την τραγική εικόνα 
του πολέμου να ξετυλίγεται μπροστά 
στα μάτια μας, θα ήθελα ν’ ανοίξω τα  
χέρια σε μια μεγάλη αγκαλιά και να 
κλείσω μέσα, όλα τα πανόμοια παιδικά 
κεφαλάκια του πολέμου, με τα ροδο-
μάγουλα πρόσωπα και τα υγρά τρομαγ-
μένα μάτια που κοιτάζουν τριγύρω, με 
απορία και φόβο.

Σφίγγουν το χέρι της μαμάς, χωρίς 
να κάνουν ερωτήσεις, και αφήνονται να 
τα οδηγήσει εκείνη χωρίς να μπορεί να  
δώσει απαντήσεις.

Τα περισσότερα, κρατούν και από μία 
Ουκρανική σημαία που ζωγράφισαν στα 
καταφύγια, με τη βοήθεια των γυναικών 
της πολιτοφυλακής και των εθελοντών.

Αυτή είναι, άλλη μία πικρή εικόνα 
«της πληγωμένης αθωότητας» για την 
οποία ο Φ.Ντοστογέφσκι, έγραψε:

«Τίποτα στον κόσμο δεν αξίζει, όσο 
το δάκρυ ενός παιδιού!»
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Λαογραφία

ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Το νησί της Λέσβου έχει όπως και οι περισσότεροι τόποι της 

Ελλάδας ιδιαίτερα έθιμα για τη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα.

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη
Σε αρκετούς ναούς του νησιού, όπως 

στον Αγ. Θεράποντα στο κέντρο της 
Μυτιλήνης, γίνεται η αναπαράσταση της 
Καθόδου του Χριστού στον Άδη, ένα 
έθιμο που έρχεται από τις Βυζαντινές 
εποχές. Σύμφωνα με την παράδοση, ο 
Χριστός λίγο πριν αναστηθεί, κατέβηκε 
στον Άδη για να χαρίσει φως και αιώνια 
ζωή στους νεκρούς Έτσι, τα μεσάνυχτα 
του Μεγάλου Σαββάτου, όταν όλη η 
πομπή με τους ιερείς και τον υπόλοιπο 
κόσμο, έχουν γιορτάσει την Ανάσταση 
στο προαύλιο του ναού και πρόκειται 
να επιστρέψουν στο ναό, διαδραματί-
ζονται τα ακόλουθα: Κλείνει η κεντρική 
πύλη του ναού και στο προαύλιό του 
μένει όλη η πομπή με τον επικεφαλής 
κληρικό, ενώ μέσα στο ναό στέκεται 
κάποιος (συνήθως ένας ψάλτης). Ο 
επικεφαλής κληρικός αναπαριστά το 
Χριστό, ενώ ο άλλος αναπαριστά τον 
Αδη και γίνεται ένας διάλογος, ώστε να 
ανοιχτεί η πύλη του ναού. Με το που 
ανοίγει η πύλη, ο επικεφαλής κληρικός 
και όλη η πομπή μπαίνουν ορμητικά 
στο ναό, ψάλλοντας όλοι μαζί δυνατά 
το «Χριστός Ανέστη». Ένα συγκινητικό 
έθιμο που καθηλώνει τους πιστούς.

Οι κούνιες
Στήνονται τη Μεγάλη Δευτέρα από τα 

αγόρια, για να τις χρησιμοποιήσουν τα 
κορίτσια. Ακούγονται τραγούδια ειδι-
κά στο πνεύμα των ημερών και ανταλ-
λάσσονται κουλούρια και λουλούδια τα 
οποία κρέμονται στην κούνια. Η περίο-

δος αναβίωσης του εθίμου κρατάει μέ-
χρι τη γιορτή της Αναλήψεως.

Φτιάχνονται  με σκοινιά που δένονται 
ψηλά στα κλαριά των δέντρων. Παλιά, 
οι νέοι έφτιαχναν μια κούνια σε κάθε 
γειτονιά και κουνιόντουσαν. Τα αγόρια 
κουνούσαν με τη σειρά τα κορίτσια 
τραγουδώντας τραγούδια «της κού-
νιας». Για αντάλλαγμα, δέχονταν λα-
μπριάτικα κουλούρια. Όποια από αυτά 
τα κρέμαγαν στην κούνια. Στο τέλος η 
κούνια κατέληγε ολοστόλιστη.

Ένα από τα τραγούδια είναι και το πιο 
κάτω:

Πάλι στην κούνια έκατσα, 
πάλι θα τραγουδήσω 
ν’ ανοίξω τις καρδούλες σας 
και να τις λουλουδίσω.
Σαν τι τραγούδι να σου πω 
πουλί μου να σ’ αρέσει
που ‘χεις αγγελικό κορμί 
και δαχτυλίδι μέση.
Του γυαλί του λεν κρουστάλι 
βγήτε σεις να μπούν κι άλλοι
του γυαλί του λαμπερό
έβγα ισύ να μπω κι γώ...
Στο Πολιχνίτο και στην Kλειού ακό-

μα και σήμερα οι κούνιες της Λαμπρο-
δευτέρας συγκεντρώνουν όλο τον 
κοριτσόκοσμο. Στη Καλλονή, την Λα-
μπροτρίτη οι κάτοικοι πήγαιναν στο 
εκκλησάκι του Χριστού στο Μετόχι και 
αναβίωναν το έθιμο της κούνιας ενώ 
από την κοσμοσυρροή, έπρεπε να πε-
ριμένεις ώρες ώσπου να έρθει η σειρά 
σου να ανέβεις.

Σταυροί επάνω από τις πόρτες
Μετά την Ανάσταση με το κερί που 

έχουν ανάψει στην εκκλησία σχηματί-
ζουν με την κάπνα σταυρούς στο επάνω 
μέρος της πόρτας της εισόδου για να 
έχουν υγεία στην οικογένεια όλο το χρό-
νο. Ακόμα πίστευαν, ότι οι σταυροί διώ-
χνουν τα κακά πνεύματα και παράλληλα 
κρατούν τα έντομα μακριά από το σπίτι.

Ο Επιτάφιος
Την Μ. Πέμπτη, τα νεαρά κορίτσια, 

μετά τη λειτουργία ξημέρωναν τον Χρι-
στό, στολίζοντας παράλληλα τον Επιτά-
φια ενώ ψάλλουν το μοιρολόγι της Πα-
ναγιάς, μεγάλο θρησκευτικό τραγούδι 
που ιστορεί τη σταύρωση του Ιησού 
και εκφράζει τον πόνο της Αγίας του 
Μητέρας. Μετά, αρχίζει η συρροή του 
κόσμου και το προσκύνημα του Επιτα-
φίου. Παρθένες με κάνιστρα γεμάτα 
λεμονόφυλλα, ή τριαντάφυλλα στέκο-
νται κοντά του και ραίνουν με μύρα το 
νεκρό Ιησού. Οι προσκυνητές, προπά-
ντων γυναίκες και παιδιά αφού φιλη-
θούν, περνούν κάτω από τον Επιτάφιο, 
«για να τους πιάσει η χάρη» όπως λένε. 
Όταν νυχτώσει αρχίζει η ακολουθία και 
η περιφορά του Επιταφίου. Η πομπή 
σχηματίζεται από τα Εξαπτέρυγα και το 
Σταυρό μπροστά, τον Επιτάφιο και τους 
ιερείς πιο πίσω. Ο κόσμος που ακο-
λουθεί κρατάει στα χέρια αναμμένες 
λαμπάδες. Κατά διαστήματα η πομπή 
σταματά σε πλατείες και σταυροδρόμια 
και εκεί οι ιερείς ψάλλουν δεήσεις. Τα 
λουλούδια του Επιτάφιου ονομάζονται 
χριστολούλουδα και στη Μυτιλήνη, μό-
λις τελειώσει η περιφορά, αρπάζουν τα 
λουλούδια επειδή θεωρούν ότι τα κλεμ-
μένα έχουν θαυματουργικές ιδιότητες. 
Με αυτά ανακουφίζουν τον πονοκέφα-
λο, ενώ οι ναυτικοί τα ρίχνουν στη θά-
λασσα για να την ηρεμήσουν.

Το κάψιμο του Ιούδα
Ένα από τα σπουδαιότερα έθιμα που 

αναβιώνει ανελλιπώς μέχρι τις μέρες 

μας είναι το κάψιμο του Ιούδα.
Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι 

νέοι κάθε χωριού μεταφέρουν κορ-
μούς δέντρων και ξερά κλαδιά, τα 
οποία το Σάββατο της Αναστάσεως τα 
στοιβάζουν στην πλατεία του χωριού. 
Στην κορυφή τους, στήνουν ένα ομοί-
ωμα του Ιούδα. Το κάψιμο του Ιούδα 
γίνεται τη λαμπροτρίτη και συμβολίζει 
την τιμωρία του για την προδοσία και 
οι φλόγες της φωτιάς που καίνε μέχρι 
το πρωί, συμβολίζουν την εξάγνιση των 
πιστών από τις κακές πράξεις.

Στη Μυτιλήνη το κάψιμο του Ιούδα 
γίνεται την Παρασκευή της Ζωοδόχου 
Πηγής δίπλα στην ομώνυμη εκκλησία 
στη Λαγκάδα.

Παραδοσιακά φαγητά
Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυναίκες 

της Λέσβου, φτιάχνουν τα Λαζαράκια, 
μικρά γλυκά ψωμάκια σε σχήμα ανθρώ-
που γεμισμένα με σταφίδες. 

Tην Kυριακή των Bαΐων έχουν ως έθι-
μο να τρώνε ψάρια με κολιό παστό. 

Τη Μεγάλη Πέμπτη σε κάθε σπίτι οι 
νοικοκυρές βάφουν κόκκινα  αυγά και 
φτιάχνουν τα λαμπροκούλουρα. και τα 
τσουρέκια. 

Το Μεγάλο Σάββατο προετοιμάζουν 
τη μαγειρίτσα, που θα φάνε το βράδυ 
μετά την Aνάσταση. Μια σούπα με το 
έντερο, το συκώτι, το κεφαλάκι και το 
λεμό του αρνιού, άνιθο και φρέσκα 
κρεμμυδάκια.

Τα πασχαλινά φαγητά για τους Λέσβι-
ους είναι το αρνί γεμιστό ψημένο στο 
φούρνο και το κοκορέτσι.
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Την Πρωτομαγιά, σχεδόν σε κάθε σπίτι, 
φτιάχνεται ένα μαγιάτικο στεφάνι 

για να γιορταστεί η Άνοιξη και ολόκληρη η Φύση. 

Είναι σχεδόν το μοναδικό έθιμο, που 
εξακολουθεί να μας συνδέει με την πα-
ραδοσιακή Πρωτομαγιά, μια γιορτή της 
Άνοιξης και της Φύσης με πανάρχαιες 
ρίζες, πλούσια σε εκδηλώσεις, ιδιαίτε-
ρα σε παλαιότερες εποχές. 

Στις μέρες μας, η Πρωτομαγιά με το 
μάζεμα των λουλουδιών για το πρωτο-
μαγιάτικο στεφάνι, ενισχύει τις σχέσεις 
του ανθρώπου με τη φύση, από την 
οποία οι περισσότεροι έχουμε απο-
μακρυνθεί, και οι περισσότεροι ζούμε 
στις μεγάλες πόλεις.

H πρώτη Μαΐου είναι συνδεδεμένη 
με μια διάθεση πιο ανάλαφρη. Η ημέρα 
θα βρει πολλές οικογένειες στην εξο-
χή, να μαζεύουν λουλούδια και να έρ-
χονται κοντά στη φύση. Όμως αυτή η 
ημέρα δεν είναι τυχαία. Είναι αφορμή 
για έθιμα και εκδηλώσεις που έχουν την 
ρίζα τους στην αρχαιότητα. Από γενιά 
σε γενιά έχει περάσει το έθιμο του μα-
γιάτικου στεφανιού, που εξακολουθεί 
να μας συνδέει με την παραδοσιακή 
Πρωτομαγιά, μια γιορτή της Άνοιξης 
και της φύσης. Είναι η λεγόμενη κατά 
την αρχαιότητα «γιορτή των ανθέων». 
Ξεκίνησε πρώτα στην Αθήνα, όπου με 
μεγαλοπρέπεια βάδιζαν προς τα ιερά 
πομπές με κανηφόρες, που έφερναν 
άνθη.

Έπειτα, τα Ανθεστήρια διαδόθηκαν 
και σε άλλες πόλεις της χώρας και πή-
ραν πανελλήνια μορφή. Όλες οι εκδη-
λώσεις της ημέρας ήταν αφιερωμένες 
στην γονιμότητα και την καρποφορία 
της γης.

Ο Μάιος είναι ο 5ος μήνας του χρό-

νου, ο οποίος αντιστοιχεί στον αρχαίο 
μήνα Θαργηλίωνα που γιορταζόταν με 
τα περίφημα Ανθεοφόρια. Ήταν αφιε-
ρωμένος στη θεά της γεωργίας Δήμη-
τρα και την κόρη της Περσεφόνη, που 
τον μήνα αυτόν βγαίνει από τον Άδη 
κι έρχεται στη γη. Γιορτές γίνονταν και 
στην αρχαία Ρώμη που τις έλεγαν "ρο-
σύλλια" τις οποίες διατήρησαν και οι 
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.

Για τη λαϊκή αντίληψη, στο μήνα Μάιο 
συνυπάρχουν οι ιδιότητες του καλού 
και του κακού, της αναγέννησης και του 
θανάτου και συγκεντρώνονται την πρώ-
τη του ημέρα, την Πρωτομαγιά.

Την Πρωτομαγιά, με το μάζεμα των 
λουλουδιών για το πρωτομαγιάτικο 
στεφάνι, ενισχύονται οι σχέσεις του 
ανθρώπου με τη φύση.

Από που προέρχεται όμως το έθιμο 
του στεφανιού; 

Πώς έχει προκύψει το έθιμο αυτό;
Είναι, σχεδόν, το μοναδικό έθιμο που 

εξακολουθεί να μας συνδέει με την πα-
ραδοσιακή Πρωτομαγιά, την γιορτή της 
άνοιξης και της φύσης.

Δύσκολα μπορεί, πια, να ανιχνευτεί 
συμβολισμός στο σημερινό πρωτομα-
γιάτικο στεφάνι, αφού για τους περισ-
σότερους δεν αποτελεί, ίσως, τίποτα 
περισσότερο από μια όμορφη και μυ-
ρωδάτη σύνθεση λουλουδιών, χωρίς 
να παραπέμπει σε συσχετισμούς σύμ-
φωνα με τους οποίους «χαρίζει» στους 
ενοίκους ενός σπιτιού υγεία, καλή τύχη, 
ειρήνη, ευτυχία και ευφορία. Σίγουρα, 
όμως, η κατασκευή του χαρίζει ευφο-
ρία σε μεγάλους και μικρούς, που ξε-

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

φεύγοντας από τις πόλεις αναζητούν 
τη χαρά της άνοιξης στην ολάνθιστη 
φύση.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Κέ-
ντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών, Αικατερίνη Καμηλάκη, το στε-
φάνι κατασκευαζόταν με βέργα από ευ-
λύγιστο και ανθεκτικό ξύλο κλήματος ή 
άλλο και στολιζόταν με λουλούδια και 
κλαδάκια καρποφόρων δέντρων, όπως 
η αμυγδαλιά, η συκιά και η ροδιά. Ακό-
μα, το διακοσμούσαν με στάχυα από 
σιτάρι και κριθάρι, με κρεμμύδι αλλά 
και σκόρδο για το μάτι. Η χρησιμο-
ποίηση πρασινάδας και λουλουδιών με 
σκοπό τη μετάδοση της γονιμότητάς 
τους ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των 
μαγιάτικων συνηθειών.

Αρκούσε η τοποθέτηση πάνω από 
την πόρτα του σπιτιού μιας δέσμης από 
χλωρά κλαδιά ελιάς, συκιάς, νερατζιάς, 
πορτοκαλιάς και άλλα μαζί με λουλού-
δια. Απαραίτητη ήταν, επίσης, η ύπαρ-

ξη μεταξύ τους φυτών αποτρεπτικών...
του κακού, όπως είναι η τσουκνίδα, το 
σκόρδο και άλλα.

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, σε 
κάθε στεφάνι έβαζαν, εκτός από λου-
λούδια, ένα σκόρδο για τη βασκανία, 
ένα αγκάθι για τον εχθρό κι ένα στάχυ 
για την καλή σοδειά.

Στη Λέσβο η συνήθεια αυτή μετα-
φέρθηκε απ΄τους πρόσφυγες και διατη-
ρείται μέχρι και σήμερα.

Το μαγιάτικο στεφάνι παρέμεινε στο 
νησί, και στόλιζει τις πόρτες των σπι-
τιών ως του Αϊ - Γιαννιού του Θεριστή 
και τότε, τα νέα παιδιά το καίνε στις 
φωτιές του αγίου, στα επονονομαζόμε-
να στη Λέσβο “κάψαλα”.

Στην Αγιάσο, φτιάχνουν στεφάνια 
από όλα τα λουλούδια και βάζουν μέσα 
τη "δαιμοναριά", ένα άγριο χόρτο με 
πλατιά φύλλα και κίτρινα λουλούδια 
για να δαιμονίζονται, όπως λένε, οι γα-
μπροί.
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Έσπασα του γ’δίμ

Γράφει ο Τάσος Μακρής

Το ρήμα “σπάζω-σπω” στα νεοελλη-
νικά χρησιμοποιείται μεταφορικά σε 
πάμπολλες περιπτώσεις και προπάντων 
σε όργανα και λειτουργίες του σώμα-
τός μας. Κάποιος λ.χ. “μου έσπασε τα 
νεύρα”, σε κάποιον “έσπασα τον τσα-
μπουκά” και σε κάποιον “είναι σπα-
σμένη η χολή” και κάποιος “εσπασε το 
κεφάλι του για να λύσει ένα πρόβλημα”. 
Σε όλες αυτές και άλλες πολλές περι-
πτώσεις, η μεταφορά περιορίζεται στο 
ρήμα, ενώ οι άλλες λέξεις είναι κυρι-
ολεξίες. Η μυτιληνιά διάλεκτος όμως 
πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω: Γίνεται 
ποιητικότερη κάνοντας δίπλα στη μετα-
φορά και μια παρομοίωση. Έτσι αυτός 
που θέλει να λύσει ένα δύσκολο πρό-
βλημα δε σπάζει απλώς το κεφάλι του, 
αλλά σπάζει το γουδί του.

Το γουδί, πέτρινο ή μεταλλικό, είναι 
ανθεκτικό εργαλείο για να κοπανίζονται 
και να θρυμματίζονται σκληρά υλικά. 
Όταν “σπάμε το κεφάλι μας”, σκεπτό-
μενοι, ομολογούμε πως ο όποιος δια-
λογισμός είναι δύσκολη δουλειά και 
οι ιδέες αρκετά σκληρά πράγματα. Γι’ 
αυτό το λόγο θα χρειαζόταν να κοπανι-
στούν μέσα σε ένα μεταλλικό ή πέτρινο 
γουδί. Η παρομοίωση είναι έτοιμη. Το 
κεφάλι έγινε γουδί για να κοπανιέται 
μέσα του η σκέψη. Είναι εύκολος ο πει-
ρασμός να πούμε πως παρομοιάζεται 
το κεφάλι με γουδί, ως προς το σχήμα 
του. Μοιάζει όμως με αστειότητα. Λογι-
κότερος φαίνεται ο παραλληλισμός της 
βασανιστικής σκέψης, που κοπανιέται 
στο κεφάλι, με τη βασανιστική διαδικα-
σία κοπανίσματος στο γουδί.

Οι σκέψεις και ο διαλογισμός σίγου-
ρα έχουν διαβαθμίσεις, ως προς τις δυ-
σκολίες τους. Αυτός είναι και ο λόγος 

που σε μερικές περιπτώσεις, με λιγό-
τερο σκληρά υλικά, αντί να σπάνε τα 
κεφάλια, όταν κοπανιούνται μέσα τους 
σκέψεις πιο μαλακές, σε έμμετρο λόγο 
και χιουμοριστικό περιεχόμενο: “Ειπι η 
μανή μ’ να μη ζαλίζ’σ του γδί μ”, όπου 
μανή είναι η γιαγιά, η μητέρα της μάνας. 
Η μανή μπαίνει στη φράση χωρίς ουσι-
αστικό ρόλο και δεν θα ήταν απαραίτη-
τη αν ο στόχος της φράσης δεν θα ήταν 
να δημιουργήσει κάτι ευτράπελο.

Την ουσία της φράσης επωμίζονται οι 
λέξεις γ’δί και ζαλί’σ’.

Το ρήμα ζαλίζω κρατά το περιεχόμε-
νο της ζάλης, ωστόσο όμως με την ελα-
φρότητα που αποπνέει η φράση υπο-
βιβάζεται στο επίπεδο της ενόχλησης. 
Έτσι χάνεται η μεταφορική σημασία της 
προηγούμενης φράσης και παραμένει η 
τρισχαριτωμένη παρομοίωση του κε-
φαλιού με το γουδί ως προς το σχήμα.

Η παροιμιώδης μεταφορική φράση 
του τίτλου μας δεν έχει αξιώσεις να 
κάνει κοινωνική παρέμβαση, να διδάξει 
ή να προφητεύσει. Είναι απλά μια με-
ταφορική φράση, που συνοδεύεται και 
στολίζεται με μια παρομοίωση, για να 
φτιαχτεί, με αυτή την πετυχημένη σύ-
μπραξη, ένα πανέμορφο μικροκείμενο, 
το οποίο περιποιεί τιμή και βαθμολο-
γεί με άριστα τους κατασκευαστές του. 
Δυσκολεύεται κανείς να καταλάβει αν 
επεδίωκαν οι πρόγονοί μας, με την πα-
ρομοίωση του κεφαλιού με το γουδί, να 
τονίσουν τη μεγάλη σημασία του δια-
λογισμού ή να αστειευτούν με το κο-
πάνισμα των σκέψεων στον εγκέφαλο. 
Στην πρώτη φράση μάλλον στόχευαν 
και στα δύο και πέτυχαν ένα υπέροχο 
μίγμα σοβαρότητας και ελαφρότητας, 
ένα είδος συμμετρίας στο λόγο. Η δεύ-

τερη φράση είναι απλά μια αστειότητα, 
αλλά είναι μια λογοτεχνική θα λέγαμε 
αστειότητα, σε έμμετρο λόγο και με 
σχήματα λόγου για στολίδια.

Από μόνος του ο λόγος είναι κάτι το 
θαυμαστό, που ξεχώρισε το ανθρώπι-
νο είδος και αφού δομήθηκε απ’ τον 
άνθρωπο, συνέβαλλε ύστερα στην πο-

λύμορφη ανάπτυξή του. Καμιάς κοι-
νωνικής ομάδας ο λόγος δεν είναι πε-
ριφρονιτητέος. Όλες οι γλώσσες του 
κόσμου έχουν να δώσουν χρήσιμα 
στοιχεία και οι ασχολούμενοι μ’ αυτές 
σε βάθος χαίρονται τις ομορφιές τους, 
Σ’ αυτήν την προσφορά γενικότερα τα 
Λεσβιακά δεν υστερούν.

Η Μυτιληνιά ντοπιολαλιά
Γράφει ο Γιάννης Μαντάς

Μιλιέται παντού, στη Λέσβο, κυρίως στα χωριά. Γράφεται, ανεβαίνει ακόμη και στο θέα-
τρο. Ο Πάνος Κοντέλλης έχει γράψει πολλά θεατρικά του έργα στη λεσβιακή ντοπιολαλιά.                

Το χαρακτηριστικό γλωσσικό ιδίωμα της Λέσβου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που 
ακόμη και σήμερα εκφράζει γλαφυρά την καθημερινότητα των Μυτιληνιών.

Οι λέξεις κυλάνε τραγουδιστά, δένο-
νται η μια με την άλλη με τρόπο που 
να μοιάζουν βγαλμένες από περίτεχνη 
παρτιτούρα κι όχι από τον καθημερινό 
λόγο.

Εύηχο και μελωδικό, με κάποιες δια-
φορές από χωριό σε χωριό, το γλωσ-
σικό ιδίωμα των Μυτιληνιών είναι τόσο 
αναγνωρίσιμο που δυο λέξεις μονάχα 
αρκούν για να καταλάβεις από πού είναι 
αυτός που το μιλάει.

Είναι βλέπετε εκείνη η κατάληξη του 
υποκοριστικού, το –έλι. που διαλύει τις 
όποιες αμφιβολίες. Το αρνάκι, φέρ’ ει-
πείν, γίνεται στη Μυτιλήνη «αρνέλ’», με 
παχύ λ, που το προφέρεις και το ευχα-
ριστιέσαι! Ασε πια τα επίθετα: Κωνστα-
ντιδέλλης, Γιαννέλλης, Καπετανέλλης, 
δεν χρειάζεται καν να σου συστηθούν 
για να καταλάβεις από πού κατάγονται!

Πολύ συνηθισμένη κατάληξη υποκο-
ριστικού είναι και το –ουδ(ι) ή –ούδα, 
όπως η «κουπιλούδα», για τη νεαρή 
κοπέλα. Στη Λέσβο έχουν επίσης και 
έναν πολύ όμορφο τρόπο για να δηλώ-
νουν την αγάπη τους για τους δικούς 

τους ανθρώπους: ό,τι ηλικία και να ‘χει 
κάποιος, είτε πέντε είτε πενήντα πέντε 
χρονών, δεν θα ακούσεις ποτέ να τον 
λένε «παιδί» αλλά «μωρό»: «ίχι πέντε 
μωρά τσ’ όλα κουπιλούδια» λένε για 
τον τυχερό πατέρα με τις πέντε κόρες.

Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα άρ-
θρα: κοινό το «η» για αρσενικό και θη-
λυκό και το «του» για το ουδέτερο: «η 
Γιώργους κ’ η Μαρία κοιτάν’ του μουρό 
ντουν’» θα πει πως ο Γιώργος κι η Μα-
ρία προσέχουν το παιδί τους.

Η ντοπιολαλιά στη Λέσβο, ωστόσο, 
δεν είναι μόνο προφορική, αλλά και 
γραπτή: «γι φιλ’ είναι ίσσαμ’ που μασ-
σούν’» λέει μια επιγραφή στο Σταυρί 
της Αγιάσου, θυμίζοντας πως οι (δή-
θεν) φίλοι είναι κοντά σου για όσο μπο-
ρούν να σε εκμεταλλεύονται! «Μη ζα-
λίγς εφτά πον έχου», λέει μια άλλη, «μη 
με ζαλίζεις, με φτάνουν τα βάσανα που 
έχω» και μια ακόμα συμπληρώνει: «Ψέ-
ματα μαγιρέβς, γι τσλιάς του βριστς», 
εννοώντας πως το στομάχι σου δεν 
μπορείς να το ξεγελάσεις.

Πηγή: thetravelbook.gr
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Δημήτριος Παπανικολής

Γράφει ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης

Θα ΄τανε τέλη Μαΐου, τότε που τα 
νερά είναι ήρεμα και μπορείς εύκολα 
να διασχίσεις τη θάλασσα. Ήμουνα 
μέσα στο πλοίο και βγήκαμε περιπο-
λία προς τα στενά των Δαρδανελλίων. 
Καθώς η πλώρη έσκιζε στα δύο τη θά-
λασσα, αναπηδούσαμε μέσα στα κύμα-
τα σαν να κάναμε τραμπάλα. Ο καιρός 
έμοιαζε καλοκαιριάτικος και το αγέρι 
μας χάιδευε τα ρόδινα μάγουλα. Πάνω 
στο κατάστρωμα, έμοιαζα σας θεριό 
δεμένο με σχοινιά. Ήμουν ελεύθερη 
φύση και η παραμονή μου στο πλοίο 
μου δημιουργούσε ένα σφίξιμο στην 
καρδιά. Είχα το καΐκι μου και είχα μάθει 
να κάνω τη ρότα μου στην θάλασσα.

Τώρα, όμως, ήμουν στην διάθεση του 
πλοίου γιατί είχαμε στόχο να ανακα-
λύψουμε κανένα πλοίο που θα έβγαινε 
από το στενό και θα προσπαθούσαμε 
να του κάνουμε ζημιά. Είχαμε βάλει 
σκοπό να προκαλέσουμε κάποια παρε-
νόχληση, ή κάτι που να δημιουργούσε 
πρόβλημα σε τουρκικό πλοίο. Για εμάς, 
αυτό το γεγονός, φάνταζε ως μεγάλη 
επιτυχία για την αναπτέρωση του ηθι-
κού μας. Και ενώ είχα βυθιστεί στις 
σκέψεις, χτύπησε το καμπανάκι που 
σήμαινε επιφυλακή. Είδαμε να προβάλ-
λει το μπροστινό μέρος ενός πλοίου.

Ο πλοίαρχος φώναξε:
• Εχθρικό πλοίο!
Οι κινήσεις μας έγιναν προσεκτικές. 

Ο καπετάνιος πρόσεξε ότι το δίκρο-
το πολεμικό δεν πήγαινε στην Χίο, 
πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να 
το ακολουθήσουμε και να πλεύσουμε 

προς τις δυτικές ακτές της Λέσβου. Ο 
πλοίαρχος προσπάθησε να πλησιάσει 
το τουρκικό δίκροτο, για να μπορέσει 
να του ρίξει πυρά με τα κανόνια. Και 
εκεί που ετοίμαζαν να χτυπήσουν τον 
στόχο, το πλοίο σείστηκε από τις κα-
νονιές των Τούρκων. Οι απώλειες και 
το ότι δεν έπρεπε να κάνουμε κατά μέ-
τωπο μάχη, μας οδήγησαν στη σκέψη 
να απομακρυνθούμε και να ελέγξουμε 
που πάει.

Το δίκροτο κατέπλευσε στον κόλπο 
της Ερεσού.

Εκεί αποβίβασε μια ισχυρή δύναμη 
από πολλούς άνδρες που γέμισαν σχε-
δόν την παραλία. Μπήκαμε στον κόλπο 
με την σκέψη να τους ρίξουμε πυρά. Ο 
πλοίαρχος, όμως, άλλαξε γνώμη.

• Δεν πρέπει να αυτοκτονήσουμε, 
μας είπε. Θα αναχωρήσουμε και θα 
πάμε σε κάποιο μέρος που να μην εί-
μαστε ορατοί. Εκεί, με καθαρό μυαλό, 
θα σκεφτούμε και θα σχεδιάσουμε την 
επόμενη κίνηση.

Μετά από μια ώρα, ο πλοίαρχος κά-
λεσε σε σύσκεψη του συνεργάτες του. 
Καθίσαμε στο τραπέζι και μας είπε:

• Εμείς είμαστε μικροί και εκείνοι 
μοιάζουν σαν να είναι γίγαντες. Πρέπει, 
όμως, να τους χτυπήσουμε με πονηριά. 
Θα περιμένουμε αύριο το βράδυ να 
τους πλησιάσουμε με πυρπολικά και να 
τους βάλουμε σε μπελάδες.

Γύρισε προς το μέρος μου και μου 
είπε:

• Δημήτρη, θα πάρεις τη βάρκα με τα 
πυρομαχικά, θα είναι μαζί σου άλλη μια 

βάρκα, θα κάνετε ελιγμό και...
Το μυαλό μου πήγε στην αυριανή 

μέρα. Άρχισα να σχεδιάσω και να με-
λετώ τις κινήσεις μου. Ήξερα το λιμάνι 
της Ερεσού. Έπρεπε να προσέξω.

Την επόμενη μέρα, στις 27 Μαΐου 
1821, αναχώρησα με δύο πυρπολικά. 
Το ένα ήταν το δικό μου και το άλλο 
το πυρπολικό του Γεώργιου Καλαφάτη, 
που είχε έρθει από τα Ψαρά.

Θα διηύθυνα το πυρπολικό μου προς 
την πρώρα του δίκροτου και ο Καλα-
φάτης προς το μέσο του πλευρού του. 
Καθένα πυρπολικό συνοδευόταν και 
από μια βάρκα διαφυγής. Με έξυπνους 
ελιγμούς, πλεύρισα την πρώρα του 
τούρκικου πλοίου. Και ενώ ετοιμαζό-
μουν να βάλω μπουρλότο, οι Τούρκοι 
μας αντιλήφθηκαν. Άναψα γρήγορα το 
φυτίλι, και πήραν φωτιά τα εύφλεκτα 
υλικά. Μια φλόγα φάνηκε, και η έκρη-
ξη έσεισε την παραλία. Έμοιαζε σαν να 
έγινε η νύχτα μέρα! Οι Τούρκοι μας 
πυροβολούσαν στου χαμού. Μαζί με 
τους συντρόφους μου πηδήσαμε προς 
την βάρκα διαφυγής, με σκοπό να επι-
στρέψουμε στην βάση μας σώοι και 
αβλαβείς.

Στο τουρκικό πλοίο επικράτησε πα-
νικός. Η φωτιά επεκτεινόταν διαρκώς. 
Αξιωματικοί και ναύτες, είτε πνίγηκαν 
πέφτοντας στη θάλασσα, είτε κάηκαν 
πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου. Η 
καταστροφή του ολοκληρώθηκε με την 
έκρηξη της πυριτιδαποθήκης, που προ-
κάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Όταν γυρίσαμε στο πλοίο, μας υπο-
δέχτηκαν ως ήρωες. Μαζεύτηκαν στο 
κατάστρωμα και στη μέση μπήκε ο 
πλοίαρχος. Έκανε νόημα να σωπάσουν 
και με τη δυνατή από ενθουσιασμό 
φωνή είπε:

• Η σημερινή μέρα, είναι μέρα νίκης 
απέναντι στον Τούρκο κατακτητή. Μια 
χούφτα Έλληνες αντιστάθηκαν, αψη-
φώντας τη ζωή τους. Είμαστε περήφα-

νοι για εσάς.
Με το χέρι του μου είπε να έρθω δί-

πλα του.
• Όσο για εσένα Δημήτρη Παπανικο-

λή, θαυμάζω την ανδρεία σου. Μακάρι 
κι άλλοι να ακολουθήσουν τα παράδειγ-
μα σου.

Με αγκάλιασε και ένιωσα να είχα 
κλείσει στην αγκάλη του πατέρα μου. 
Κοίταξα στο βάθος της θάλασσας και 
θυμήθηκα το πρώτο μου ταξίδι. Πάνω 
στο κατάστρωμα, και με μια παράξε-
νη τόλμη, ξεκίνησα αυτή τη διαδρομή. 
Και να, τώρα, που έκανα κάτι που ήταν 
πέρα από τις δυνάμεις μου. Σαν κάτι 
να με έσφιγγε, μου έφερε μια ζάλη και 
άρχισα να κλαίω. Η παρτίδα πρέπει να 
διώξει τους Τούρκους, σκέφτηκα, και 
άρχισα να ονειρεύομαι τη μέρα της 
απελευθέρωσης.

*Αναδημοσίευση από τις “Λεσβογραφίες του 
Αγώνα”
Του Παν. Σκορδά



32 33

Μια Γερμανίδα τουρίστρια στα Βατερά του 1957 
και ο «Γαλάζιος Δούναβης»

Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός

Μέχρι το 1957 ο τουρίστας, στα Βα-
τερά, ήταν άγνωστο είδος.

Ακόμα και οι Βρισαγώτες που παρα-
θέριζαν στα Βατερά ήταν λιγοστοί: με-
ρικοί ευκατάστατοι, από το αρχοντολό-
γι, που είχαν από παλιά θερινή κατοικία, 
και κάποιοι παρακατιανοί που είχαν 
αμπέλι -κυρίως- στην περιοχή Χοχλα-
κιάρι, ή περιβόλι, στο Λαγκάδι των 
Βατερών, όπου είχαν χτίσει ένα ντάμι, 
συνήθως, μια κάμαρα, με φρίτζα, μπρο-
στά, και δάπεδο από χώμα. Οι μόνοι 
ξενομερίτες επισκέπτες των Βατερών 
ήταν μια παρέα από «Καστρινούς»- 
έτσι λέγαμε τους πρωτευουσιάνους 
του νησιού, τους Μυτιληνιούς, που έρ-
χονταν από την «χώρα», κάθε τέλη Σε-
πτέμβρη, αρχές Οκτώβρη για το κυνή-
γι των ορτυκιών. Υπήρχαν και κάποιοι 
«μερακλήδες» χωριανοί, λάτρεις της 
Βατεριανής φύσης και ερωτευμένοι με 
την παιχνιδιάρα θάλασσα και την ζεστή 
αγκαλιά της απέραντης αμμουδερής 
παραλίας που παραθέριζαν σε ένα πρό-
χειρο «τσαρδάκι», κατασκευασμένο με 
τέσσερις στύλους από «μαλόπευκους» 
και σκεπασμένο με «πευκαρούδες»! 
Από τους παθιασμένους «σεβνταλή-
δες» των Βατερών είμαστε κι εμείς, ο 
μεγαλύτερος αδερφός μου κι εγώ. Ο 
αδερφός μου είχε αποφοιτήσει από 
την Παιδαγωγική Ακαδημία της Μυτιλή-
νης και εγώ ήμουν πρωτοετής φοιτητής 
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.Την ιδέα 
την συνέλαβε ο αδερφός μου. Είχαμε 
νοικιασμένο ένα - συγγενικό- χωράφι, 
στο κάτω μέρος του Λαγκαδιού, όπου 

ο πατέρας μας είχε κάνει ένα μικρό πε-
ριβόλι και είχε ανοίξει πηγάδι για να το 
ποτίζει. 

- Να κάνουμε μια «φρίτζα» και να 
πάμε να καθίσουμε.

- Θα χρειαστούμε στύλους, καδρόνια 
και λεφτά.

- Θα κουβαλήσουμε «κουτούκια» στα 
Καμίνια, από το Δαξάρι, που πληρώνο-
νται με δέκα δραχμές το φόρτωμα και 
θα κόψουμε και μερικούς στύλους.

Σε λίγες μέρες η «επιχείριση Τσαρ-
δάκι» είχε ολοκληρωθεί. Και, μάλιστα, 
το «τσαρδάκι» είχε…αναβαθμιστεί σε 
«Παράγκα» με σανίδες, απ’ αυτές που 
έσχιζε με την πριόνα ο Παπαγιάννης, 
με τις οποίες κλείσαμε, από τα πλάγια, 
το τσαρδάκι! Στα Βατερά, τα Καλοκαί-
ρια, ήταν ανοιχτά και δυο καφενεία, 
κάτω στην παραλία. Στου «Θιοχάρη», 
είχε το δικό του «πάλκο» και το πιο 
γλυκόλαλο βιολί του χωριού, ο Νικό-
λας, που ήταν συγχρόνως και μπαρμπέ-
ρης. Ο Νικόλας ήταν πάντα πρόθυμος, 
μόλις τον καλούσε ο πρώτος μερακλής, 
να παρατήσει τα ξουράφια του και να 
πιάσει το μαγικό δοξάρι. Και τότε με 
τον Πουνέντε ή με τον Λεβάντε η αη-
δονολαλιά του βιολιού του έφτανε ως 
μέσα στο πέλαγος, εκεί που καλάριζε ο 
ψαράς τα δίχτυα του, κι ως το ντάμι του 
περιβολάρη κι έσταζε ροδόσταμο στην 
καρδιά κάθε πικραμένου από τα βά-
σανα της ζωής. Κι όταν έβγαιναν στην 
στεριά οι Πλωμαρίτες «γκιργκιριώτες», 
ο Νικόλας ήταν «αγκαζέ», μια ολόκλη-
ρη νύχτα. Τα τσούρμα από τα «γκιρ-

γκίρια», αφού ξεπουλούσαν την καλή 
«ψαριά», το ΄ριχναν στο ρακί και στον 
χορό, μέχρι το ξημέρωμα της άλλης μέ-
ρας! Τις μέρες που «είχε φεγγάρι», οι 
«γκιργκιριώτες» περίμεναν, ξέμπαρκοι, 
στο Πλωμάρι, την χασοφεγγαριά, για να 
βγουν για ψάρεμα.

Κι όσο κρατούσε η ξακουστή βατε-
ριανή φεγγαράδα, που άλλη δεν είναι 
στον κόσμο τόσο ερωτιάρα, ποθοπλά-
νταζε όλες τις καρδιές και μεράκλωνε 
και τον Νικόλα που άρχιζε να παίζει, 
από μόνος του, τον ένα σκοπό, μετά 
τον άλλον, «βάρκα με πανί, πώς με συ-
γκινεί...» και το «καναρίνι κίτρινο μ’ έρι-
ξες σε κίνδυνο, το πρωί που με ξυπνάς 
και με γλυκοκελαϊδάς»!

Τότε κι εμείς, που η λαγγεμένη νύχτα 
έκανε την καρδιά μας να φτεροκοπά 
σαν πουλί ξεπεταρούδι, ενώ οι μελωδι-
κοί σκοποί του Νικόλα έκαναν, ακόμα, 
και τη θάλασσα να κρατάει την ανασαι-
μιά της, πιάναμε το χορό!

Μια τέτοια ασημοστόλιστη νύχτα κα-
θόμαστε με το αδερφό μου στον κα-
φενέ του Θιοχάρη και ακούγαμε τον 
Νικόλα που μας έλεγε πως μπορεί να 
παίξει Μότσαρτ και Σοπέν κι ακόμα 
πως έχει παίξει και την «Εύθυμη χήρα» 
του Λέχαρ! Και πάνω που έπιασε το 
δοξάρι και ετοιμαζόταν να μας δώσει 
ένα δείγμα από το ρεπερτόριό του 
στην κλασική μουσική, εμφανίζεται μια 
ξενικιά κατάξανθη καναρίνα, πιασμένη 
χέρι χέρι με έναν κοντούτσικο, «αλή-
μονον» άντρα! 

Μπήκε στον καφενέ και ρώταγε τον 
καφετζή· αλλά ο Θιοχάρης «μπιν μπατ», 
δεν καταλάβαινε γρι!

Τότε ο αδερφός μου, που έκανε, 
ακόμα, τότε, σχέδια να πάει μετεκπαί-
δευση στην Γερμανία και μάθαινε Γερ-
μανικά από την «Μέθοδο Εκμάθησης 
της Γερμανικής Γλώσσας», κατάλαβε 
ότι η ξανθιά καλλονή μιλούσε γερμανι-
κά και προσφέρθηκε να την βοηθήσει.

Άρχισε τα «φροϊλάιν, ιχ μπούχτεν, 
φάχτεν» κι ύστερα μας πληροφόρη-
σε ότι ήταν Γερμανοί τουρίστες και 
ρωτούσαν για τον ναό του Διονύσου, 
πόσο μακριά ήταν κι αν μπορούσαν να 
τον επισκεφθούν.

Η ανακοίνωση του αδερφού μου 
προκάλεσε μεγάλη... διέγερση σε 
όλους τους παρόντες που περιτριγύ-
ρισαν τον... «δραγουμάνο». Ο Θιοχά-
ρης έσπευσε να ετοιμάσει το κέρασμα 
για το καλώς όρισες, ο Νικόλας άρχι-
σε να παίζει μια ερωτική μελωδία από 
την βιεννέζικη οπερέτα του Λέχαρ, 
την «Εύθυμη χήρα», ενώ κάποιοι από 
τους θαμώνες εξέφραζαν χαμηλόφω-
να τις υποψίες τους ότι μάλλον «είναι 
κατάσκοποι» και άλλοι αντέτειναν, ως 
περισσότερο πιθανό, να είναι απόγονοι 
κάποιων Γερμανών, που στην Κατοχή 
είχαν κρύψει τα κλεμμένα χρυσαφικά, 
και ήρθαν, τώρα, αυτοί -με τον χάρτη 
που κρατούσαν- να τα βρουν και να τα 
σηκώσουν!

Σε μια ώρα η είδηση για την ωραία 
Γερμανίδα «κατάσκοπο», που ήταν 
στον καφενέ του Θιοχάρη έφτασε και 
στο τελευταίο τσαρδάκι των Βατερών, 
ανέβηκε κι επάνω στο χωριό, από όπου 
άρχισαν να συρρέουν περίεργοι κάθε 
ηλικίας και φύλου, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει, πια, καρέκλα να καθίσεις 
στον καφενέ και ο Θιοχάρης να ξεμεί-
νει από μεζέδες, δυο οκάδες χαψιά που 
είχε τηγανίσει και από το χύμα ρακί, μια 
ολόκληρη γεμάτη νταμιτζάνα!

Ήρθε και η «Κυρά Ρήνη» που είχε, 
από παιδί, ζήσει στην Γερμανία, υιο-
θετημένη από ένα ζευγάρι Γερμανών, 
που την είχαν περιμαζέψει το 22, στην 
Καταστροφή της Σμύρνης. Είχε φοιτή-
σει σε γερμανικό σχολειό και μιλούσε 
φαρσί τα Γερμανικά. 

Δεν ξέχασε, όμως, ποτέ την ελληνική 
καταγωγή της και όταν πέθαναν οι θε-
τοί γονείς της, γύρισε στην Ελλάδα και 
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εγκαταστάθηκε στην Βρίσα, στον γενέ-
θλιο τόπο των γονιών της που χάθηκαν 
στον χαλασμό της Σμύρνης.

Στην Κατοχή, με τα Γερμανικά που μι-
λούσε και με το θάρρος που της έδινε η 
γερμανική εκπαίδευση και η διπλή υπη-
κοότητά της, έσωσε κόσμο και κοσμά-
κη από την φυλακή και το εκτελεστικό 
απόσπασμα, παρεμβαίνοντας στις Κα-
τοχικές Αρχές, όσες φορές κινδύνευε 
κάποιος χωριανός!

Μια ολόκληρη ώρα κράτησε η φιλι-
κή και εγκάρδια συζήτηση της «Κυρά 
Ρήνης» με την φροϊλάιν Erika και τον 
Andreas.

Κι όταν σηκώθηκε να φύγει η «Κυρά 
Ρήνη» και χαιρέτησε τους ξένους, την 
τριγύρισαν όσοι περίεργοι είχαν μαζευ-
τεί στον καφενέ.

- Τι σου είπαν, Κυρά Ρήνη, τι ήρθαν 
να κάνουν στον τόπο μας;

- Τουρίστες είναι, ταξιδεύουν για 
να γνωρίσουν άλλες χώρες και πολιτι-
σμούς. Η κοπέλα, η Έρικα είναι ηθο-
ποιός, στην Όπερα της Βιέννης και ο 
συνοδός της, ο Αντρέας μουσικός. 
Και αύριο, θέλουν να πάνε στον Άγιο 
Φωκά, να δουν τον ναό του Διονύσου, 
που διάβασαν σε ένα γερμανικό βιβλίο 
ότι σώζονται εκεί τα ερείπιά του.

Ο αδερφός μου που βρήκε την ευ-
καιρία να εξασκήσει τα Γερμανικά του 
(έτσι μας είπε, αλλά κανείς δεν πίστε-
ψε τον λόγο της προθυμίας που έδει-
ξε) προσφέρθηκε να συνοδεύσει, την 
επαύριον το πρωί, και να ξεναγήσει την 
όμορφη Έρικα και τον... συμπαθητικό 
Αντρέα, στον αρχαιολογικό χώρο του 
Αγίου Φωκά!

Την άλλη μέρα, όταν ο αδερφός μου 
επέστρεψε... τρισευτυχισμένος από 
την ξενάγηση στον Άγιο Φωκά, μας 
ανακοίνωσε ότι συνεννοήθηκε με τον 
Θιοχάρη και τον Νικόλα, να κάνουμε, 
το βράδυ, ένα αποχαιρετιστήριο «πάρ-
τι», μετά μουσικής, προς τιμήν των ξέ-

νων, που θα έφευγαν την επομένη.
Το αποχαιρετιστήριο «πάρτι» πραγ-

ματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο 
Θιοχάρης μας εξέπληξε όλους με την 
ποικιλία των μεζέδων που πρόσφερε 
στους ξένους, οι οποίοι... τίμησαν με 
μεγάλη βουλιμία την παστή και τηγανη-
τή παπαλίνα, τα γιαπράκια και τους κο-
λοκυθοκεφτέδες, που είχε ετοιμάσει η 
γυναίκα του.

Ο Νικόλας κάλεσε σε ενίσχυση 
-λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της 
βραδιάς- και τον δεξιοτέχνη στο σα-
ντούρι Μιχαλάκη, ο οποίος συνέβαλε, 
σε μεγάλο βαθμό, στην μελωδική παν-
δαισία που απόλαυσαν οι ξένοι και οι 
ντόπιοι θαμώνες του καφενείου.

Ο Νικόλας, αφού εξάντλησε το ρε-
περτόριό του με τα ωραιότερα νησιώ-
τικα, έφτασε στην αποθέωση του ταλέ-
ντου του παίζοντας την «Κομπαρσίτα»: 
«στην Βενετία, νύχτες μαγικές, μες στα 
κανάλια, γόνδολες κυλούν κι όπου και 
να ΄μαι, πάντα θυμάμαι δυο μαύρα μά-
τια που με καρτερούν, Κομπαρσίτα, 
Κομπαρσίτα»! 

Ο αδερφός μου χόρεψε με την Έρι-
κα το γεμάτο πάθος ταγκό. Κι ύστερα 
ήρθε και η σειρά μου. Ο Νικόλας συ-
νεπαρμένος από τον παθιασμένο χορό 
της Έρικας σηκώθηκε όρθιος κι έπαιζε 
-οιστρηλατούμενος και μεταρσιωμέ-
νος- το περίφημο βιεννέζικο βαλς «Ο 
Γαλάζιος Δούναβης» του Γιόχαν Στρά-
ους, που θεωρείται «το βάλς των βάλς», 
ο ανεπίσημος Εθνικός Ύμνος της Αυ-
στρίας!

Από τότε, ξαναχόρεψα, αλλού και 
άλλοτε, πολλές φορές, το βαλς «του 
Δουνάβεως»· όμως, κανένα βαλς δεν 
είχε την γνησιότητα και το πάθος μιας 
βέρας Βιεννέζας που σε απογείωνε με 
το στροβίλισμά της και σε έκανε να πε-
τάς πάνω από τα κύματα του «Γαλάζιου 
Δούναβη»!

Μετά από σαράντα χρόνια.

Μετά από σαράντα χρόνια, συνταξι-
ούχος, πια, βρέθηκα στην Βουδαπέστη, 
που την διασχίζει- κατεβαίνοντας από 
την Βιέννη, ο Δούναβης ποταμός.

Χαζεύαμε το μεγάλο ποτάμι, καθώς 
κυλούσε θολό και θυμωμένο, κάτω από 
τις πανέμορφες γέφυρες που συνδέ-
ουν την Βούδα και την Πέστη.

Δεν είχαν τίποτα το γαλάζιο τα καφε-
τιά νερά του!

- Πού το είδατε το γαλάζιο χρώμα, 
στο ποτάμι,  και τον βαφτίσατε «γαλά-
ζιο Δούναβη», ρώτησα την Ουγγαρέζα 
ξεναγό μας.

- Έχουμε ένα παραδοσιακό ποτό που 
το λέμε «αίμα του ταύρου» και άμα 
πιούμε μερικά ποτήρια, τον βλέπουμε...
γαλάζιο, μου απάντησε γελώντας.

Το βράδυ, πήγαμε σε ένα Κέντρο, με 
τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά, στην 
όχθη του Δούναβη. Οι τσιγγάνοι έπαι-
ζαν τραγούδια και τσιγγάνικους σκο-
πούς, γεμάτους νοσταλγία.

Κάποια ώρα, ανάγγειλαν ότι θα παί-

ξουν μουσική, για να χορέψουμε. Και 
έπαιξαν την «Κομπαρσίτα» και το βαλς 
του «Γαλάζιου Δούναβη»!

Θυμήθηκα τα Βατερά του 1957 και 
την Έρικα. Τότε που ήμουν μόλις 19 
χρονών. Τότε που ο μακαρίτης αδερ-
φός μου, ήταν, 24 χρονών, ακόμα ζω-
ντανός και ερωτευμένος. Τότε που χο-
ρεύαμε στον καφενέ του «Θιοχάρη», 
όταν η φεγγαρόλουστη νύχτα λάγγευε 
τις καρδιές μας και τα όνειρά μας ήταν 
ακόμα χλωρά και ολάνθιστα!

Μελαγχόλησα...
- Τι έπαθες, με ρώτησαν.
- Με απογοήτευσε ο Δούναβης, απά-

ντησα, που, σαράντα χρόνια, τον φα-
νταζόμουνα  «Γαλάζιο»! 

Παράγγειλαν δυο μπουκάλια από το 
παραδοσιακό ποτό της Βουδαπέστης 
«το αίμα του ταύρου».

Γέμισαν τα ποτήρια.
-Ας πιούμε, είπαν· ίσως, όπως λένε 

οι ντόπιοι, δούμε κι εμείς τον Δούναβη 
«Γαλάζιο»!

Παραλίa Βατερά
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Το Πάσχα στο χωριό... τότε!

Αυτές οι Άγιες ημέρες του Πάσχα, 
μας αφήνουν πάντα μία γλυκόπικρη και 
παράξενη διάθεση. Άλλες φορές μας 
φέρνουν συγκίνηση και χαμόγελα και 
θυμόμαστε με νοσταλγία ότι «Τότε  όλα 
ήταν απλά, όμορφα και ξένοιαστα...» και 
παρακαλούμε τον Θεό να μη σβήσει 
ποτέ αυτές τις υπέροχες μνήμες από τη 
ζωή μας. Όμως κάποιες άλλες φορές, 
μας γεμίζουν πίκρα και θλίψη, και τότε 
σφίγγουμε τις γροθιές με οργή, λες και 
θέλουμε να χτυπήσουμε τον χρόνο, 
που αν και πέρασε, δεν καταλάγιασε 
τον πόνο. Ασυναίσθητα κλείνουμε τα 
μάτια και μουρμουρίζουμε για να μη 
μας ακούσουμε ούτε εμείς: «Πρέπει να 
σβήσω από τη μνήμη μου, όλα αυτά τα 
σκληρά και δύσκολα που με ακολου-
θούν. Αλλά κρίμα, γιατί δεν μπορώ...»

Ξεφυλλίζοντας αργά-αργά το ημερο-
λόγιο της πρωτοζωής μου στο χωριό 
που γεννήθηκα, θυμάμαι, θυμάμαι, και 
χαμογελώ, και θλίβομαι, και ξανά χαμο-
γελώ... και γράφω...

Ο στολισμός του Επιταφίου: Τον ξύ-
λινο Επιτάφιο τον τοποθετούσαν έξω 
από την πόρτα της εκκλησίας στο προ-
αύλιο. Εκεί μαζεύονταν οι γυναίκες του  
χωριού, νέες και μεγαλύτερες έτοιμες 
για να κάνουν τον στολισμό. Κοντά 
τοποθετούσαν τα δροσερά λουλούδια 
που είχαν κόψει από τους κήπους, τα 
παρτέρια, τα χωράφια, κ.λ.π, και τα έδε-
ναν σε όμορφα πολύχρωμα ματσάκια, 
και μετά τα στερέωναν με προσοχή και 
τέχνη επάνω στο σκαλιστό ξύλο του 
Επιταφίου. Η φίλη μου η Πόπη κι εγώ, 
ξέραμε από την προηγούμενη ημέρα 
την δουλειά που είχαμε να κάνουμε. 
Ξεκινούσαμε νωρίς το πρωί κρατώντας 
ένα άδειο πανέρι από τα δύο του χέρια 
και γυρίζαμε σε όλα τα σπίτια του χω-

ριού. Σταματούσαμε, και με παιδική πα-
ράκληση στη φωνή, ρωτούσαμε: «Θα 
μας δώσετε κι εσείς λίγα λουλούδια; 
Στολίζουμε τον Επιτάφιο...». Όλοι έκο-
βαν και έβαζαν στο πανέρι μας όποια 
λουλούδια είχαν, και εμείς με ανείπω-
τη χαρά, βλέπαμε σιγά-σιγά το πανέρι 
μας να γεμίζει. Γρήγορα επιστρέφαμε 
στην εκκλησία, τα αδειάζαμε απαλά δί-
πλα στον μισοστολισμένο Επιτάφιο, και 
απολαμβάναμε τη χαρά του «Μπράβο 
κορίτσια... Μπράβο! Και του χρόνου». 
Νομίζω ότι τότε οι λέξεις απέδιδαν την 
αληθινή σημασία τους. Τούτη την ώρα 
η υπερηφάνεια ξεχείλιζε, γιατί πιστεύ-
αμε ότι ο στολισμένος Επιτάφιος του 
χωριού μας, είχε και τη δική μας εργα-
σία και προσφορά, και όλα αυτά για να 
ξεκουραστεί ο Ιησούς Χριστός μέσα 
στα λουλούδια. Αλήθεια! Πόσο σπου-
δαία και φωτεινά ήταν όλα τότε!

Στα Εγκώμια του Επιταφίου Θρήνου. 
Αυτές τις Άγιες ώρες των Εγκωμίων, 
το εκκλησίασμα, κυρίως των νέων αν-
θρώπων, σχημάτιζε δύο ομάδες, μία με  
τους άντρες και μία με τις γυναίκες.

Σε κάθε ομάδα πρωτοστατούσε και 
ένας Ιεροψάλτης. Οι δύο ομάδες έβα-
ζαν τα δυνατά τους, και οι μελωδίες τα-
ξίδευαν ψηλά, περνούσαν τον τρούλο, 
κι έφταναν στον Θεό, λες και ανταγω-
νίζονταν για να ακουστεί η κάθε μία κα-
λύτερη από την άλλη. Όμως θαρρώ ότι 
όλοι περιμέναμε με αγωνία κάθε χρόνο 
την ίδια έκπληξη. Μόλις οι ψαλμωδίες 
των Εγκωμίων έφταναν στους υπέρο-
χους στίχους «'Ω! γλυκύ μου έαρ / γλυ-
κύτατον μου Τέκνον, / πού έδυ σου το 
κάλλος;» όλες οι φωνές σταματούσαν 
και μόνο η κρυστάλλινη φωνή της ΄Αν-
νας, μιας νεαρής κοπέλας του χωριού, 
γέμιζε την Εκκλησία με πρωτόγνωρη δύ-

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

ναμη και τρυφερότητα, κάνοντας όλα τα 
μάτια να δακρύσουν, όλοι να σωπάσουν, 
και ο χώρος να πλημμυρίσει με νότες 
γεμάτες ευαισθησία και συγκίνηση.

Εκείνη την ώρα, ήταν σα να βρισκόταν 
δίπλα μας η Παναγία που θρηνούσε για 
τη Σταύρωση του παιδιού Της, που έγι-
νε για όλους εμάς και για τις αμαρτίες 
μας. Από τότε κάθε φορά που ακούω 
τα Εγκώμια, πιστεύω ότι καμιά φωνή 
δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τη γάργαρη 
υμνωδία που έβγαινε γεμάτη παράπονο 
από την ψυχή της Άννας.

Στην Ανάσταση!!! Το Σάββατο ετοι-
μαζόμασταν από νωρίς για την Ανάστα-
ση του Χριστού μας. Οι ώρες κυλούσαν 
θαρρείς με δυσκολία. Ο χτύπος της 
Αναστάσιμης καμπάνας, δυνατός και 
γλυκόλαλος, έκοβε τη νύχτα στη μέση. 
Όλη η οικογένεια ήταν πανέτοιμη ήδη, 
αρκετές ώρες πριν. Τότε ο πατέρας 
έπαιρνε από το τραπέζι με τα κόκκινα 
αυγά, ένα για τον καθένα μας και μας το 
έβαζε στη χούφτα μαζί με την απλή από 
καρδιάς ευχή του, «Καλή Ανάσταση», 
και με τη συμβουλή αυτά τα αυγά που 
μας έδινε από σπίτι μας να τα πάρου-
με μαζί στην εκκλησία «για να τα ανα-
στήσουμε...» Δεν θυμάμαι από τότε να 

μου έβαλε κανείς στην τσέπη ένα κόκ-
κινο αυγό, για να το αναστήσω στην εκ-
κλησία. Και καλύτερα, γιατί καμιά άλλη 
ευχή δε θα είχε για μένα τη σημασία και 
τη γλυκύτητα της ευχής του πατέρα...

Ανασκαλεύοντας με νοσταλγία μνή-
μες και εικόνες από το «Πάσχα στο 
χωριό... τότε», το μολύβι γράφει γρή-
γορα, και οι λέξεις τρέχουν ασυγκρά-
τητες επάνω στο χαρτί. Θυμάμαι πολλά 
για να γράψω, αλλά ξέρω ότι ποτέ δε θα 
είναι αρκετά. Γι’ αυτό ξεχωρίζω και ση-
μειώνω μόνο λίγες από τις σκέψεις μου:

- Τότε οι ανθρώπινες σχέσεις χτίζο-
νταν με διαφορετικά υλικά, πιο αληθινά 
και πιο στέρεα από τα σημερινά.

- Τότε οι άνθρωποι αφουγκράζονταν 
και υιοθετούσαν νωρίς τους ήχους που 
άφηναν πίσω τους οι σωστές και ξεκά-
θαρες φωνές, αυτές που θα είχαν ου-
σιαστική πνευματική αξία, και θα οδη-
γούσαν με βαθύ στοχασμό σε μία όαση 
ανάτασης.

Αυτές τις Άγιες Ημέρες ας ελπίσου-
με ότι η Πίστη μας στον Σταυρωμένο 
Χριστό, θα είναι εκείνη που θα δώσει 
πραγματικό και παρήγορο νόημα στην 
κακοποιημένη ελευθερία μας. «ΚΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ» και «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ».

Στολισμός επιταφίου
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Έτσι είναι η ζωή...

Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Το σπίτι στο χωριό χτισμένο στην 
πλαγιά του ανηφορικού λόφου, είχε 
θέα στη θάλασσα κι απέναντι τα μικρα-
σιάτικα παράλια, στα ευλογημένα χώ-
ματα της πατρίδας του πατέρα της.

Τις απογευματινές ώρες, αυτά τα 
βουνά στις ώρες της Δύσης, έπαιρναν 
μαβιά, μενεξεδιά χρώματα και ήταν η 
χαρά των ματιών της. 

Θυμόταν!... Ο πατέρας της γεννήθη-
κε σ’ αυτά τα χώματα, και είχε ιστορίες 
που της έλεγε. Ιστορίες πραγματικές 
μέσα απ’ τη ζωή. Τη ζωή που έδωσε 
χαρές και πίκρες και σ’ εκείνην, και πέ-
ρασε, και κύλησε σαν νερό πριν καλά-
καλά το καταλάβει. 

Τώρα τα μαλλιά της άρχισαν ν’ ασπρί-
ζουν και με δυσκολία πλέκει πια την 
πλεξούδα της. 

Μονάχη, ακουμπισμένη στο περβάζι 
του παράθυρου, θυμάται με πίκρα τα 
χρόνια που περάσαν. Θυμάται και απο-
ρεί πόσο γρήγορα κι αθόρυβα πέρασαν 
όλα αυτά τα χρόνια και δεν το κατάλαβε. 

Ήταν τότε κοπελίτσα στα 16 της 
χρόνια. Οι γονείς της κοντά της, και 
τα δύο της αδέλφια μπαινόβγαιναν με 
θόρυβο στο σπίτι. Στην παγερή ησυχία 
της κάμαρας, τώρα, θυμάται με πόνο τα 
χρόνια αυτά, τότε που τα μάγουλά της 
ήταν ρόδινα και το κορμάκι της έτρεμε 
στην παρουσία εκείνου του νέου, που 
περνούσε κάθε απόγευμα στο πλακό-
στρωτο σοκάκι τους δίχως να σηκώνει 
τα μάτια. 

Μόνο περνούσε, κι έφευγε... για και-
ρό. Ώσπου οι ματιές αντάμωσαν και 
δεν άργησε η αγάπη να φουντώσει τη 
φωτιά του έρωτα. Με τη φαντασία της 
έπλεκε την ευτυχία που ονειρευόταν 

και ταξίδευε…
Απ’ την αυγή της μέρας το μυαλό της 

έτρεχε στις απογευματινές ώρες που 
θα περνούσε. Θα περνούσε και σήμε-
ρα; Περίμενε...

Όμως, αυστηροί γονείς, αδέρφια, 
όλοι είχανε κάτι να παραθέσουν για 
προστασία της από τον έρωτα αυτόν. 
Ήταν και τα χρόνια διαφορετικά τότε.  
Οι άνθρωποι πιο περιορισμένοι, πιο δι-
στακτικοί, και “τι θα πουν και οι γείτο-
νες...” 

Η νεανική καρδιά δε ρωτά όμως κι 
ούτε νοιάζεται τι θα πούνε οι άλλοι. Η 
αγάπη απλά ζεσταίνει και πλημμυρίζει 
τα στήθια. Γίνεται κύμα, γίνεται άνεμος, 
γίνεται φως...

Θυμάται, πόσο λαχταρούσε να τον 
δει, πόσα λαχταρούσε να ζήσει μαζί 
του... 

Ο τρόπος όμως που μεγάλωνε, η γνώ-
μη των γονιών, των αδελφών το σχόλιο, 
την κρατούσαν συγκρατημένη.

Έκρυβε τις επιθυμίες και τη λαχτάρα 
της μ’ ένα αναστεναγμό, μ’ ένα δάκρυ, 
ώσπου μπόρεσαν και συναντήθηκαν 
κάποια στιγμή.

Της μίλησε, τον άκουσε σαν σε όνει-
ρο και εκείνη, και πέρασε έτσι ένας 
ολόκληρος χρόνος... Ένας χρόνος που 
αντάμωναν οι ματιές από μακριά και λα-
χταρούσαν οι καρδιές ένα ζεστό αντά-
μωμα που η διστακτικότητα το εμπόδι-
ζε τελικά. 

Και μπήκε κι ο 2ος χρόνος.
Στο πλακόστρωτο, τα βήματα που 

εκείνη με λαχτάρα περίμενε, ακουγό-
ταν όλο και πιο αραιά...

Δεν ακουγόταν σιγά-σιγά πια τα βή-
ματα, κι ένιωθε παγωμένο το καλοκαι-

ρινό αεράκι.
Ώσπου η είδηση σαν κεραυνός χτύ-

πησε την ανυποψίαστη καρδιά της. 
Δεν γινόταν να συνεχίσει η σχέση 

τους.
Εκείνος είχε δημιουργήσει άλλον δε-

σμό. 
Θυμόταν τώρα μετά από τόσα χρόνια 

πόσο την πλήγωσε αυτή η συμπεριφο-
ρά του. 

Την πλήγωσε και την απογοήτευσε.
Απομονώθηκε στον εαυτό της, κι 

απομακρύνθηκε απ’ τη φυσιολογική 
ζωή που θα έπρεπε να έχει. Κι όταν αρ-
γότερα κάποιες προτάσεις από άξιους 
νέους της έγιναν, δίστασε ν’ αποφασί-
σει.

Ένιωθε ένα περίεργο συναίσθημα. 
Έναν φόβο. 

Ένιωθε προδομένη, πικραμένη, μονα-
χή. 

Με τα χρόνια οι γονείς της ξεκουρά-
στηκαν, και τ’ αδέρφια της, ο ένας πα-
ντρεύτηκε στην πόλη και ο άλλος έφυ-
γε στην ξενιτιά.

Έμεινε έρμη και μοναχή, να αναπολεί 
τα περασμένα, και να σκέφτεται τι έκα-
νε λάθος, και τι έχασε απ’ τις χαρές της 
ζωής. 

Να σκέφτεται εκείνο το “γιατί” που 
την βασάνιζε όλα αυτά τα χρόνια. 

Να προσπαθεί να ξαναζήσει τις στιγ-

μές εκείνες, μήπως κι αυτή τη φορά 
μπορούσε, ίσως, ν’ αρπάξει την ευκαι-
ρία και να ζήσει, ότι έχασε, ότι πέρασε 
από μπροστά της τότε, και δεν είχε την 
τόλμη, δεν έδωσε την απαραίτητη προ-
σοχή...

Ο πόνος στην καρδιά, κ’ η πίκρα κι 
απογοήτευση φούντωσαν κι αυτό το 
απόβραδο μέσα της και μεγάλωσαν την 
αίσθηση της μοναξιάς της.

Ακουμπισμένη στο περβάζι του πα-
ράθυρου, θυμάται και δέχεται στωικά 
τη μοίρα της, και τη δροσιά του νυχτε-
ρινού θαλασσινού αέρα.

Μια φυσαρμόνικα από μακριά ακού-
γεται, κι ένας γλυκός σκοπός τραγου-
διού κάνει ένα δάκρυ να κυλήσει στο 
πρόσωπό της.

 
Όλα στον κόσμο είν’ εφήμερα, 

το σήμερα μη χάνεις
φεύγει και δεν το φτάνεις, 

το τρένο της ζωής. 

Έτσι είν’ η ζωή μωρό μου 
πάντα έτσι είν’ η ζωή 

κι όποιος δεν την ζει πικρά μετανοεί... 

Νιάτα που περνούν 
χαρές που φεύγουν πίσω δεν γυρνούν.

Μωρό μου έτσι ειν’ η ζωή 
λουλούδι που φυλλορροεί...

Η Μυτιλήνη και στο βάθος τα βουνά της Μ. Ασίας
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Ιστορία

«Κάτι που ίσως δεν γνωρίζαμε»

«Συνέβη στη Λέσβο...»

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Με κάποιο ξάφνιασμα αλλά και πολλή 
ικανοποίηση ανακάλυψα ενδιαφέρου-
σες πληροφορίες για τη Λέσβο διαβά-
ζοντας αυτές τις μέρες δύο βιβλία, ένα 

παλιό του 1929 κι ένα πρόσφατης έκ-
δοσης 2018 τα οποία κατά σύμπτωση 
πραγματεύονται γεγονότα της αυτής 
περίπου περιόδου, με διαφορά μόλις 

δύο χρόνων.
Το πρώτο βιβλίο το έγραψε ο Μα-

νώλης Βάλλης, δημοσιογράφος και  
γνωστός εκδότης του σπουδαίου λε-
σβιακού περιοδικού «Χαραυγή» και 
τιτλοφορείται «Κουβέντες». Όπως ο 
ίδιος αναφέρει στην αρχή του έργου 
του, κάτι σαν πρόλογος, «τον Ιούνιο 
του 1917 πήγα στο βορειοδυτικό τμή-
μα της Λέσβου...» και κατόπιν συνεχίζει 
αναπτύσσοντας τη διήγησή του:

«Η πρώτη εντύπωση. Η νταλίκα με 
περιμένει στην Απάνου Σκάλα που εί-
ναι ο σταθμός. Περνώ το δρόμο της 
αγοράς και πάγω εκεί. Ως είναι στε-
νός μόλις μπορείς την εποχή αυτή και 
περπατείς. Η Μυτιλήνη δεν είδε ποτέ 
της τόσο και τέτοιο μαζί, λογής-λογής 
κόσμο, Γάλλους, Εγγλέζους, Αναμίτες, 
Σενεγαλέζους, φαντάρους και πρόσφυ-
γες δικούς μας. Σ’ ένα φούρνο εμπρός, 
που είναι πρατήριο ψωμιών, είναι αδιά-
βατος. Πρέπει ν’ ανοίξεις δρόμον άλλο 
να περάσεις. Ανθρωπομάζα πηχτή, απ’ 
τη μια ως την άλλη, άντρες, γυναίκες, 
γέροι, γρηές, παιδιά χειρονομούν, ουρ-
λιάζουν, σκοτώνουνται για ένα κομμά-
τι ψωμί, πενήντα ή εκατό δραμιών οι 
πολλοί, που τους δίνουν με το δελτίο. 
Ούτε ουρά, ούτε τάξη καμμιά, όποιος 
προφτάξει. Είπα ν’ αλλάξω δρόμο, το 
θέαμα δε μ’ αφίνει. Μου κάνει βαθειά 
αίσθηση το ρεζίλεμα, η κτηνοποίηση 
των ανθρώπων αυτή. Υπάρχουν τόσοι 
τρόποι να μοιράζεται το ψωμί αυτό 
ανθρωπινά, μα ποιος να νοιαστεί και 
ποιος να το σκεφτεί; Αφράτο, ζεστό, 
στην ώρα τους το έχουν και το τρών οι 
χορτάτοι, γιατί έχουν τα μέσα και τους 
το πάνε στα πόδια τους κι έχουν τσου-
βάλια τ’ αλεύρι κρυμμένο πολλοί. Και 
το κράτος το πετάει μ’ αυτό τον τρό-
πο στον κόσμο τον πεινασμένο, σαν 
σε σκύλους, ν’ αλληλοτρώγεται για να 
το πάρει, που τόχει πληρώσει κιόλας, 
νομίζοντας πως κάνει και φιλανθρωπία 

και γυρεύει κι ευχαριστώ για τη δουλειά 
του αυτή. Ώρες ολάκαιρες, το μεροκά-
ματό του πρέπει να χάσει κανένας να 
κατορθώσει να πάρει το μερίδιό του.

Ένας χωροφύλακας σπρώχνει, σαίρ-
νει, και χτυπά μιαν αδύναμη, σα σκιά-
χτρο, χλωμή, αρρωστιάρα γυναίκα. 
Γιατί; Γιατί δεν έχει μπράτσα και πόδια 
γερά να κρατηθεί στη θέση της που της 
την έπαιρναν άλλοι και προσπαθούσε 
να την ξαναπάρει, τόσες φορές, ώρα 
τώρα, και βρισκότανε πίσω πάντα για-
τί εκεί την πετούσε το κύμα των πιο 
δυνατών. Γιατί δεν μπορούσε από την 
εξάντληση, και δεν ήξερε καν να πει 
του χωροφύλακα:

Τι με χτυπάς, ποιος είσαι; Γι’ αυτό 
στέκεις εδώ; Είσαι το κράτος που δίνει 
το ψωμί και το δίκιο έτσι στον καθένα; 
Ού να χαθείς, και να τον φτύσει κατά-
μουτρα».

Από το απόσπασμα αυτό, δύο πράγ-
ματα ξεχωρίζουν και πραγματικά εντυ-
πωσιάζουν. Η ποικιλία των ξένων στρα-
τιωτικών και η τρομακτική φτώχεια του 
κόσμου.

Κρίνοντας από την χρονολογία της 
επίσκεψης του συγγραφέα στη Λέ-
σβο, 1917 όπως και ο ίδιος αναφέρει, 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι βρισκόμα-
στε στην περίοδο της λήξης του «δι-
χασμού» όταν ο Βενιζέλος με το κίνη-
μα της Εθνικής Άμυνας σχημάτισε την 
προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλο-
νίκης, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος άφησε 
τον θρόνο και κατόπιν ο Βενιζέλος επέ-
στρεψε στην Αθήνα ως πρωθυπουργός 
όλης της χώρας με άνακτα πλέον τον 
πρίγκιπα Αλέξανδρο.

Και την ίδια ώρα συμμετέχει επίσημα 
στον πόλεμο κατά των Κεντρικών Δυ-
νάμεων.

Το τέλος του έτους 1916 και το πρώ-
το εξάμηνο του 1917 ήσαν φρικτά. 
Τα βάρβαρα Νοεμβριανά, οι βομβαρ-
δισμοί των Αθηνών, οι αποκλεισμοί 

Οι Τσάκωνες, Λάκωνες την καταγω-
γή, λόγω διαφόρων επιδρομών και λε-
ηλασιών Αβάρων και Σλαύων κατά τον 
έκτο μ.Χ. αιώνα ή και κάπως αργότερα, 
αναγκάστηκαν να ζητήσουν καταφύγιο 
προς τις ορεινές περιοχές του τόπου. 
Τότε από Λάκωνες μετονομάστηκαν σε 
Έξω Λάκωνες ή Τράχωνες ή και Διάκω-
νες και τελικά κατέληξαν γνωστοί με 
την ονομασία Τσάκωνες.

Πολύ αργότερα, όταν πια σταμάτη-
σαν οι επιδρομές των διαφόρων επι-
βούλων, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 
κενά πληθυσμού τα οποία έπρεπε να 
συμπληρωθούν. Τότε εκλήθησαν να 
έρθουν «εποικιστές» από την Ελλάδα. 
Γύρω λοιπόν στα 1500 περίπου μ.Χ. 
μεταξύ άλλων, ήρθαν να κατοικήσουν 
στην Τσακωνιά και Λέσβιοι προερχό-
μενοι κυρίως από την περιοχή του Μα-
νταμάδου οι οποίοι εγκαταστάθηκαν 
ιδιαίτερα στην περιοχή της Καστάνι-
τσας, γνωστό ιστορικό κεφαλοχώρι της 
περιοχής, σήμερα με πολύ λίγο πληθυ-
σμό αλλά καθ’ όλα παραδοσιακό. Εκεί 
συναντάται ευρέως το όνομα Στρατής 
και το σημαντικότερο, το γιορτάζουν 

την ημέρα των Ταξιαρχών, στις 8 Νο-
εμβρίου.

Η μετακίνηση, λοιπόν, Λεσβίων από 
την περιοχή όπου με μεγαλοπρέπεια τι-
μάται η εορτή των Αρχαγγέλων, μεταξύ 
άλλων υπήρξε η αιτία στην απόμακρη 
από τη Λέσβο Τσακωνιά να συναντάται 
ατόφια η Λεσβιακή παράδοση.

Η περίπτωση ύπαρξης Λεσβίων 
στην Πελοπόννησο φέρνει στο μυαλό 
και την κοινότητα Λεσβίων στην Τήνο 
όταν μετά της σφαγές στη Λέσβο και 
στα Μοσχονήσια που έλαβαν χώρα εξ 
αιτίας της πυρπόλησης του τουρκικού 
δίκροτου στην Ερεσό το έτος 1821, 
κατέφυγαν άρον-άρον στο κυκλαδίτι-
κο νησί. Επίσης θυμίζει την μετοίκηση 
Μυτιληνιών από το μεσαιωνικό χωριό 
Κυδώνα -σήμερα Νέες Κυδωνίες- στις 
μικρασιατικές Κυδωνίες-Αϊβαλίκ λόγω 
δυνατών σεισμών ή κατά διαφορετικές 
μαρτυρίες, λόγω μη συγχρωτισμού με 
τους δυνάστες ντόπιους Τούρκους.

Πιθανότατα να έχουν συμβεί και άλ-
λες μετακινήσεις συμπατριωτών για 
ποικίλους άλλους λόγους οι οποίες να 
μην έχουν καταγραφεί.
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των λιμανιών κ.α. από τις δυνάμεις της 
Αντάντ πλήγωσαν το κύρος της χώρας 
μέχρις εξευτελισμού. 

Έτσι λοιπόν εξηγείται η παρουσία 
Αναμιτών και Σενεγαλέζων -αποικιακά 
στρατεύματα των Γάλλων- και Εγγλέζων 
και γάλλων οι οποίοι όδευαν προφανώς 
προς το μακεδονικό ή ανατολικό μέτω-
πο όπως έμεινε γνωστό.

Οι αποκλεισμοί πάλι των βασικών 
λιμανιών από τους τότε «φίλους» μας 
έφεραν την πείνα η οποία όπως μαθαί-
νουμε δεν έπληξε μόνο τη Λέσβο αλλά 
και πολλά μέρη της χώρας.

Ο Μ. Βάλλης, με τον τρόπο του, με 
το βλέμμα του δημοσιογράφου της 
εποχής, με απλά λόγια, κάνει θαυμάσια 
ανταπόκριση, ζωντανεύει τη φρίκη της 
εμπόλεμης κατάστασης που απλά σή-
μερα τα διαβάζουμε σαν ιστορία που 
πέρασε.

Το δεύτερο βιβλίο τιτλοφορείται «Το 
ημερολόγιο της Μικρασιατικής Εκστρα-
τείας» έκδοσης 2018, γραμμένο από 
τον Νίκο Βασιλικό, πατέρα του γνω-
στού συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού και 
μας μεταφέρει δυο χρόνια μετά.

Το Μάϊο του έτους 1919, την πρώτη ή 
ίσως δεύτερη μέρα του μηνός αγγλικά 
και ελληνικά αντιτορπιλικά προερχόμε-
να από τη Μακεδονία κατέπλευσαν στη 
Λέσβο, εισήλθαν στον κόλπο της Γέρας, 
αγκυροβόλησαν και κατόπιν με άκρα 
μυστικότητα ανοίχθηκαν οι διαταγές: 

Άμεση κατάληψη της Σμύρνης.
Έτσι, στις 2 Μαϊου η 1η Μεραρχία 

του 1ου Σώματος στρατού υπό τη δι-
οίκηση του συνταγματάρχη Νικολάου 
Ζαφειρίου αποβιβάζεται στη Σμύρνη 
και καταλαμβάνει καίρια σημεία της πό-
λης με τις ουρανομήκεις ζητωκραυγές 
των ντόπιων Ελλήνων και κάτω από πυ-
κνά πυρά ακροβολισμένων Τούρκων.

Αυτή είναι η αρχή της περίφημης Μι-
κρασιατικής Εκστρατείας, της θλιβερής 
μικρασιατικής καταστροφής που φέτος 

θρηνούμε τα εκατό χρόνια της.
Γίνεται γενική επιστράτευση για να 

τροφοδοτηθεί το μέτωπο του πολέμου 
κι ο Ν. Βασιλικός με καταγωγή από τη 
βορεινή Θάσο, μετά από σύντομες πε-
ριπέτειες καταλήγει να παρουσιασθεί 
στο στρατολογικό γραφείο και στο 
φρουραρχείο Μυτιλήνης με προορισμό 
την εμπόλεμη Μικρασία. Ο ίδιος κρά-
τησε λεπτομερές ημερολόγιο σ’ όλη 
τη διάρκεια της εκστρατείας το οποίο 
δημοσιοποιείται στο εν λόγω βιβλίο και 
αποτελεί ομολογουμένως ένα άριστο 
ντοκουμέντο.

Ιδού κάποια χαρακτηριστικά αποσπά-
σματα:

«Αμέσως μου ανατίθεται υπό του 
επικεφαλής του γραφείου λοχίου Πραϊ-
δου¨ υπηρεσία: «μηνύσεις επί ανυπο-
ταξία».

Σε άλλο σημείο πάλι διηγείται:
«Συντροφιά καλή και ευχάριστη βρί-

σκω στη συναναστροφή των δεσποινί-
δων Μαρίας, Χριστίνας και Διαμάντως 
Κλωνάρη. Η συνήθης επίσκεψίς μου 
γίνεται κατά Κυριακήν, την οποίαν πε-
ριμένουν με αληθινήν ανυπομονησίαν. 
Γενικώς η ζωή μου στη Μυτιλήνη περνά 
ήρεμη και κανονική και σπάνιες είναι οι 
περιπτώσεις που μου κάνουν ν’ αντιλη-
φθώ πως είμαι στρατιώτης». 

Αλλού: 
«Συνήθης συντροφιά και παρέα εκτός 

των γραφείων ο Αντώνης Πρωτοπά-
τσης, Κεφάλας, Χατζημανώλης και άλ-
λοι νέοι της Μυτιλήνης». 

Στη Μικρασία τώρα: «Τυχαίως συνα-
ντώ τον Αλέκον Μολίνον, ο οποίος μου 
ήτο γνωστός από την Μυτιλήνη […] Το 
βράδυ φιλοξενούμαι εις το δωμάτιόν 
του, εις το οποίον συγκατοικεί με τους 
φίλους Γ. Σταμούλον, Αργυριάδην, και 
Γ. Καζάζην»

«Ύστερα από ολίγας ημέρας τοποθε-
τείται εις το Στρατοδικείον και ο καλός 
μου φίλος Αλέκος Μολίνος. Μου είναι 

ο καλύτερος σύντροφος. Φίλος καλο-
καγαθίας και αλτρουισμού».

«Ο καλός Αλέκος με το βιολί του 
κλαυθμυρίζει κάποιο λαϊκό τραγούδι 
της Μυτιλήνης, ο Μυρίντζος».

«Διανυκτερεύομεν εις το ύπαιθρον 
παρά τον βροχερόν καιρόν. Κατά τα 
μεσάνυχτα αρχίζει βροχή ραγδαία. Με 
την ελπίδα ότι θα είναι ολιγόλεπτος 
εξακολουθούμεν να μένωμεν υπό την 
κουβέρταν αγκαλιασμένοι με τον Αλέ-
κο Μολίνο»…

Μέτρησε κανείς πόσα ονόματα γνω-
στών Μυτιληνιών αναφέρει ο στρατιώ-
της από τη Θάσο που εντελώς τυχαία 
βρέθηκε στο νησί για να υπηρετήσει 
την πατρίδα; Ονόματα της λεσβιακής 
διανόησης, της λογοτεχνίας, της ποί-
ησης ή της καλλιτεχνίας ή ακόμη ευυ-
πολήπτων πολιτών της πόλης; Αν μη τι 

άλλο, ασφαλώς κάποια συγκίνηση προ-
καλεί αυτή η σύμπτωση, όσο δε για τον 
πατέρα μου, ζητώ συγγνώμη που συχνά 
τον αναφέρω. Συναίσθημα!

Μ’ αυτά τα λίγα που παρατίθενται, 
ο αναγνώστης παίρνει μιαν εικόνα για 
την κατάσταση του ελληνικού στρατού 
εκείνης της εποχής, για τη ζωή των λε-
γόμενων «κουραμπιέδων» που συχνά 
κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν και πολλά 
άλλα χαρακτηριστικά περιστατικά που 
εντυπωσιάζουν. Η Λέσβος πάντα στο 
προσκήνιο!

Η εκστρατεία στη Μικρά Ασία υπήρ-
ξε το πρώτο τεράστιο και ασυγχώρητο  
λάθος των Ελλήνων ιθυνόντων και το 
δεύτερο ο αδελφοφάγος εμφύλιος πό-
λεμος. Αυτά τα δύο μελανά σημεία δεν 
θα παύσω ποτέ να τα επαναλαμβάνω με 
ψυχική αναταραχή.

O ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σμύρνη.
Στις 2/15 Μαΐου 1919 (15 με το νέο ημερολόγιο) ο ελληνικός στρατός αποβιβαζόταν 

στην προκυμαία της Σμύρνης, στο πλαίσιο της συμμαχικής εντολής που είχε λάβει
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"Τον είχαμε καθηγητή ελληνικών 
(αρχαίων και νέων) και ιστορίας, στην 
εβδόμη οκταταξίου. Ως τότε αυτά τα 
μαθήματα μας τα έκανε ο Μίλτης, και ο 
Αρχοντίδης συμπλήρωσε, επαύξησε και 
ολοκλήρωσε το έργο του προκατόχου 
του. Σ΄ αντίθεση με τον Μίλτη τον Πα-
ρασκευαϊδη, που οι περισσότεροι δεν 
είχαμε ξαναδεί ως τη μέρα που μπήκε 
στην τάξη μας, καθώς είχε υπηρετήσει 
πολλά χρόνια εκτός Λέσβου, τον Βασί-
λη τον Αρχοντίδη τον ξέραμε καλά και 
τον σεβόμαστε, γιατί ήταν παλιός καθη-
γητής και ο καλύτερος ίσως φιλόλογος 
του 1ου Γυμνασίου και όλης της πόλης.

Όταν ανάλαβε την τάξη μας δε χρει-
άστηκε να καταφύγει στο άγριο για να 
μας τιθασεύσει. Κάτι τέτοιο άλλωστε το 
απέκλειε ο πράος χαρακτήρας του. Βέ-
βαια δεν ήμασταν πια οι ημιάγριοι, που 

είχε παραλάβει ο Μίλτης, αλλά όσο να 
είναι την καζούρα μας την κάναμε.

Υποπτεύομαι πως του Αρχοντίδη του 
άρεσε λιγάκι η καζούρα. Ενδόμυχα γλε-
ντούσε τον ορυμαγδό της, αντιμετωπί-
ζοντάς την με πρόσωπο ατάραχο, αλλά 
με μάτια που έφεγγαν από μια απόκρυ-
φη, εσωτερική ευθυμία. Καθώς ήταν 
ψηλός, η μορφή του ξεχώριζε πάνω 
από τα κουρεμένα κεφάλια μας, όταν 
μετά το χτύπημα του κουδουνιού μπαί-
ναμε κοπαδιαστά στις τάξεις.

Σ΄ αντίθεση με τον Μίλτη, που έτσι 
και φαινόταν στο άνοιγμα της πόρτας 
η λιγνή σιλουέτα του, γινόταν αμέσως 
νεκρική σιγή, την είσοδο του Αρχοντί-
δη στην τάξη τη χαιρέτιζε έκρηξη από 
φωνές και φασαρία. Εκείνος έστεκε 
πάνω από αυτά. Γαλήνιος και ατάραχος, 
(ολύμπιο τον έλεγε ο Τσερνόγλου), πή-
γαινε ως την έδρα και στεκόταν όρθιος, 
περιμένοντας να καταλαγιάσει ο θόρυ-
βος, ενώ το αγαθότατο πρόσωπό του 
μας φώτιζε, όπως ένας φάρος φωτίζει 
τα αγριεμένα κύματα.

Με το που άρχιζε το μάθημα, συνάρ-
παζε όλη την τάξη και σε λίγα λεπτά 
δεν ακουγόταν ούτε ψίθυρος. Μιλούσε 
πολύ απλά, χωρίς στερεότυπες εκφρά-
σεις, χωρίς ρητορικά σχήματα, ανακα-
τεύοντας ανέκδοτα από τη φοιτητική 
του ζωή ή απλά καθημερινά περιστατι-
κά, ενώ μας μυούσε ταυτόχρονα στην 
ουμανιστική σκέψη, μας έμπαζε στη 
μαγεία του ελληνικού πνεύματος, μας 
έδινε τα πρώτα στοιχεία της διαλεκτι-
κής και της φιλοσοφίας. Εμείς ρουφού-
σαμε τα λόγια του.

Πρόσωπα Πρόσωπα
Ο Βασίλης Αρχοντίδης της Μόριας

Γράφει ο Δημήτης Σαραντάκος

Θρεμμένος με την καθαρή γερμανι-
κή φιλοσοφία του Εγέλου, του Φώυ-
ερμπαχ του Φίχτε και κατέχοντας σε 
βάθος το αντικείμενό του, μας έδινε να 
καταλάβουμε με λίγα λόγια τις πιο πε-
ρίπλοκες έννοιες. Καμιά φορά ξαναδια-
βάζω τις σημειώσεις που είχα κρατήσει 
από τα μαθήματα ψυχολογίας που μας 
είχε κάνει και που τις φύλαξα ως τα σή-
μερα. Είναι πανεπιστημιακού επιπέδου.

Για την ψυχή, που κατά το θεολόγο 
μας, τον Φωτόπουλο, ήταν άυλη και 
αθάνατη, ο Αρχοντίδης μας είπε πως, 
απλούστατα, δεν υπάρχει! 

Όπως γράφω πιο μπροστά, τον Αρ-
χοντίδη τον είχαμε στην 7η οκταταξίου, 
δηλαδή στο σχολικό έτος 1944-1945. 
Ήταν μια περίεργη χρονιά, το μεσο-
διάστημα μεταξύ της Απελευθέρωσης 
και του Εμφυλίου, που θα άρχιζε ένα 
χρόνο μετά. Ήταν μια εποχή γεμάτη 
προσδοκίες, που έμειναν ανεκπλήρω-
τες, φορτωμένη με ελπίδες που όλες 
διαψεύστηκαν.

Μια διάλεξη του Βασίλη Αρχοντίδη 
μας, που έγινε στην αίθουσα του γειτο-
νικού ΦΟΜ, είχε κάνει μεγάλη εντύπω-
ση. Μίλησε για τις αιτίες που γέννησαν 
τον ναζισμό και ανάλυσε τις μεθόδους 
που μεταχειρίστηκε ο Χίτλερ για να 
επικρατήσει. Ακούγοντάς τον αισθα-
νόσουν την οδύνη και την απορία 
ταυτόχρονα του ομιλητή, αυτού του 
γερμανοθρεμμένου ουμανιστή, για το 
κατάντημα ενός μεγάλου και πολιτισμέ-
νου λαού, που ο φασισμός μετέτρεψε 
σε δήμιο της Ευρώπης.

Χρησιμοποίησε γλώσσα απλή, κατα-
νοητή, απέφυγε καθιερωμένες εκφρά-
σεις και δεν παρέθεσε κανένα τσιτάτο 
από τους κλασσικούς του μαρξισμού, 
όπως κατά κανόνα γινόταν τότε. Ακόμα 
πιο χαρακτηριστικό της διάλεξης του 
ήταν πως δε μίλησε με μίσος για τους 
Γερμανούς, πράγμα που ήταν πολύ της 
μόδας τότε, αλλά με έναν τρόπο που σ΄ 

έκανε να μισήσεις το φασισμό.
Ο Αρχοντίδης δεν ήταν ο απόμακρος 

σοφός, ο κλεισμένος στο γραφείο του 
και τριγυρισμένος με τα βιβλία του. 
Ήταν ο πραγματικός παιδαγωγός, που 
με τη στάση και τη συμπεριφορά του 
σε φρονημάτιζε. Το ακόλουθο παρά-
δειγμα το δείχνει.

Είχε γίνει τότε στην τάξη μας ένα 
σοβαρό επεισόδιο σε βάρος ενός και-
νουργιοφερμένου (σε μας) καθηγη-
τή, αυστηρού και στενοκέφαλου. Στο 
πρώτο του μάθημα, κρίναμε πως, κατά 
τα ειωθότα, επιβαλλόταν η σχετική κα-
ζούρα, για να δούμε με ποιόν είχαμε 
να κάνουμε. Το κακό ήταν πως ο και-
νούργιος αντέδρασε άσκημα. Αφού 
μας σκυλόβρισε «αλήτες», «σκατόπαι-
δα», «ζώα» και τα παρόμοια, πέταξε 
έξω τους ζωηρότερους και σημείωσε 
τα ονόματα μερικών «για να σας περι-
ποιηθώ δεόντως» όπως δήλωσε, έκλει-
σε, όπως υπέθεσε, το θέμα με έναν 
δεκαρικό, σε άπταιστη καθαρεύουσα, 
περί πειθαρχίας, σεβασμού και άλλων 
ηχηρών παρομοίων.

Εμείς, ασυνήθιστοι σε τέτοιου είδους 
λόγους, ξεσπάσαμε σαν τέλειωσε σε πα-
ταγώδη χειροκροτήματα, ποδοκροτή-
ματα, σφυρίγματα, κραυγές «μπράβο», 
«εσένα θέλουμε» και τα παρόμοια, τα 
οποία, παρά τον ξεκάθαρα περιπαιχτικό 
χαρακτήρα τους, θα μπορούσε, με λίγη 
καλή θέληση και αρκετή αίσθηση χιού-
μορ να τα θεωρήσει επιδοκιμασίες και 
να κλείσει εκεί την υπόθεση. Δυστυχώς 
δεν διέθετε τίποτ΄ από αυτά. Σταμάτησε 
το μάθημα, που άλλωστε δεν είχε αρχί-
σει και πήγε στον Γυμνασιάρχη, ζητώ-
ντας την κεφαλή μας επί πίνακι.

Ο καημένος ο Σταύρος ο Παρασκευ-
αϊδης, που μεταξύ μας τον είχαμε βγά-
λει «πόπουλους μπελικόζους» (δηλαδή 
πολεμοχαρή λαό, καθώς μας έκανε λα-
τινικά), αλλά στην πραγματικότητα ήταν 
ειρηνικός και φιλήσυχος άνθρωπος, τα 
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χρειάστηκε. Ήξερε από πριν πού κατα-
λήγανε τέτοιες υποθέσεις: Ανακρίσεις, 
γενική συνένοχη σιωπή και στο τέλος 
ομαδική αποβολή και μείωση της δια-
γωγής. Τελικά ανάθεσε το ζήτημα στον 
Αρχοντίδη, να το χειριστεί εν λευκώ.

Ο κυρ Βασίλης μπήκε την ώρα του 
δικού του μαθήματος στην τάξη, γαλή-
νιος όπως πάντα κάθισε στην έδρα και, 
σα να μην είχε συμβεί τίποτα, άρχισε 
απροσδόκητα να μας απαγγέλλει το 
ποίημα του Καβάφη.

Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια 
μέρα που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το 
μεγάλο Όχι να πούνε. Φανερώνεται 
αμέσως όποιος τόχει έτοιμο μέσα του 
το Ναι και λέγοντάς το, πέρα πηγαίνει, 
στην τιμή και στην υπόληψή του.

Ο αρνηθείς δε μετανοιώνει Αν τον 
ρωτούσαν πάλι Όχι θα ξαναέλεγε. Κι 
όμως τον κατατρώγιε κείνο το Όχι, το 
σωστό, εις όλην την ζωήν του.

Και κατόπιν μας μίλησε για το τι θα 
πει υπεύθυνος άνθρωπος και ποια πρέ-
πει να είναι η συμπεριφορά του, όταν 
έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
μιας πράξης του. Τα απλά και σταρά-
τα λόγια του, χωρίς μελοδραματισμούς 
και απειλές, μας έφεραν στο φιλότιμο 
σε τέτοιον υψηλό βαθμό, ώστε όταν 
άρχισε να διαβάζει τον κατάλογο, για 
να βρεθούν οι ένοχοι, όλοι μας, ντό-
μπρα και παλληκαρήσια, σηκωθήκαμε 
και είπαμε Ναι. Μάλιστα ο Πατλάκας, 
ο Γκορτζιώτης και κάνα δύο άλλοι, που 
ο καινούργιος είχε πετάξει έξω από την 
τάξη πριν από τα χειροκροτήματα, δή-
λωσαν ότι θεωρούν εαυτούς συνυπεύ-
θυνους, γιατί αν έμεναν μέσα στην τάξη 
τα ίδια θα κάνανε και ζήτησαν να συμ-
μεριστούν την τύχη των άλλων.

Τελικά το ζήτημα ταχτοποιήθηκε με 
τον καλύτερο τρόπο. Το συμβούλιο 
των καθηγητών θεώρησε την ευθαρσή 
ομολογία μας έμπρακτο δείγμα μεταμέ-
λειας και κατά πλειοψηφία μας αθώωσε.

Ο Αρχοντίδης στον πόλεμο είχε υπη-
ρετήσει απλός στρατιώτης και πολέμη-
σε όχι στην Αλβανία, καθώς η μονάδα 
του ανήκε στην 3η Στρατιά, αλλά στη 
Μακεδονία, από το Τριεθνές ως τα 
Τέμπη. Και αυτό δε μας το είπε για να 
καυχηθεί. Τόχε φέρει έτσι η κουβέντα 
κατά την ώρα του μαθήματος.

Στην Κατοχή, πάλι, είχε οργανωθεί 
στην Αντίσταση, όπως και πολλοί άλλοι 
εκπαιδευτικοί και οι περισσότεροι δια-
νοούμενοι του νησιού. 

Στον Αρχοντίδη χρωστά, κατά μεγάλο 
μέρος, η Μυτιλήνη τη Δημόσια Βιβλιοθή-
κη της. Όταν μετά τη φυγή των Γερμα-
νών ήρθαν στην επιφάνεια τα κιβώτια με 
τα βιβλία, που αποδείχτηκε πως ανήκαν 
στον Βερναρδάκη, ο οποίος τα είχε κλη-
ροδοτήσει στην πόλη μας, για να αποτε-
λέσουν τον πυρήνα της βιβλιοθήκης της, 
συνεννοήθηκε με τον Στρατή τον Βα-
ρελτζίδη, συγκρότησαν Επιτροπή, που 
βρήκε το κατάλληλο κτίριο και με την 
εθελοντική προσφορά των μαθητών του 
Γυμνασίου, τα κιβώτια μεταφέρθηκαν 
εκεί, ανοίχτηκαν και τα βιβλία καταγρά-
φηκαν συστηματικά. Ζήσαμε τότε πολ-
λές αξέχαστες μέρες, καθαρίζοντας από 
τις σκόνες ή τη μούχλα, ταξινομώντας 
και καταγράφοντας, χιλιάδες βιβλία.

Πέρασαν εκείνα τα χρόνια και πολ-
λά άλλα. Ξαφνικά από κει που ήμουνα 
στη Μυτιλήνη, νεαρός και απόφοιτος 
του Γυμνασίου, βρέθηκα στην Αθήνα 
σαραντάρης! Μυστήρια πράγματα. Με 
τον παλιό μου καθηγητή συναντήθηκα 
τυχαία στο Σύνταγμα. Είχε ασπρίσει κι 
έσκυβε λίγο. Η κοινή μοίρα των ψηλών. 
Χάρηκε πολύ που με είδε.

«Έλα να με δεις, μένω στην οδό Άλ-
δου Μανουτίου» με πληροφόρησε. 
Ύστερα έσκυψε και με ρώτησε: «Θυμά-
σαι ποιος ήταν ο Άλδος Μανούτιος;» και 
πολύ ευχαριστήθηκε όταν του το είπα."

*Από το βιβλίο του Δημήτρη Σαραντάκου 
"Μαθητές και δάσκαλοι"

Υλικά (για 4 άτομα)
Το κεφαλάκι του αρνιού και ο λαιμός 
βρασμένα (το ζουμί το κρατάμε για τη 
σούπα).
1 ολόκληρη συκωταριά ζεματισμένη 
σε βραστό νερό για 10 λεπτά, 
στραγγισμένη και ψιλοκομμένη.
1 ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα 
ψιλοκομμένα
1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
150 γραμμάρια (1 κουταλιά ρύζι γλασέ 
στο άτομο)
2-3 αυγά
2 λεμόνια χυμό
αλάτι
1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

Εκτέλεση
Ζεσταινεις το βούτυρο σε μια κατσα-
ρόλα και σωτάρεις τα κρεμμυδάκια.
Προσθέτεις τα ψιλοκομμένα συκωτά-
κια και ανακατεύεις.
Ρίχνεις και το ζουμί από το κεφαλάκι, 
τον άνηθο και αλάτι και μόλις πάρει 
βράση προσθέτεις και το ρύζι.
Αφήνεις τη σούπα να σιγοβράσει για 
περίπου μισή ώρα, ρίχνεις το ρύζι και 
μόλις γίνει κατεβάζεις την κατσαρόλα 
από τη φωτιά.
Ετοιμάζεις το αυγολέμονο. (Χτυπάς τα 
αυγά με το λεμόνι και λίγο ζουμί από 
τη σούπα).
Περιχύνεις με το αυγολέμονο στη σού-
πα και ανακατεύεις.
Σερβίρεις μαζί με τη σούπα. Ξεχωριστά 
και το κεφαλάκι μαζί με τον λαιμό.

Καλή όρεξη!

Μαγειρίτσα Μυτιλήνης

Το βασικό πιάτο της βραδιάς για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου είναι η μαγειρίτσα.
Η μαγειριτσα Μυτιλήνης είναι ιδανική για όλους όσους είναι λάτρεις αυτής της σούπας 

και για τους υπόλοιπους που θα γίνουν όταν τη δοκιμάσουν.
Δοκιμάστε αυτή την καταπληκτική συνταγή και κάποια άλλη φορά εκτός από το Πάσχα, 

και θα σας ενθουσιάσει!
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Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

Η κληματαριά

Είδα τα φύλλα σου κληματαριά,

απ’ του χειμώνα το δρεπάνι σαρωμένα

και μου θυμίσανε τα λόγια της αγάπης μου

τους όρκους της και τα φιλιά τα πυρωμένα.

 Ανθίσαν τόσο όμορφα τα φύλλα σου

που τώρα τα θωρώ μισόξερα στο χώμα

μ’ ένα σβηστό σαν από στόμα θαρρετό παράπονο

για τη λαχτάρα της ζωής πούχουν ακόμα.

 Θα γείρ’ ο χρόνος όπως κι η αγάπη της

 και θα ξαναντυθείς στα πράσινα, κληματαριά μου

μ’ άλιωτ’ οι πάγοι σου που γιγάντωσαν στα στήθια μου

θαρρώ για πάντα πως θα σφίγγουν την καρδιά μου.

Στρατής Γαβαλάς (1887-1965)

Η πιο μεγάλη Κυριακή
Η πιό μεγάλη Κυριακή, 
η Κυριακή του Πάσχα,
που λευτερώθηκε η ψυχή, 
και λέει η καρδιά σου, «βάστα!»

«Χριστός Ανέστη», που αντηχεί, 
στον χτύπο της καμπάνας,
κι’αντιλαλεί στον ουρανό, 
τραγούδι και παιάνας!

Γιώργος Κόμης

Στην βρύση του Άι Γιώργη
Στην απέραντη έρημο των ουρανών,
Σε αναζήτησα, Παντοδύναμε,
κι η μοναξιά με τύλιξε στο μαύρο πέπλο 
της!
Ξαναγύρισα στη γη και λάτρεψα 
την ζεστασιά που μου χαρίζει ο ήλιος,
τις παγωμένες μέρες του χειμώνα∙
και τον ίσκιο του δέντρου λάτρεψα
στην ζέστη του θέρους.
Κι όσο τα πόδια μου άντεχαν, 
ανέβαινα στην πιο ψηλή κορφή 
του λόφου
και φώναζα ν΄ ακούσουν τα πουλιά,
ψηλά, στον ουρανό.
- Όση δύναμη κι αν σας δίνουν τα 
φτερά,
φωλιά στον ουρανό δεν χτίζετε∙
 πάντα στην γη θα ψάχνετε γερό κλαδί,
στη φυλλωσιά του δέντρου∙
και στην κάψα του καλοκαιριού,
στην βρύση του Άι Γιώργη, 
θα σβήνετε την δίψα σας,

εκεί που ο αγωγιάτης ποτίζει το άλογό 
του, 
εκεί που πίνει κι ο λαγός 
κι ο κυνηγός παραφυλά με το ντουφέκι! 

Ψαριανός

Ίχνη
Να παίρνεις να μου λες:
"Είμαι καλά"
για να μπορώ να κοιμηθώ
το βράδυ.
Βλέπεις, το φως με ενοχλεί
και με πληγώνει το σκοτάδι.
Να παίρνεις να μου λες
πως μ'αγαπάς.
Ψέματα ακόμα κι αν το λες,
δεν με πειράζει.
Και μόνο στη φωνή σου
ν' ακουμπώ
αυτό μου φτάνει.

Νίκη Βούρβουλη

Μαρμάρινος πολεμιστής
Μαρμάρινο σκαλίσανε,
πάνω σε πέτρα κάτασπρη 
και πράσινο γρασίδι, μνημείο.
Ένας πολεμιστής! Ένας πολεμιστής
μ΄ ένα πελώριο καπέλο, χάρτινο.
Σαν από κύμα κεντημένο.
Κόπος θαλασσινός αγώνας αλμυρός, 
δροσίζει τα φουντωτά του γένια.
Ζωγραφισμένα στην δίψα του 
κατακτητή ήσαν τα χέρια του.
Υψώνει ξίφος και τρυπά την καρδιά 
των εχθρών.
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Πύρινο το βλέμμα του.
Της θάλασσας το ατελείωτο ατενίζει.
Απ΄ άκρη σ΄ άκρη, σ΄ άγνωστα νερά, 
εξερευνούσε.
Πρασινωπό σακάκι, πυξίδα κι 
αστρολάβος και πλήρωμα πιστό κι 
ακοίμητο, παντοτινοί του σύμμαχοι.
Κιτρινωπούς λεκέδες, μούχλα, 
καρβουνιασμένα χέρια,
με αστερόσκονη, 
ποτίζαν οι γοργόνες.
«Βαθύ παιδί μου», λέει, «είναι το 
γαλανό.» 
«Βαθύ, μα όχι αρκετό, για όλα τα 
καράβια που περάσαν.»
Μα σήμερα μια θλίψη τον σκεπάζει. 
Απελπισμένο ζει το βλέμμα του. Σβήν’ 
η φωτιά, το ξίφος του έστρεψε, στης 
θάλασσας το κύμα.
Σκόνη μαρμάρινη, δε ζει νεκρή, 
μα ζωντανή νεκρώνει.
Ο θαλασσινός πολεμιστής, στρέφει το 
ξίφος στη ζωή, 
μα ξέρει πως η ζωή θα τον 
αποτελειώσει.
Πνοή δίνει ο αγέρας στους ανθρώπους
μα την σκέψη τους δεν καθαρίζει.
Ο θαλασσινός πολεμιστής στρέφει 
τώρα, 
το ξίφος στους ανθρώπους.Θέλουν το 
μνημείο να διαλύσουν,
λησμονημένη στάχτη να στεριώσουν. 
Δύο δάκρυα κυλήσανε από τα μάτια του 
πολεμιστή.
Σουρούπωσε. Η θάλασσα του χαρίζει, 
την τελευταία της πνοή.
Ο πολεμιστής, με βαθιά σιγανή φωνή, 
αργοπεθαίνει: «Θα’ μαι νεκρός, ως 
αύριο το πρωί...»

Τσιώνας Χρήστος-Ευφαίμ 

Έτσι άδειαζε η ζωή
Μιά ανάσα φεγγάρι
Κράτησε η θάλασσα
Στα στήθη της.
Ύστερα
Χύθηκε στο πέλαγος.
Η εξομολόγηση της νύχτας
Είχε κιόλας αρχίσει
Σε μια θρυμματισμένη Αλήθεια
Στο μέσο μιας ανομολόγητης φλέβας,
που έσταζε αγάπη.

Έτσι άδειαζε η Ζωή
μονολόγησε το πέλαγος.

Τότε σταλαγμίτες οδύνης
Καρφώθηκαν στην άμμο:
Σταυροί ξεχύνονταν παντού.

Πλήθυναν τα σώματα των 
Εσταυρωμένων.
Πόσοι περπάτησαν στους ίδιους 
δρόμους;

Μαριάννα Βλάχου – Καραμβάλη

Ο ποιητής
Ευνουχισμένοι ποιητές
σπάργανα του παραλόγου.
Της σιωπής σπάργανα.
Χρωματίζοντας λευκούς 
τους ουρανούς
οδηγούμε τον ήλιο.
Αφηνιασμένα άλογα
οι ψυχές μας
πορεύονται
στις χώρες των Υπερβορείων.

Οι Μουσικοί
γυρνάν τους χρονοδείκτες.
Ωραία θέα, υψηλά ιδανικά.
Είναι η ροή του χρόνου
που μας μεθά.
Εμείς το φως και η ζωή.
Η μοίρα μας,
μοίρα των ανθρώπων.
Οι σκιές μας,
η ζωή του κόσμου.

Στρατής Γιαννίκος

Το σπίτι της σιωπής
Ώρα παραμυθιού και στην αυλόπορτα
μιας κίτρινης γαζίας νοσταλγία
ήχοι μαρμαρωμένοι στο παράθυρο
συνθέτουν μια του Μπάχ τελετουργία.

Στη χάλκινη σιωπή λες όλα στοίχειωσαν
στο πιάνο παρτιτούρες σκονισμένες
στον τοίχο Δουλτσινέες με κοιτάζουνε
ανέκφραστες και συνοφρυωμένες.

Κρύο το φως μισεύει στον ορίζοντα
και μπόρα θα ξεσπάσει ώρα την ώρα
κι ήρθ’ η βροχή στο τζάμι μισοδιάφανη
φερμένη από χρυσών ονείρων χώρα.

Χριστέ μου, πόσο γρήγορα που 
βράδιασε
το φως σαν υποψία γύρω πέφτει
ως με θωρεί κατάχλωμη κι αγνώριστη
μια μάσκα βουρκωμένη στον καθρέφτη.

Δημήτρης Νικορέτζος

Το απυρόβλητο
Καθόσουν στο απυρόβλητο,
φιλοσοφώντας για τη ματαιότητα,
του κόσμου τούτου.
Οι σφαίρες γύρω σου χαλάζι.
Μα εσύ ασφαλής,
καθόσουν στο απυρόβλητο.
Ώσπου ένα όλμος έσκασε πλάι σου,
ξεσκίζοντας τις σάρκες σου.
Δεν τού ΄χαν βλέπεις εξηγήσει, πως εσύ 
καθόσουν στο απυρόβλητο.
Μα μήτε και σε σένα, είχαν εξηγήσει,
πως στις μέρες μας πια,
δεν υπάρχουν απυρόβλητα,
και πως τα πάντα είναι βλητά, 
σαθρά κι απροστάτευτα.
Όμως αυτά έπρεπε να τά ΄χεις 
καταλάβει,
από μόνος σου, ανθρωπάκο!!!

Γιάννης Παπάνης

Ακίνητος πλους
Μπροστά στο φόβο
ενδεχόμενου κατακλυσμού
ό,τι ακριβό φροντίζει να
το διασώσει· έρωτες
συναντήσεις περιπάτους
αστροφεγγιές λιακάδες
δάκρυα. Ένα δωμάτιο
τσιμεντένιο η κιβωτός
γύρω απ’ την πλώρη
καγκελόφραχτος εξώστης
Πλέει μαζί της σε πελάγη
ακινησίας με γλάρους
Πλαστικούς στο ακρόπρωρο

Λενέτα Στράνη
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Βάσος Ι. Βόμβας
«Χάρτινη μνήμη» Σελ. 204. 
Επιμέλεια: 
Βάσος Ι. Βόμβας-Μάκης Μπεκιάρης
Εκδόσεις Παράγραφος

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του Βάσου Βόμβα «Χάρτινη 
μνήμη». Αναφέρεται στα χρόνια 1944-
45 στη Λέσβο, τα οποία ο συγγραφέας 
χαρακτηρίζει κρίσιμα και ήσαν πράγματι. 
Αποχώρηση των κατακτητών Γερμανών, 
εξουθενωμένος κόσμος από την πείνα 
και της ταλαιπωρίες, πολιτικές εξάρσεις, 
απροσδιόριστο προπαντός μέλλον. Κι 
όλα τούτα παρουσιάζονται μέσα από 
σπάνια έντυπα της Λεσβιακής Εθνικής 
Αντίστασης, από τα αρχεία του Βαγγέλη 
Καραγιάννη και του Βάσου Βόμβα.

Το κλίμα εκείνων των ημερών ήταν 
άσχημο, γεμάτο αβεβαιότητες και με-
γάλα ερωτηματικά για τις περαιτέρω 
εξελίξεις κοινωνικές ή πολιτικές, όμως 
ήταν επαναστατικό, δονούμενο από την 
πατριωτική έξαρση των κατοίκων.

Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι, 
λοιπόν, η παρουσίαση αυτής της κα-
τάστασης όπως μορφοποιείται από τις 
διάφορες τοιχοκολλήσεις ή προκηρύξεις 
της εποχής και τα έντυπα που κυκλοφο-
ρούσαν τότε και τα οποία ανήκουν σε 
δύο κατηγορίες, τα μικρά ολιγοσέλιδα 
και εκείνα σε μορφή εφημερίδας ή 
εκτενέστερου μεγέθους.

Ο κύριος όγκος του δημοσιευμένου 
υλικού προέρχεται από το αρχείο του 
ξέχωρου διανοούμενου και μανιώδους 

συλλέκτη Βαγγέλη Καραγιάννη. Ήπιος 
διανοητής, ευγενής στην κοινωνική του 
συμπεριφορά, με αλάνθαστο το ένστι-
κτο της αξιολόγησης ο Βαγγέλης κομ-
μάτι-κομμάτι συνέλεγε τα έντυπα που 
τον ενδιέφεραν, ακόμα και με κίνδυνο 
να χαρακτηριστεί ύποπτος αντιφρονών 
όταν ξεκολλούσε νυχτιάτικα τα τοιχο-
κολλημένα συνθήματα ή διαταγές των 
τοπικών αρχών για να τα ταξινομήσει με 
σεβασμό ως την στιγμή που θα έβλεπαν 
κάποια δημοσιότητα.

Η αξία του ανθρώπου αυτού και οι 
πολλαπλές σοβαρές ασχολίες του είναι 
λίγο-πολύ γνωστές, ασχέτως αν δεν 
έχουν ευρέως εκτιμηθεί, δεν θα κουρά-
σω τον αναγνώστη με αναφορά τους. 
Απλά τούτο θα πω: 

Ο Βαγγέλης υπήρξε μια φυσιογνωμία 
με σπάνια χαρίσματα Ξεχωριστός.

Κι όπως ο Κ. Καβάφης στο ποίημά 
του λέγει

«Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι,
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα»
Στη Λέσβο κατά τη διάρκεια της γερ-

μανικής κατοχής η αντίσταση έχει ορ-
γανωθεί κάτω από την καθοδήγηση του 
ΕΑΜ και οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις 
πατριωτών είναι αθρόες. Με την αποχώ-
ρηση των κατακτητών το νησί διοικείται 
πλέον από το Απελευθερωτικό Μέτωπο 
συνεπικουρούμενο από στρατιωτικά 
τμήματα του ΕΛΑΣ και την οργάνωση 
νέων-ΕΠΟΝ.

Είναι γνωστοί οι πανηγυρισμοί του 
λαού που εκδηλώθηκαν την επόμενη 
μέρα της λευτεριάς, οι πύρινοι λόγοι των 
παραγόντων με προεξάρχοντα τον Δε-

σπότη Μηθύμνης Διονύσιο, το ιστορικό 
Go Back κατά την απόπειρα κατάληψης 
του νησιού από τα αγγλικά αποικιακά 
στρατεύματα και τόσα άλλα γεγονότα 
εθνικού πατριωτισμού.

Από δω αρχίζει η κυκλοφορία των 
ποικίλων αντιστασιακών εντύπων που 
με πάθος και αγάπη διαφύλαξαν τόσο ο 
Καραγιάννης όσο και ο Βόμβας και τα 
οποία οι αναγνώστες θα απολαύσουν 
ξεφυλλίζοντας το βιβλίο.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στη λε-
σβιακή αντίσταση συμμετείχαν πολλοί 
γνωστοί διανοούμενοι αρχίζοντας με 
τον Αντώνη Πρωτοπάτση στο σπίτι του 
οποίου έγινε το 1941 η πρώτη αντιστα-
σιακή συγκρότηση, τον Θίελπη Λευκία, 
τον Ζήνωνα και Τάκη Ελευθεριάδη, το 
Στρατή Παπανικόλα, τον Απ. Αποστό-
λου, Ηλία Παρασκευαϊδη και τόσους 
άλλους, με πένα δυνατή και λόγο διεισ-
δυτικό Συνάμα όλοι τους ακραιφνείς 
δημοτικιστές. Η ανάμιξή τους ήταν 
αναμενόμενη, θα έλεγα αναπόφευκτη. 
Είτε γιατί προσωπικά έβλεπαν καταστά-
σεις και τεκταινόμενα που έπρεπε να 
ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν ή να 
καυτηριάσουν με τη βαρύνουσα γνώμη 
τους είτε γιατί ο απλός λαός χρειαζόταν 
και αποζητούσε στήριξη και καθοδήγηση 
που μόνο αυτά τα μυαλά μπορούσαν να 
προσφέρουν.

Ιδού η αξία αυτής της συλλογής με τα 
ποικίλα έντυπα και η αξία του βιβλίου 
αυτού καθ’ αυτού. Διασώζουν μιαν ανά-
στατη εποχή, με ζωντάνια, με απτά χει-
ροπιαστά ντοκουμέντα, εποχικά μνημεία.

Εύχομαι το βιβλίο τούτο νάναι καλο-
τάξιδο και να το διαβάσουν οι παλιοί και 
να συγκινηθούν και οι νέοι για να μάθουν 
για τον ηρωισμό του λαού, τις καλές και 
τις κακές μέρες που πέρασε αυτός ο 
τόπος και προπαντός να εκτιμήσουν το 
ζήλο εκείνων που με το δικό τους τρόπο 
έγραψαν μια θαυμαστή ιστορία!

Στρατής Αλ. Μολίνος

Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή
«Ελένη» Το ταξίδι μιας ζωής
(Βιωματική βιογραφία). σελ. 100
Εκδόσεις «Αστερίας» - Αθήνα 2021

Όσο ο άνθρωπος με-
γαλώνει και φορτώνεται 
χρόνια τόσο οι αναμνή-
σεις, όποιες κι’ αν είναι 
αυτές, συσσωρευμένες 
τόσα χρόνια στο υπο-
συνείδητο φουντώνουν, 
πιέζουν, αποζητούν μιαν 

εκτόνωση. Κάποιες απ’ αυτές είναι δυσά-
ρεστες κι αυτός που τις κουβαλά, θέλει 
να τις αποδιώξει να μην τον βασανίζουν 
άλλο. Να ησυχάσει.

Κάποιες πάλι είναι ευχάριστες, συγκι-
νητικές, κομμάτια αναπόσπαστα όμορ-
φης ζωής. Τούτες ο άνθρωπος τις φυλάει 
σαν τα μάτια του κι’ αποζητά, όταν το 
αποφασίσει, να τις εξωτερικεύσει, να τις 
μοιραστεί με τον διπλανό του, να μετα-
δώσει μηνύματα ευχάριστα, αισιόδοξα. 
Να χαρούν και οι άλλοι!

Έτσι λοιπόν η φίλη Καίτη, με ύφος 
ρέον και γλαφυρό, πότε με συγκίνηση, 
πότε με αίσθηση χαριτολογίας,  με το 
πόνημά της «Ελένη» αποφάσισε να ξεδι-
πλώσει τα συναισθήματά της, να μιλήσει 
για την οικογένειά της, κυρίως για τη 
μάνα της και για τα τόσα περιστατικά που 
πλαισιώνουν την πολυτάραχη ζωή της.

Δεν θα τα περιγράψω-ο αναγνώστης 
θα τα διαβάσει μ’ ευχαρίστηση-όμως 
από το βιβλίο της θα πάρω κάποια 
σημεία που αγγίζουν την ψυχή, τον 
ευγενικό χώρο της κατανόησης και της 
παραδοχής. Έτσι σαν απλά μηνύματα.

Διαβάζοντας το κομψό αυτό βιβλίο ο 
αναγνώστης αποκομίζει πρώτα απ’ όλα 
την ανθρωπιά όπως αυτή εκδηλώθηκε 
και χαρίστηκε απλόχερα ανάμεσα σε 
χαρές και λύπες, μια αυθόρμητη ιδιότητα 
του ανθρώπου που στις μέρες μας πάει 
να ξεθωριάσει.
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Τα ήθη και τα έθιμα μιας εποχής, που 
επίσης κι αυτά τείνουν να ξεχαστούν και 
τούτο το βιβλίο μ’ επιμονή τα υπενθυμί-
ζει και τα διατηρεί.

Και το κορυφαίο, τη συνοχή μιας 
οικογένειας όταν κυριαρχεί η αγάπη και 
η λογική.

Από τα γραφόμενα παίρνω ένα μικρό 
απόσπασμα, γεμάτο αλήθειες:

«Ήταν το τέλος του ταξιδιού της ζωής, 
Εκείνης που έδινε τη φροντίδα και την 
αγάπη της σε όλους κι έπαιρνε την ανα-
γνώριση, το σεβασμό, την εκτίμηση και 
την αγάπη όλων».

Βέβαια! Ένας ύμνος στην αιώνια μη-
τέρα!

Συγχαίρουμε τη φίλη Καίτη για την λο-
γοτεχνική απόπειρά της και την ευχαρι-
στούμε για όσα όμορφα μας μετέδωσε!

Στρατής Αλ. Μολίνος

Σοφοκλής Κουτρής
«Καροποιοί Καραγωγείς 
του Λεσβιακού Κάρου».
“Εκδόσεις Κυριακίδη”

Ο Σοφοκλής Κου-
τρής είναι ένας πο-
λυσχιδής Μυτιληνιός, 
του οποίου το βιο-
γραφικό εκτείνεται 
σε πολλές σελίδες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι σπουδές του 
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αθή-
νας, η διδασκαλία του στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία της Μυτιλήνης, σε Κολλέγια 
και σχολεία του εξωτερικού καθώς και 
σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
χώρας μας και ειδικότερα στο Πολυτε-
χνείο και το Αθλητικό Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης, ενώ είναι άξιες μνείας οι 
διακρίσεις του για το καλλιτεχνικό του 

έργο, η οργάνωση ατομικών εκθέσεων 
και η συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μετά τη συγγραφή του βιβλίου του 
με θέμα τη λεσβιακή κεραμική των 
δύο τελευταίων αιώνων καθώς και την 
εκπόνηση του συγγράμματος για τους 
«σιδηράδες, πεταλωτές, σαμαράδες 
και σελοποιούς της Λέσβου» ο Σοφο-
κλής Κουτρής συνεχίζει να συμβάλλει 
ουσιαστικά στη διάσωση της πολιτι-
στικής κληρονομιάς του νησιού μας, 
αναδεικνύοντας μια ιδιαίτερη πτυχή της. 
Συγκεκριμένα, καρπός της πολύχρονης 
προσωπικής έρευνας και σπουδής του 
αποτελεί το νέο του βιβλίο με τίτλο 
«Καροποιοί Καραγωγείς του Λεσβιακού 
Κάρου». Πρόκειται για μια ολοκληρωμέ-
νη και εμπεριστατωμένη καταγραφή μιας 
δομικής κατασκευής που επί δύο αιώνες 
κατείχε καίρια θέση στη μετακίνηση 
των κατοίκων, τη μεταφορά προϊόντων 
και υλικών καθώς και την οικονομία του 
νησιού. Κι ενώ στην εποχή μας τα κάρα 
κατέληξαν να είναι μουσειακά είδη, ο 
Σ.Κ. στις σελίδες του βιβλίου του ζω-
ντανεύει τον κόσμο που αναπτύσσεται 
γύρω από τα δεκαέξι καροποιεία της 
Λέσβου και παρουσιάζει τους πρώτους 
καροποιούς που ήρθαν πρόσφυγες από 
τις αντικρινές ακτές καθώς και τους 
καραγωγείς που έδωσαν νέα ώθηση 
στην τοπική αγορά. Ο Σ.Κ. εμπλουτίζει 
το βιβλίο του με φωτογραφικό υλικό 
και γραμμικά σχέδια, διακρίνει τους 
τύπους του λεσβιακού κάρου, προβαίνει 
στην ανάλυση της δομής του κάρου στα 
επιμέρους τμήματά της και παραθέτει 
πληροφορίες για τα υλικά κατασκευής 
του. Δεν παραλείπει επίσης να προβάλει 
τα διακοσμητικά μοτίβα με τα οποία οι 
μερακλήδες κατασκευαστές τους φρό-
ντιζαν να τα στολίζουν, αποδίδοντας 
συμβολικά στοιχεία του λεσβιακού το-
πίου, όπως την ελιά, τις γοργόνες που 
λιάζονται και ταξιδεύουν λίγο ζαλισμένες 

στους χρωματιστούς τροχούς αλλά και 
ό,τι αναπολεί ο λαϊκός δημιουργός από 
την περασμένη ζωή στα μικρασιατικά 
ακρογιάλια, ενώ συγχρόνως δεν απου-
σιάζουν από τον διάκοσμο των κάρων 
και θυμοσοφικές ρήσεις όπως «Κι αφτό 
θα περάσει».

Αναμφισβήτητα, η εν λόγω μελέτη, 
την οποία ο Σ.Κ. έχει εκπονήσει με επι-
στημοσύνη αλλά και πηγαία ευαισθησία, 

ανασύρει από το λεσβιακό παρελθόν μια 
ανθρώπινη δημιουργία που υπήρξε ανα-
πόσπαστο στοιχείο της παρελθοντικής 
ζωής του νησιού. Με το έργο του αυτό 
όχι μόνο ελκύει το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών αλλά και προσφέρει μια 
σημαντική συνεισφορά στη διαφύλαξη 
της λεσβιακής πολιτιστικής ταυτότητας.

Αναστασία Σαμαρέλλη

Σε μια λιτή τελετή, 
που οργανώθηκε για 
να τιμηθεί - λίγο κα-
θυστερημένα έστω 
λόγω Πάσχα - η Πα-
γκόσμια Ημέρα Βιβλί-
ου, που γιορτάστηκε 
στις 23 Απριλίου.

Ο Περιφερειάρχης 
Κώστας Μουτζούρης και η Αντιπερι-
φερειάρχης Πολιτισμού, Αναστασία 
Αντωνέλλη, παρουσίασαν την Τετάρτη 
27 Απριλίου, την έκδοση από την Περι-
φέρεια, ενός πολύτιμου δίτομου έργου 
του καθηγητή και βραβευμένου από την 
Ακαδημία Αθηνών λογοτέχνη Δημήτρη 
Νικορέτζου, με τίτλο «Πορτραίτα στον 
Οκρίβαντα». 

Πρόκειται για ένα δίτομο έργο με 
τεκμήρια και μαρτυρίες σπουδαίων αν-
θρώπων του πνεύματος, που καταθέτει 
ο συγγραφέας, το οποίο συνιστά μια 
σημαντική συμβολή στην ιστορική προ-
σέγγιση του έργου μεγάλων δημιουργών 
του γραπτού λόγου, που συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη και καλλιέργεια των γραμμά-
των μας.

«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
αισθάνεται ευτυχής και ιδιαιτέρως υπε-

ρήφανη για τον Δημήτρη Νικορέτζο, 
τον άξιο Λέσβιο ποιητή, δοκιμιογράφο 
και κριτικό της λογοτεχνίας, που με την 
κατάθεσή του αυτή - μέσα στις τόσες 
άλλες – προσφέρει σημαντικές πνευμα-
τικές υποθήκες και παρακαταθήκες στα 
ελληνικά και ειδικότερα στα λεσβιακά 
γράμματα και παράλληλα με τις ευχαρι-
στίες της, του εύχεται να κοσμήσει με 
την παρουσία του, γιατί το αξίζει, και τα 
έδρανα της Ακαδημίας Αθηνών.  Δήλω-
σαν ο κ. Μουτζούρης και η κ. Αντωνέλλη.

Από την πλευρά του  ο κ. Νικορέτζος 
δήλωσε τα εξής: «Θέλησα κι  εγώ να 
καταθέσω στην ιστορία της Λεσβιακής 
Γραμματείας ένα - να μου επιτραπεί να 
πω - μνημειώδες έργο το οποίο, φρο-
νώ, θα αποτελέσει στο διηνεκές, για τις 
επερχόμενες γενιές “σημείο”μελέτης, 
έρευνας και αναφοράς, ιδιαίτερα για 
τους κορυφαίους λογοτέχνες του τόπου 
μας - ή και φίλους του νησιού μας – που 
έγραψαν για τη Λέσβο»,

Θέτω αυτό το έργο στη διάθεση και 
διαχείριση, μαζί με όλα τα συγγραφικά 
δικαιώματα, στην αποκλειστική δικαι-
οδοσία της Περιφέρειας χωρίς καμία 
απολύτως απαίτηση, ως μια ακόμα δω-
ρεά στην πατρίδα μου τη Λέσβο.

Παρουσιάστηκε το δίτομο έργο «Πορτρέτα στον
Οκρίβαντα» του Δημήτρη Νικορέτζου
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Επιστήμη

Μια εξαιρετικά σημαντική ερευνητική προσπάθεια, 
με πολλές αναπτυξιακές προοπτικές για τη Λέσβο.

Γράφει ο Ανέστης Χατζηδιάκος

«Φορτσάρει» αυτό το διάστημα έχο-
ντας ως βάση το συνεχώς εξελισσόμενο 
εργαστήριο του Ερευνητικού Κέντρου 
Αριστείας Φυσικών Προϊόντων NatPro 
Aegean στον Παπάδο της Γέρας. 

Με επικεφαλής τον Καθηγητή του 
Τμήματος Φαρμακευτικής στον Τομέα 
Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσι-
κών Προϊόντων, Λέανδρο Σκαλτσούνη, 
στόχος του εργαστηρίου είναι να εντο-
πίσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά των 
βοτάνων και φυτών του νησιού μας, τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στη φαρμακοβιομηχανία και όχι μόνο. 
«Στο ερευνητικό κέντρο ασχολούμα-
στε με την αξιοποίηση του φυσικού 
πλούτου των νησιών της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. Ιδιαίτερα στη Λέσβο 
είναι πάνω από 1.400 τα είδη φυτών τα 
οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν αξι-
οποιούνται, αλλά με την σωστή καλλι-
έργειά τους μέσα από αυτά μπορούμε 
να απομονώσουμε ουσίες με μεγάλο 
φαρμακευτικό ενδιαφέρον», εξηγεί ο κ. 
Σκαλτσούνης στα «ΝΕΑ της Λέσβου» 
και συμπληρώνει: «Για παράδειγμα ο 
γνωστός στη Λέσβο αξίσταρος ή cistus 
creticus, όπως είναι η επιστημονική του 
ονομασία, είναι φυτό με μεγάλο φαρ-
μακευτικό ενδιαφέρον. Από αυτό, με 
τις κατάλληλες εκχυλίσεις μπορούμε να 
απομονώσουμε τις ουσίες που έχουν 
αποδεδειγμένα ισχυρή αντιική δράση». 
Ειδικά για τον αξίσταρο το ενδιαφέρον 
αξιοποίησής του είναι σημαντικό.

Θυμίζουμε πως πριν από λίγα χρό-
νια, με τη βοήθεια του κ. Σκαλτσούνη 
και της ερευνητικής του ομάδας είχε 
προχωρήσει η διάθεση 800 κιλών του 

ανθού του αξίσταρου για να χρησιμο-
ποιηθεί από ελληνική φαρμακευτική 
εταιρεία, σε ένα πρώτο αλλά σημαντικό 
βήμα για τα νησιά, ώστε να βάλουν ένα 
μέρος του φυτικού τους πλούτου στα 
σαλόνια των μεγάλων φαρμακευτικών 
εταιρειών, οι οποίες δημιουργούν συ-
μπληρώματα διατροφής και θεραπευ-
τικά παραφαρμακευτικά σκευάσματα 
και καλλυντικά από εκχυλίσματα. Και 
αυτό, καθώς οι αναλύσεις της ερευνη-
τικής ομάδας είχαν ήδη δείξει πως το 
εκχυλικό προφίλ του φυτού αυτού του 
νησιού μας είναι καλύτερο σε σχέση με 
τον αξίσταρο άλλων περιοχών της Ελ-
λάδας, τόσο ως προς την ποιότητα όσο 
κυρίως και ως προς την απόδοση.

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, μπορεί το 
συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα 
και η διαμόρφωση του εργαστηρίου 
στον Παπάδο να έχει ξεκινήσει εδώ 
και δεκαοχτώ μήνες περίπου, ωστόσο 
το διάστημα που προηγήθηκε γινόταν 
ο σταδιακός εξοπλισμός του κέντρου 
με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανή-
ματα, που θα χρησιμοποιηθούν για το 
ερευνητικό έργο, το οποίο αυτή την πε-
ρίοδο μπαίνει πια όχι απλά σε κανονι-
κούς, αλλά σε ταχείς ρυθμούς εξέλιξης. 
Και αυτό, καθώς πέραν του ερευνητι-
κού σκέλους, η ομάδα πραγματοποιεί 
συνεχώς συναντήσεις με καλλιεργητές 
φυτών και βοτάνων, προκειμένου η πα-
ραγωγή τους να διατεθεί στο εργαστή-
ριο και να υπάρξει η κατάλληλη ανάλυ-
ση που μπορεί να οδηγήσει συνολικά 
στην προσδοκώμενη αξιοποίηση, ανοί-
γοντας ένα μεγάλο εύρος προοπτικών 
για τον πρωτογενή τομέα των νησιών, 

αλλά και καθιστώντας τον Παπάδο κέ-
ντρο ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος τα επόμενα χρόνια.

Τα φυτά και τα βότανα βρίσκουν την 
αξία τους. Στόχος η σύνδεση της πλού-
σιας βιοποικιλότητας των νησιών του Βο-
ρείου Αιγαίου με τη φαρμακοβιομηχανία.

«Αυτή τη στιγμή απασχολούνται μό-
νιμα στο ερευνητικό κέντρο δύο άτο-
μα, αλλά υπάρχει και η συνεχής υπο-
στήριξη του εργαστηρίου της Αθήνας. 
Ευελπιστούμε, όμως, πως στο μέλλον 
νέοι συνάδελφοι θα μετακινηθούν και 
θα απασχοληθούν σε μια πιο μόνιμη 
βάση στο κέντρο εδώ στη Λέσβο. Αυ-
τός άλλωστε είναι και ο σκοπός του 
προγράμματος, να δημιουργηθεί ένα 
κέντρο το οποίο θα βοηθήσει και την 
ανάπτυξη της Περιφέρειας», επισημαί-
νει ο κ. Σκαλτσούνης.

Ο Καθηγητής δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
όχι μόνο στην αξιοποίηση του φυσικού 
πλούτου των νησιών αλλά και του ερευ-
νητικού ανθρώπινου δυναμικού, που 
«χάνεται» από τη χώρα μας και ειδικά 
από την επαρχία.

«Θεωρώ πως γενικότερα σαν χώρα 
έχουμε αξιόλογο δυναμικό νέων ανθρώ-
πων με εξειδικευμένες γνώσεις, οι περισ-
σότεροι από τους οποίους μέχρι σήμερα 
αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. 

Αυτοί οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μεί-
νουν στον τόπο, οπότε είναι πολύ ση-
μαντική η κίνηση από την Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου και η διαχρονική της 
υποστήριξη να δημιουργηθούν ερευνη-
τικά κέντρα στα νησιά και,η έρευνα που 
παράγεται σε αυτά να χρησιμοποιείται 
στη φαρμακοβιομηχανία» αναφέρει, επι-
σημαίνοντας πως και άλλες Περιφέρειες 
πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το παρά-
δειγμα, για να αξιοποιήσουν τους νέους 
πολύ καλούς Έλληνες επιστήμονες. Ήδη 
από το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας 
Φυσικών Προϊόντων NatPro Aegean 
έχουν ξεκινήσει πρότζεκτ και βρίσκο-
νται στην πρώτη φάση αξιοποίησης, των 
φύλλων της ελιάς και άλλων προϊόντων 
ελαιοτριβείου, όπως και ορισμένων φαρ-
μακευτικών φυτών (όπως ο αξίσταρος). 
«Πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε 
γενικότερα την βιοποικιλότητα όλων των 
νησιών του Βορείου Αιγαίου, γι’ αυτό τον 
λόγο έχουμε δράσεις και με άλλα νησιά 
εκτός της Λέσβου, όπως στη Χίο με 
τους μαστιχοπαραγωγούς και στην Ικα-
ρία με τους παραγωγούς μελιού.

Η δράση αφορά συνολικά το Βόρειο 
Αιγαίο και ευελπιστούμε πως θα ενδυ-
ναμωθεί ακόμη περισσότερο», σχολιά-
ζει ο κ. Σκαλτσούνης.
(Αναδημοσίευση από την εφ. "Νέα της Λέσβου")

Aξίσταρος Λέσβου
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Τα πλαστικά «πνίγουν» τις ελληνικές παραλίες

Επιμέλεια Θεόδωρου Πλατσή

Άμεσες δράσεις για να μπει φρένο 
στη θαλάσσια ρύπανση και κυρίως στην 
πλαστική ρύπανση ζητεί απεγνωσμένα 
το περιβάλλον, καθώς η κατάσταση 
φαίνεται να χειροτερεύει χρόνο με το 
χρόνο.

Tα θραύσματα και οι ίνες των πλα-
στικών απορριμμάτων που βρίσκονται 
εκτεθειμένα στο περιβάλλον, έχουν 
ήδη εισχωρήσει σε όλα τα επίπεδα των 
οικοσυστημάτων και της τροφικής αλυ-
σίδας των ελληνικών θαλασσών.

Σε μία εποχή που συνεχώς αναφε-
ρόμαστε στην προστασία του περι-
βάλλοντος η Ελλάδα που θα έπρεπε να 
αποτελεί ανταγωνιστικό και ειδυλλιακό 
τουριστικό προορισμό, συνεχίζει να 
παρουσιάζει σε τόσες πολλές περιοχές 
την ντροπιαστική εικόνα της ανοιχτής 
χωματερής, τόσο κατά την τουριστική 
περίοδο, όσο και κατά το υπόλοιπο 
έτος. Διασκορπισμένα απορρίμματα 
εντοπίζονται στις άκρες των αστικών 
και επαρχιακών δρόμων, σε τουριστι-
κές περιοχές, σε πλούσια οικοσυστή-
ματα, δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους 

και στην πλειονότητά τους καταλήγουν 
στη θάλασσα.

Διάσπαρτες στην ελληνική επικρά-
τεια είναι οι παράνομες ή ακατάλληλες 
χωματερές, αλλά και πολυάριθμες χω-
ματερές παράνομης καύσης απορριμ-
μάτων που συνεχίζουν να λειτουργούν 
από κάποιους δήμους ακόμα και σήμε-
ρα. Όλα αυτά, πέρα από το βαρύ απο-
τύπωμα στο περιβάλλον και τη δημόσια 
υγεία, έχουν και μεγάλο κόστος για τον 
Έλληνα φορολογούμενο. 

Όταν χώρες όπως η Γερμανία, η Δα-
νία, η Φινλανδία, το Βέλγιο και η Ολλαν-
δία διαχειρίζονται μέσω υγειονομικής 
ταφής μόνο το 1% των απορριμμάτων 
τους, ενώ η Σουηδία έχει ολοκληρωτικά 
καταργήσει την ταφή των απορριμμά-
των, η Ελλάδα επιμένει να διατηρεί το 
αρνητικό της ρεκόρ στην Ε.Ε. θάβοντας 
περισσότερο από το 80% από τα «επί-
σημα» απορρίμματα. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη βέβαια οι χι-
λιάδες τόνοι που διασκορπίζονται στο 
περιβάλλον και δεν καταγράφονται σε 
καμία στατιστική. Επίσης θεωρούμε 

Η Ελλάδα, η χώρα με τα 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, που ο μεγάλος της πλούτος 
είναι η θάλασσα, βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγάλο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης 
από πλαστικά. Σύμφωνα με τη μελέτη του WWF, η χώρα μας καταναλώνει περίπου 0,6 
εκατομμύρια τόνους πλαστικών το χρόνο και ανακυκλώνει μόλις το 20%. Μία έρευνα 
που προέκυψε από τα στοιχεία 80 καθαρισμών στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι το πιο 
κοινό υλικό ρύπανσης είναι τα πλαστικά (43-51%), ενώ ακολουθεί το χαρτί (13-18%) και 
το αλουμίνιο (7-12%). Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, τα βασικά σκουπίδια που βρίσκει 
κανείς στις ελληνικές παραλίες είναι φίλτρα τσιγάρων, καπάκια από μπουκάλια, καλαμάκια 
και αναδευτήρες, πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες φαγητών και πλαστικές σακούλες.

επιτυχία ότι επιτέλους φτάσαμε σε πο-
σοστά ανακύκλωσης 16%, αν και αυτό 
το ποσοστό οφείλεται κυρίως στην 
υποδειγματικά οργανωμένη ανακύκλω-
ση που διεξάγουν λίγοι Δήμοι, αλλά 
και στη μη-οργανωμένη εργασία από 
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού π.χ. 
Ρομά, η συμβολή των οποίων στην ανα-
κύκλωση είναι πραγματικά ανεκτίμητη.

Και αν όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της 
διαχρονικά ανεπαρκούς διαχείρισης 
των απορριμμάτων, τώρα που το πρό-
βλημα της πλαστικής ρύπανσης έγινε 
πλέον μόδα για κάποιους, πολίτες και 
πολιτεία,  προσπαθούμε να λύσουμε το 
πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης με 
περιστασιακές, εποχικές δράσεις,  

Επί δεκαετίες αφήσαμε το πρόβλη-
μα της διαχείρισης των απορριμμάτων 
στην Ελλάδα να διογκωθεί σε ένα δυ-
σθεώρητο επίπεδο, κατασπαταλώντας 
τα εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που 
θα μπορούσαν να καλύψουν τη δημι-
ουργία των απαραίτητων υποδομών. 
Τώρα κάποιοι θέλουν να μας πείσουν 
ότι απλώς και μόνο εάν αλλάξουμε το 
πλαστικό καλαμάκι μας με ένα βιοδια-

σπώμενο (και τίποτε άλλο), συμβάλλου-
με στη λύση του προβλήματος, παρόλο 
που η υπόλοιπη ζωή μας περιβάλλεται 
από πλαστικά μίας χρήσης.

Στο χορό μάλιστα μπαίνουν ακόμα 
και ιδρύματα, και εταιρείες που δια-
θέτουν οικονομική επιφάνεια, αλλά 
και άμεσες προσβάσεις στις κρατικές 
αρχές. Όμως αντί με τα μέσα που δια-
θέτουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη 
λύση του προβλήματος, συμβάλλουν 
στη διαιώνιση του, αποπροσανατολίζο-
ντας τελικά τους πολίτες, καθώς αναλώ-
νονται σε επικοινωνιακές δράσεις και 
επετειακούς καθαρισμούς παραλιών.

(Οι καθαρισμοί παραλιών είναι μία 
δράση που πολύ καλώς γίνεται επί χρό-
νια ανά την Ελλάδα από φορείς πολιτών 
– δράση που όλοι μας θεωρούμε ως 
κάτι το αυτονόητο. Από τους παραπά-
νω φορείς όμως θα περιμέναμε κάτι το 
περισσότερο, αν πραγματικά τους ενδι-
έφερε αυτό το φλέγον ζήτημα και δεν 
επικεντρώνονταν μόνο σε επικοινωνια-
κές δράσεις).

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω δεν 
είναι μόνο το υπέρογκο κόστος των 

Πλαστικά
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προστίμων που τελικά όλοι επιβαρυνό-
μαστε, ούτε τα διάσπαρτα σκουπίδια 
που ενοχλούν την αισθητική μας, αλλά 
η επικίνδυνη πλαστική ρύπανση, που 
χρόνο με τον χρόνο συσσωρεύεται και 
διογκώνεται, εισέρχεται στα οικοσυ-
στήματα και την τροφική αλυσίδα και 
αποτελεί τη βαριά, τοξική, κληρονομιά 
που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές.

Από τους 27 εκατομμύρια τόνους 
πλαστικών αποβλήτων που παράγονται 
κάθε χρόνο στην Ευρώπη, μόνο το ένα 
τρίτο ανακυκλώνεται, ενώ το μεγαλύ-
τερο μέρος, όταν δεν ανακυκλώνεται 
καταλήγει στο φυσικό περιβάλλον, 
οδηγείται σε χωματερές ή καίγεται σε 
αποτεφρωτές.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με παλαιό-
τερη έκθεση του WWF Ελλάς για την 
πλαστική ρύπανση, παράγονται περί-
που 700.000 τόνοι πλαστικών απορ-
ριμμάτων ετησίως ή 68 κιλά πλαστικών 
κατά κεφαλήν. Η εισροή τουριστών 
στις παραθαλάσσιες περιοχές αυξάνει 
την παραγωγή απορριμμάτων έως και 
26% κατά την περίοδο αιχμής. 

Μόνο το 8% των πλαστικών απορ-
ριμμάτων ανακυκλώνεται, εξαιτίας των 
χαμηλών ποσοστών διαλογής, των δυ-
σκολιών ανάκτησης των πλαστικών από 
μικτά ρεύματα απορριμμάτων και των 
περιορισμένων υποδομών ανακύκλωσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των απορριμ-
μάτων (84%) καταλήγει σε χωματερές. 
Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο διαρρέουν στο 
περιβάλλον σχεδόν 40.000 τόνοι πλα-
στικών απορριμμάτων με τους 11.500 
εξ αυτών να καταλήγουν στη Μεσόγειο. 
Σχεδόν το 70% αυτών των πλαστικών 
απορριμμάτων ρυπαίνει κάθε χρόνο τις 
ελληνικές ακτές. Η ελληνική οικονομία 
υπολογίζεται χάνει περίπου 26 εκατ. 
ευρώ ετησίως εξαιτίας της πλαστικής 
ρύπανσης, καθώς αυτή επηρεάζει την 
τουριστική, τη ναυτιλιακή αλλά και την 
αλιευτική οικονομία.

Η απειλή για τη θαλάσσια ζωή
Τα πλαστικά απειλούν πλέον τη θα-

λάσσια ζωή και κατ΄επέκταση κάθε άλλη 
μορφή ζωής. Παγκοσμίως -όπως ανα-
φέρει η περιβαλλοντική οργάνωση- 344 
είδη έχουν βρεθεί παγιδευμένα σε πλα-
στικά. 

Στη Μεσόγειο, τα βασικά θύματα εί-
ναι πουλιά (35%), ψάρια (27%), ασπόν-
δυλα (20%), θαλάσσια θηλαστικά (13%) 
και θαλάσσιες χελώνες. Στη Μεσόγειο, 
134 είδη πέφτουν θύματα της κατάπο-
σης πλαστικών.

Σήμερα το 90% των θαλασσοπουλιών 
έχουν κάποιο μικρό κομμάτι πλαστικού 
στο στομάχι τους (το 1960 το ποσοστό 
αυτό ήταν 5%), ενώ μέχρι το 2050 αυτό 
το ποσοστό μπορεί να έχει αγγίξει το 
99% αν δε ληφθεί δράση για τη μείωση 
των πλαστικών στη θάλασσα. Όλα τα 
είδη χελωνών που ζουν στη Μεσόγειο 
έχουν καταπιεί πλαστικά. Μία δεκαετής 
έρευνα σε χελώνες καρέτα κατέδειξε 
ότι το 35% των δειγμάτων που έχουν 
αναλυθεί έχουν καταπιεί σκουπίδια, τα 
περισσότερα από τα οποία είναι πλα-
στικά. Σε κάποια δείγματα έχουν βρε-
θεί μέχρι και 150 πλαστικά κομματάκια. 
Επίσης, το 18% των τόνων και των ξιφί-
ων έχουν πλαστικά σκουπίδια στο στο-
μάχι τους, κυρίως προϊόντων σελοφάν. 

Πλαστικές ίνες και μικροπλαστικά 
έχουν βρεθεί μέσα σε μύδια και στρεί-
δια, ενώ πακέτα με τσιπς και τσιγάρα 
έχουν βρεθεί στα στομάχια μεγάλων 
πελαγικών ψαριών.

Μία από τις χειρότερες περιπτώσεις 
ήταν, όταν 9 μέτρα πετονιάς, κομμά-
τια από 4,5 μέτρα εύκαμπτου σωλήνα, 
και από 2 πλαστικές γλάστρες κι άλλες 
πλαστικές παγίδες, βρέθηκαν στο στο-
μάχι ενός εκβρασμένου φυσητήρα.

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Η πόλη της Μυτιλήνης αλλά και ολόκλη-
ρο το νησί της Λέσβου έχουν φτωχύνει 
από την εκδημία του σπουδαίου ιατρού 
και ανθρώπου Δημήτριου Στουκίδη.

Ηταν ο κορυφαίος ιατρός ωτορινολα-
ρυγγολόγος της Μυτιλήνης επί πολλές 
δεκαετίες όπου είχε τη δική του κλινική.

Ο εφημερίδα είναι σε θέση να γνωρί-
ζει πως ο αείμνηστος ιατρός Δημήτρι-
ος Στουκίδης δεν έπαιρνε χρήματα από 
ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαν οικονομι-
κή ευχέρεια, ιδιαίτερα από απομακρυ-
σμένα χωριά της Λέσβου.

Ο μακαριστός Δημήτριος Στουκίδης 
γεννήθηκε στο Πάπιγκο Ζαγορίου της 
Ηπείρου, το τέταρτο από τα πέντε παι-
διά του Μεγακλή και της Λευκοθέας. 
Μετά τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχο-
λείο του χωριού, εισήχθη στη Ζωσιμαία 
Σχολή των Ιωαννίνων, ένα από τα επτά 
πρότυπα εξατάξια Γυμνάσια της εποχής.

Ο πατέρας του μετανάστευσε στην 
Αμερική, όπου και ανέπτυξε επιτυχημέ-
νη επιχειρηματική δραστηριότητα στη 
Βοστώνη της Μασαχουσέτης, αλλά και 
στη γειτονική πολιτεία του Ροντ Αϊλαντ. 
Οταν οι γιοι του έφταναν σε εφηβική ηλι-
κία, τους έπαιρνε για να εργαστούν κοντά 
του. Όταν ήρθε η σειρά του τρίτου γιου 
του Δημήτρη, έσπασε το πόδι του και η 
αναχώρησή του στην Αμερική αναβλή-

θηκε. Με τα σύννεφα του Β' Παγκοσμί-
ου Πολέμου να πυκνώνουν ο Δημήτρης 
έδωσε εξετάσεις και εισήχθη στην Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Λίγο μετά ξέσπασε ο Πόλεμος η οικογέ-
νεια Στουκίδη βρέθηκε η μισή στην Ελλά-
δα και η μισή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη διάρκεια της Κατοχής, κατατά-
χτηκε μαζί με τον μικρότερο αδελφό 
του, τον Χριστόδουλο, στις αντιστα-
σιακές ομάδες του στρατηγού Ζέρβα 
όπου γνωρίζεται και συνδέεται με στε-
νή φιλία με τον μετέπειτα Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών Σεραφείμ. 

Μετά το τέλος του πολέμου, ολο-
κληρώνει τις σπουδές του στην Ιατρική 
Σχολή Αθηνών και αποκτά την ειδικότη-
τα Ωτορινολαρυγγολογίας στο Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο. Είχε μεσολαβήσει η 
κλήση του στις ένοπλες δυνάμεις κατά 
τη διάρκεια του Εμφυλίου. Εκεί δείχνει 
το μεγαλείο της ψυχής του όταν σώζει 
βαριά τραυματισμένη κοπέλα με κίνδυνο 
της ζωής του και αδιαφορώντας αν βρί-
σκεται στην αντίπαλη πλευρά. Απολύεται 
από το στρατό μετά από 48μηνη θητεία.

Νυμφεύθηκε με την κυρία Μύρτα μία 
πραγματική αρχόντισσα της Μυτιλήνης 
με καλλιέργεια και καλλιέπεια ψυχής 
και εγκαθίσταται στη Μυτιλήνη, τον 
τόπο καταγωγής της συζύγου του, αφή-
νοντας πίσω του μία πολλά υποσχόμε-
νη καριέρα στην Αθήνα. Στη Μυτιλήνη, 
ιδρύει ιδιωτική Ωτορινολαρυγγολογική 
κλινική στην οποία εργάζεται μέχρι τη 
συνταξιοδότησή του. Η κλινική του 
στην οδό Βουρνάζων αποτέλεσε ως 
«Κλινική Στουκίδη» γεωγραφικό προσ-
διορισμό της περιοχής. Για περισσότε-
ρα από 45 χρόνια, τιμά τον Ορκο του 
Ιπποκράτη όπου κι αν υπηρετεί. 

Δημήτριος Στουκίδης
Από το αφιέρωμα εφημερίδας (της ομογένειας) 
Για τον σπουδαίο γιατρό και άνθρωπο της Μυτιλήνης
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Στην κλινική του, στον Ιατρικό Σύλ-
λογο, του οποίου διετέλεσε δύο φο-
ρές πρόεδρος, στο ΙΚΑ Μυτιλήνης επί 
25ετία και στο Βοστάνειο Νοσοκομείο, 
όποτε τον καλούσαν για έκτακτα περι-
στατικά. Μακρόχρονη ήταν η προσφο-
ρά του στη θεραπεία του ανθρώπινου 
πόνου. Πραγματοποίησε χιλιάδες εγ-
χειρήσεις όλες με επιτυχία και πολλές 
απ' αυτές αφιλοκερδώς.

Ο Δημήτριος Στουκίδης ήταν ένας 
εξαίρετος επιστήμονας κι ένας ξεχω-
ριστός άνθρωπος, σεμνός, ακέραιος, 
αξιοπρεπής με αστείρευτο χιούμορ και 
διαρκές χαμόγελο. 

Εντονη η παρουσία του σε συλλόγους 
και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. 
Χωρίς να ξεχνά την ιδιαίτερη πατρίδα 
του, την οποία επισκεπτόταν τακτικά, 
ήταν ενεργό μέλος της κοινωνίας της 
Μυτιλήνης και πρωτοπόρος στον τομέα 
της κοινωνικής προσφοράς μέχρι την 
τελευτή του βίου του. Για την κοινωνική 
του προσφορά, τιμήθηκε με σειρά με-
ταλλίων και βραβείων, ενώ ο Οικουμε-

νικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος του 
απένειμε το οφίκιο του Αρχοντα του 
Οικουμενικού Θρόνου.

Ο αείμνηστος ήταν άνθρωπος ένθε-
ος, με βαθιά πίστη και αφοσίωση στα 
μέγιστα και ουσιώδη της Εκκλησίας και 
του Γένους.

Επισκεπτόταν συχνά τη Βοστώνη 
όπου ετύγχανε μεγάλης εκτίμησης από 
την Ομογένεια και τον κύκλο των αγα-
πημένων του φίλων και συγγενών.

Υπήρξε πρότυπο οικογενειάρχη με 
συμπαραστάτη την σύντροφο και συ-
νοδίτη της ζωής του την κυρία Μύρτα 
Ευρυπιώτη, με την οποία απέκτησε δύο 
γιους, τον Μεγακλή, νυμφευμένο με την 
Αννη Χίλαρη με την οποία απέκτησαν 
δύο παιδιά, τη Μυρτώ και τη Χριστίνα 
και τον Μιχάλη νυμφευμένο με την Βα-
σιλική Αλεπίδη, με την οποία απέκτησαν 
τέσσερα παιδιά, τον Δημήτρη, τη Μυρ-
τιάννα, τη Γεωργιάννα και τη Μιχαέλα.

Του Θεοδώρου Καλμούκου
Αναδημοσίευση ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ/ΒΟΣΤΩΝΗ 

(12/09/2021)

Ο καλός άνθρωπος, ο αγαπητός φί-
λος, ο εξαίρετος επιστήμονας, ο άν-
θρωπος της 7ης τέχνης, έφυγε ξαφνικά 
απ’ τη ζωή και άφησε δυσαναπλήρωτο 
κενό στους δικούς του ανθρώπους, 

αλλά και στους φίλους, ιδιαίτερα του 
κινηματογράφου.

Οι συγγενείς και φίλοι έδωσαν τον τε-
λευταίο ασπασμό στην Μητρόπολη της 
Μυτιλήνης το Σάββατο 2 Απριλίου 2022.

Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στη Μυτι-
λήνη το 1940. Τελείωσε το Α` Γυμνάσιο, 
σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και σταδιοδρόμησε σαν 
Λυκειάρχης, όπου και διακρίθηκε σαν 
επιστήμονας και σαν άνθρωπος.

Έντονο ήταν το πέρασμά του από 
τους “Καφελόγιους” και η συνεργασία 
του με την τηλεόραση, τις τοπικές εφη-
μερίδες και κάποιες φορές με το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου, καθώς και με Λέσχες 
Κινηματογράφου. Ήταν γνωστή η αγάπη 
του για την 7η Τέχνη. Συλλέκτης ταινιών 

Παναγιώτης Αλεξέλλης

ιδιαίτερης αξίας αναδείχτηκε ένας από 
τους πιο σημαντικούς στην Ευρώπη.

Οι καλοκαιρινές νύχτες κιμηματογρά-
φου, με τον Παναγιώτη Αλεξέλλη, στο 
“Μέγαρο Γεωργιάδη” αποτελούσαν ένα 
ιδιαίτερο πολιτιστικό γεγονός κάθε κα-
λοκαίρι για την πόλη της Μυτιλήνης.

Μας μένουν αξέχαστες ταινίες, όπως: 
“Σταυροί στο μέτωπο”, “Ριφιφή”, “Λε-
ωφορείο ο Πόθος”, “Αφοί Καραμα-
ζώφ”, “Νανούκ του Βορρά”, “Πολίτης 
Κέιν” και άλλες πολλές.

Αγαπημένε μας φίλε Παναγιώτη θα 

μας λείψεις. Θα μας λείψεις, εκεί μπρο-
στά στους θεατές, όρθιος πριν αρχίσει 
το έργο, με τα μαύρα σου γυαλιά και το 
δερμάτινο σου τζόκεϊ να κάνεις την πα-
ρουσίαση των ερμηνευτών της ταινίας 
και την ανάλυση του έργου σαν άλλος 
Γιάννης Μπακογιάννης.

Εκεί στο άγνωστο που πας, Σου ευχό-
μαστε καλό ταξίδι.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Λεσβι-
ακης γης που σε σκέπασε. Δεν θα σε 
ξεχάσουμε, ποτέ!

Θ. & Κ. Πλατσή

Καθηγητής φιλόλογος.
Οι πρώτου βαθμού συγγενείς του, οι 

φίλοι, οι γνωστοί του, στις 2 Απριλίου 
2022, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μυ-
τιλήνης κηδέψαμε τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που 
έζησε, κυρίως, στον τόπο μας, 82 χρόνια!

Και βέβαια, από το 1940 ως προχθές 
δεν ήταν ο μόνος Καθηγητής της φιλο-
λογίας η ζωή του οποίου περατώθηκε. 
«Έφυγαν» πολλοί άξιοι εκπαιδευτικοί 
που υπηρέτησαν και δίδαξαν τον Ελλη-
νικό λόγο. Επόμενο είναι το ερώτημα: 
Τι είναι εκείνο που μας οδηγεί να στα-
ματήσουμε στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και να 
το μνημονέψουμε;

Είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία της προ-
σωπικότητας του, είναι η πέρα από την 
επαγγελματική του αποστολή, δράση, 
είναι κάποια φωτεινά σημεία του χαρα-
κτήρα του, είναι η διάκρισή του μέσα 
στην κοινωνία και η αναγνώριση από 
την κοινωνία.

Ας μη σταθούμε στον χειρισμό του 
λόγου! Επιστήμη του ήταν κι αυτή υπη-
ρέτησε! Η ανάλυση όμως από μέρους 
του, προφορικού και γραπτού, πεζού ή 
ποιητικού λόγου, η ευχέρεια χειρισμού 
του λόγου τούτου με ενάργεια και σα-
φήνεια, ήταν διακεκριμένη! Αδυναμία 
του: Να κατανοήσει σε βάθος τον άν-
θρωπο. Ήθελε να ήταν τρόπος να «ξη-
λώνει» σαν πουλόβερ τον κάθε ανθρώ-

πινο χαρακτήρα, να τον καταλαβαίνει!
Αυτό πρέπει να ήταν το κίνητρο που 

στράφηκε στον κινηματογράφο. Αυτή, η 
«έβδομη τέχνη», πίσω από την ψυχαγω-
γική της αποστολή, ανατέμνει τον άνθρω-
πο καθώς ανατόμοι γίνονται αξιόλογοι 
συγγραφείς σεναρίων και σκηνοθέτες.

Θυμάμαι, ένα βράδυ με αφορμή τις 
δωρεάν θερινές προβολές που εκείνος 
οργάνωνε και υποστήριζε, μιλήσαμε  
ώρες για τους ήρωες δυο εξαιρετικών 
ταινιών. «ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ» 
και «ΛΕΩΦΡΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ».

Να γιατί άφησε μια πλουσιότατη ται-
νιοθήκη! Γιατί την κάθε ταινία -αν άξιζε- 
την έκανε «αφετηρία» κι από τα δεδο-
μένα της, σκέψη στη σκέψη άφηνε τη 
φαντασία να αναλύσει και να διδάξει.

Σε ώρες της «αμφιπλήθουσας αγο-
ράς» το «βουλευτήριο» που μετείχε 
ήταν «Το μουσικό καφενείο». Εκεί με 
φίλια ανήσυχα πνεύματα, ο λόγος γινό-
ταν ερευνητικός, σοβαρός και σκωπτι-
κός, αλλά όπως νάναι, σπιρτόζικος!

Τώρα, ο σοφός λαός λέει: «Χίλια λό-
για, ένα άσπρο!» Θα κουβεντιαστεί, 
σταδιακά εξαντλούμενη η κουβέντα, το 
όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΕΛΛΗΣ και 
στο τέλος θα... πέσει στην αγκαλιά –που 
πιο μεγάλη δεν υπάρχει – της ΛΗΘΗΣ! 
Όσο γίνεται μακρύτερη η μνήμη του.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

***
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Έφυγε από κο-
ντά μας ο Χρή-
στος Τραγέλλης, 
αγαπημένος φίλος 
και επί πολλά χρό-
νια πρόεδρος των 
Καλλονιατών και 
συνεργάτης του 

Συλλόγου της Λεσβιακής Παροικίας.
Ο Χρήστος είχε 35 1/2 χρόνια ενερ-

γούς παρουσίας στο Σύλλογο Καλλο-
νιατών διατελώντας Πρόεδρος για 20 
χρόνια και υπεύθυνος για τη σύνταξη και 
έκδοση του περιοδικού για 32 χρόνια. 

Γεννήθηκε στην Καλλονή το 1937, 
όπου τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές 
του. Σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες 
και εργάστηκε ως κοινωνικός λειτουρ-
γός στο ΠΙΚΠΑ. Ασχολήθηκε με τη 
λαογραφία και την παράδοση του τό-
που του, εκδίδοντας το περιοδικό "Τα 
Καλλονιάτικα". Το 1981 κυκλοφόρησε 
η πρώτη του λαογραφική συλλογή με 
τίτλο "Τα λαογραφικά της Καλλονής 

Στη μνήμη Χρήστου Τραγέλλη
Με βαθειά και ειλικρινή θλίψη μάθαμε 

ότι ο συμπατριώτης και φίλος Χρήστος 
Τραγέλλης εγκατέλειψε τα εγκόσμια. 
Άγγελμα βαρύ για έναν φίλο που γνω-
ρίζαμε για δεκαετίες και άνθρωπο που 
προσέφερε πάρα πολλά στον τόπο του.

Ο Χρήστος γεννήθηκε το 1937 στην 
Καλλονή της Λέσβου την οποία ποτέ 
δεν ξέχασε ως γενέτειρα και ιδιαίτερη 
πατρίδα του για όλο το διάστημα που 
ζούσε πλέον στην Αθήνα.

Δραστήριος και παραγωγικός πρόε-
δρος επί πολλά χρόνια του συλλόγου 
Καλλονιατών Αθηνών, εκδότης του 
αξιόλογου περιοδικού «Καλλονιάτικα», 
συγγραφέας σημαντικών βιβλίων με 
επίκεντρο την Καλλονή, την ιστορία και 
τη λαογραφία της.

Λέσβου", ενώ το 1986 εκδόθηκε το 
βιβλίο "Περασμένα αλλά όχι ξεχασμέ-
να. Παλιά επαγγέλματα της Καλλονής 
Λέσβου". "Τα γεωργικά της Λέσβου. 
Ο κάμπος της Καλλονής" το 1999. "Η 
Καλλονή της Λέσβου μέσα από παλιές 
φωτογραφίες" το 2009.Το 1983 εξέδω-
σε τη βιογραφία του Καλλονιάτη σατυ-
ρικού ποιητή Μιλτιάδη Φωτιάδη (Βεελ-
ζεβούλ). Παράλληλα, επιμελήθηκε της 
έκδοσης βιβλίων για την Καλλονή, ενώ 
συνεργάστηκε στη ραδιοφωνική εκπο-
μπή της ΕΡΤ-2 "Τα λαογραφικά της Λέ-
σβου" (1985-86).

Η “Λεσβιακή Παροικία”, η Ομο-
σπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής 
(ΟΛΣΑ), μαζί με το Δ.Σ. των Καλλονια-
τών, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυ-
πητήρια στα παιδιά και εγγόνια του, τις 
αδελφές του και όλους τους συγγενείς 
και φίλους του.

Καλό ταξίδι Χρήστο και καλή αντά-
μωση με την αγαπημένη σου Τούλα και 
τον αδελφό σου Θεόφιλο. Καλό σου 
Παράδεισο!

Θ.Α.Π.

Χρήστος Τραγέλλης

Εκείνο όμως που πάνω απ’ όλα τον 
χαρακτήριζε ήταν η μεγάλη και άδολη 
αγάπη του για τον τόπο του καθώς και 
η καλή του προαίρεση και διάθεση για 
εποικοδομητική συνεργασία. Ήταν πε-
ρήφανος που ήταν Λέσβιος.

Τον Χρήστο τον γνώρισα πριν πολλά 
χρόνια, γίναμε φίλοι, είχαμε άριστη συ-
νεργασία γύρω από τα θέματα των Λεσβι-
ακών Συλλόγων και πάντα με εντυπωσίαζε 
η δίκαιη τοποθέτησή του στα τεκταινό-
μενα και τα προβλήματά τους. Ήταν μια 
αξιαγάπητη, ιδιαίτερη προσωπικότητα 
που προσέφερε πολλά αφιλοκερδώς και 
η απουσία του από το περιβάλλον του 
τόπου του θα μείνει αναντικατάστατη.

Φίλε Χρήστο, σ’ αποχαιρετούμε με ει-
λικρινή αισθήματα αγάπης και σεβασμού.

Στρατής Αλ. Μολίνος

***
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