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(Φωτογραφία που μας έστειλε η συνεργάτης μας συγγραφέας κ. Ελένη Σαραντίτη)

Και η ζωή ξεκινά…

(Φωτογραφία που μας έστειλε η συνεργάτης μας συγγραφέας κ. Ελένη Σαραντίτη)

τι δεν καταλαβαίνεις!!!
Θεωρήθηκε μια από τις κορυφαίες 
φωτογραφίες του αιώνα.
Η μάνα λιονταρίνα, περπατάει πλάι πλάι 
με τη μάνα ελεφαντίνα που μεταφέρει 
στην προβοσκίδα το μωρό της, για να 
μην πεθάνει στην άγρια σαβάννα.
Αυτό λέγεται ζωή άγριων ζώων, 
όχι ανθρώπων.
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Εν Λευκώ Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή 3

Σημείωμα της Σ.Ε. Χρήσιμες πληροφορίες  4

Μικρές & μεγάλες ειδήσεις Επιμέλεια Θ. Πλατσής 5-11

Ρεπορτάζ Λέσβος - Δημήτρης 12-13

Πρόσωπα της τέχνης Κρητική Σχολή Ζωγραφικής - Μαρία Μποϊλέ 14-17

 Τα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ - 

 Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή 18-21

Αφιέρωμα Η μαρτυρική πυρπόληση της Σμύρνης - Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή 22-23

Ιστορία Μικρασιατική καταστροφή - Γεώργιος Διγιδίκης 24-36

 10 χρόνια έρευνας στη θέση Ροδαφνίδια στο Λισβόρι της Λέσβου!

 Νένα Γαλανίδου 37-38

Χρονογράφημα Τότε που μ’ έλεγες... Ροδούλα. - Ντόρα Πολίτη 39-40 

 Νησί μου... αγάπη μου! - Αναστασία Σαμαρέλλη 40-41

Λαογραφία Αυγουστιάτικες επισημάνσεις - Στρατής Αλ. Μολίνος 42-43

Πρόσωπα Ό,τι αγάπησε… - Στράτος Δουκάκης 44

Γεύση & Παράδοση  Αλευριά από σύκα ξερά 45

Νησιώτικο Ανθολόγιο Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή, Γιάννης Παπάνης, Γιώργος Μεταξάς, 

 Δήμητρα Τοκατλή, Αριστείδης Θ. Γέρου, Καίτη Μεσσηνέζη, 

 Μήτσος Τσιάμης, Γιώργος Κόμης, Άρης Ταστάνης, Χρυσούλα   

 Χατζηγιαννιού, Δημήτρης Νικορέτζος 46-51

Βιβλιοπαρουσίαση Κριτικά σημειώματα 52-53

Επιστήμη Διατροφή και ύπνος - Μαρία Μαντζώρου 54-55

 Προστασία από τον ήλιο στη θάλασσα - Αικατερίνη Τσιλίκα 56

Φύση και άνθρωπος «Αφήνω το γόνο... να γίνει γονιός» - Επιμέλεια Θ. Πλατσής 57-58

 Το «χιόνι μικροπλαστικών» και τα καλαμάρια βαμπίρ - 

 Άρθρο της Σαμπρίνα Ιμπλερ 59-61

Οι φίλοι που έφυγαν Νίκος Χιωτέλλης, Γιώργος Καμβυσέλλης, 

 Απόστολος Γονιδέλλης, 

 Ασημίτσα Μαστρογιάννη-Δαστερίδου 62-64

Περνώντας την κρίση του κορωνοϊού, η ψυχολογία των περισσοτέρων, 

για να μην πω όλων, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι 

πολύπλευρα και μπερδεμένα.

Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει τα πάντα.

Ο Σύλλογός μας περιμένει από τον μήνα Ιούνιο, να καθαρογραφεί η 

απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας για την έγκριση του προσωρινού 

συμβουλίου, για την νόμιμη λειτουργία του Συλλόγου μας και την 

προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

για την διετία 2023-2024.

Συμμεριζόμενοι τον δισταγμό πολλών μελών μας για τις συγκεντρώσεις, 

αποφασίστηκε: 1ον Οι εκλογές να διεξαχθούν στη μεγάλη και αεριζόμενη 

αίθουσα “Αντώνης Τρίτσης” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 

Αθηναίων.

2ον Κάθε μέλος του Συλλόγου που έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές 

του υποχρεώσεις, αν το επιθυμεί, μπορεί να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο 

και να το αποστείλει με συστημένη επιστολή στα γραφεία του συλλόγου  

Ζήνωνος 29-31 – 10437 Αθήνα.

Η ημερομηνία των εκλογών θα σας ανακοινωθεί έγκαιρα μόλις μας 

είναι δυνατόν.

Θερμή παράκληση να υπάρξει συμμετοχή όλων των ταμειακώς εντάξει 

μελών μας.

Η ζωή του Συλλόγου μας, της αγαπημένης “Λεσβιακής Παροικίας” 

εξαρτάται από όλους εμάς. Ας μην ξεχνάμε, ότι το οφείλουμε στον τόπο 

μας και σ’ εκείνους που κόπιασαν για την ίδρυσή του, αλλά και την 

διατήρησή του.

Το 2023 η “Λεσβιακή Παροικία” συμπληρώνει 57 χρόνια ζωής.Εικόνα εξωφύλλου: Η Κοίμηση της Παναγίας των Ψαριανών, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
(περ. 1567, τέμπερα σε ξύλο, 61,4x45 εκ., Ερμούπολη, Εκκλησία της Κοίμησης της Παναγίας)

Είναι γεγονός...
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Φιλαλληλία
Η Καίτη Μεσσηνέζη στη μνήμη της αγαπημένης συμμαθήτριας και φίλης 

Ασημίτσας Μαστρογιάννη ................................................................................ 20,00€

Καίτη & Θεόδωρος Πλατσής στη μνήμη του πολύ αγαπητού φίλου Νίκου 

Χιωτέλλη  ............................................................................................................. 30,00€

Αναβολή παράκλησης στην Παναγία στο Πυργί
Δυστυχώς και φέτος η Λεσβιακή Παροικία δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την 

καθιερομένη εδώ και πολλά χρόνια παράκληση στον Ιερό Ναό της Παναγίας 

στο Πυργί. Προέκυψε δυσκολία συμμετοχής της Βυζαντινής Χορωδίας του 

κ. Πολύδωρου Αμπαττζή λόγω προσβολής μελών της χορωδίας από κορωνοϊό.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Η φωτιά στα Βατερά που 
αποτέλειωσε τους Βρισαγώτες!

Κι ενώ ανακοινώθηκε πως όλα τα μέ-
τωπα της φωτιάς είχαν τεθεί υπό έλεγ-
χο και σταδιακά ανακοινώθηκε η άρση 
της εκκένωσης σε Βατερά, Βρίσα και 
Σταυρό, ο εφιάλτης επέστρεψε.

Νέα αναζωπύρωση -ίσως και πιο δυ-
νατή- τουλάχιστον, όπως μαρτυρούσαν 
οι εικόνες.

Εκ νέου εκκένωση της πολύπαθης 
Βρίσας, οι κάτοικοι της οποίας όσοι 
έχουν απομείνει τέλος πάντων - δεν 
βρίσκουν ηρεμία από τη μια καταστρο-
φή, που διαδέχεται την άλλη.

Βρισκόμαστε ήδη στην 5η μέρα μετά 
την εκδήλωση της μεγάλης φωτιάς και 
ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ενημερώ-
σεις δεν έπαψαν να επιχειρούν στα ση-
μεία η φωτιά όχι μόνο αναζωπυρώθηκε, 
αλλά έχει φτάσει στο νεκροταφείο της 
Βρίσας και απειλεί το χωριό με αποτέ-
λεσμα αυτό να εκκενώνεται για δεύτε-
ρη φορά.

Το ερώτημα τώρα είναι, πώς γίνεται 
η αναζωπύρωση να εκδηλώνεται δίπλα 
στο χωριό και να παίρνει τέτοια διά-
σταση που να γίνεται απειλητική. Πολ-
λές φορές ακούγεται ότι δεν μπορούν 
να επιχειρήσουν τα στελέχη καθώς δεν 
υπάρχει πρόσβαση. Και πώς γίνεται 
ενώ στις 8:30 το πρωί η φωτιά χαρακτη-
ρίζεται ελεγχόμενη με κάποιες μικρές 
εστίες να γίνει στις 2:30 περίπου το με-
σημέρι ξανά επικίνδυνη;

Στο διάστημα που μεσολάβησε τι έγι-
νε; Ή καλύτερα τι δεν έγινε;

Κάποιοι είπαν ότι ήταν εμπρηστικές 
ενέργειες. Οι δυνάμεις της Αστυνομί-

ας βρίσκονται μέρες στην περιοχή... Τα 
δελτία Τύπου της Γενικής Περιφερεια-
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου 
Αιγαίου είναι πιο πολλά από της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας που κοινοποιεί 
μόνο σε κεντρικό επίπεδο.

Αν υπήρχαν εμπρηστές δεδομένης 
της κατάστασης δεν θα είχαν γίνει κά-
ποιες έστω προσαγωγές με τόσους 
αστυνομικούς να βρίσκονται στην ευ-
ρύτερη περιοχή;

Αυτά είναι ερωτήματα που απασχο-
λούν τους κατοίκους της Λέσβου. Τελι-
κά ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος 
οι δυνάμεις της φύσης ή η ανθρώπινη 
ανικανότητα;

Τελικά μήπως αυτούς τους Βρισαγώ-
τες δεν τους αγάπησε κανείς;

Εκδήλωση του Συλλόγου 
Γυναικών Μόριας

Από τον “Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναι-
κών Μόριας” οργανώθηκε μια εξαιρετι-
κή εκδήλωση στη μνήμη των 100 χρό-
νων από τη Μικρασιάτικη καταστροφή, 
με τίτλο «ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙ-
ΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1821-1922. ΑΓΩΝΕΣ- 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗ-
ΤΕΣ».

Τόσο το πολιτιστικό μέρος με τρα-
γούδια και χορούς της Μικράς Ασίας 
όσο και οι εισηγήσεις των διακεκριμέ-
νων ομιλητών, εντυπωσίασαν.

Οι ομιλίες πολύ σημαντικές και επί-
καιρες: «Τα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου η αποστρατικοποίηση τους και 
το Διεθνές Δίκαιο» από τον Πρέσβη 
κ. Κ. Αιλιανό, «…Σύντομη εξιστόρηση 

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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των Στρατιωτικών Επιχειρήσεων» από 
τον Αντιστράτηγο κ. Χρ. Μπολώση και 
« Το διπλωματικό παρασκήνιο της Μι-
κρασιάτικης Εκστρατείας» από το Νο-
μικό - διεθνολόγο κ. Ι. Παπαφλωράτο, 
μας γέμισαν γνώση και προβληματισμό.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Σύλλογο 
Μόριας, και τη συντονίστρια της εκδή-
λωσης , αρχαιολόγο κ. Αγλαϊα Αρχοντί-
δου- Αργύρη και σε όλους τους συντε-
λεστές αυτής της πολύ επιτυχημένης 
εκδήλωσης!

26η Έκθεση Κεραμικής στο 
Πολύκεντρο Μανταμάδου,

Γιορτή κεραμιστών, από Ελλάδα και 
εξωτερικό, στον Μανταμάδο

«Γιορτή των κεραμιστών» χαρακτή-
ρισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Μα-
νταμάδου, την 26η Παλλεσβιακή Έκθε-
ση Κεραμικής, τα εγκαίνια της οποίας 
έγιναν την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022,  
στο Πολύκεντρο Μανταμάδου.

Η μεγάλη αυτή γιορτή των κερα-
μιστών, με την πανελλήνια, αλλά και 
διακρατική αναγνώριση, είναι σταυ-
ροδρόμι συνάντησης κεραμιστών και 
αγγειοπλαστών με έργα και δημιουρ-
γίες εξαιρετικής αισθητικής και υψηλής 
καλλιτεχνικής αξίας που φτιάχνονται 
αποκλειστικά για την Έκθεση Κεραμι-
κής και δύσκολα βρίσκει κανείς στα κε-
ραμοποιεία.

Περίπου 40 εκθέτες από Ελλάδα και 
εξωτερικό συμμετέχουν στην έκθεση. 
Αναλυτικότερα συμμετέχουν εκθέτες 
από Τουρκία, Γαλλία και Βέλγιο, καθώς 
και από Κύπρο, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Κρή-
τη, Ναύπλιο, Πάτρα, Βόλο, Αττική, Στυ-
λίδα και φυσικά Λέσβο και Μανταμάδο.

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι τα 
πρώτα χρόνια η έκθεση είχε επίκεντρο 
τους κεραμίστες της Λέσβου. Από το 
2004 και έπειτα η εμβέλειά της γιγαντώ-

θηκε και φτάνουμε σήμερα να έχουμε 
κεραμίστες από όλη την επικράτεια 
καθώς και από το εξωτερικό, ενώ στα 
μελλοντικά σχέδια, του Δημάρχου 
Δυτικής Λέσβου, αλλά και του προέ-
δρου της Κοινότητας περιλαμβάνεται η 
πραγματοποίηση μιας έκθεσης που θα 
αγκαλιάζει τις χώρες της λεκάνης  της 
Μεσογείου, όπου γεννήθηκε και άνθισε 
αυτή η τέχνη.

Μεγάλο πρόβλημα με την «μαύρη 
κάμπια» στην Θράκη

Στην περιοχή της Αδριανούπολης  
αυτή τη περίοδο οι αγρότες περιμέ-
νουν την σοδειά του ηλίανθου, όπου 
φέτος, λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία πρόκυψαν ζητήματα επάρκειας 
στο ηλιέλαιο, γι αυτό σπάρθηκαν πολύ 
μεγαλύτερες εκτάσεις. Όμως τώρα 
στο θερισμό εμφανίστηκε μια μαύρη 
κάμπια, από πεταλούδες που γεννούν 
έως 400 αυγά η μία, που κατατρώει το 
φυτό από πάνω ως κάτω. Επειδή οι ηλί-
ανθοι έχουν ήδη αναπτυχθεί και ψηλώ-
σει δεν είναι δυνατοί οι ψεκασμοί από 
τρακτέρ, και χρησιμοποιούν αεροπλα-
νάκια Drones με προβλήματα βέβαια 
και απομάκρυνση των κυψελών όπου 
υπάρχουν, ή νυχτερινούς ψεκασμούς 
για να προστατευτούν τα μελίσσια, για 
να σωθεί η σοδειά.

Επισήμως αναφέρονται σε απώλειες 
15 - 20% αλλά πολλοί φοβούνται για 
περισσότερο.

Αναστηλώσεις με τη συμβολή των 
Γερμανών στις αρχαίες Αιγές

Οι Αιγές αρχαία ελληνική πόλη ανα-
φέρεται τόσο από τον Ηρόδοτο, όσο 
και από τον Στράβωνα, ως μέλος της 
αιολικής Δωδεκάπολης.

Άκμασε κατά τους ελληνιστικούς 
χρόνους. Επί της δυναστείας των Αττα-
λιδών που κυβέρνησαν από την κοντι-
νή Πέργαμο στο 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. 
Σήμερα Ο αρχαιολογικός χώρος βρί-
σκεται σχεδόν στην κορυφή του όρους 
Ασπορδενόν των αρχαίων, κοντά στο 
χωριό Köseler.

Οφείλει το όνομα της στις Αίγες - κα-
τσίκες καθόσον είχε μεγάλη κτηνοτρο-
φική παραγωγή και βέβαια εφοδίαζε 
την Πέργαμο με τις «περγαμηνές το 
«χαρτί» της εποχής κατασκευασμένες 
από δέρμα μικρών κατσικιών.

Τα ερείπια της είναι εντυπωσιακά, θέ-
ατρο, ναός του Απόλλωνα, και η Αγο-
ρά ένα κτίριο μήκους 80 μ. και ύψους 
11μ. που θεωρείται μνημείο αρχιτεκτο-
νικής και μηχανικής. Με την πάροδο 
των αιώνων αφαίρεσαν το μολύβι απ’ 
τις μαρμάρινες κολώνες του κτιρίου και 
την σκεπή, παρόλα αυτά όμως το κτί-
ριο στέκι ακόμη. Αυτό προκάλεσε το 
ενδιαφέρον του Γερμανικού Αρχαιολο-
γικού Ινστιτούτου (Παράρτημα Τουρκί-
ας) που με πρόσφατες δηλώσεις τους 
ενημερώνουν πως απ’ το 2023 αρχίζει 
η αναστήλωσή τους.

«Τον διάβασε σαν σκουπίδι»

Ο ρομποτικός κάδος διαχείρισης 
απορριμμάτων στο κέντρο της Αλεξαν-
δρούπολης, μας λέει ο αντιδήμαρχος 
της πόλης, τον «διάβασε» σαν σκουπί-
δι. Τα φάρμακά του, που πέταξε κατά 
λάθος μέσα σ’ αυτόν μαζί με τα σκου-
πίδια και που για να τα βρει έσκυψε ή 
σχεδόν μπήκε όπως λένε στον κάδο, 
βρέθηκαν άθικτα μετά τη δική του πολ-
τοποίηση από το «έξυπνο» μηχάνημα. 
Μαζί και η συνταγή στην οποία ήταν 
γραμμένο το όνομά του. Στην αρχή οι 
αυτόπτες μάρτυρες του «θεάματος» 
τον «διάβασαν» σαν άστεγο που έψα-

χνε τροφή στα σκουπίδια. Αργότερα 
είπαν ότι δεν ήταν.

Τον περιγράφουν ως νέο άντρα περί-
που 40 ετών. Το όνομά του δεν ακού-
στηκε ακόμα ούτε ως μνημόσυνο. Ηξε-
ραν άραγε οι μη άστεγοι, οι άστεγοι της 
πόλης, αλλά και κάθε περαστικός από 
αυτήν πώς λειτουργεί το είδος αυτό 
του κάδου, που εν είδει οβελίσκου στέ-
κεται στον δημόσιο χώρο της; Γνώρι-
ζαν αν υπάρχει και ποιος θα ήταν ένας 
πιθανός κίνδυνος και τι θα πρέπει να 
αποφεύγουν κατά τη χρήση του; Ποιος 
ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο των 
ρυθμίσεων; Μπορούσαν οι ρυθμίσεις 
αυτές να διαφοροποιηθούν σε έκτα-
κτες περιπτώσεις; Και το ποιο σημαντι-
κό: δεν είχε περάσει από τον νου των 
εφευρετών να εφοδιάσουν το «έξυ-
πνο» ρομπότ με επιπλέον συστήματα 
ασφαλείας, έτσι ώστε αφού δεν μπορεί 
να διακρίνει ένα σκουπίδι από έναν άν-
θρωπο, τουλάχιστον να ειδοποιεί με τη 
φωνή του για πιθανό κίνδυνο ή ακόμα 
να μην ενεργοποιείται αμέσως ο μηχα-
νισμός πολτοποίησης;

150 λίρες το κιλό οι σαρδέλες 
στο Τσανάκ-καλέ!

Η αγαπημένη σαρδέλα «το ψάρι του 
φτωχού» έφτασε να πωλείται 150 λίρες 
το κιλό στην ιχθυαγορά του Τσανάκαλε!

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης, 
των γειτόνων, που καθώς λένε άλλοτε 
αγόραζαν την σαρδέλα  με το κασάκι, 
αλλά κυρίως, η άνοδος των τιμών των 
καυσίμων σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, καθώς και η ισοτιμία της λίρας, 
συνέτειναν από 40 λίρες το πολύ έως 
πέρσι, να εκτοξευθεί φέτος στις 150 το 
κιλό, η τιμή της σαρδέλας.

Οι συνεχείς επίσης δυνατοί βοριά-
δες, τα μελτάμια του καλοκαιριού, δεν 
επιτρέπουν στους ψαράδες με τις μι-
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κρές βάρκες (έως12 μ, όπως ορίζει η 
νομοθεσία) να βγουν στο ψάρεμα ενώ 
οι ανεμότρατες θα είναι δεμένες μέχρι 
και την 1η Σεπτεμβρίου.

Αποκατάσταση της ιστορικής 
Πλ. Ελευθερίας στο Κιόσκι

Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του 
Δήμου Μυτιλήνης στην Πλατεία Ελευ-
θερίας, στο Κιόσκι, όπου τεχνίτες του 
Τμήματος Αυτεπιστασίας της Τεχνικής 
Υπηρεσίας αποκατέστησαν πλήρως το 
ημικα-τεστραμμένο πλακόστρωτο και 
προέβησαν σε επισκευή και ηλεκτρο-
μηχανολογική αποκατάσταση του σι-
ντριβανιού της.

Σε αυτή την παρέμβαση συνέβαλαν 
και οι ηλεκτρολόγοι του Στρατού, κατ’ 
εντολή του Στρατηγού της 98 ΑΔΤΕ, 
Γρηγόρη Μπουντλιάκη.

Όπως είναι γνωστό, επί αρκετά χρό-
νια, η Κοινότητα Μυτιλήνης και Σύλλο-
γος κατοίκων Κουλμπάρας και Κιόσκι 
είχαν υποβάλει σχετικά αιτήματα προς 
τις Δημοτικές Αρχές.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος, 
Στρατής Τζιμής, «αυτή η πλατεία βρί-
σκεται στο κέντρο του πιο ιστορικού 
χώρου της Μυτιλήνης, από την εποχή 
της Σχολής της Σαπφούς μέχρι την 
Απελευθέρωσή της από τους Οθωμα-
νούς. Μάλιστα, στο Κιόσκι, τις πρώτες 
ημέρες της Απελευθέρωσης, λάμβανε 
χώρα η αναφορά του λεσβιακού τάγμα-
τος που αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα 
του 22ου Συντάγματος και εκεί έγιναν 
οι πρώτες εκδηλώσεις των προγόνων 
μας για την ελευθερία.

Γι’ αυτό, η Δημοτική μας Αρχή σχεδι-
άζει την περαιτέρω ανάδειξη αυτής της 
πλατείας που είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την ιστορία της Μυτιλήνης, ως 
ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές 
της Ελευθερίας μας.

Με μια σεμνή αλλά ταυτόχρονα με-
γαλοπρεπή γιορτή του, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Σιγρίου «Θεοφάνης Σιγρι-
ανής» θέλησε να τιμήσει, στο πλαίσιο 
του «No entry festival», τα 100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική καταστροφή κα-
λώντας τα μέλη της διαπολιτισμικής χο-
ρωδίας “Αιολείς” και τον πρωτεργάτη 
αυτής Αργύρη Χατζημαλλή να τραγου-
δήσουν μικρασιάτικα τραγούδια στα 
σοκάκια του χωριού.

Η καντάδα έγινε για όλους εκείνους 
τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που 
δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα 
σπίτια τους για να πάνε σε κάποια εκ-
δήλωση. Έτσι αποφασίστηκε η εκδήλω-

ση να τους χτυπήσει την πόρτα!
Ντυμένοι με παραδοσιακές φορε-

σιές και τραγουδώντας τραγούδια για 
τις αλησμόνητες πατρίδες οι “Αιολείς” 
κινήθηκαν στους δρόμους του Σιγρίου 
μέχρι που τα βήματά τους έφτασαν στο 
σπίτι της κυρίας Σοφίας, μιας γιαγιάς 
102 ετών που γεννήθηκε το 1920 στα 
Χουχλιά της Αλώνης, στη θάλασσα του 
Μαρμαρά και ήρθε στο νησί μας σαν 
πρόσφυγας. Η κα Σοφία είναι η τελευ-
ταία πρώτης γενιάς μικρασιάτισσα πρό-
σφυγας που κατοικεί στο Σίγρι με τον 
Αργύρη Χατζημαλλή να περιγράφει τις 
στιγμές εκείνες που τους ένωσαν συ-
γκινησιακά φορτισμένες.

Ολοκληρώθηκε το 10ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου

Το επετειακό 10ο ΑΡΙΩΝ Διεθνές 
Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, έφτασε 
στις 7 Αυγούστου στο τέλος του.   Εκα-
τοντάδες κάτοικοι του νησιού, παραθε-
ριστές και νέοι κιθαρίστες που ήρθαν 
ειδικά για το φεστιβάλ από όλες τις 
γωνιές της Ελλάδας, αγκάλιασαν με την 
παρουσία τους την ημερίδα, τις καθη-
μερινές συναυλίες και τις εκπαιδευτικές 
δράσεις του Αρίωνα, επιβεβαιώνοντας 
τη γόνιμη σύνδεση του φεστιβάλ με την 
πολιτιστική ζωή του τόπου. Οι προσκε-
κλημένοι καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί, 
που ταξίδεψαν μέχρι το Μόλυβο από 
την Αμερική και την Ευρώπη, μοιρά-
στηκαν την τέχνη τους, τις δημιουργί-
ες τους, τις γνώσεις τους, την εμπειρία 
τους και γοήτευσαν το κοινό του φε-
στιβάλ. Πολύτιμο αντίδωρο, η ομορφιά 
του νησιού, η απλότητα και η φιλοξε-
νία των Μολυβιατών. Ο Φορέας Του-
ρισμού Μολύβου κλείνει για μια ακόμα 
χρονιά τον Αρίωνα, με μεγάλη χαρά και 
ικανοποίηση και ανανεώνει το ραντε-
βού του με προσήλωση στους υψηλούς 
στόχους του. Το 10ο ΑΡΙΩΝ Διεθνές 
Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου διοργανώ-
νεται από τον Φορέα Τουρισμού Μο-
λύβου με την συγχρηματοδότηση του 
προγράμματος CLLD LEADER. 

Είναι υπό την αιγίδα και υποστήριξη 
της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Γενι-
κής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής, της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου – Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού 
και του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Τουρισμού 
& Αθλητισμού του Δήμου Δυτικής Λέ-
σβου. Επίσης, έχει την υποστήριξη της 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, 
του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργί-
ας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή και 
στηρίζεται από διάφορους φορείς και 
χορηγούς.

Συγκινητικές και όμορφες εικόνες στο Σίγρι
για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή
Καντάδα σε μια μικρασιάτισσα πρόσφυγα 102 ετών

«Όμορφες συγκινητικές στιγμές στα σοκάκια του πανέμορφου Σιγρίου, με μικρασιατικά τραγούδια. 
Κορυφαία στιγμή, η επίσκεψή μας στη γιαγιά Σοφία, γεννημένη το 1920 στα Χουχλιά της Αλώνης, 

στη θάλασσα του Μαρμαρά.
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Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και το Παγκόσμιο Γεω-
πάρκο UNESCO Χελμού Βουραϊκού, 
σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου, παρουσιάζουν στην Πάτρα τη 
μεγάλη έκθεση:

«ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO 
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ».

Η έκθεση παρουσιάστηκε στον 
Πολυχώρο «ΑΙΓΛΗ»

Επιστημονικός υπεύθυνος της έκθε-
σης είναι ο Καθηγητής Νίκος Ζούρος, 
Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου και Πρόεδρος του Παγκόσμιου 
Δικτύου Γεωπάρκων.

Η έκθεση, έχει ήδη παρουσιαστεί με 
μεγάλη επιτυχία στο Ίδρυμα Ευγενίδου 
στην Αθήνα, στην Λευκωσία Κύπρου, 
στη Σητεία, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο 
Κρήτης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορί-
ας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο 
Σίγρι και στο Αριστοτέλειο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος της έκθεσης είναι η γνωριμία 
των επισκεπτών της με τα μοναδικά γε-
ωλογικά και φυσικά μνημεία τα εντυπω-
σιακά τοπία τους αλλά και τις δυνατότη-
τες που προσφέρουν για συμμετοχή σε 
ποικίλες εκπαιδευτικές και τουριστικές 
δραστηριότητες των Παγκόσμιων Γεω-
πάρκων UNESCO της Ελλάδας και της 
Κύπρου: τη Λέσβο, τον Ψηλορείτη, τον 
Βίκο – Αώο, τον Χελμό – Βουραϊκό, τη 
Σητεία, την περιοχή Γρεβενών Κοζάνης 
και τα νησιά Κεφαλονιά – Ιθάκη στην 

Ελλάδα καθώς και το Όρος Τρόοδος 
στην Κύπρο.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν 
την ευκαιρία μέσα από τα εντυπωσιακά 
της εκθέματα, πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό και οπτικοακουστικές παραγω-
γές να γνωρίσουν το Απολιθωμένο Δά-
σος Λέσβου, σπήλαια, ακτές, κοιλάδες, 
εντυπωσιακά απολιθώματα σπονδυλω-
τών από τα πέντε Ελληνικά Γεωπάρκα 
και το Γεωπάρκο Τροόδου στην Κύ-
προ, όπως δόντια και οστά προγονικών 
ελεφάντων, θαλάσσιων οργανισμών, 
όπως όστρακα και κοράλλια, ορυκτά 
και πετρώματα που γεννήθηκαν στα 
βάθη του Ωκεανού της Τηθύος εκατομ-
μύρια χρόνια πριν αλλά και τον μήκους 
7,5 μέτρων απολιθωμένο κορμό προ-
γονικής λεύκας από την Λέσβο.

Πρόκειται για μια έκθεση που είναι 
σχεδιασμένη ώστε να προσελκύει το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών όλων των 
ηλικιών. Η περιήγηση στο χώρο πλαι-
σιώνεται από επιστημονική ενημέρωση, 
προσαρμοσμένη στο ηλικιακό επίπεδο 
των επισκεπτών της με στόχο να μας με-
ταφέρει όλους μας νοερά σε ανεξερεύ-
νητα μονοπάτια της ιστορίας της Γης.

Η έκθεση πέρα από την επιστημονική 
της επάρκεια και τον εκπαιδευτικό της 
χαρακτήρα αποτελεί παράλληλα και ένα 
μοναδικό εργαστήρι για μαθητές όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές 
και εκπαιδευτικούς. Καθημερινά οργα-
νώνονται στην έκθεση ειδικά εκπαιδευ-
τικά προγράμματα και επιστημονικές 
ενημερωτικές δράσεις προσκαλώντας 
μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν 
τον μαγικό κόσμο των Γεωπάρκων μέσα 
από δημιουργικά εκπαιδευτικά ταξίδια.

Γεωτουρισμός στα
νησιωτικά Γεωπάρκα

Η έκθεση δημιουργήθηκε από το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθω-
μένου Δάσους Λέσβου σε συνεργασία 
με τα Γεωπάρκα της Λέσβου, του Ψη-
λορείτη, της Σητείας, του Βίκου – Αώου 
και του Χελμού – Βουραϊκού, στην 
Ελλάδα και του Γεωπάρκου Τρόοδος 
στην Κύπρο. Στην υλοποίηση της έκ-
θεσης συνέβαλλαν επίσης το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τα Πανεπι-
στήμια Αιγαίου και Πάτρας, η Ελληνική 
Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και το Τμήμα Γεω-
λογικής Επισκόπησης Κύπρου. Στην 
εμπλουτισμένη εκδοχή της έκθεσης 
που παρουσιάζεται στην Πάτρα, συνέ-
βαλαν επίσης τα Γεωπάρκα Γρεβενών 
Κοζάνης και Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

Η Έκθεση “ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ” ταξιδεύει στην Πάτρα... Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO
Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO 

είναι περιοχές που διαθέτουν μνημεία 
γεωλογικής κληρονομιάς παγκόσμιας 
αξίας, αποτελούν πολύτιμα αρχεία της 
ιστορίας της γης και μας βοηθούν στην 
κατανόηση και αντιμετώπιση των σύγ-
χρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και των φυσικών κινδύνων στο πλαίσιο 
του δυναμικού πλανήτη που ζούμε. Τα 
Γεωπάρκα αναδεικνύουν τη σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση προβάλλοντας 
πτυχές της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς μας. Μέχρι σήμερα έχουν 
αναγνωρισθεί ως Παγκόσμια Γεωπάρκα 
UNESCO, 177 περιοχές σε 46 χώρες.

Οι μικρές και οι μεγάλες ειδήσεις, 
είναι από δημοσιεύσεις λεσβιακών 
εφημερίδων.

Η έκθεση “Μνήμες Γαίας” αναδεικνύει τα Γεωπάρκα Ελλάδας και Κύπρου.
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Ρεπορτάζ

Υποστολή σημαίας στο κάστρο του Μολύβου ανήμερα της κοίμησης της Παναγίας.

Ναι, αυτή η Ιμερτή, Λασία, Πελασγία, 

Αιγείρα,

Αιθιόπη, Μυτωνίς, Μακαρία, Ίσσα!

Ναι, αυτή η γη, κοιτίδα Αιολέων!

Ναι, αυτή το «υποπόδιο των ποδών 

του Βυζαντίου!» 

Ναι, αυτή «το μήλον της έριδος» 

λαών, εθνών!

Αυτή έχει «επί της κεφαλής της» 

διάδημα την Μ ή θ υ μ ν α

–αν πεις «Μόλυβος» το ίδιο είναι!

Στο διάδημα τούτο λάμπει στην 

τριγωνική

κορυφή, πολύτιμο πετράδι

Κ ά σ τ ρ ο , ιστορίας Ελληνικής!

Ακλόνητη η πέτρα του, αιώνες 

αδελφωμένη με τη θέρμη

και το φως του ήλιου, έχει σφυγμό!

Με ρυθμό πάλλεται ο σφυγμός

ίδια όπως στον καρπό της Ελλάδος!

Τούτος ο τόπος του ρ ε π ο ρ τ ά ζ!

Ο χρόνος; Ανήμερα της κοίμησης της 

Παναγιάς!

15 του Αυγούστου 2022 χρόνια μετά 

Χριστόν!

Εκεί η οργανωμένη από το Στράτευμα

"Υποστολή της Σημαίας!"

Εκεί η αυθόρμητη προσέλευση 

Ρωμιών

Και η «Διεθνής εκπροσώπηση» ξένων 

επισκεπτών!

Ώρα; Δειλινό με το χρώμα 

του χρυσαφιού

και του κοκκινωπού σίδερου που 

έκαψε

στην φυσούνα του Ήφαιστου!

Νέοι! Παλικάρια Εθνοφρουράς, 

ένα σε κάθε πολεμίστρα!

Οπλισμένοι και ένστολοι του 

Στρατού!

Μπάντα παιάνων στον ίδιο ρυθμό

με τον σφυγμό του κάστρου!

Η σιωπή, μάρτυρας της ιερότητας!

Η σημαία υποστέλλεται αργά!

Άνεμος γραίγος κινάει από τον κάμπο 

της Τροίας

Χιλιάδες κύματα ορθώνονται,

αναδιπλώνονται, αφρίζουν, 

ασπρίζουν

και τότε... χιλιάδες σημαίες Ελληνικές 

καλύπτουν το πέλαγο!

Γαίρνει, χρυσοκόκκινος ο ήλιος πάνω 

από την Τροία!

Αποστολή του: ν΄ ανάψει τα καντήλια 

των νεκρών,

Αχαιών, Τρώων «μηδέ των Αμαζόνων 

της Μύρινας»

Εξαιρουμένων!

Είναι... δασκάλεμα, στο μάθημα της 

Ι σ ό τ η τ α ς  των νεκρών!

Πώς κλείνουν τούτες οι τελετές;

Μα... με τον εθνικό ύμνο,

που τον ακούν

άλλοτε αμήχανα και βαριεστημένα,

Άλλοτε με ρίγος συγκίνησης,

καλιώρα,

όπως τέλειωσε τούτη η...

μυσταγωγία!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΕΣΒΟΣ!
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Έως το 1669, χρονολογία κατά την 
οποία η Ενετοκρατούμενη από το 1210 
Κρήτη υποτάχτηκε στους Οθωμανούς, 
και για τέσσερις περίπου αιώνες, στο 
νησί πραγματοποιήθηκε μια σημαντική 
αναπτυξιακή δραστηριότητα που κορυ-
φώθηκε περί τα μέσα του 16ου αιώνα. 
Στο διάστημα αυτό, η ακμή των οικονομι-
κών δραστηριοτήτων και του εμπορίου, 
η αναβάθμιση των τρόπων παραγωγής 
και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, 
είχαν ως ένα βαθμό αντίκτυπο και στην 
πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.

Η πολιτιστική ανάπτυξη της Κρήτης 
ήρθε ως απόρροια αφενός της ακμής 
των Ιταλικών πόλεων και, κυρίως, της 
Βενετίας και αφετέρου της ιστορικής 
συγκυρίας που χαρακτηρίστηκε από 

τη μετανάστευση και εγκατάσταση στο 
νησί του πιο ζωογόνου, θα λέγαμε, ελ-
ληνικού πληθυσμού∙ μετά την άλωση 
της Κωνσταντινούπολης (1453), η βυ-
ζαντινή καλλιτεχνική παράδοση συνεχί-
στηκε σε νέα κέντρα που δημιουργήθη-
καν εκτός της οθωμανικής επικράτειας 
και, κυρίως, στην Κρήτη, στην οποία 
μετανάστευσαν Κωνσταντινοπολίτες 
ζωγράφοι μεταλαμπαδεύοντας την τέ-
χνη της αγιογραφίας.

Επιπλεόν, η συγκυρία αυτή φαίνεται 
πως βοήθησε στο να αλλάξει η οπτική 
γωνία με την οποία οι Έλληνες έβλεπαν 
του Ενετούς κατακτητές σε σχέση με 
τους Τούρκους, κάτι που είχε ως άμε-
ση συνέπεια τη διεύρυνση του ορίζοντα 
προς τα Δυτικά πρότυπα. Προς αυτή την 

Πρόσωπα της τέχνης Πρόσωπα της τέχνης
Κρητική Σχολή Ζωγραφικής

Γράφει η Μαρία Μποϊλέ*

κατεύθυνση βοήθησε και η γεωγραφική 
θέση της Κρήτης, τα λιμάνια της οποίας 
-κυρίως της Κυδωνίας (Χανίων) και του 
Χάνδακα (Ηρακλείου)- με τον καιρό 
εξελίχθηκαν σε μεγάλοι συγκοινωνιακοί 
κόμβοι μεταξύ Δύσης και Ανατολής, βο-
ηθώντας έτσι στην ανάπτυξη μιας πλού-
σιας εμποροαστικής τάξης με πνευματι-
κά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε μια δι-
αφορετική συμπεριφορά στις προτι-
μήσεις των ανθρώπων αλλά και στις 
προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους 
απέναντι στο έργο τέχνης, που σταδι-
ακά έχασε την αποκλειστικά λατρευτι-
κή του αποστολή (αναφορικά με έργα 
θρησκευτικού περιεχομένου), αποκτώ-
ντας, ως επί το πλείστον, εμπορευματι-
κή ή και συλλεκτική αξία. Στο πλαίσιο 
αυτό, πρωταρχική θέση στις προτιμή-
σεις του κοινού, λόγω της ευχρηστίας 
της και της μικρής σχετικά αγοραστικής 
της αξίας, κατέλαβε η φορητή εικόνα.

Στα τέλη του 15ου αιώνα, οι επαφές με 
τη Βενετία έφεραν επιρροές της Αναγεν-
νησιακής ιταλικής ζωγραφικής στην Κρή-
τη, σε επίπεδο τεχνοτροπίας και θεματο-
γραφίας, οι οποίες συνδυάστηκαν με τη 
βυζαντινή παράδοση, διαμορφώνοντας 
ένα εντελώς ξεχωριστό ύφος κατά τον 
16ο και 17ο μ.Χ. αιώνα, αυτό που ονομά-
ζουμε Κρητική Σχολή Ζωγραφικής.

Τα βασικά εκφραστικά της στοιχεία 
κυμαίνονταν μεταξύ του Υστεροπαλαι-
ολόγιου φορμαλισμού και των νεωτερι-
σμών που εισήγαγε η Μακεδονική Σχο-
λή στα τέλη περίπου του 15ου αιώνα, τα 
οποία άρχισαν να αναπτύσσονται στα-
διακά σε μια νέα δομή, αντιπαραβάλ-
λοντας στην παλιά σχηματοποιημένη 
απόδοση των εικονογραφικών μοτίβων 
και στην υπερβατική σημασιοδότησή 
τους, μια πρωτοφανέρωτη εξωτερική 
χάρη και προσομοίωση στην ανθρώ-
πινη μορφή. Αν και δεν εγκαταλείπεται 
πλήρως η στατικότητα του βυζαντινού 

φορμαλισμού, εντούτοις, η κίνηση 
υπεισέρχεται, οι στάσεις αποδίδονται 
με περισσότερη άνεση και ζωντάνια, 
οι όγκοι ισορροπούν επιτυχημένα και 
η πτυχολογία, αν και γραμμική ή λιτή, 
χαρακτηρίζεται από πλαστικότητα.

Βασική μέριμνα των ζωγράφων της 
Κρητικής Σχολής υπήρξε η αποδέσμευ-
ση από το υπερβατικό και συμβολικό 
στοιχείο και η υιοθέτηση της αφηγη-
ματικότητας και της τρισδιάστατης 
προοπτικής. Η απόδοσή τους συμπε-
ριέλαβε τον χρωματισμό, που αν και 
τοποθετείται ή κατασκευάζεται με τον 
παραδοσιακό τρόπο (χρυσό φόντο και 
τεχνική της αυγοτέμπερας), σε αρκετές 
περιπτώσεις διασπάται και αναλύεται 
στα συστατικά του, παίζοντας διακριτι-
κά με το φως και τους τονισμούς των 
συμπληρωματικών.

Υπό τους όρους αυτούς, η διάθεση 
για μια ρεαλιστικότερη αντιμετώπιση 
της φόρμας ήρθε με τη σειρά της να 
διατυπώσει μια διαφορετική κοσμο-Ο Επιτάφιος, Θεοφάνης ο Kρητικός

Ο Χριστός φέρων τον Σταυρόν, 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο)
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θεώρηση με στόχο την έκφραση του 
ανθρώπινου στοιχείου, της υπόστασής 
του ως φυσικού υποκειμένου.

Βασικοί θεμελιωτές της Κρητικής 
Σχολής ήταν οι: Ανδρέας Παβίας, Θε-
οφάνης Στρελίτζας, Μιχαήλ Δαμασκη-
νός, Γεώργιος Κλόντζας, Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος, Εμμανούλ Λαμπάρ-
δος, Ηλίας Μόσκος, Φιλόθεος Σκού-
φος, Εμμανουήλ Τζάνες, Θεόδωρος 
Πουλάκης και Στέφανος Τζαγκαρόλας.

*Η Μαρία Μπόϊλε είναι απόφοιτος του 
τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.

Θεία Λειτουργία, Μιχαήλ Δαμασκηνός Η Σταύρωση, Ανδρέας Παβίας
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Τα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Ο ζωγράφος Βαν Γκογκ γεννήθηκε 
στο μικρό χωριό της Ολλανδίας Ζουντ. 
Ήταν γιος Πάστορα, και το μεγαλύτερο 
από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Η ζωή 
του ήταν δύσκολη και περίπλοκη. Από 
μικρή ηλικία παρουσίασε ψυχολογικά 
προβλήματα και τάσεις μελαγχολίας. 
Ασχολήθηκε με πολλά επαγγέλματα 
από τα οποία «έφευγε», και η αποχώ-
ρησή του δεν ήταν ποτέ ομαλή. Για με-
ρικά χρόνια ασχολήθηκε με το εμπόριο 
Έργων Τέχνης. Αργότερα σπούδασε 
Θεολογία και του δόθηκε μία θέση 
Ιεροκήρυκα στο Βέλγιο, στην πλέον 
υποβαθμισμένη περιοχή ΜΠΟΡΙΝΑΖ, 
όπου λειτουργούσε μεγάλο ορυχείο. 
Εκεί κήρυξε για 6 μήνες Θεολογία και 

έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
φτώχεια και τις άθλιες συνθήκες στις 
οποίες ζούσαν οι εργαζόμενοι στο ορυ-
χείο. Από αυτήν την περίοδο άρχισε να 
ζωγραφίζει μικρά έργα και σε ηλικία 27 
ετών, το έτος 1880, παρακολούθησε 
μαθήματα Ζωγραφικής, αλλά διαφώνη-
σε με τον δάσκαλό του και εγκατέλειψε 
τη Σχολή. Φοίτησε και σε άλλες Σχο-
λές, όπως η Ακαδημία της Αμβέρσας, 
αλλά λόγω της κακής συμπεριφοράς 
του, τον απέβαλλαν. Το 1886 έρχεται 
στο Παρίσι κι εκεί γνωρίζει τους Ιμπρε-
σιονιστές ζωγράφους Ντεγκά, Γκωγκέν, 
και Λωτρέκ. Το 1888 βρίσκεται στη 
Νότια Γαλλία. Εκεί εμπνέεται από την 
αγροτική ζωή των κατοίκων και αυτήν 

προσπαθεί να αποδώσει στους πίνακές 
του. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτήν την πε-
ρίοδο επινοεί και μία ιδιαίτερη τεχνική, 
των στροβιλισμών με το πινέλο, ενώ 
στα έργα του κυριαρχούν τα έντονα 
χρώματα όπως το κίτρινο, το μπλε, και 
το πράσινο, με χαρακτηριστικά δείγ-
ματα τα έργα του μιας σειράς πινάκων  
που απεικονίζουν ηλιοτρόπια.

Τα ηλιοτρόπια του Βαν Γκόγκ!
Ο ζωγράφος δημιούργησε 11 πίνα-

κες με ηλιοτρόπια. Το 1887 πολλοί νέοι 
ζωγράφοι που αγωνίζονταν για την ανα-
γνώριση του έργου τους, αλλά και για 
την επιβίωσή τους, παρουσίαζαν στο 
κοινό τα έργα τους στους τοίχους του 
παρισινού εστιατορίου Γκραν Μπουι-
γιόν-Ρεστοράν Ντι Σαλέ. Τους τοίχους 
του εστιατορίου στόλιζαν πίνακες του 
Λωτρέκ, του Μπερνάρ και άλλων πολ-
λών καλλιτεχνών. Όμως οι εκθέσεις  
αυτές ήταν προσωρινές και δεν προ-
σέλκυαν κόσμο, αφού εκεί σύχναζαν 

για να γευματίσουν μεροκαματιάρηδες 
άνθρωποι. Έχει γραφτεί ότι εκεί είχε 
εκθέσει και ο Βαν Γκογκ κάποια έργα 
του, αλλά καυγάδισε με τον ιδιοκτή-
τη, οργίστηκε, και γι’ αυτό φορτώθη-
κε τους πίνακές του και έφυγε. Όμως 
αυτή η σύντομη έκθεσή των έργων του 
είχε ένα σημαντικό γι’ αυτόν αποτέλε-
σμα: Έτυχε να επισκεφτεί την έκθεση 
ο σπουδαίος ζωγράφος Πωλ Γκωγκέν 
και εντυπωσιάστηκε από τα λάδια του 
Βαν Γκογκ, και ιδιαίτερα τις νεκρές φύ-
σεις με τα ηλιοτρόπια. Ενθουσιάστη-
κε με την σχεδόν βελούδινη υφή των 
σπόρων τους, και την φωτεινή έκρηξη 
που είχαν τα ανοιγμένα τους πέταλα, 
ώστε να μοιάζουν σαν φλόγες που χο-
ρεύουν! Ζήτησε τότε να αποκτήσει 2 
από τους πίνακες του Βαν Γκογκ, και 
να τους ανταλλάξει με έναν δικό του 
πίνακα. Αυτό το γεγονός με τον Συμ-
βολιστή ζωγράφο Πωλ Γκωγκέν, έδωσε 
στον Βαν Γκογκ μία μεγάλη ώθηση να 

Στους Κήπους του Βίνσεντ Βαν Γκόγκ Ηλιανθοί
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εστιάσει το ενδιαφέρον του στη μελέ-
τη αυτού του συγκεκριμένου άνθους, 
δηλαδή, στα ηλιοτρόπια. Δημιούργησε 
11  νεκρές φύσεις με ηλιοτρόπια και 
θέλοντας να εντυπωσιάσει τον Γκω-
γκέν, κόσμησε με αυτούς τους πίνακες 
το υπνοδωμάτιό του στο κίτρινο σπίτι 
του στην Αρλ, όπου οι δύο καλλιτέχνες 
πέρασαν κάποιον καιρό μαζί, ζώντας 
και δημιουργώντας. Το κίτρινο ήταν το 
χαρακτηριστικό χρώμα του Βαν Γκογκ. 
Αργότερα ο Γκωγκέν ζήτησε να απο-
κτήσει κάποια από τα έργα που ήταν 
στο κίτρινο σπίτι. Ένα από αυτά ήταν 
το «Το ηλιοτρόπιο σε κίτρινο βάζο», 
μία χρωματική έκρηξη του κίτρινου 
που ξεχειλίζει έντονο και φωτεινό. Το 
1889 ο Βαν Γκοκ ολοκλήρωσε στην 
Αρλ τις δύο σειρές με τα εμβληματικά 
του ηλιοτρόπια που είχε ξεκινήσει πριν 
από έναν χρόνο. Τότε έγραψε στον 
αδελφό του: «Ζωγραφίζω με μεγάλο 

κέφι. Ετοιμάζω τρεις πίνακες: α) Τρία 
μεγάλα λουλούδια σ’ ένα πράσινο βάζο 
β) Τρία λουλούδια -ένα μαδημένο, ένα 
σποριασμένο, και ένα μπουμπούκι- σε 
φόντο μπλε ρουά γ) Δώδεκα άνθη και 
μπουμπούκια σ’ ένα βάζο κίτρινο. Ο 
τελευταίος ελπίζω ότι θα είναι ο καλύ-
τερος. Σίγουρα δεν θα ήθελα να στα-
ματήσω. Συνεχίζω με ηλιοτρόπια. Τώρα 
βρίσκομαι στον τέταρτο πίνακα. Είναι 
ένα μπουκέτο με 14 άνθη... Βρίσκω πα-
ράξενο που ο Γκωγκέν μου ζητά έναν 
πίνακα με ηλιοτρόπια. Το σύνολο του 
πίνακα θα είναι μία συμφωνία με μπλε 
και κίτρινο... Δουλεύω όλα τα πρωινά, 
από την ανατολή του ήλιου γιατί τα 
λουλούδια μαραίνονται γρήγορα, και 
θέλω να έχω το σύνολο μονομιάς.» 
Έχει γραφτεί ότι οι δύο ζωγράφοι δι-
αφώνησαν έντονα, και ο Βαν Γκογκ 
λόγω της άσχημης ψυχικής του υγείας, 
έκοψε ένα μέρος του αριστερού του 

αυτιού, και κατέληξε στο Νοσοκομείο. 
Αργότερα, ζωγράφισε τον εαυτό του 
στον πίνακα με το μισοκομμένο αυτί 
του «Αυτοπροσωπεία με επίδεσμο στο 
αυτί». Υπάρχουν ισχυρισμοί, ότι ο Βαν  
Γκογκ είχε απειλήσει να σκοτώσει τον 
Πωλ Γκωγκέν, και προέβη στο κόψιμο 
του αυτιού του, αναζητώντας κάθαρση 
και λύτρωση από τις τύψεις του που 
τον βασάνιζαν.

Το 1889 εισάγεται σε Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο. Πάσχει από κατάθλιψη 
βαριάς μορφής. Μένει εκεί έναν χρόνο, 
και συνεχίζει να ζωγραφίζει. Παρακο-
λουθείται από γιατρούς. Τώρα παρουσι-
άζει συμπτώματα έντονης κατάθλιψης, 
και αυτοπυροβολείται στο στομάχι. 
Πεθαίνει δύο ημέρες αργότερα... Μετά 
τον θάνατό του η φήμη του εξαπλώνε-
ται ραγδαία με μεγάλες εκθέσεις πα-
ντού. Στο Παρίσι, στην Κολωνία, Νέα 
Υόρκη, Άμστερνταμ, Βερολίνο, κ.λ.π. 

Μέσα σε 10 χρόνια ζωγράφισε περισ-
σότερους από 800 πίνακες, και 1000 
μικρότερα σχέδια. Έγινε διάσημος για 
τις πινελιές του, οι οποίες παρουσίαζαν 
μία κίνηση.Έργα του «Υπνοδωμάτιο 
στην Αρλ», «Η καρέκλα του Καλλιτέ-
χνη», «Βάζο με δεκαπέντε ηλιοτρόπια», 
«Σταροχώραφο», και άλλα.

Ο Βαν Γκογκ, φύση ανήσυχη, είχε 
σύντομη και μαρτυρική ζωή. Λόγω της  
κλονισμένης υγείας του, έζησε εφι-
αλτικές στιγμές, με ασίγαστη αγωνία. 
Πέθανε σε ηλικία 37 ετών, με τραγικό  
θάνατο.

Έναστρη νύχτα Τα παπούτσια
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Αφιέρωμα

Η μαρτυρική πυρπόληση της Σμύρνης

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

H καταστροφή της Σμύρνης

Στην ιστορία του νεώτερου Ελληνι-
σμού, η πιο δραματική εθνική τραγω-
δία που έζησε η χώρα μας, είναι η Μι-
κρασιατική Καταστροφή. Οι Τούρκοι, 
χρησιμοποιώντας κάθε αναίσχυντο και 
ανίερο μέσον, επιδίωξαν να σβήσουν 
και να εξαφανίσουν για πάντα κάθε 
στοιχείο Ελληνισμού από τις προαιώνι-
ες εστίες που είχαν ριζώσει στην Μικρά 
Ασία. Οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρ-
τυρες ομολογούν ότι τα εγκλήματα των 
Τούρκων ήταν τραγικά και ανείπωτα. 
Μαζικές οι πυρπολήσεις των κτιρίων, 
και των αθώων ανθρώπων... οι λεηλασί-
ες, οι εκτελέσεις, οι φρικαλαιότητες, οι 
σφαγές, τα βασανιστήρια... Διαβάζουμε 
σε κείμενα Αμερικανών μαρτύρων ανα-
τριχιαστικές λεπτομέρειες για τις πυρ-
πολήσεις αρρώστων μέσα σε Νοσοκο-
μεία, και παιδιών μέσα σε Σχολεία. Η 
Διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής 
στη Σμύρνη, Μ. Μills, γράφει ότι, «είδε 
τους Τούρκους να μεταφέρουν δοχεία 
πετρελαίου στα σπίτια από τα οποία 
μόλις έφευγαν αναπηδούσαν οι φλό-
γες». Μαθαίνουμε από τους TIMES του 
Λονδίνου ότι πολλοί Χριστιανοί κάηκαν 
μέσα στις εκκλησίες, στις οποίες είχαν 
καταφύγει για να σωθούν. Εκεί οι Τούρ-
κοι έβαζαν φωτιά και τους έκαιγαν επί 
τόπου.

Ήταν Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. 
Από τότε έχουν περάσει 100 θλιβερά 
χρόνια από τον εμπρησμό της Σμύρ-
νης. Οι αυτόπτες μάρτυρες, περιγρά-
φουν σκηνές αποτροπιασμού και φρί-

κης κατά τις ημέρες της πυρκαγιάς, 
δίνοντας και στοιχεία για τους δράστες 
του εμπρησμού, που δεν αφήνουν 
καμιά αμφιβολία για το ότι ο εμπρη-
σμός ήταν προμελετημένος και τέλεια 
οργανωμένος, με τους πρωτεργάτες 
Τούρκους στρατιώτες να μεταφέρουν 
δοχεία βενζίνης και πετρελαίου ή να ρί-
χνουν εμπρηστικές βόμβες.

Ο Τζώρτζ Χόρτον, γράφει ότι: «Ο 
συστηματικός εμπρησμός της πόλεως 
έγινε από τους στρατιώτες του Μου-
σταφά Κεμάλ, με σκοπό να εξολο-
θρευτούν οι Χριστιανοί της Μ. Ασίας, 
και να μην ξαναγυρίσουν ποτέ πια στην 
πατρίδα τους...» Εκτός από τη φωτιά, 
είχαν προμελετηθεί και οι σφαγές, οι 
λεηλασίες, οι ληστείες, οι βιασμοί, και  
οι βιαιοπραγίες. Η κατάσταση χαρακτη-
ριζόταν ΣΩΣΤΗ ΚΟΛΑΣΗ!

Ο Ε. Φίσσερ, Διευθυντής της ΧΑΝ  
στη Σμύρνη, έγραψε ότι: «Η πυρκαγιά, 
εις δέκα μόνον ώρας, είχε εξαπλωθεί 
εις πλάτος 2 μιλίων. Εις την προκυμαίαν 
ένας όγκος πανικόβλητου πληθυσμού, 
αγωνίζεται να σωθεί. Μετά την τρομε-
ράν σφαγήν, τίποτε άλλο δεν υπελεί-
πετο, παρά μόνον η πυρκαγιά, διά να  
δοκιμασθεί τόσον σκληρώς, ο Χριστια-
νικός πληθυσμός της Σμύρνης.

Ο E. Driault, γράφει ότι: «Χιλιάδες δυ-
στυχών υπάρξεων συσσωρευμένοι κατά 
μήκος της προκυμαίας ερρίφθησαν εις 
την θάλασσαν. Εις μέγα μήκος του λιμέ-
νος εκατοντάδες πτωμάτων είχον πλη-
ρώσει (γεμίσει) την θάλασσαν...»

Η Περιγραφή των τραγικών γεγο-
νότων από τον Μητροπολίτη Εφέσου, 
συγκλονίζει: «Ευρισκόμουν και εγώ στο 
πλήθος και έφθασα παρασυρόμενος 
από αυτό εις την προκυμαίαν. Εκεί πα-
ρέστην μάρτυς των τραγικοτέρων σκη-
νών. Άνδρες και γυναίκες επροσπαθού-
σαν να διαφύγουν επί λέμβων εις πλοία 
ή πολεμικά που ήσαν εις τον λιμένα. 
Καθώς όμως το στενόν σχετικώς πλά-
τος της προκυμαίας ήτο κατειλημμένον 
από δέματα και ζώα, το πλήθος εστα-
ματήθη από τους Κεμαλικούς στρατι-
ώτας. Το απώθησαν, εν πρώτοις, απο-
σπώντες τας νεάνιδας και τας γυναίκας 
διά να τας κακοποιήσουν και τελικώς 
να τας σκοτώσουν αμειλίκτως. Έκαυ-
σαν κατόπιν το πλήθος, χύνοντες επά-
νω του πετρέλαιον και βενζίνην.Τότε 
πολλοί έπεσαν εις την θάλασσαν διά να 
φθάσουν κολυμβώντες εις τα αγκυρο-
βολημένα πλοία.

Εις τας λέμβους επιβιβάζοντο όσοι το 
κατόρθωναν. Και είδα τότε να σέρνουν 
από τα μαλλιά πολλάς γυναίκας που επι-

δίωκαν να τας σώσουν κατ’ αυτόν τον 
τρόπον, διότι δεν υπήρχεν θέσις εις 
τας λέμβους. Τας έσερναν με μισοβυ-
θισμένα τα σώματά των».

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας The 
Morning Post, έγραψε: «Όλα τα εγκλή-
ματα που διαπράχθηκαν από τον Νέ-
ρωνα, τον Καλιγούλα, τον Αττίλα, και 
τον Αβδούλ Χαμίτ, χάνονται στην ανυ-
παρξία, μπροστά στα εκατομμύρια που 
δολοφονήθηκαν σκόπιμα στην Τουρ-
κία, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατι-
κής Καταστροφής...»

Ο Τζώρτζ Χόρτον, Αμερικανός Πρό-
ξενος στη Σμύρνη, την περίοδο των 
φρικτών εγκλημάτων των Τούρκων, 
στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας», 
υπολόγισε ότι περισσότεροι από ένα 
εκατομμύριο Έλληνες εξοντώθηκαν 
στη Σμύρνη, και με δάκρυα στα μάτια, 
δήλωσε:

«Ένα από τα δυνατότερα συναισθή-
ματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη, 
ήταν το συναίσθημα της ντροπής, γιατί 
ανήκα κι εγώ στο ανθρώπινο γένος!».
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γαίο, το Ιόνιο, τη Μεσόγειο, τον Εύξει-
νο Πόντο και την Προποντίδα και ως 
ηπείρους την Ευρώπη και την Ασία. Η 
Βουλή, ως αναγνώριση, τον ανακηρύσ-
σει «άξιον της Ελλάδος ευεργέτην και 
σωτήρα της πατρίδος».

Ήδη από τον Μάιο του 1919 είχε 
αποβιβαστεί στη Σμύρνη μεραρχία του 
Ελληνικού Στρατού, κατόπιν αγγλογαλ-
λικής συμφωνίας, με σκοπό την προ-
στασία των χριστιανών της περιοχής. 
Παράλληλα με την απόβαση του ελλη-
νικού στρατού στη Σμύρνη (2 Μαΐου 
1919), εγκαταστάθηκε στην πόλη και 
η ελληνική διοίκηση. Επικεφαλής ορί-
στηκε, ως ύπατος αρμοστής (γενικός 
διοικητής), ο Αριστείδης Στεργιάδης (8 
Μαΐου 1919), έμπιστος τόσο του Βενι-
ζέλου, όσο και των Βρετανών, με εντο-
λή να αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους 
κατοίκους. Η πολιτική, όμως, αυτή δεν 
γινόταν πολλές φορές αποδεκτή από 
την ελληνική στρατιωτική ηγεσία, τον 
μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο και 
από ορισμένους Μικρασιάτες Έλληνες, 
γεγονός που, σε συνδυασμό με τον 
αυταρχικό χαρακτήρα του Στεργιάδη, 
έκανε τον ύπατο αρμοστή αντιπαθή σε 
αρκετούς Έλληνες.

Ο ελληνικός στρατός κατέλαβε αρ-
χικά τα εδάφη της Μικράς Ασίας για 
τα οποία είχε εντολή από την Αντάντ 
(Entente Cordiale). Λίγο αργότερα, ο 
Βενιζέλος έλαβε από το συνέδριο του 
Παρισιού άδεια επέκτασης της ελληνι-
κής ζώνης κατοχής. Έτσι, ο ελληνικός 
στρατός, αφού κατέλαβε, την Άνοιξη 
του 1920, την Α. Θράκη, προήλαυσε, το 
καλοκαίρι του 1920, σε βάθος 100-150 
χλμ. καταλαμβάνοντας μια ζώνη εδαφών 
στη Μ. Ασία κατά πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή που όριζε η συνθήκη των Σεβρών

Λίγες μέρες μετά την υπογραφή της 
συνθήκης των Σεβρών ο Βενιζέλος δέ-
χτηκε στο Παρίσι δολοφονική επίθεση 
από Έλληνες φιλοβασιλικούς. Αποτέλε-

σμα της επίθεσης ήταν να ξεσπάσουν 
ταραχές στην Αθήνα, στη διάρκεια των 
οποίων δολοφονήθηκε από βενιζελι-
κούς ο Ίων Δραγούμης, διπλωμάτης, 
πολιτικός και λογοτέχνης, που ανήκε 
στην αντιβενιζελική παράταξη.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Βενι-
ζέλος προκήρυξε εκλογές, κρίνοντας 
ότι μετά την επιτυχία των Σεβρών η συ-
γκυρία ήταν ευνοϊκή για να τις κερδίσει. 
Υποτίμησε, όμως, το γεγονός ότι ένα 
σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινω-
νίας είχε κουραστεί από την πολεμική 
προσπάθεια που είχε ξεκινήσει πριν 
από χρόνια με τους βαλκανικούς πολέ-
μους. Υπό αυτές τις συνθήκες δημιουρ-
γήθηκε μια αντιβενιζελική συμμαχία, με 
ηγέτη τον Δημήτριο Γούναρη, που υπο-
σχόταν τον τερματισμό του πολέμου 
και την απαλλαγή από τη «βενιζελική 
τυραννία», όπως χαρακτήριζε τη διακυ-
βέρνηση Βενιζέλου. Καθώς το πολιτικό 
κλίμα ήταν ήδη τεταμένο, ο αιφνίδιος 
θάνατος του πρίγκηπα Αλέξανδρου, 
που εκτελούσε χρέη βασιλιά, μετέτρε-
ψε τις εκλογές σε άτυπο δημοψήφισμα 
για την επιστροφή ή όχι του εξόριστου 
Κωνσταντίνου στην Ελλάδα.

Στις εκλογές που έγιναν τον Νοέμ-
βριο του 1920 η παράταξη του Βενι-
ζέλου έλαβε το 50,31% και η Ηνωμέ-
νη Αντιπολίτευση το 49,36%. Παρόλα 
αυτά, το εκλογικό σύστημα (πλειοψη-
φικό με ευρεία εκλογική περιφέρεια) 
ευνόησε τους αντιβενιζελικούς. Οι Φι-
λελεύθεροι ηττήθηκαν. Οι αντιβενιζελι-
κοί θα κερδίσουν 256 έδρες, έναντι 110 
των αντιπάλων τους. Ο Βενιζέλος δεν 
εξελέγη βουλευτής και πικραμένος κα-
τέφυγε αυτοεξόριστος στο Παρίσι. Στις 
5 Δεκεμβρίου 1920 η νέα φιλοβασιλική 
κυβέρνηση Δ. Ράλλη οργάνωσε δημο-
ψήφισμα για την επιστροφή του βασιλιά 
Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο.

Στο δημοψήφισμα δεν πήραν μέρος 
οι Φιλελεύθεροι κηρύσσοντας αποχή, 

Ιστορία

Μικρασιατική καταστροφή (Μέρος 1ο)
Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή

Γράφει ο Γεώργιος Διγιδίκης*

Τα γεγονότα
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμί-

ου Πολέμου (1914-1918) η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία συμπαρατάχθηκε στο 
πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-
ουγγαρίας που ηττήθηκαν, γεγονός 
που οδήγησε στον διαμελισμό και τη 
συνακόλουθη κατάρρευση του σουλ-
τανάτου. Περίπου το 80% των εδαφών 
του θα διαμοιραστεί μεταξύ των νικη-
τών. Προσβλέποντας στην εξασφάλιση 
γεωπολιτικών συμφερόντων, η Μεγάλη 
Βρετανία διεκδικεί τα στενά του Βο-
σπόρου και την Κωνσταντινούπολη, 
η Γαλλία την Κιλικία και η Ιταλία την 
Αττάλεια. Στη συνάντηση της νικητών, 
που θα οδηγήσει στην υπογραφή της 
συνθήκης των Σεβρών τον καλοκαίρι 
του 1920, συμμετέχει και ο Έλληνας 
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, 

προσπαθώντας να καρπωθεί το μείζον 
για τα εθνικά συμφέροντα.

Με τη Συνθήκη των Σεβρών η Ελλάδα 
θα αποκτήσει τα νησιά του Αιγαίου, την 
Ανατολική Θράκη μέχρι τα πρόθυρα 
της Κωνσταντινούπολης και τη δυνα-
τότητα άσκησης κυριαρχικών δικαιω-
μάτων στην περιοχή της Σμύρνης, που 
τίθεται υπό ελληνική διοίκηση, με την 
πρόβλεψη ότι, έπειτα από πέντε χρόνια, 
θα διεξαγόταν δημοψήφισμα για το εάν 
ο τοπικός πληθυσμός επιθυμούσε την 
ενσωμάτωση στην ελληνική επικράτεια.

Ο Ε. Βενιζέλος, μετά την υπογραφή 
της Συνθήκης, επιστρέφει στην Αθήνα 
θριαμβευτής, έχοντας υλοποιήσει το 
όνειρο της Μεγάλης Ιδέας. «Σας φέρνω 
την Ελλάδα των δύο ηπείρων και των 
πέντε θαλασσών» θα πει χαρακτηρι-
στικά, εννοώντας ως θάλασσες το Αι-

Η συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή αποτελεί μια ευκαι-
ρία Μνήμης αλλά και ενδοσκόπησης, για τους απανταχού του κόσμου Έλληνες, προκειμέ-
νου να αποφευχθούν ανάλογες καταστροφές στο μέλλον.

Με τον όρο Μικρασιατική καταστροφή προσδιορίζεται η τελευταία φάση της Μικρασια-
τικής Εκστρατείας, το τέλος, δηλαδή, του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1919-22. Ενός 
πολέμου που σηματοδότησε τη φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης, που είχε 
εγκατασταθεί στη Σμύρνη, σύμφωνα με τη Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγού-
στου 1920), τη σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση 
του μετώπου και τη γενικευμένη εκρίζωση μεγάλου μέρους τους ελληνικού πληθυσμού 
από τη Μικρά Ασία, που είχε ξεκινήσει με τον Α΄ Διωγμό (1914) και είχε διακοπεί με την 
ανακωχή του Μούδρου (17/30 Οκτωβρίου 1918).

Τα γεγονότα αυτά είχαν οδυνηρά για τον ελληνισμό αποτελέσματα. Η υποχρεωτική 
ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε στη συνέχεια και ο ερχομός 1,5 εκατομμυρίου, 
περίπου, Ελλήνων προσφύγων στην Ελλάδα, επέφεραν την ολοκληρωτική καταστροφή 
του Θρακικού, Μικρασιατικού και Ποντιακού ελληνισμού. Μια εθνική καταστροφή που θα 
μπορούσε να συγκριθεί με αυτήν της άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως το 1453.

Πριν, όμως, διερευνήσουμε το κατά πόσον η καταστροφή του 1922 ήταν αναπόφευκτη, 
σκόπιμο είναι να θυμηθούμε, εν συντομία, τα γεγονότα που οδήγησαν σ’ αυτήν.
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κρίση. Στο μεταξύ, οι κυβερνήσεις της 
Αθήνας αναζητούσαν, απεγνωσμένα, 
στο εξωτερικό διπλωματική και οικονο-
μική στήριξη, δίχως, όμως, η προσπά-
θεια αυτή να τελεσφορήσει.

Αποτέλεσμα της τουρκικής επίθεσης 
(13 Αυγούστου) ήταν η διάσπαση της 
αμυντικής γραμμής και η άτακτη υπο-
χώρηση του ελληνικού στρατού, τον 
οποίο ακολούθησαν χιλιάδες Έλληνες 
κάτοικοι της Μικρασίας, φοβούμενοι τα 
τουρκικά αντίποινα.

Στις 27 Αυγούστου οι Τούρκοι μπή-

καν στη Σμύρνη, πυρπόλησαν την ελ-
ληνική και την αρμενική συνοικία της 
πόλης, ενώ ο Μητροπολίτης Χρυσό-
στομος παραδόθηκε στο μουσουλμα-
νικό πλήθος και θανατώθηκε με φρικτό 
τρόπο. Σκηνές ανείπωτου πόνου εκτυ-
λίχθηκαν στο λιμάνι, με πρωταγωνιστές 
πλήθος προσφύγων που αγωνίζονταν 
να μπουν στα πλοία για να σωθούν. 
Σφαγές χριστιανών και λεηλασίες ολο-
κλήρωσαν την καταστροφή. Ήταν το 
δραματικό τέλος της μακραίωνης ελλη-
νικής παρουσίας στην περιοχή.

Δεν υπάρχει πιο αλγεινό, βασανιστικό και σύνθετο ερώτημα στην πρόσφατη ελληνική 
ιστορία από το πως και γιατί φθάσαμε στη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ήταν αναπόφευκτο αυτό το δραματικό τέλος; Υπήρξαν υπεύθυνοι του δράματος; Έγι-
ναν λάθη που μπορούσαν να αποφευχθούν; Η ιστορική έρευνα αναζήτησε ευθύνες σε 
πολιτικά πρόσωπα και στην στρατιωτική ηγεσία εντοπίζοντας τραγικά λάθη, αστοχίες, 
αβέλτερες ενέργειες που, αν αποφεύγονταν, η εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν, χωρίς 
αμφιβολία, διαφορετική και, οπωσδήποτε, όχι τραγική. Ευθύνες και λάθη μπορούν να 
συνοψιστούν, εν συντομία, ως εξής:

1) Ευθύνη έχει ο Ε. Βενιζέλος.
Πολλοί εκ των υστέρων του καταμαρ-

τύρησαν ότι δεν έπρεπε να αναλάβει ένα 
τόσο τολμηρό και δυσέφικτο εγχείρημα. 
Ο Βενιζέλος, όμως, ήταν ο εκφραστής 
μιας ιστορικής στιγμής που η αποκατά-
σταση των εθνοτήτων και το δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσής τους είχε προβληθεί 
ως αρχή για τη διευθέτηση όλων των αδι-
κιών της ιστορίας σε βάρος των μειονο-
τήτων. Ήταν ειλικρινής όταν μιλούσε για 
συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς στη 
Μικρασία, ενώ περιόριζε τις επιδιώξεις 
του σε μια ζώνη, που προσδιορίστηκε 
με τη συνθήκη των Σεβρών, πέραν της 
οποίας δεν εννοούσε να προχωρήσει. 
Την ίδια περίοδο Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι 
(ως το 1917) και Ιταλοί κατακερμάτιζαν 
τη Μικρασία χωρίς να διαθέτουν εθνο-
λογική βάση. Απέναντι σε αυτούς μόνοι 
οι Έλληνες μπορούσαν να μιλούν για 

εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνων που από 
αιώνες είχαν πατρίδα τους την Ιωνία. Η 
οικονομική, από την άλλη μεριά, ενο-
ποίηση των δύο ακτών του Αιγαίου εξυ-
πηρετούσε τις επιδιώξεις της ελληνικής 
αστικής τάξης, δεν ήταν, όμως, καθορι-
στική για τη σύμπραξη των λαϊκών τά-
ξεων, οι οποίες υπήρξαν ευάλωτες στη 
ρητορική πολιτικών που αντιτίθεντο στα 
οράματα του Βενιζέλου.

Μετά τον διπλωματικό του θρίαμβο 
με την υπογραφή της συνθήκης των Σε-
βρών ο Βενιζέλος προκήρυξε εκλογές, 
θεωρώντας ότι θα καταγάγει μεγάλη 
νίκη. Εξάλλου, είχε λήξει η θητεία της 
βουλής των «Λαζάρων» και ήταν υπο-
χρεωμένος να κάνει εκλογές, γιατί τον 
πίεζε η αντιπολίτευση, τον δέσμευε το 
Σύνταγμα, είχε υποσχεθεί ότι θα προ-
χωρήσει σε εκλογές μόλις θα υπογρα-
φόταν η Συνθήκη και γιατί χρειαζόταν 
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θεωρώντας μη έντιμες τις συνθήκες διε-
ξαγωγής του. Το κυρίαρχο σύνθημα της 
κωνσταντινικής παράταξης ήταν «Ψωμί, 
Ελιά και Κώτσο Βασιλιά». Τα αποτελέ-
σματα ήταν 99,0% υπέρ της επιστροφής 
του Κωνσταντίνου. Το δημοψήφισμα 
θεωρείται από μερίδα ιστορικών νόθο, 
τόσο, κυρίως, λόγω του ποσοστού 
υπέρ της επιστροφής, όσο και διότι ο 
αριθμός των ψηφοφόρων που ανακοι-
νώθηκε ήταν κατά 30% αυξημένος σε 
σχέση με τις εκλογές του προηγούμε-
νου μήνα. Στις 19 Δεκεμβρίου 1920 ο 
Κωνσταντίνος επανήλθε στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ, οι Δυνάμεις της Αντάντ 
είχαν ήδη αρχίσει να επανεξετάζουν τη 
στάση τους, διαβλέποντας τη δυνατό-
τητα του κεμαλικού κινήματος να είναι 
ο νικητής της σύγκρουσης. Η επιστρο-
φή του Κωνσταντίνου, πολέμιου της 
Αντάντ στα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου 
πολέμου, λειτούργησε ως πρόφαση για 
τις Δυνάμεις, ιδίως για τη Γαλλία και την 
Ιταλία, ώστε να αναθεωρήσουν τη στά-
ση τους απέναντι στην Ελλάδα. Έτσι, ο 
Κεμάλ, αφού υπέγραψε συμφωνία συ-
νεργασίας με την κομμουνιστική Σοβιε-
τική Ένωση (Μάρτιος 1921), προχώρη-
σε στην υπογραφή σειράς συμφωνιών 
με τη Γαλλία (Μάρτιος και Οκτώβριος 
1921) και την Ιταλία (Μάρτιος 1921) 
που προέβλεπαν την αποχώρηση των 
στρατευμάτων τους από τη Μικρά Ασία 
με αντάλλαγμα την παραχώρηση προ-
νομίων και διευκολύνσεων από την κε-
μαλική Τουρκία.

Μετά απ’ αυτά, οι ελληνικές προσπά-
θειες είχαν, πλέον, μόνο την αγγλική 
στήριξη κι αυτή σε διπλωματικό, κυρί-
ως, επίπεδο. Παρόλα αυτά, η ελληνι-
κή κυβέρνηση, παρά τις προεκλογικές 
της διακηρύξεις, συνέχισε τον πόλεμο, 
προχωρώντας σε αλλαγές στην ηγεσία 
του στρατεύματος.

Οι όροι της Συνθήκης των Σεβρών 
προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, την 

αντίδραση των Τούρκων. Στο εσωτε-
ρικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος ανάμε-
σα στους οπαδούς του Σουλτάνου κι 
εκείνους του αξιωματικού Μουσταφά 
Κεμάλ. Ο Κεμάλ, διατηρώντας επαφές 
με τους Ιταλούς και τους Γάλλους, από 
τα λιμάνια των οποίων προμηθευόταν 
όπλα και πυρομαχικά, οργάνωσε αντί-
σταση εναντίον του ελληνικού στρατού. 
Η κατάσταση στη Μικρά Ασία σταδιακά 
άλλαζε, καθώς οι περισσότεροι Σύμμα-
χοι άρχισαν να εγκαταλείπουν τα εδά-
φη που κατείχαν, αλλά και οι Σοβιετικοί 
να υποστηρίζουν ενεργά τον Κεμάλ.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, συμ-
βούλιο που έγινε στην Κιουτάχεια της 
Μ. Ασίας (15 Ιουλίου 1921) στο οποίο 
συμμετείχε η πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία της χώρας, παρουσία του βα-
σιλιά Κωνσταντίνου, δίνει εντολή στα 
ελληνικά στρατεύματα να προχωρή-
σουν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας 
φτάνοντας, μετά από μια επική πορεία 
μέσα από την Αλμυρά έρημο, στον 
Σαγγάριο ποταμό, λίγα χιλιόμετρα πριν 
την Άγκυρα. Οι πολύνεκρες μάχες δεν 
έδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, την 
ήττα, δηλαδή, των δυνάμεων του Κε-
μάλ, που οχυρώθηκαν στην περιοχή 
της Άγκυρας. Έτσι, τον Αύγουστο του 
1921 ο ελληνικός στρατός αναγκάστη-
κε να υποχωρήσει και να οχυρωθεί στη 
γραμμή που οριζόταν από τις πόλεις 
Εσκί Σεχίρ-Κιουτάχεια-Αφιόν Καραχι-
σάρ, όπου και παρέμεινε καθηλωμένος.

Ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 
1922, οι Τούρκοι του Κεμάλ επιτέθηκαν 
στις καθηλωμένες και εξασθενημένες 
ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Οι 
όροι του παιχνιδιού είχαν αντιστραφεί. 
Ο Κεμάλ, ενισχυμένος οικονομικά, δι-
πλωματικά και στρατιωτικά, εμφανιζό-
ταν αδιάλλακτος. Την ίδια στιγμή στην 
Αθήνα ενισχύονταν οι αντιπολιτευτι-
κές φωνές και οξυνόταν η οικονομική 
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μια τέτοια πρόταση δεν θα είχε πολλές 
πιθανότητες αποδοχής υποστήριξε ότι, 
δεδομένων των δύσκολων συνθηκών 
που είχε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, 
συμφερότερη κίνηση θα ήταν η σύ-
μπτυξη του μετώπου σε μια περιφέρεια 
γύρω από τη Σμύρνη μεγαλύτερη από 
εκείνη της αρχικής ελληνικής ζώνης. Η 
σύμπτυξη αυτή θα περιόριζε το οικο-
νομικό βάρος για τη χώρα, θα απαιτού-
σε λιγότερους ενόπλους για την άμυνά 
της, με αποτέλεσμα την απόλυση από 
το στράτευμα προηγούμενων κλάσεων 
του 1920 που υπηρετούσαν στον ελλη-
νικό στρατό. Το Κωνσταντινικό καθε-
στώς, παρωθούμενο από συμπλέγματα 
κατωτερότητας έναντι του Βενιζέλου, 
απέρριψε, συλλήβδην, τις προτάσεις. 
Αποδοχή τους θα σήμαινε αναγνώριση 
της αποτυχίας του στη διαχείριση του 
Μικρασιατικού.

Μετά την εκλογική ήττα του εμπνευ-
στή της μεγάλης εθνικής εξόρμησης και 
την αποχώρησή του από την πολιτική 
σκηνή, η εξουσία πέρασε, δυστυχώς, 
σε προσωπικότητες μειωμένων ικανο-
τήτων και διεθνούς αναγνώρισης. Αν 
ο ίδιος διαχειριζόταν την εξουσία και 
είχε την ευθύνη της υλοποίησης των 
σχεδίων του, πιθανότητα, η εξέλιξη να 
ήταν διαφορετική ή, τουλάχιστον, όχι 
τόσο καταστροφική.

2) Η επάνοδος του βασιλιά Κων-
σταντίνου και η διεθνής απομόνωση.

Μετά την εκλογική νίκη της Ηνωμέ-
νης Αντιπολίτευσης επί του Βενιζέλου 
ακολουθεί το νόθο δημοψήφισμα της 
22ας Νοεμβρίου/5 Δεκεμβρίου 1920, 
με το οποίο ο βασιλιάς επανήλθε στη 
χώρα, παρά τη δήλωση Αγγλίας, Γαλλίας 
και Ιταλίας, ότι η επαναφορά θα προκα-
λούσε «νέα δυσμενή κατάσταση όσον 
αφορά τις μεταξύ των Συμμάχων και 
της Ελλάδος σχέσεις». Ο βασιλιάς Κων-
σταντίνος ήταν ανεπιθύμητος στους 
Συμμάχους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι 

με την ουδέτερη στάση που τήρησε, 
όταν ξεκίνησε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος, ουσιαστικά ενίσχυσε τα αντίπαλα 
γερμανικά στρατεύματα. Άρχισαν να 
επανεξετάζουν την παραχώρηση τό-
σων προνομίων στην Ελλάδα με τη Συν-
θήκη των Σεβρών, τη στιγμή που στην 
Τουρκία το εθνικιστικό κίνημα υπό τον 
Κεμάλ συνεχώς γιγαντωνόταν, ζητώντας 
αναθεώρηση της Συνθήκης και αποκτώ-
ντας ερείσματα στις Μεγάλες Δυνάμεις.

Στην εφημερίδα «Times» του Λονδί-
νου θα δημοσιευθεί στις 17 Νοεμβρί-
ου 1920 ένα αποκαλυπτικό άρθρο για 
τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων στο 
οποίο δεν δόθηκε η δέουσα σημασία 
από την ελληνική κυβέρνηση. Έγραφε 
χαρακτηριστικά: «Οι ψηφοφόροι της 
παλιάς Ελλάδας και της δυτικής Μα-
κεδονίας απέπεμψαν από την εξουσία 
τον μεγάλο πολιτικό και πατριώτη που 
τους ανύψωσε από την κατάσταση της 
αδυναμίας και της επαπειλούμενης δι-
άλυσης, στην οποία τους βρήκε, σχε-
δόν στη θέση μιας Μεγάλης Δυνάμεως. 
Δεν μπορούμε να θυμηθούμε από την 
εποχή του Αριστείδη πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα λαϊκής αγνωμοσύνης 
ή λαϊκής αφροσύνης. […] Η Αγγλία και 
η Γαλλία σε κάθε περίπτωση δεν θα 
έχουν καμία σχέση με τον επαναθρο-
νισμένο Κωνσταντίνο […] Θα αρνη-
θούν οπωσδήποτε την ελάχιστη βοή-
θεια, σχέση ή υποστήριξη, πολιτική ή 
οικονομική, στον Γερμανό πράκτορα 
στον θρόνο των Αθηνών, ή σε έναν λαό 
που είναι ικανός να υποβάλει εαυτόν 
στη διοίκησή του».

Αν και οι πολιτικοί ηγέτες που διαδέ-
χθηκαν τον Ελ. Βενιζέλο στην εξουσία 
προσέφυγαν στους ομολόγους τους 
των συμμάχων χωρών για την υποστήρι-
ξη των συμφερόντων της χώρας, για τον 
εξευμενισμό τους σχετικά με την επάνο-
δο του βασιλιά και για τη συμπαράστα-
σή τους στη Μικρασιατική Εκστρατεία, 

ανανέωση της λαϊκής εντολής, για να 
μπορεί να ομιλεί ισότιμα με τους συνα-
δέλφους του στην Αντάντ. Παρά τη διο-
ρατικότητά του, ο πολύπειρος πολιτικός 
διαψεύσθηκε από το αποτέλεσμα των 
εκλογών της 1ης Νοεμβρίου 1920. Το 
αισθητήριό του τον πρόδωσε. Ο λαός 
έχει κουραστεί από τους συνεχείς πο-
λέμους. Ο Στρατός πολεμούσε, σχεδόν, 
ανελλιπώς από το 1897. Ελληνοτουρ-
κικός Πόλεμος, Μακεδονικός Αγώνας, 
Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος, Β΄ Βαλκανικός 
Πόλεμος, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και 
τώρα Μικρασιατική Εκστρατεία.

Πολλοί ιστορικοί του καταμαρτυ-
ρούν, επίσης, ότι προσέφυγε, επί τού-
του, στις κάλπες διότι κατενόησε το 
ανέφικτο της πραγμάτωσης ενός τέ-
τοιου μεγαλεπήβολου σχεδίου και την 
ολέθρια κατάληξή του. Έωλο, χωρίς 
αμφιβολία, επιχείρημα, δεδομένου του 
χαρακτήρα και του πολιτικού παρελθό-
ντος του ανδρός.

Απόψεις, επίσης, ότι οι εκλογές ήταν 
σχέδιο των Συμμάχων οι οποίοι, προ-
βλέποντας την εκλογική αποτυχία του 
Βενιζέλου, τον παρέσυραν σε εκλογές 
προκειμένου να άρουν την υποστήριξή 
τους στην Ελλάδα – αφού ήταν γνωστή 
η θέση των αντιβενιζελικών για επανα-
φορά του βασιλιά Κωνσταντίνου – στε-
ρείται σοβαρότητας.

Η απόφαση, εξάλλου, των μετανοεμ-
βριανών κυβερνήσεων να αγνοήσουν 
τις συστάσεις των συμμάχων και να 
επαναφέρουν τον βασιλιά στην Ελλάδα 
αποτέλεσε βαθιά ρήξη με τη φιλοσοφία 
του Βενιζέλου, ως προς τη διαχείριση 
της εξωτερικής πολιτικής. Ο κρητικός 
ηγέτης, διαθέτοντας την εμπειρία του 
1897, ήταν πεπεισμένος ότι η Ελλάδα 
δεν θα μπορούσε ποτέ να αναμετρηθεί 
πολεμικά με έναν υπέρτερο αριθμητικά 
εχθρό, όπως η Τουρκία, χωρίς συμμά-
χους. Σε όλους τους πολέμους που η 
Ελλάδα ενεπλάκη τη δεκαετία 1910-

1920 ο Βενιζέλος θεωρούσε αναγκαία 
προϋπόθεση την ένταξη της χώρας σε 
ένα σύστημα συμμαχιών. Οι πολιτικοί 
του αντίπαλοι δεν συμμερίζονταν την 
ίδια αντίληψη. Ακολούθησαν την τακτι-
κή του στρουθοκαμηλισμού. Ο Βενιζέ-
λος μετά το δημοψήφισμα προέβλεψε 
με ακρίβεια: «…αι καταστροφαί θα 
ακολουθήσουν αμέσως. Η Μικρασια-
τική Ελλάς θα σβήση και ευτυχείς θα 
είμεθα εάν τουλάχιστον η περιφέρεια 
της Σμύρνης λάβη μορφήν τινά διε-
θνή δια να αποσοβηθή ο κίνδυνος ο 
άφευκτος της εξοντώσεως του εν αυτή 
ημίσεος περίπου εκατομμυρίου ομο-
γενών, όστις θα επακολουθήσει την 
τυχόν επαναφοράν εν αυτή τουρκικής 
διοικήσεως». Σε επιστολές του δε προς 
τον στρατηγό Π. Δαγκλήν το Ιούλιο 
και Αύγουστο του 1921 αναρωτήθηκε: 
«ήτο δυνατόν να διανοηθώ εγώ την δι-
εξαγωγήν πολέμου προς την Τουρκίαν, 
χωρίς την υποστήριξη των συμμάχων 
μας και δη εν αντιθέσει προς αυτούς;». 
Ο Βενιζέλος ήταν πεπεισμένος ότι η 
απώλεια της «Μικρασιατικής Ελλάδος» 
ήταν το τίμημα που θα πλήρωνε η χώρα 
«διότι παρά την διακοίνωσιν των Δυνά-
μεων» οι αντίπαλοί του «επανέφερον 
τον Κωνσταντίνον», ανατρέποντας τη 
Συνθήκη των Σεβρών.

Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι 
ο Βενιζέλος, αν και αυτοεξόριστος στο 
Παρίσι, θορυβημένος όχι τόσο από τη 
μερική μόνο επιτυχία των επιχειρήσεων 
του Δεκεμβρίου του 1921, όσο από την 
αντικατάσταση της ηγεσίας του ελληνι-
κού στρατού, τη συνεχιζόμενη απομό-
νωση της Ελλάδας και τις γαλλο-ιταλικές 
προσπάθειες για τη ριζική αναθεώρηση 
της Συνθήκης των Σεβρών, πρότεινε 
στους βουλευτές του κόμματός του 
να στηρίξουν την όποια αντιβενιζελική 
κυβέρνηση, με αντάλλαγμα την παραί-
τηση του Κωνσταντίνου από τον θρόνο 
υπέρ του Γεωργίου. Γνωρίζοντας ότι 
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σχύσεων, αλλά και για να μην εμφανι-
στεί ανακόλουθος με τις προεκλογικές 
του υποσχέσεις περί διακοπής του πο-
λέμου. Χάθηκε, έτσι, πολύτιμος χρόνος 
έξι μηνών (δύο προεκλογικοί μήνες, 
εορταστικά επινίκια, δημοψήφισμα και 
αδικαιολόγητη αναβλητικότητα), στη 
διάρκεια των οποίων ο Κεμάλ πέτυχε 
να ισχυροποιηθεί πολιτικά και, κυρίως, 
στρατιωτικά. Παράλληλα, η δεκαετής 
εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές ανα-
μετρήσεις την είχε εξαντλήσει οικο-
νομικά, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή 
χρηματοδότηση της πολεμικής προ-
σπάθειας. Η επιβολή νέων φόρων και 
η διχοτόμηση του χαρτονομίσματος 
(1922) δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.

Καθοριστικός παράγοντας της κατα-
στροφικής πολιτικής που ακολούθησαν 
οι μετανοεμβριανοί πολιτικοί ήταν και η 
μειονεκτική στάση τους απέναντι στον 
Βενιζέλο και ο τρόμος για το ενδεχό-
μενο επανόδου του. Τους διακατείχε 
ο φόβος ότι τυχόν απαγκίστρωση, εκ 
μέρους τους, από τη Μικρά Ασία θα 
επέφερε μοιραία την πτώση τους και 
την επιστροφή του μισητού εχθρού. 
Ήθελαν να αποδείξουν σε όλους (ιδί-
ως στη Μεγάλη Βρετανία) ότι θα τα κα-
ταφέρουν εξίσου καλά ή και καλύτερα 
από τον Βενιζέλο.

5) Η ανεπαρκής και ακατάλληλη 
στρατιωτική ηγεσία. Η αποτελε-
σματικότητα ενός στρατεύματος 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
βασικότατος εκ των οποίων είναι η 
επιτελική κατάρτιση ανώτερων αξι-
ωματικών.

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 
1897 είχε αποδείξει την πλήρη ανεπάρ-
κεια, σε επιτελικό επίπεδο, του ελληνι-
κού στρατού. Το κενό αυτό τα επόμε-
να χρόνια επιχειρήθηκε να καλυφθεί με 
αποστολή αξιωματικών σε πολεμικές 
ακαδημίες της Γερμανίας και Γαλλίας. 

Το πολύτιμο αυτό δυναμικό που απο-
κτήθηκε, παρασύρθηκε στη δίνη του 
Διχασμού που ξέσπασε στη χώρα το 
1915. Ένας πυρήνας 30 και πλέον, πλή-
ρως εκπαιδευμένων αξιωματικών, που 
υπηρετούσαν μέχρι το τέλος του 1920 
στο στράτευμα, κυριολεκτικά αποδεκα-
τίστηκε μετά την ανάληψη της εξουσίας 
από τους αντιβενιζελικούς. Πολλοί από 
αυτούς παραιτήθηκαν, άλλοι αποστρα-
τεύθηκαν, μετατάχθηκαν σε υπηρεσί-
ες των μετόπισθεν ή πολιτεύθηκαν, με 
αποτέλεσμα να παραμείνουν στο μέτω-
πο λιγότεροι από τους μισούς, όταν τα 
επιτελικά γραφεία του μετώπου απαι-
τούσαν, τουλάχιστον, 70 καλά εκπαι-
δευμένους επιτελικούς. Την ίδια στιγμή 
ο τουρκικός στρατός διέθετε πολυπλη-
θέστερους διπλωματούχους επιτελείς. 
Με αυτές τις προϋποθέσεις σε υψη-
λόβαθμους αξιωματικούς ξεκίνησε η 
αντιπαράθεση με τον κεμαλικό στρατό. 
Οι πολεμικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν 
τον Μάιο του 1920 όταν ο ελληνικός 
στρατός, με συμμαχική έγκριση κατέ-
λαβε την ανατολική Θράκη. Τον Ιούνιο 
άρχισαν οι επιχειρήσεις προς το εσω-
τερικό της Μικρασίας με αρχιστράτηγο 
τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, έναν 
ικανότατο και πολύπειρο στρατιωτικό 
ηγέτη, ο οποίος ηγήθηκε της προέλα-
σης προς την Προύσα και το Ουσάκ. 
Μετά την ήττα του Βενιζέλου την αρ-
χηγία της Στρατιάς της Μικρασίας ανέ-
λαβε ο εγκάθειρκτος, μέχρι τότε, στις 
φυλακές Αβέρωφ Αναστάσιος Παπού-
λας, προσωπική επιλογή του Δ. Γούνα-
ρη. Ο Α. Παπούλας υπήρξε ανεπαρκής 
αντιστράτηγος. Στερείτο στρατιωτικής 
μόρφωσης και επιτελικής κατάρτισης, 
δεν κατανοούσε τα επιχειρησιακά ζη-
τήματα και αδυνατούσε να λάβει απο-
φάσεις επ’ αυτών. Δεν είχε υποστεί 
εκπαίδευση ούτε καν υπαξιωματικού. 
Έχοντας καταταγεί ως εθελοντής στρα-
τιώτης, κατά τη μακρά του παραμονή 

τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. 
Η ελληνική παρουσία εκτός Ελλάδος 
είχε άλλη βαρύτητα στο πρόσωπο του 
Ελ. Βενιζέλου και άλλη στου Δ. Γούναρη 
ή και οποιουδήποτε άλλου για τη συ-
γκεκριμένη εποχή. Προφανώς, οι Σύμ-
μαχοι, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 
1920, θεώρησαν ότι είχαν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις τους προς τον Ελ. Βε-
νιζέλο και απαλλάσσονταν οιασδήποτε 
δέσμευσης στους διαδόχους του.

3) Το κλίμα έντονης πολιτικής 
αντιπαράθεσης και η κομματικοποί-
ηση του στρατεύματος.

Τα πολιτικά πάθη και το αβυσσαλέο 
μίσος που δημιουργήθηκε μεταξύ της 
βενιζελικής και αντιβενιζελικής παρά-
ταξης οδήγησαν στη διάσπαση του 
κράτους, με τη λειτουργία δύο Κυβερ-
νήσεων (1916), των Αθηνών και της 
Θεσσαλονίκης, της δεύτερης γνωστής 
ως Κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης υπό 
τον Ελ. Βενιζέλο. Αποτέλεσμα του δι-
χαστικού κλίματος ήταν η δολοφονική 
απόπειρα κατά του Ελ. Βενιζέλου, αμέ-
σως μετά την υπογραφή της Συνθήκης 
των Σεβρών και η δολοφονία του Ίωνα 
Δραγούμη στην Αθήνα. Η οξύτατη αυτή 
αντιπαράθεση είχε την αντανάκλασή της 
και στο στράτευμα, αλλά και στους πο-
λιτικούς ηγέτες, γεγονός που δεν τους 
επέτρεπε να αντιληφθούν το εθνικό 
συμφέρον, παρασυρόμενοι και αυτοί, 
είτε από προσωπικές εμπάθειες, είτε 
από τους φανατισμένους οπαδούς τους.

Η εκδίωξη των πολιτικά αντίθετων 
αξιωματικών και η τοποθέτηση πολιτικά 
προσκείμενων δημιούργησε τρομερή 
αναταραχή στο στράτευμα, μειώνοντας 
την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά 
του. Στις 14 Μαΐου 1921, σε έκθεσή του 
προς τον υπουργό των Στρατιωτικών, ο 
φίλα προσκείμενος στην αντιβενιζελι-
κή κυβέρνηση, διοικητής της Στρατιάς 
Μικράς Ασίας αντιστράτηγος Α. Πα-
πούλας αναφέρει: «Παραδόξως όμως, 

υπό του νέου καθεστώτος ήρξατο η 
αθρόα επαναφορά τούτων ανεξαιρέτως 
(δηλαδή, αποστρατευθέντων, και απο-
ταχθέντων αξιωματικών) ως εάν ενερ-
γείτο εκταφή και ανάστασις νεκρών». 
Με επαναφορά κομματικών φίλων και 
κλίμα αναταραχής ξεκινούσε η Στρατιά 
τις επιχειρήσεις του Μαρτίου του 1921.

4) Οι μετανοεμβριανές κυβερνή-
σεις, η πολιτική αστάθεια, αναποφα-
σιστικότητα και αβελτηρία των πολι-
τικών ηγεσιών.

Η κυβέρνηση της Ηνωμένης Αντιπο-
λίτευσης (αντιβενιζελικών) που προ-
έκυψε από τις εκλογές του Νοεμβρί-
ου 1920, χαρακτηριζόταν από έντονη 
αστάθεια και έλλειψη στρατηγικής. Σε 
όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής της 
μέχρι την καταστροφή, αμφιταλαντευ-
όταν μεταξύ της συνέχισης του πολέ-
μου ή του τερματισμού του. Στη διετία 
(Νοέμβρης 1920 – Σεπτέμβρης 1922) 
εναλλάχθηκαν στην εξουσία έξι κυβερ-
νήσεις (Δ. Ράλλη, Ν. Καλογερόπουλου, 
Δ. Γούναρη, Ν. Στράτου (επτά ημέ-
ρες), Ν. Πρωτοπαπαδάκη, Ν. Τριαντα-
φυλλάκου), γεγονός που καταδεικνύει 
περίτρανα το μέγεθος της πολιτικής 
αστάθειας, σε μια στιγμή που η χώρα 
απαιτούσε σταθερότητα και σαφή προ-
σανατολισμό. Καλείτο να λάβει σοβα-
ρότατες αποφάσεις που θα επηρέαζαν 
το μέλλον της. Λογικό θα ήταν, από τη 
στιγμή που η νέα κυβέρνηση επέλεξε 
τη συνέχιση της εκστρατείας και τον 
εξαναγκασμό του Κεμάλ, προκειμένου 
να αποδεχθεί τους όρους της Συνθήκης 
των Σεβρών, να συνδράμει τη Στρατιά 
με όλα τα μέσα, επιστρατεύοντας νέες 
κλάσεις να επιδιώκοντας με κάθε μέσο 
την επίτευξη του σκοπού. Αντ’ αυτού, 
ο Δ. Γούναρης αρνήθηκε την εισήγηση 
του αρχηγού της Επιτελικής Υπηρεσίας 
Στρατού να εφοδιάσει τη Στρατιά με τα 
αναγκαία εφόδια και μέσα, μη αντιλαμ-
βανόμενος την αναγκαιότητα των ενι-
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λεστούν από τις μονάδες. Αρνούνταν 
να δεχθεί ότι το μέτωπο κατέρρεε και 
να εκδώσει έγκαιρη εντολή εκκένωσης 
της Μικράς Ασίας, για να σώσει τους 
άντρες του. Μέχρι και τις 22 Αυγού-
στου του 1922, που αποφασίστηκε η 
αντικατάστασή του, περιορίστηκε σε 
αψυχολόγητες κινήσεις και στη λήψη 
σπασμωδικών αποφάσεων. Η κυβέρ-
νηση Πρωτοπαπαδάκη που βρισκόταν, 
επίσης, σε πανικό αρχικά διόρισε στη 
θέση του Χατζανέστη τον διοικητή του 
Β΄ Σώματος Στρατού Νικόλαο Τρικούπη, 
αγνοώντας ότι ο στρατηγός Τρικούπης 
είχε πέσει ήδη στα χέρια των Τούρκων. 
Μόλις η ελληνική κυβέρνηση αντιλή-
φθηκε την «γκάφα» της, διόρισε στη 
θέση του αρχιστράτηγου τον Γεώργιο 
Πολυμενάκο. Ο Χατζανέστης κατά την 
αποχώρησή του από τη Μικρά Ασία στις 
24 Αυγούστου του 1922 έστειλε τηλε-
γράφημα στο Υπουργείο Στρατιωτικών, 
προτείνοντας σχέδιο αντίστασης «επί 
της γραμμής του ορεινού περιβόλου 
της Σμύρνης» και ανέφερε ότι ο άμε-
σος κίνδυνος κατάληψης της πόλης είχε 
εκλείψει. Έξι μέρες αργότερα, η Σμύρνη 
είχε καεί ολοσχερώς. Ως αρχιστράτη-
γος, κατά την πιο κρίσιμη περίοδο της 
εκστρατείας, θεωρήθηκε ως ένας από 
τους κύριους υπαίτιους του ολέθρου.

6) Οι ευθύνες του βασιλιά και των 
μελών της οικογένειάς του.

Η επαναφορά του Κωσταντίνου στην 
Ελλάδα με το νόθο δημοψήφισμα του 
Δεκεμβρίου 1920 αποτέλεσε το κόκ-
κινο πανί για τις συμμαχικές δυνάμεις 
οι οποίες τον θεωρούσαν ως πράκτο-
ρα των Γερμανών. Ο Κωνσταντίνος θα 
μπορούσε τότε να παραιτηθεί υπέρ του 
γιου του Γεωργίου, στερώντας, έτσι, 
από τους Αγγλο-γάλλους την προσχη-
ματική δικαιολογία της απροκάλυπτης 
εχθρότητας απέναντι στην Ελλάδα, κάτι 
το οποίο δεν έκανε. Από την άλλη με-
ριά, ο Γούναρης και η παράταξή του 

ήταν αποφασισμένοι να εκμεταλλευ-
θούν το γόητρο του Κωνσταντίνου, 
δημιουργώντας την πλαστή εντύπωση 
ότι τάχα αναλάμβανε ξανά «αρχιστρά-
τηγος» με το επιτελείο του των Βαλκα-
νικών Πολέμων. Μάταια ο Ι. Μεταξάς 
τόνιζε ότι ο βαριά άρρωστος Κωνστα-
ντίνος την περίοδο εκείνη δεν είναι σε 
θέση να διεξαγάγει αυτό το έργο, δεν 
μπορεί να ασκήσει διοίκηση. Ο Γού-
ναρης ήταν αμετάπειστος: «Ο κόσμος 
βρίσκεται εν αγωνία και θέλει τον Βα-
σιλέα επικεφαλής. […] Και ο Βασιλεύς 
πρέπει να τεθή επί κεφαλής. Εν ανάγκη, 
πρέπει και να θυσιασθή ο Βασιλεύς 
υπέρ του Έθνους». Ο Κωνσταντίνος, 
υπερασπιζόμενος τον θρόνο του και 
αγνοώντας το εθνικό συμφέρον, έγινε 
όργανο της Ηνωμένης αντιπολίτευσης. 
Περιφερόμενος σαν ζωντανό σύμβολο 
– αν όχι ως λείψανο – χρησίμεψε για 
να καλύψει με το κύρος του τη μοιραία 
απόφαση για την ολέθρια εξόρμηση 
προς την Άγκυρα, που πήρε το πολεμι-
κό Συμβούλιο στην Κιουτάχεια στις 15 
Ιουλίου 1921.

Η παρουσία, επίσης, στο Επιτελείο 
της Στρατιάς Μικρασίας, όλων των αρ-
ρένων μελών της βασιλικής οικογένειας 
καταλογίζεται στα σφάλματα της πολι-
τικής ηγεσίας που το επέτρεψε. Η αντί-
ληψη ότι η παρουσία του βασιλιά και 
των βασιλοπαίδων θα τόνωνε το ηθικό 
του στρατεύματος απεδείχθη λανθα-
σμένη. Για τους βενιζελικούς αξιωμα-
τικούς και οπλίτες που μάχονταν στην 
πρώτη γραμμή η παρουσία τους προ-
κάλεσε οργή και παράγοντα που ενέ-
τεινε το διχαστικό κλίμα. Είναι δε γνω-
στή και η απειθαρχία του βασιλόπαιδος 
Ανδρέα, ως Διοικητή του Β΄ Σώματος 
Στρατού στη μάχη του Σαγγάριου, που 
αποφάσισε – παρά την αντίθετη διατα-
γή του Παπούλα – να εγκαταλείψει τις 
θέσεις που κατείχε, να μην επιτεθεί στις 
τουρκικές δυνάμεις και να υποχωρήσει 

στο στράτευμα αναρριχήθηκε στην 
κορυφή της ιεραρχίας, ως αποτέλεσμα 
έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν 
τότε. Στο άτομο αυτό, μολονότι γνώ-
ριζαν ότι ήταν τελείως αστοιχείωτο και 
ακατάλληλο, με μοναδικό προσόν την 
αντίθεσή του στον Βενιζέλο, ανατέθη-
κε η μεγαλύτερη στρατιά που παρέταξε 
μέχρι τότε η Ελλάδα, για εγχείρημα που 
απαιτούσε εξαιρετικές διοικητικές ικα-
νότητες. Στον Α. Παπούλα οφείλονται 
οι ανεπιτυχείς ή αναποτελεσματικές 
επιχειρήσεις κατά του κεμαλικού στρα-
τού τον Μάρτιο του 1921. Στις 2 Ιουλί-
ου 1921 επιχείρησε επίθεση κατά της 
Κιουτάχειας, με σκοπό να εγκλωβίσει 
και να αιχμαλωτίσει τον κεμαλικό στρα-
τό. Οι ελληνικές δυνάμεις κατόρθωσαν 
τον ένα εκ των δύο στόχων τους, την 
κατάληψη, δηλαδή, της γραμμής Εσκί 
Σεχίρ – Κιουτάχεια – Αφιόν Καραχισάρ. 
Δεν κατόρθωσαν, όμως, τον δεύτερο 
και ίσως βασικότερο, τον εγκλωβισμό 
και την συντριπτική ήττα του κεμαλικού 
στρατού. Οι Τούρκοι, αντιλαμβανόμε-
νοι την ελληνική προσπάθεια, διέφυγαν 
ανατολικά, προς απογοήτευση της ελ-
ληνικής στρατιωτικής ηγεσίας.

Μετά από αυτή την εξέλιξη κατέστη 
επιτακτική για το ελληνικό Γενικό Επι-
τελείο Στρατού η κατάληψη της Άγκυ-
ρας, ώστε να εξαρθρωθεί η κεμαλική 
αντίσταση. Στο Πολεμικό Συμβούλιο 
της Κιουτάχειας στις 15 Ιουλίου 1921 
που έλαβαν μέρος ανώτατα στρατιω-
τικά και κυβερνητικά στελέχη υπό την 
προεδρία του βασιλιά Κωνσταντίνου, 
ο Α. Παπούλας, αν και διατύπωσε επι-
φυλάξεις, τελικά συντάχθηκε υπέρ της 
εκστρατείας. Στη συνέχεια ηγήθηκε της 
επιχείρησης προς την Άγκυρα, η απο-
τυχία της οποίας αποτέλεσε σημαντική 
καμπή για την πορεία του πολέμου και 
για το δικό του μέλλον.

Την πολιτική ηγεσία βαρύνει, όμως, 
μια ακόμη αποτυχημένη επιλογή στρα-

τιωτικής ηγεσίας. Τον Μάϊο του 1922 ο 
Α. Παπούλας, επί κυβερνήσεως Πρω-
τοπαπαδάκη, αντικαθίσταται από τον 
αμφιλεγόμενο αντιστράτηγο Γ. Χατζα-
νέστη, έναν άπειρο στρατιωτικό, καθώς 
για πολλά χρόνια απείχε από την ενεργό 
δράση, έχοντας εγκατασταθεί στην Ελ-
βετία. Η φιλοβασιλική κυβέρνηση, όμως, 
ενέμεινε στην απόφασή της και ο νέος 
διοικητής εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη.

Εξαρχής, ο Χατζανέστης είχε στο μυα-
λό μία διαφορετική στρατηγική από εκεί-
νη που ακολουθούνταν. Υποστήριζε ότι 
το μέτωπο έπρεπε να συμπτυχθεί σε μι-
κρότερο μήκος, καθώς θεωρούσε σημα-
ντικό μειονέκτημα την πολύ εκτεταμένη 
διάταξη του στρατεύματος. Παράλληλα, 
έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην οργάνωση 
της εκστρατείας της Κωνσταντινούπο-
λης, ως αντιπερισπασμό. Απέσπασε μά-
λιστα 11 τάγματα πεζικού και 5 πυροβο-
λαρχίες από το εσωτερικό της Μικράς 
Ασίας για να τα στείλει στη Θράκη. Εκ 
των υστέρων απεδείχθη ότι η απόσπα-
ση αυτών των δυνάμεων συνέβαλε στην 
ήττα του μικρασιατικού μετώπου.

Οι κινήσεις του έβρισκαν απέναντι με-
γάλη μερίδα των Ελλήνων αξιωματικών, 
αλλά και τις Μεγάλες Δυνάμεις. Για πολ-
λούς, ο Χατζανέστης αδυνατούσε να 
αντιληφθεί τις καταστάσεις, να κατανο-
ήσει τις επιθετικές και οργανωτικές δυ-
νατότητες του τουρκικού στρατού και 
να λάβει έγκαιρες και αποτελεσματικές 
αποφάσεις. Όταν τον Αύγουστο του 
1922 ξεκίνησε η μεγάλη επίθεση των 
κεμαλικών δυνάμεων, ο Χατζανέστης 
βρισκόταν στην Σμύρνη, εκατοντάδες 
χιλιόμετρα μακριά. Δεν είχε καθαρή 
εικόνα του τι συνέβαινε στο μέτωπο, 
καθώς μέχρι να φτάσουν οι ενημερώ-
σεις, η κατάσταση άλλαζε συνεχώς. Ο 
Χατζανέστης αιφνιδιαζόταν διαρκώς, με 
αποτέλεσμα να στέλνει αντιφατικά μη-
νύματα στην Αθήνα, αλλά και να βγάζει 
διαταγές που δεν μπορούσαν να εκτε-
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κούπη, αγνοώντας ότι αυτός ήταν ήδη 
αιχμάλωτος των Τούρκων.

Τέλος, όταν οι συνθήκες στο μέτωπο 
απαιτούσαν και την παρουσία του τε-
λευταίου στρατιώτη, παρά το γεγονός 
ότι ο στρατός βρισκόταν ήδη σε υπε-
ρέκταση, ο Χατζανέστης επέτρεψε, 
στα τέλη Ιουνίου του 1922, τη μεταφο-
ρά στρατευμάτων από την Μικρά Ασία 
στη Θράκη, προκειμένου να επιδιωχθεί 
η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, 
ενέργεια που δεν εύρισκε σύμφωνους 
τους Ιταλούς και τους Γάλλους. Η υπε-
ρέκταση, εξάλλου, των ελληνικών γραμ-
μών που είχε διαμορφωθεί, τα οποία 
εκτείνονταν σε μία τεράστια απόσταση 
700, περίπου, χιλιομέτρων, χωρίς να 
υπάρχει η απαραίτητη αλληλοκάλυψη 
των τμημάτων, σε συνδυασμό με την 
εξάντληση των στρατιωτών από την 
πολύχρονη παραμονή τους σε κατά-
σταση εκστρατείας, μέσα σε ένα από-
λυτα εχθρικό περιβάλλον, πολύ μακριά 
από τα φιλικά παράλια, λειτούργησαν 
καταλυτικά στο αξιόμαχο του στρατεύ-
ματος. Η ενδυνάμωση, από την άλλη, 
του αντιπάλου και οι σχεδόν εχθρικές 
σχέσεις με τους πρώην «συμμάχους», 
η έλλειψη σχεδίου σύμπτυξης του υπο-
χωρούντος στρατεύματος, αλλά και η 
κομμουνιστική προπαγάνδα που θεω-
ρούσε την εκστρατεία ιμπεριαλιστική, 
υποσκάπτοντας το φρόνημα των οπλι-
τών, ήταν παράγοντες που δεν εκτι-
μήθηκαν δεόντως από τη ηγεσία του 
στρατεύματος. Αποτέλεσμα τούτων 
υπήρξε η ξαφνική αλλά και απολύτως 
λογική κατάρρευση του μετώπου τον 
Αύγουστο στην αντεπίθεση του Κεμάλ.

8) Η αγνόηση των παρεμβάσεων-
μεσολαβήσεων των συμμάχων για 
συνδιαλλαγή με τον Κεμάλ.

Μετά τη νίκη των αντιβενιζελικών τον 
Νοέμβρη του 1920, την επιστροφή του 
βασιλιά, την έκφραση δυσαρέσκειας 
των Συμμάχων, την απομάκρυνση του 

αρχιστρατήγου Παρασκευόπουλου και 
των ανώτερων στελεχών του στρατεύ-
ματος και τη γενικότερη αναταραχή 
που προκλήθηκε στις τάξεις του στρα-
τεύματος, διπλωματικές προσπάθειες 
των Δ. Ράλλη, Ν Στράτου και Δ. Γού-
ναρη να επιτύχουν ευνοϊκότερο κλίμα, 
διπλωματικό και οικονομικό από την 
πλευρά της Αντάντ απέβησαν άκαρπες.

Όταν τον Μάρτιο του 1921 το επι-
τελείο αποφασίζει, να προελαύσει 
ανατολικά προς τη γραμμή Εσκί Σεχίρ-
Κιουτάχεια-Αφιόν Καραχισάρ χωρίς 
να επιτυγχάνει το αναμενόμενο απο-
τέλεσμα, οι Σύμμαχοι θορυβημένοι και 
από τις τουρκοσοβιετικές επαφές και 
το Σύμφωνο φιλίας (3/16.3.1921), που 
είχε υπογραφεί, ίσως και για άλλους 
λόγους, πρότειναν διαμεσολάβηση-
συνθηκολόγηση με τις κεμαλικές δυνά-
μεις. Στο πλαίσιο αυτής προβλεπόταν η 
διατήρηση της ανατολικής Θράκης, η 
αυτονομία της Σμύρνης υπό Γενικό Δι-
οικητή διοριζόμενο από την Κοινωνία 
των Εθνών, η παραμονή για ορισμένο 
χρονικό διάστημα του ελληνικού στρα-
τού στην περιοχή, η διπλωματική υπο-
στήριξη των δυνάμεων της Αντάντ και η 
επιβολή των όρων της συνθηκολόγησης 
στον Κεμάλ, σε περίπτωση μη αποδο-
χής τους από τον τελευταίο. Η ελληνική 
κυβέρνηση στις συμμαχικές προτάσεις 
έθεσε τόσες και τέτοιες επιφυλάξεις 
που ουσιαστικά ισοδυναμούσε με άρ-
νηση της διαμεσολάβησης. Ομοίως, 
τον Ιούνιο του 1921 οι συμμαχικές δυ-
νάμεις με νέο διάβημά τους κάλεσαν 
την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί 
τη μεσολάβησή τους, για αναστολή των 
εχθροπραξιών και συνθηκολόγηση με-
ταξύ των αντιμαχόμενων μερών, προ-
δηλώνοντας ότι η απόρριψη της πρό-
τασής τους, θα ενείχε υψηλό πολιτικό, 
οικονομικό και στρατιωτικό κόστος για 
την Αθήνα. Και η νέα πρόταση απερρί-
φθη από την ελληνική κυβέρνηση.

στο Σίβρι, καθώς θεώρησε τη διαταγή 
ανεφάρμοστη, ενέργεια για την οποία 
παραπέμφθηκε, αργότερα, σε δίκη.

7) Ευθύνες στρατηγικής και τακτι-
κής της στρατιωτικής ηγεσίας.

Η ηγεσία του στρατεύματος, πριν 
ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις προς το 
εσωτερικό της Μικρασίας όφειλε να 
σταθμίσει τα όρια των στρατιωτικών 
δυνατοτήτων, τις δυσχέρειες του εγ-
χειρήματος και με ρεαλισμό να εκθέ-
σει την κατάσταση στην κυβέρνηση, 
υποδεικνύοντας τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο δράσης. Αντ’ αυτού υποτιμώ-
ντας τον αντίπαλο και υπερεκτιμώντας 
τις δυνατότητες του ελληνικού εκστρα-
τευτικού σώματος, ανέλαβε τις επιχει-
ρήσεις. Τον Μάρτιο του 1921 αποφά-
σισε να επιχειρήσει κατά των Τούρκων, 
με όποιες δυνάμεις διέθετε η Στρατιά, 
χωρίς να λάβει τις ενισχύσεις που ζή-
τησε από την κυβέρνηση Γούναρη, 
προς κατάληψη της γραμμής Εσκί Σε-
χήρ, Κιουτάχεια, Αφιόν Καραχισάρ, με 
σκοπό την καταστροφή του κεμαλικού 
στρατού. Τα πράγματα δεν εξελίχθη-
καν σύμφωνα με τις προβλέψεις, αφού 
πέτυχαν μεν την κατάληψη του Εσκί Σε-
χίρ χωρίς να επιτύχουν του υπόλοιπους 
στόχους. Η Στρατιά στην κυριολεξία 
αιφνιδιάστηκε από την αντίδραση των 
Τούρκων στο πεδίο των επιχειρήσεων. 
Οι επιχειρήσεις, κακώς σχεδιασμένες 
στο ανώτατο επίπεδο, απέτυχαν, με 
μεγάλες απώλειες σε έμψυχο δυναμικό. 
Ο τουρκικός στρατός δεν ήταν πλέον 
εκείνος που είχαν αντιμετωπίσει τα ελ-
ληνικά τμήματα όταν πρωτοέφθασαν 
στη μικρασιατική γη. Πέραν, όμως, του 
αιφνιδιασμού, η Στρατιά Μικρασίας δεν 
είχε πλέον υπέρ αυτής και την υπεροχή 
δυνάμεων. Το ισοζύγιο είχε αρχίσει να 
κλίνει υπέρ της Τουρκίας. Τον Ιούνιο 
του ιδίου έτους, με τη Στρατιά ενισχυ-
μένη, πλέον, επαναλήφθηκαν οι επιχει-
ρήσεις προς κατάληψη της Κιουτάχειας 

και του Αφιόν Καραχισάρ. Παρά την 
κατάληψή τους και την επιτυχία του 
αντικειμενικού σκοπού, δεν επετεύχθη 
η εκμηδένιση του τουρκικού στρατού, 
ούτε φυσικά και το ζητούμενο, η συν-
θηκολόγηση. Την κρίσιμη αυτή στιγμή, 
ενώ θα έπρεπε η πολιτική και στρατι-
ωτική ηγεσία να εκμεταλλευτεί τη νίκη 
και να δώσει εντολή καταδίωξης των 
τουρκικών δυνάμεων που υποχωρού-
σαν, αδράνησαν αδικαιολόγητα δίνο-
ντας την ευκαιρία στον Κεμάλ να ανα-
συγκροτήσει τις δυνάμεις του.

Στις 15η Ιουλίου 1921, αποφασίσθη-
κε η προέλαση προς Άγκυρα η οποία 
ξεκίνησε την 1η Αυγούστου. Το βάθος 
της επιχείρησης, η επέκταση των γραμ-
μών εφοδιασμού και υποστήριξης και 
τα πιθανά ενδεχόμενα από την εξέλιξη 
των επιχειρήσεων δεν είχαν επαρκώς 
μελετηθεί. Ο ελλιπής ανεφοδιασμός, 
το εκτεταμένο μέτωπο και οι απώλειες 
μαχητών, χωρίς δυνατότητα αναπλή-
ρωσής τους, υπονόμευσαν την αντοχή 
του στρατεύματος. Έκτοτε, άρχισε η 
αντίστροφη μέτρηση. Η Στρατιά Μι-
κρασίας επέλεξε την υποχώρηση και 
την επάνοδο στη γραμμή Εσκί Σεχήρ – 
Κιουτάχεια – Αφιόν Καραχισάρ, όπου 
παρέμεινε καθηλωμένη επί ένα έτος, 
αφήνοντας την πρωτοβουλία των κινή-
σεων στον Κεμάλ.

Απαράδεκτη επιλογή, επίσης, ήταν ότι 
το Στρατηγείο της Στρατιάς παρέμεινε 
σε όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων 
στη Σμύρνη, σε απόσταση 300-400 χι-
λιομέτρων από την προωθημένη γραμμή 
αμύνης. Έτσι, οι πληροφορίες που απο-
κτούσε, κι αν ακόμη ήταν ορθές, τις πε-
ρισσότερες φορές ήταν εκτός χρόνου. 
Δεν εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση την 22α Αυγούστου του 
1922, μετά την αντεπίθεση του Κεμάλ, 
αντικατέστησε τον Αρχιστράτηγο Γ. 
Χατζανέστη με τον Διοικητή του Α΄ Σώ-
ματος Στρατού Υποστράτηγο Ν. Τρι-
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10 χρόνια έρευνας στη θέση Ροδαφνίδια
στο Λισβόρι της Λέσβου!

Γράφει η Νένα Γαλανίδου
(Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας)

Στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή διοργανώθηκε Διεθνές 
Συνέδριο στις 25-29 Ιουνίου 2022, με θέμα την Αχελαία κληρονομιά του Αιγαίου στο 
Ευρασιατικό σταυροδρόμι! Διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Νένα Γα-
λανίδου, την επιστημονική υπεύθυνη της ανασκαφής στη θέση Ροδαφνίδια στο Λισβόρι 
της Λέσβου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας: Εποχή του Λίθου και Διευθύντρια 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία 
και Αρχαιολογία.

Tο πρόγραμμα «Παλαιολιθική Λέ-
σβος» ερευνά τις απαρχές της κατοίκη-
σης στο Αιγαίο.

Από το 2012 εκπονείται από το Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με 
άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικούς 
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με επίκεντρο τη συστηματική ανα-
σκαφή στα Ροδαφνίδια, μία υπαίθρια 
θέση στον Κόλπο της Καλλονής στρα-
τηγικά τοποθετημένη δίπλα στις θερ-
μές πηγές του Λισβορίου, εξετάζει τη 
δραστηριότητα των προϊστορικών αν-
θρώπων στη Λέσβο το τελευταίο μισό 
εκατομμύριο χρόνια.

Η ανασκαφή αποκαλύπτει, ανάμε-
σα σε άλλα ευρήματα, λιθοτεχνία της 
Αχελαίας τεχνικής παράδοσης. Παλαι-
ολιθικοί πυρήνες, αποκρούσματα και 
εργαλεία ανάμεσά τους και μεγάλα κο-
πτικά εργαλεία. Παλαιολιθικά κατάλοι-
πα εντοπίζονται επίσης στην επιφάνεια 
του εδάφους στον άξονα Βασιλικών – 
Λισβορίου – Νιφίδας και στον άξονα 
Πολιχνίτου – Βατερών. Μαρτυρούν ότι 
οι ομάδες της Κατώτερης Παλαιολιθι-
κής Εποχής ζούσαν σε μεγάλη ακτίνα 
γύρω από το Λισβόρι στη Λεκάνη της 

Καλλονής και τη νότια Λέσβο. Η Παλαι-
ολιθική Λέσβος συμπληρώνει μια ψηφί-
δα στο ατελώς γνωστό ψηφιδωτό του 
πρώιμου προϊστορικού κόσμου, εκεί 
ακριβώς όπου η Ασία συναντά την Ευ-
ρώπη, το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η Παλαιολιθική Λέσβος είναι μέρος 
της παγκόσμιας έρευνας για την Κα-
ταγωγή και Εξέλιξη του Ανθρώπου. 
Συγκεντρώνει πολύτιμες μαρτυρίες για 
την τεχνολογία, τον τρόπο ζωής και τα 
ενδιαιτήματα των παλαιότερων κατοί-
κων του Αιγαίου. Τροφοδοτεί τη συ-
ζήτηση για τον πρώιμο αποικισμό της 
Ευρώπης και τις μεταναστεύσεις στην 
Ευρασία με αρχαιολογικό υλικό, στρω-
ματογραφημένο και χρονολογημένο 
με απόλυτες και σχετικές μεθόδους. 
Συμπληρώνει έναν κρίκο στην αλυσίδα 
της Παλαιολιθικής Ελλάδας. Αναδεικνύ-
ει το σημερινό Αιγαίο ως έναν χώρο 
που συνέδεε τη νότια Βαλκανική Χερ-
σόνησο με την Ανατολία. Σε περιόδους 
ταπείνωσης της θαλάσσιας στάθμης η 
Αιγαιακή Λεκάνη προσέφερε ποικιλία 
παράκτιων φυσικών πόρων διαβίωσης 
προσελκύοντας πληθυσμούς θηλαστι-
κών και ανθρωπιδών. Ο ζωτικής σημα-

Η εξέλιξη των πραγμάτων απέδειξε 
ότι αποδοχή της πρώτης, τουλάχιστον, 
συμμαχικής πρότασης, με όλα τα αρνη-
τικά που την συνόδευαν, θα απέτρεπε 
τον όλεθρο που επακολούθησε.

9) Η μη αξιοποίηση του Ποντια-
κού ελληνισμού. Ο Ελληνισμός είχε 
ένα όπλο που στη σύγκρουση με τις 
κεμαλικές δυνάμεις δεν χρησιμοποί-
ησε. Ήταν οι Πόντιοι αντάρτες που 
ουσιαστικά κινούνταν στην πλάτη του 
Κεμάλ. Όχι μόνο δεν εστάλη στρατός 
να αποβιβαστεί από τα βόρεια της Μι-
κράς Ασίας, αλλά άφησε τους Ποντίους 
κυριολεκτικά στην τύχη τους. Πόντιοι 
αντάρτες που συναντήθηκαν με τον αρ-
χιστράτηγο Παπούλα στη θέση Ιλνάρ 
Κατραντζί, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά 
του Σαγγαρίου, ζήτησαν πολεμοφό-
δια, τυφέκια καθώς και ένα σύνταγμα 
πεζικού. Υποστήριξαν πως οι δυνάμεις 
αυτές ήταν αρκετές, προκειμένου, όταν 
ενώνονταν με τις πολλές διάσπαρτες 
αντάρτικες ομάδες, να χτυπήσουν τον 
κεμαλικό στρατό από τα νώτα του. Ο 
Παπούλας, την κρίσιμη εκείνη στιγμή, 
αρνήθηκε, επικαλούμενος γραφειοκρα-
τικές αγκυλώσεις και άφησε μία ση-
μαντική ευκαιρία συνεργασίας με τον 
ποντιακό ελληνισμό, που κατά υπολογι-
σμούς αριθμούσε δύναμη τουλάχιστον 
15.000 χιλιάδων ενόπλων ανδρών.

Ο επίλογος της τραγωδίας γράφτηκε 
αρχικά στα Μουδανιά, με την ομώνυ-
μη Συνθήκη Ανακωχής (11 Οκτωβρίου 
1922), όπου οι ίδιοι Σύμμαχοι (Άγγλοι, 
Γάλλοι και Ιταλοί), που είχαν υπογράψει 
τη Συνθήκη των Σεβρών για τον διαμε-
λισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
συμφώνησαν με τον Κεμάλ, ερήμην της 
Ελλάδος, για το τέλος της Μικρασιατι-
κής εκστρατείας και την εκκένωση από 
τον ελληνικό στρατό της Ανατολικής 
Θράκης, μέχρι τον Έβρο ποταμό. Η 
Ελλάδα αναγκάστηκε να προσχωρήσει 
σ’ αυτή μετά από δύο ημέρες. Με την 

Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης (Ιούλιος 
1923) ολοκληρώθηκε ο επίλογος με τον 
οριστικό τερματισμό της εμπόλεμης κα-
τάστασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η Μικρασιατική τραγωδία κατέ-
δειξε τις μεγάλες αρετές αλλά και 
τα ελαττώματα της ελληνικής φυ-
λής. Την ανδρεία και το ακατάβλη-
το φρόνημα του Έλληνα στρατιώτη, 
που κατόρθωσε παρά τις αντιξοότη-
τες να φθάσει και να διαβεί τον Σαγ-
γάριο ποταμό, αλλά και τη διχόνοια 
που ιστορικά απεδείχθη καταστρο-
φική για το Έθνος.

Σήμερα, ο Ελληνισμός, εδώ και στην 
Κύπρο, προκαλείται και απειλείται από 
τους Τούρκους. Η μελέτη της ιστορί-
ας, ο εντοπισμός των λαθών, η εγρή-
γορση και ετοιμότητα είναι η απάντη-
ση σε κάθε επιβουλή. Ο νεοτουρκικός 
επεκτατισμός, η αναθεωρητική πολιτι-
κή που επιχειρείται, πρέπει να βρει τη 
χώρα ενωμένη και αποφασισμένη να 
υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαι-
ώματα. Λάθη, ολιγωρίες, εσωστρέφεια 
δεν επιτρέπονται. Η χώρα, μπροστά σε 
οποιονδήποτε μελλοντικό κίνδυνο, δεν 
πρέπει να βρεθεί ανέτοιμη, αναποφάσι-
στη και, κυρίως, διχασμένη. Για να μη 
φανούμε, ακόμα μία φορά, κατώτεροι 
των περιστάσεων.

Σημ: Το 1ο μέρος του κειμένου αυτού 
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην εφη-
μερίδα “www.greekradiofl.com” στη Florida 
της Αμερικής στις 8 Φεβρουαρίου 2022 
και το δεύτερο στις 11 του ίδιου μήνα. Εί-
ναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα σε ελληνι-
κά και αγγλικά. για τους ομογενείς μας της 
Αμερικής.

Μπορούν να αναδημοσιευτούν αρκεί να 
γίνει αναφορά ο ιστότοπος της πρώτης δη-
μοσίευσής τους!

*Ο Γιώργος Διγιδίκης είναι φιλόλογος 
και διετέλεσε υποδιευθυντής του Πειρα-

ματικού Λυκείου Μυτιλήνης.
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Τότε που μ’ έλεγες... Ροδούλα  

Γράφει η Ντόρα Πολίτη 

Τότε που σιγουρεύτηκα για το τι αγα-
πώ και πού ανήκω. Μόλις που έβαζα 
τη «βούλα» εκεί που έγραφα πως «ο 
έρωτας ο προσγειωμένος, ο δεμένος 
πισθάγκωνα είναι καταδικασμένος να 
πεθάνει...»

Μόλις εκεί, έσπρωξες λίγο τη μισά-
νοιχτη πόρτα κι αθόρυβα μπήκες. Μπή-
κε και ένας ήλιος λαμπερός και αναπά-
ντεχα έλιωσε την «βούλα». Διάλυσε τα 
προσδιορισμένα και τα καλοστεκού-
μενα. Έβαλε μπουρλότο στην έτσι κι 
αλλιώς ατιθάσευτη φαντασία μου. Και 
γεννήθηκε έρωτας εξ αποστάσεως. Και 
μεγαλούργησε εξ επαφής.

Με πήρες στα μάτια σου και μέσα και 
με ταξίδεψες κάτω απ’ τις φορτωμένες 
αγριοκερασιές. Μ’ ακούμπησες στα 
χείλη σου πάνω και με ξεδίψασες στα 
κύματα του μεσονυχτίου. Με σήκωσες 
στις φωτιές τ’ Αη Γιαννιού και φτεροκό-
πησα στις σπίθες μέσα του πάθους σου.

Ξαφνικά, ότι αγάπησα και ότι απο-
στράφηκα ήταν εδώ. Στην επιστροφή 
μου από το Wild Wild West. Εδώ στη 
δική μου γη, ξανάκανα τα σφάλματα 
που μ’ απωθούν και με δεσμεύουν. Με 
σένα σύμμαχο και συνένοχο!

Ο έρωτας μας σκληρός και ασυμβί-
βαστος, τρυφερός και αλαφροΐσκιω-
τος. Μα πάντα απαιτητικός, αδηφάγος 
ζωοδότης, καταλυτικός και απόλυτος.

Μ’ έλεγες Ροδούλα... Δεν σε ρώτη-
σα ποτέ γιατί, μέχρι τα τώρα. Μ΄ άρεσε 

εκείνο το «Ροδούλα». Το κράτησα αγα-
πημένη ανάμνηση. Όταν κράτησα κι ας 
μην τα φόρεσα ποτέ, εκείνα τα ολόχρυ-
σα σκουλαρίκια με τις ρόδινες, τις ρου-
μπινένιες σταγόνες στην άκρη τους.

Ροδούλα...
Σε ξεχώρισα, εκείνη την νύχτα της 

τόλμης σου, σε μια... γιορτή του ούζου 
θαρρώ. Εκείνη η νύχτα καθόρισε και 
την πορεία μας μέσα στα χρόνια που 
ήρθαν. Πήραμε τη ζωή με πάθος (όχι 
λάθος) κι αλλάξαμε ζωή...

Τότε όμως είχαμε στ’ ωραίο και στ’ 
αλλιώτικο παραδοθεί. Δεν σ΄ έψαξα, 
απλά ήρθες. Και σε αγάπησα. Σε δέχτη-
κα με τα σύμβολα και τα ιδεώδη σου. 
Την ήσυχη δύναμη σου. Μου θύμιζες 
του αγωνιστές που συμπαραστέκονται 
σ’ όσους ζητούν ν΄ αποδράσουν απ΄ 
τα «τεφρά αρρωστημένα σύνδρομα». 
Τους μαχητές που δεν αναλώνονται σε 
σικέ μάχες, του βαθυστόχαστους. Τους 
ονειροπόλους και τους ονειροπαρμέ-
νους. Τους νικητές των άνισων αγώνων. 
Τους προπονητές των ομάδων χωρίς 
όνομα.

... Κι ύστερα ήρθε η παρακμή. Τα κοι-
νά μας καλοκαίρια, σιγοψιθύριζαν «τα 
ψεύτικά τα λόγια τα μεγάλα» και μεις τα 
πιστέψαμε. Και πιο πολύ εγώ. Ήμουν 
εγώ το... αμερικανάκι βλέπεις. Εσύ την 
ψυχή σου μου έταξες, όμως τα κότσια 
σου δεν βάσταξαν για να εκπληρώσεις. 
Κι όταν αντρειώθηκες, εμένα πια άλλοι 

Χρονογράφημα
σίας αυτός χώρος σήμερα βρίσκεται 
στον βυθό του Αιγαίου Πελάγους αλλά 
στην Πλειστόκαινο Εποχή λειτουργού-
σε ως μια χερσαία γέφυρα που ανοιγό-
κλεινε ακολουθώντας τους κύκλους της 
κλιματικής αλλαγής και τις ακόλουθες 
ευστατικές και τεκτονικές μεταβολές. 
Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγ-
γιση η ερευνητική ομάδα επιχειρεί να 
αφηγηθεί και να ερμηνεύσει την ιστο-
ρία του ανθρώπινου πολιτισμού στο 
προϊστορικό Αιγαίο συνεξετάζοντάς 
την με την ιστορία του παλαιοπεριβάλ-
λοντος και του παλαιοκλίματος.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα από 
τα Ροδαφνίδια είναι λίθινα εργαλεία, 
αποκρούσματα και πυρήνες από δια-
φορετικές εκδοχές της Αχελαίας τε-
χνικής παράδοσης. Η εργαλειοτεχνία 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν αξι-
οσημείωτο αριθμό Μεγάλων Κοπτικών 

Εργαλείων, χειροπελέκεις, τρίεδρα και 
κοπείς. Πέραν της λιθοτεχνίας, λιγοστά 
μικροπαλαιοντολογικά κατάλοιπα, ορα-
τά μόνο με μικροσκοπική παρατήρηση, 
προέρχονται από την υγρή κοσκίνιση 
και την επίπλευση των ιζημάτων. Απο-
τελούνται από τα οστρακώδη Candona 
negleta και Iliocypris gibba, από θραύ-
σματα δοντιών τρωκτικών (οικογένειες 
Cricetidae, Arvicolidae), από θραύσμα-
τα κελυφών γαστεροπόδων και από γυ-
ρογονίτες χαροφύτων. Η παρουσία των 
δύο οστρακωδών και οι γυρογονίτες 
χαροφύτων καταδεικνύουν την παρου-
σία περιβαλλόντων γλυκού νερού στα 
Ροδαφνίδια. Η παρουσία οργανικών κα-
ταλοίπων είναι μικρή, συνεπώς η χημική 
σύσταση των ιζημάτων και η αποθετική 
ιστορία της αρχαιολογικής θέσης δεν 
ευνοούν τη διατήρησή τους.

Τα Ροδαφνίδια στο διάβα της ανθρώπινης παρουσίας
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μας στιγμές! Έτσι που νομίζαμε ότι 
είχαμε βρεθεί ξαφνικά σ’ έναν κόσμο 
λίγο πιο ψηλά απ’ αυτόν που ζούμε 
τώρα.

Κι ήρθαν στο μυαλό μου τα λόγια του 
Ελύτη: 

«Έλα λοιπόν απ’ την αρχή 
να ζήσουμε πάλι
Έλα λοιπόν να στρώσουμε το φως
Να κοιμηθούμε το γαλάζιο φως 
στα πέτρινα σκαλιά του Αυγούστου.
Ξέρεις κάθε ταξίδι ανοίγεται 
στα περιστέρια…»
Νοστάλγησα τα χρυσόξανθα μονο-

πάτια σου, τον ίσκιο της ευλογημένης 
σου ελιάς, τα ξωκλήσια σου, καταφύγια 
της ψυχής μου. Τις λουλουδιασμένες 
αυλές σου, τα γιασεμιά και τα φούλια, 
τα ανοιχτά σου παράθυρα, το άσπρο 
τριαντάφυλλο, που κάποιο χέρι άφη-
σε τρυφερά και δειλά στο περβάζι 
μου, την παλιά μου γειτονιά. Θέλω να 
ξαναδώ την αυλή του σπιτιού μας, την 
μπιγόνια της μαμάς μου και τα όμορφα 

χέρια της τα απογεύματα να μαζεύουν 
γιασεμιά. Για μένα!

Μου έλειψε αυτό το μοναδικό, το 
δικό σου αυγουστιάτικο φεγγάρι, που 
τις νύχτες πριν βουτήξει να κοιμηθεί 
στο ασημένιο κρεβάτι σου, στα γαλα-
ζοπράσινα αιγαιοπελαγίτικα νερά σου, 
έχει ραντίσει με ασημόσκονη όλα τα 
λιόδεντρά σου.

Θέλω να γίνει κάτι μαγικό, να μπορέ-
σω να σε χωρέσω στην αγκαλιά μου, να 
σε κρατήσω τρυφερά, να σε κανακέψω 
και να σου πω πόσο πολύτιμο είσαι για 
μένα.

Τελικά, όλες αυτές οι ομορφιές σου 
είναι δυνατόν να με καταδυναστεύουν;

Είναι η αγάπη; 
Η αγάπη δε γίνεται ποτέ λύτρωση;
Είναι η απουσία;
Είναι η μαγική στιγμή που γεννιέσαι σ’ 

αυτό το νησί και σφιχταγκαλιάζεσαι για 
πάντα μαζί του;

Ό,τι και να είναι, εγώ πάντα θα σε 
λέω: «Νησί μου, αγάπη μου!» 

Άποψη της Μυτιλήνης από το λιμάνι. Στο κέντρο η εκκλησία του Αγίου Θεράποντος

μου είχαν ανοίξει την αγκαλιά και... τα 
μάτια. Το ξέρεις όμως πως πάντα σαγη-
νευόμουν από κείνους που τους έλει-
πε η αυτοδυναμία. Που παρασύρονται 
από τα πάθη τους. Που σου αφιερώ-
νουν τη ζωή τους, έστω μισή και τσα-
κισμένη. Που σ’ αγαπούσαν πριν σε 
γνωρίσουν. Το ξέρεις πως ανήκα με 
πείσμα σ’ εκείνους που τολμούν να σε 
κοιτάξουν ολόισια στα μάτια, γιατί δεν 
έχουν τίποτα να κρύψουν.

Που δεν έχουν λύσεις για τίποτα. Που 
δεν περιμένουν κανέναν. Σ’ εκείνους 
τους λίγους που τολμούν ν’ αγρυπνούν 
μαζί σου στο ξενυχτισμένο παγκάκι για 

τα γρι - γρι που μπορεί να μην έρθουν.
Που μπαίνουν απρόσμενα στη ζωή 

σου και την κάνουν μπάχαλο, εκεί που 
πρώτα ήταν ένα απλό χάλι.

Ήσουν τότε όλα εκείνα. Και ξέμπαρ-
κος στην μελαγχολική γύμνια της Επάνω 
Σκάλας ήσουν. Και κάπου μου έμοιαζες 
στην ελληνική μου υπερβολή, τη στέ-
ρεη σαν ψαμμίτης λίθος, με τις βαθιές 
εγκοπές και τα σκληρά γδαρσίματα.

Και από πάντα απ’ όλα τούτα, μ’ έλε-
γες και... Ροδούλα...

Έτσι για πάντα να με λες. Για άλλα 20 
χρόνια.

Θυμήσου, ήταν τότε καλοκαίρι 1984.

Νησί μου... αγάπη μου!

Γράφει η Αναστασία Σαμαρέλλη

Σκέψεις.
Σκέψεις καθημερινές.
Είναι και κάποιες στιγμές που μένου-

με μόνοι οι δυο μας, Εσύ κι εγώ!
Η πρώτη σκέψη, οι πρώτες λέξεις: 

Μου λείπεις!
Μου λείπουν οι θάλασσές σου. Αυτές 

οι μπλε θάλασσές σου με βράχια. Τα 
κύματά σου άλλοτε να ξεκουράζονται 
στα χρυσογάλαζα ακρογιάλια σου κι 
άλλοτε να χορεύουν αγκαλιά με γοργό-
νες με τα άσπρα νυφικά τους κι άλλοτε 
κρυμμένα στα βράχια σου να κρυφα-
κούν, ίσως, γέλια και κλάματα κάποιων 

που κούρνιασαν να παρηγορηθούν κο-
ντά σου από τις απέναντι χαμένες πα-
τρίδες.

Μου λείπει η φιλόξενη αγκαλιά σου. 
Μα πιο πολύ το πανέμορφο λιμάνι σου. 
Τα καλωσορίσματα του. Τα όμορφα 
απογεύματα, το γλυκό σούρουπο, όταν 
ακουμπισμένη στα κίτρινα κάγκελά σου, 
καθηλωνόμουν και χανόμουν μέσα στη 
μαγική σου εικόνα, αιωρούμενη μέσα 
σε φως και χρώματα. 

Τότε ταξιδεύαμε μαζί σε κόσμους 
φανταστικούς, χρωματιστούς, εξω-
πραγματικούς. Στιγμές ονείρου! Δικές 
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Αυγουστιάτικες επισημάνσεις

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Τον Αύγουστο, το μήνα κατά παρά-
δοση αλλά και από συνήθεια πια, της 
χαλάρωσης, της ηρεμίας, της ελαφρά-
δας τον έχουμε κι άλλη φορά φέρει 
στο προσκήνιο. Πάντα όμως έχει κάτι 
καινούργιο να μας πει, να μας γοητεύ-
σει και για τούτο τον ξαναθυμόμαστε.

Ο Αύγουστος σύμφωνα με το σημερι-
νό Γρηγοριανό ημερολόγιο αντιστοιχεί 
κατά το ένα ήμισυ στον Εκατομβαιώνα 
και το άλλο ήμισυ στον Μεταγειτνιώ-
να του αρχαίου Αττικού ημερολογίου. 
Δηλαδή το πρώτο δεκαπενθήμερό του 
με το μήνα κατά τον οποίο γινόταν η 
μεγάλη θυσία των Εκατό βοών και το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο με το μήνα 
που τιμούσε την μετοίκιση του Θησέα 
από τον ένα δήμο των Αθηνών στον 
άλλο. Από τότε έμεινε και η συνήθεια 
οι Αθηναίοι να «μετακομίζουν» από μια 
γειτονιά σε άλλη και κατά συνέπεια να 
αλλάζουν και γείτονες. Μεταγείτνια.

Το όνομά του το πήρε από τον 
Αύγουστο Καίσαρα -αρχικά ονομα-
ζόταν Sextilis=έκτος- ο οποίος του 
έδωσε το όνομά του επειδή αυτό το 
μήνα οι εκστρατείες του και οι δου-
λειές του γενικότερα πήγαν περίφημα, 
όπως περίπου συνέβη με τον Ιούλιο 
-Quintilis=πέμπτος- από τον Ιούλιο 
Καίσαρα. Πληροφορίες ξαναειπωμένες 
τις οποίες καλό είναι να θυμόμαστε.

Το μήνα Αύγουστο τιμούμε και γιορ-
τάζουμε συμβάντα που επαναλαμβάνο-
νται κάθε χρόνο όπως την Κοίμηση της 
Παναγίας μας, την υπέρτατη γιορτή της 
Χριστιανοσύνης, πανελλήνια αλλά και 
ιδιαίτερα στην Αγιάσο του νησιού μας 

όπου η γιορτή παίρνει μορφή μεγάλου 
πανηγυριού.

Ομοίως απολαμβάνουμε το αυγου-
στιάτικο φεγγάρι που είναι ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό, σα νάναι πιο κοντά μας 
από κάθε άλλη φορά.

«Ο ήλιος του Μαγιού, τ’ Αυγούστου 
το φεγγάρι».

Αρχίζει ο τρύγος αλλά μελετούμε και 
τα μερομήνια, τις πρώτες έξι μέρες του 
μήνα για να μάθουμε τι καιρό θα κάνει 
όλο το χρόνο, παραδοσιακή συνήθεια 
που πλέον στραπατσαρίστηκε λόγω της 
περιβόητης κλιματικής αλλαγής.

Όμως έρχονται επίσης στο νου και 
θυμίσεις-άλλες θλιβερές κι άλλες όχι- 
για γεγονότα που έγιναν μόνο μια φορά 
τον Αύγουστο αλλά σημάδεψαν για πά-
ντα τη ζωή μας και τη διάθεσή μας.

Αύγουστο μήνα οι φασίστες Ιτα-
λοί τορπίλισαν άνανδρα, ανήμερα της 
Παναγίας, το αντιτορπιλικό «Έλλη» 
στην Τήνο αλλά και Αύγουστο μήνα οι 
Τούρκοι επιδόθηκαν στην αποτρόπαια 
πυρπόληση της Σμύρνης, όταν πια είχε 
καταρρεύσει το μέτωπο στη Μικρα-
σία (κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, το 
οποίο στην Ελλάδα ίσχυσε μέχρι και τις 
αρχές του έτους 1923).

Τον ίδιο μήνα επισκέφθηκε τη Λέσβο 
το έτος 1925, στις οκτώ του μηνός και 
ο περίφημος γλωσσολόγος και πρωτο-
ποριακός διανοούμενος Γιάννης Ψυ-
χάρης. Σπουδαίο γεγονός της εποχής. 
Ο γεροπλάτανος, ο λεβέντης γέρος 
όπως τον περιέγραψαν, με τον γαλλικό 
«αέρα», τη διάπλατη αγκάλη προς τον 
συνάνθρωπό του και την κλίση του... 

«να αγαπά τας ωραίας γυναίκας!»
Ο Ψυχάρης ήρθε στο νησί μας ξεχω-

ρίζοντάς το ανάμεσα από άλλα αξιόλο-
γα σημεία της χώρας γιατί εδώ ήδη κάτι 
φρέσκο είχε αλλάξει στην ατμόσφαιρα 
της διανόησης, είχε πέσει ο σπόρος 
του δημοτικισμού, οι ντόπιοι προπο-
ρεύονταν στα γράμματα και τις λογο-
τεχνικές αξίες.

Είναι αλήθεια, ο Αργ. Εφταλιώτης 
έκανε σπουδαία προπαρασκευαστική 
δουλειά πάνω στη γλώσσα ενώ η πε-
ρίφημη «Ορδή των βασιβουζούκων» 
αποτελούμενη από λαμπρά στελέχη 
της Μυτιληναϊκής κουλτούρας -Μυρι-
βήλης, Πρωτοπάτσης, Νικήτας, Λεφκί-
ας, Μολίνος, Σωτηράκης, Δελής κ.α.- με 
τον επαναστατικό και άναρχο τρόπο 
τους έβαζαν θεμέλια ριζικής αποκατά-
στασης της γλώσσας μας. «Είναι στίφος 
άγριον, απειθάρχητον, αντιαριστοκρα-
τικόν, αντισαντιμαλιστικόν, αντιλογιω-
τατιστικόν, αποστρέφεται τα κακά ποι-
ήματα, τα κοιμιστικά διηγήματα και τα 
χασμουριστικά γράμματα, ακόμα και 
την κακογραμμένην και αγράμματον 
δημοσιογραφίαν» απάντησε ο Μυριβή-
λης όταν ρωτήθηκε, ποια τέλος πάντων 
είναι αυτή η ξακουστή «Ορδή των βα-
σιβουζούκων». Δεν αποκλείεται ακόμα, 
αν και αυτό περισσότερο αφορά στους 
ακραίους μαλλιαρούς, να συνηγόρησαν 
και οι προοδευτικές-σοσιαλιστικές τά-
σεις του νησιού λόγω της προσφυγιάς 
που πρόσφατα είχε κατακλύσει τον 
τόπο και με τον τρόπο της αποζητούσε 
την κοινωνική αποκατάστασή της.

Σχετικά με την έλευση του Ψυχάρη, 
ο Ασημάκης Πανσέληνος στο ωραίο 
βιβλίο του «Τότε που ζούσαμε» με-
ταξύ άλλων, αναφέρει και τα ακόλου-
θα: «Έτσι παρουσιάστηκε τρεις φορές 
μπροστά στον λαό. Στις 13 Αυγούστου 
με θέμα ‘’Αρχές νεοελληνικής φιλολο-
γίας”. Στις 16 μίλησε για το “Ζήτημα το 
μεγάλο”. Και στις 20 πήρε μέρος και 

μίλησε, μαζί με άλλους ντόπιους, στο 
φιλολογικό μνημόσυνο για τον Εφτα-
λιώτη, τον Γιάννη Δελή και τον Αλβανό, 
τους πρώτους Μυτιληνιούς δημοτικι-
στές και για τον Δημήτριο Βερναρδά-
κη, που κάμποσοι πατριώτες μου (και 
οι Βασιβουζούκοι) τον θέλανε, σώνει 
και καλά, δημοτικιστή, επειδής έγραψε 
τον “Έλεγχο του ψευδαττικισμού”». Εν 
τούτοις, παρά τις προσπάθειες όλων, η 
δημοτική του Ψυχάρη δεν «πέρασε», 
δεν καθιερώθηκε σαν επίσημη γλώσ-
σα, διότι μια γλώσσα δεν μπορεί στα 
καλά καθούμενα, από τη μια μέρα στην 
άλλη να καλουπωθεί, να «επιβληθεί» με 
το έτσι θέλω, να «κατασκευάζει» λέξεις 
στο όνομα μιας νέας θεωρίας και να τις 
ενστερνίζεται ο απλός κόσμος που δεν 
τις έχει καν ξανακούσει. Να εμπεριέχει 
τουτέστιν ακρότητες οι οποίες γλωσσι-
κά δεν στέκουν, ξαφνιάζουν... Τελικά 
επεκράτησε η καθομιλουμένη, το μίγμα 
όλων των γλωσσικών τάσεων, με βάση 
βέβαια τη δημοτική, η οποία ικανοποιεί 
όλα τα γούστα.

Αυτή είναι η προσωπική γνώμη μου.
Ο Αύγουστος λοιπόν με τις εκπλήξεις 

του και τα ριζοσπαστικά γεγονότα του. 
Αρκετά όμως!

«Κάθι πράμμα στουν κιρό τ’ κι η κου-
λιός τουν Αύγουστου».

Λαογραφία
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Υλικά (για 4 άτομα)
1 κιλό σύκα ξερά (χρειαζόμαστε 8 
φλιτζάνες ζωμό)
1 φλιζ. ζάχαρη αν θέλουμε να είναι 
πολύ γλυκό ή όση θέλουμε
1 κλαδάκι αρμπαρόριζα, για το άρωμα
1 φλιτζ. Νισεστέ
1 φλιτζ, καρύδια χοντροτριμμένα
κανέλα σκόνη

Εκτέλεση
Από το βράδυ βάζουμε τα σύκα σε 
νερό να φουσκώσουν.
Την αλλη μέρα, τα βράζουμε ελαφρά να 
βγάλουν το ζουμί με το μέλι τους.

Κατόπιν τα στραγγίζουμε καλά να φύ-
γουν και τα σποράκια και μετράμε 8 
φλιτζάνια ζωμό. Ρίχνουμε στον ζωμό 
την ζάχαρη, το νισεστέ, την αρμπαρό-
ριζα και τα ανακατεύουμε αρκετά μέχρι 
να λιώσει καλά ο νισεστές.
Αμέσως μετά τα βάζουμε σε χαμηλή 
φωτία και τα ανακατεύουμε συνεχώς 
για να μη σβολίασει.
Όταν πια αρχίζει να πήζει, τότε το 
βάζουμε σε μπολάκια, βάζοντας απο 
πάνω, τα καρύδια και την κανέλλα.
Είναι μια εύκολη συνταγή και το αποτέ-
λεσμα θα σας ενθουσιάσει.
Καλή επιτυχία!

Καλή όρεξη!

Αλευριά από σύκα ξερά

Παραδοσιακή Συνταγή Μυτιλήνης
(Η συνταγή είναι από το Παλαιοχώρι Πλωμαρίου...
Την επιμελήθηκε η κ. Ελένη Κουτρή...)

Πρόσωπα Πρόσωπα
Ό,τι αγάπησε…

Στη Ντόρα Πολίτη

Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

Αγάπησε αυτή την πόλη. 
Τις μέρες της τις φωτεινές που εγκυ-

μονούσαν εκπλήξεις. Τις αισθησιακές 
νύχτες της που ο Θεός και τ’ άστρα 
κρέμονταν πιο κοντά της... Την ασχήμια 
που χάνονταν μέσα στα παιχνιδίσματα 
του νερού και των ματιών... Τα τσιμε-
ντένια αδιέξοδα της Χρυσομαλλούσας. 
Το απλό δωματιάκι που ξεχείλιζε παρα-
δεισένια θαλπωρή στην Ασκληπιού και 
Πρωτοπάτση γωνία... Τις πόρτες με τα 
μπρούτζινα ρόπτρα... Τη μελαγχολική 
γύμνια της Επάνω Σκάλας. Τα ασάλευτα 
νερά του λιμανιού της... κι εκείνα τα πα-
ρατημένα τα καραβόσκοινα που... πάντα 
θα «ξανθαίνουν στον ήλιο»! Την προ-
σωρινή και ύποπτη μοναξιά των νότιων 
προαστίων της. Τον κόσμο της, το λιτό 
και τον ασπρόμαυρο... Την ξέφρενη ελ-
ληνική υπερβολή... Τις βαθιές εγκοπές 
και τα σκληρά γδαρσίματα (στα γδαρσί-
ματα, ιδίως σ’ αυτά... Έμοιαζαν!)

Αγάπησε αυτή την πόλη.
Τους ανθρώπους της. Τους βαθυστό-

χαστους, τους ονειροπόλους και τους 
ονειροπαρμένους. Τους νικητές των 
άνισων αγώνων! Αυτούς που πίστεψαν 
στα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»! Κι 
εκείνους που παραδίνονταν στα πάθη 
τους. Αυτούς που την κοίταξαν ολό-
ισια στα μάτια, γιατί δεν είχαν τίποτα 
να κρύψουν... Κι εκείνους που της αφι-
έρωναν τη ζωή τους, έστω μισή και...
τσακισμένη.

Μα, πιο πολύ τους Έρωτες! Τους τό-
σους έρωτές της! Τους εξ αποστάσεως 
και τους εξ επαφής. Ναι, τους έρωτες 
που δεν είχαν λύσεις για τίποτα. Άλλο-
τε ασυμβίβαστους και σκληρούς. Άλ-
λοτε τρυφερούς κι αλαφροΐσκιωτους. 
Μα πάντα απαιτητικούς και αδηφάγους. 

Αυτούς που μπήκαν απρόσμενα στη 
ζωή της και την έκαναν μπάχαλο. Οι 
έρωτές της. Τα λάθη και τα πάθη της 
και... μια ζωή που έπαψε να διαδραμα-
τίζεται ερήμην της.

Δεν είναι που δε γράφει πια η Ντό-
ρα. Είναι που περνά απ’ το μυαλό της 
η ιδέα πως τα γραφτά της ανήκουν και 
ταιριάζουν πλέον σε έναν άλλο κόσμο. 
Και ποιος θα κάθεται, λέει, τώρα πια 
να διαβάζει τα δικά της λόγια τα αλα-
φροΐσκιωτα και τα ψυχοδαρμένα που 
τα ξεστομίζει έτσι για να μη ξεχνιέται 
στην ανεμοζάλη της ρουτίνας. Πού να 
’ξερε και πού να φανταζόταν πόσο έλ-
λειψη μας κάνουν ακριβώς τώρα, σε 
τούτους τους χαλεπούς κι αλλόκοτους 
καιρούς της αβεβαιότητας και της κρί-
σης. Κι ύστερα λέει, έρχομαι εγώ, ο 
Στράτος και την... ξεστρατίζω! Παίρνω 
τα λόγια της (όσα μπόρεσα να σώσω 
και να κρατήσω) και τα καλωσορίζω και 
τα σηκώνω σαν σε βελουδένιο ξάρτι 
και τα ταξιδεύω στα μάτια, στο λογισμό 
και στην αγάπη των αναγνωστών μου. 
Και όχι μόνο αλλά βάζω στη τρυφερή 
μου αγκαλιά τα ξεγδαρμένα λόγια της 
με τις βαθιές εγκοπές, σαν ψαμμίτης λί-
θος που της μοιάζει, ομολογεί, κυρίως 
στις... εγκοπές!

Ωστόσο εγώ, αυτό που στ’ αλήθεια 
ήθελα, ήταν να την ευχαριστήσω μόνο, 
για όλα αυτά τα πολύτιμα αποθέματά 
της, τα ανομολόγητα που μου εμπι-
στεύτηκε και... γίνηκαν από μένα λόγια. 
Να της πω ότι έχει την άπειρη αγάπη 
μου και την αμέριστη εκτίμησή μου.

Να λοιπόν, που τελικά εγώ ξεστρά-
τισα και ξέφυγα απ’ το θέμα που δεν 
ήταν άλλο παρά η πόλη που αγάπησε 
με πάθος: Η Μυτιλήνη της!
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Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

ΑΝΘΡΩΠΕ

Άνθρωπε,
σε σένα μιλώ που μοχθώντας πασχίζεις

να κάνεις τη μέρα διπλή και μεγάλη.
Εσύ, που θαρρείς πως τα χρόνια κυνηγούν

ασταμάτητα το ένα το άλλο, και δεν κοντοστέκεσαι
στο περιβόλι που κάρπισε, στο παιδί που μεγάλωσε,
στο νιο που άσπρισε, στο χελιδόνι που χτες ξανάρθε.

Άνθρωπε,
στάσου για λίγο στο σπίτι εκείνο που θρηνούν τη ζωή.

Τότε θα δεις πως ντύνεται η νύχτα
αλλιώτικο χρώμα απ’ τη μέρα,

και τ’ αστέρια της συχνά τραγουδούν
τα βράδια εκείνα τα καλοκαιρινά

που γλυκά χαμηλώνουν και σκεπάζουν τις στέγες.
Θα δεις, πως η γλάστρα σου ξύπνησε απ΄τη νάρκη της λήθης
κι ένα άσπρο, νιογέννητο ανθάκι, σου γνέφει... πως υπάρχεις!

Σφίξε τον χρόνο γερά στ’ αδύναμα χέρια σου
τότε θα νιώσεις ζεστή τη ζωή να κυλά απ’ τα δάχτυλα ανάμεσα.

Κράτα τον χρόνο με σεβασμό κι ελπίδα...
Αξίζει που ζεις πιότερο ακόμα, απ’ όλα εκείνα τα φαύλα

που πασχίζεις, σαν πολύπαθος δούλος, να φτάσεις.
Άνθρωπε,

αύριο, ένας ήλιος καινούριος θ’ ανατείλει για σένα.
Κράτησέ τον εκεί στα μεσούρανα ακίνητο

και φώναξε σ’ όλον τον κόσμο
για ν’ ακούσεις εσύ πρώτα- πρώτα:

« Θεέ μου, και σήμερα υπάρχω.
Σ’ ευχαριστώ... μόνο γιατί υπάρχω!»

Ελένη Κονιαρέλλη -Σιακή

Η βάβω του Μολύβου
Επήρ' η βάβω αγκαλιά,
το ξένο το βλαστάρι
και τού 'δινε γουλιά-γουλιά
γάλα , να το καλμάρει.

Μα ατέλειωτο της προσφυγιάς,
τ' άμοιρο ψυχομέτρι,
οργώνει μνήμες της γιαγιάς, 
όπως τη γη, τ' αλέτρι.

Και σεις του κόσμου οι ταγοί,
χορτάτοι στον οντά σας,
ξαναμοιράζετε τη γη,
με τα συμφέροντά σας!

Και πώς το γάλα το …πικρό
τον πόνο να γλυκάνει,
κι αυτό το άγουρο μωρό,
ποια μοίρα, θα μοιράνει;;;

Και σεις, του κόσμου οι ταγοί,
χορτάτοι στον οντά σας,
ξαναμοιράζετε τη γη,
για τα συμφέροντά σας!!! 

Γιάννης Παπάνης

Νυχτερινό εξιτήριο
Τα πέτρινα τα χρόνια της σιωπής
τις σκέψεις του εσμίλευε
μ' απίστευτη στοργή
μες στην ανυπαρξία
φωνές ξεχωριστές,
όνειρα τόσο αληθινά

απόκρυφα γεμάτα φως,
που μόνο ένας σαλός
τους δίνει αξία.
Μα σαν η νύχτα έπεφτε απαλά
μες στο Φρενοκομείο
σαν πεταλούδα ξένοιαστη
φτερούγιζε η ψυχή του
σ' εκείνο το περίτεχνο
χανότανε γλυπτό
ένα βωμό μαρμάρινο
στο Πρώτο Κοιμητήριο
που εστοίχειωνε μαζί του.

Γιώργος Μεταξάς

Το σχήμα του πολέμου
Δεν κρατώ στα χέρια
το σχήμα, ούτε το μέγεθος του 
πολέμου
για να μπορέσεις να το νιώσεις.
Δεν μπορώ να φυλακίσω στ΄αυτιά μου,
ασυνάρτητες φωνές αγωνίας
για να σου στείλω τον απόηχό τους.
Κοίταξε όμως, πως ακολουθεί τρεχάτος 
ο κεραυνός την αστραπή
στις χειμωνιάτικες, ανίσκιωτες νύχτες...
Και θυμήσου,
το απροστάτευτο ελάφι στο δάσος,
καθώς αδύναμα πασχίζει να κρυφτεί
απ΄των κυνηγών τα βόλια που από 
παντού,
ενεδρεύουν τη ζωή του...
Και σκέψου,
πως αυτός... αυτός είναι ο πόλεμος!

Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή
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Ιστορικές πλάνες  

Φίλοι λαοί, ανύπαρκτοι.
Συγχρωτισμός συμφερόντων μόνο! 
Όντως, δεν διδαχτήκαμε σωστά
των συμμάχων την ιστορία.

Αυτοί που εικάζαμε εκλεκτούς,
κατέσφαζαν κατά καιρούς 
τους γείτονες, τους διπλανούς.
Εμάς θα λυπηθούνε;

Στο σχολείο μαθαίναμε,
πόσο μας εκτιμούνε,
ως Έλληνες, φυσικά, 
για τους αρχαίους προγόνους!

Τώρα μας λείπουν οι σοφοί,
οι Λεωνίδες, οι στρατηλάτες
ο κραταιός στόλος.
Μας μείναν μόνο οι Εφιάλτες.

Δήμητρα Τοκατλή

Μες του καλοκαιριού 
τ΄απομεσήμερο
Γυμνοί, από τη θάλασσα γυρνούνε 
οι κολυμβητές
και θάλασσα και νιότη σύγκαιρα 
μοσχοβολούνε.
Ξυπόλυτοι και λιοκαμμένοι, 
χωρίς ίχνος ντροπής...
Τα γέλια τους στα κύματα του ήχου 
ταξιδεύουν,
ανάκατα με της θάλασσας τον φλοίσβο, 
τον ακάματο.
Και σαν περνούνε την πλατιά 
τη λεωφόρο,

ανάμεσα στην ακροθαλασσιά 
και το χωριό,
κύματα-κύματα μες τη θολούρα 
του μεσημεριού,
που τρεμοπαίζει στην κάψα 
τ΄απογέματος,
στις φτέρνες των ποδιών ακροπατούν,
σαν γάτες, που περνούν έναν βρεγμένο 
δρόμο.
Ποτέ όμως αδιάφοροι! Και νιώθουν 
πάντα,
καυτή του ήλιου την ανάσα 
στις γυμνές τους πλάτες..
Πάντα τους τυφλωμένοι απ' 
τ΄αντιφέγγισμα,
απ΄τ΄άσπρα στις κολώνες μάρμαρα...

Αριστείδης Θ.Γέρου 
(Μετάφραση από τα Αγγλικά Γιάννης 

Δ.Παπάνης) 

Καρδιά, ταξίδεψε με
Ας είναι τα ταξίδια της καρδιάς 
ευτυχισμένα. 
Καρδιά ταξιδεψέ με απόψε στ’ όνειρό, 
στις τρυφερές τις αναμνήσεις, 
στις ώρες που ο ήλιος ανατέλλει, 
εκεί που είδα το φως εκεί που 
μεγάλωσα 
και η καρδιά φτερούγισε για την πρώτη 
αγάπη.
 
Καρδιά, ταξιδεψέ με απόψε 
στα μυρωδάτα χώματα του τόπου μου, 
στις ρεματιές και στα τσαμλίκια, 
στα σχίνα και τις πολύχρωμες τις 
λυγαριές, 
στις δαντελένιες τις ακρογιαλιές, 

με τα κρουστά τα βότσαλα, 
το κύμα τ’ αφρισμένο.
Να σεργιανίσω! 
Να γευτώ ολόκληρη την ομορφιά του 
τόπου μου, 
κοντά στο μόχθο των ανθρώπων που 
αγαπώ. 
Καρδιά, ταξίδεψέ με. 

Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή  

Εγκώμιο Μικράς Ασίας
Άλλους Θεούς ανάστησες στους 
σύγχρονους αιώνες,
βαθιές οι ρίζες στύλωσαν του κόσμου 
τους πυλώνες.
Για ποίων δόλιους σκοπούς τα μνήματα 
ετοιμάζεις ;

Δάφνη που στέφεις τους νεκρούς και 
τους δειλούς 
τρομάζεις.

Ελευθερία και σταυρός και νεκρούς 
ανασταίνει,
ζυγός και χάλκευε δεσμά, τους ήρωες 
αξαίνει.

Ήπιες της πίκριας τους λυγμούς στης 
λήθης το μεθύσι,
θυσίες και μίση σφράγισαν την 
ασύμμετρη λύση.

Ιδέστε τους αμαρτωλούς της 
ατιμωρησίας,
Κιότιδες που προσκύνησαν λύτρα της 
προδοσίας.

Λαγούτα και λυράρηδες κι οι πόλκες 
σταματήσαν,
Μάνες και χήρες το χορό με τους 
νεκρούς εστήσαν.

Νύχτες ορδών πυρπόλησαν, πρωτινά 
μεγαλεία,
ξένους στρατούς για να ταφούν σε 
κοινά μαυσωλεία.

Όνειρα φρούδα στόμωσαν, καθώς 
χρησμός τ’ ορίζει.
Πολύ σκληρός ο πόλεμος αθώων ψυχές 
θερίζει.

Ρίγη τρόμου πλημμύρισαν, χωρίς να το 
προείδεις,
Σταυρούς στις στράτες τ’ ουρανού και 
στα κρημνά της Ίδης.

Τους δύστηνους καιρούς μετρά, 
δυσοίωνον βήμα,
υγρός τάφος ανέκοψε των αρίστων 
το νήμα.

Φωνές ζεφύρων έθραυσαν
των μητέρων τους γόους,
χωρίς ποσώς να στοχαστούν, 
οι σφαγείς τους αθώους.

Ψυχές μαρτύρων λάμπρυναν με φως 
την οικουμένη, 
Ω των γενναίων αδούλωτη, 
πατρίδα ματωμένη!

Χαίρε πάλαι ποτέ και νυν, 
αιώνια Μικρασία!!

Μήτσος Τσιάμης
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Όταν δεν έχεις τι να πεις…
Τότε μπορείς να ονειρευτείς
εκείνα που δεν έκανες
και όφειλες να κάνεις.
Και προ παντός μην απορείς
πώς βρέθηκες εκεί
πώς άργησες και τώρα πια δε φτάνεις.
Πέρασαν μπρος σου μέρες σκοτεινές,
φωτιές γεμάτες και κραυγές,
περάσαν χρόνια
μα εσύ κρυμμένος στη σκιά
αγνάντευες
ξανά το χτες και πρόσμενες
τ’ αηδόνια.
Δεν έχει βήμα πια για σε δεν έχει οδό
τα χνάρια σου τα σβήσαν άλλα χνάρια
άσε λοιπόν τα νιάτα να διαβούν
να αγωνιστούνε να χαρούν
και ζήσε εσύ μακάρια.

Γιώργος Κόμης

Χαμηλές γειτονιές
Στις χαμηλές γειτονιές.
Απόψε σέρνεται ένα φεγγάρι
ματωμένο.
Άβυσσος οι άδειες αγκαλιές.
Κουράστηκα στο σκαλοπάτι
να σε περιμένω.
Του κόσμου τα παράπονα.
Βρεμένα ρούχα.
Στα σύρματα απλωμένα.
Άλλοι τα λεν παράλογα.
Τύχες που τις είχα.

Κι άλλοι απ’ το Θεό γραμμένα.
Συννεφιασμένες Κυριακές.
Θάρθουν ακόμη πιο σκληρές.
Στους δρόμους που τραγουδήσαμε 
τη ζωή.
Κι εμείς δυο άστρα παγωμένα.
Πάνω από σπίτια με σταυρό
σημαδεμένα.
Μα ρίχνουμε στη φωτιά
σώμα και ψυχή.
Ξεφτιλισμένες διαδρομές.
Μετρούν ανάγκες και πληγές.
Στους κήπους που μοιραστήκαμε
το φιλί.
Μοιάζουμε με δέντρα πετρωμένα.
Μαύρα πουλιά με φτερά
ντουφεκισμένα.
Τα δικά μας βάσανα
χωρίς τέλος και αρχή.
Απαγορευμένες προσευχές.
Πάνω μας του κόσμου οι ενοχές.
Στα υπόγεια που κρύψαμε το κρασί.
Περάσαμε εποχές με καταχνιά.
Γεράσαμε σε νοικιασμένη γωνιά.
Βάλαμε τα όνειρα κάτω απ’ το χαλί.

 Άρης Ταστάνης

Μια ιστορία
Της ερημιάς μου ο μίσχος
και του νου μου
ο λυγερός βλαστός.
Και γέρνω εμπρός σου,
στου προσκυνητή το μεγαλείο
αναρριγώντας.

Κανείς πιο ωραίος
απ’ τον προσκυνούμενο,
παρά μονάχα ο προσκυνητής.
Πλούτος του,
τα υπάρχοντά του της ψυχής
από την ώρα πια
που δεν τα ορίζει.
Κι είν’ η ψυχή μου ασκητική.
Μα ειν’ αρχόντισσα ιστορία
η σιωπή της.
Και μέσα μου εσύ,
πανήγυρις των πανηγύρεων,
και μυροβλύτης...

Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

Πώς να ξεχάσω…
Χαιρετισμός στη Λέσβο

Απ’ τον καιρό που μίσεψα και ξένος σ’ 
αγροικώ
καθώς το φως της Αττικής ξεστράτισε 
το νου μου
πώς να σε φτάσω, πες μου πώς, νησί 
μου αιολικό
σμαραγδί τ’ ουρανού μου;

Πράος μου γνέφει ο ήλιος σου πέρ’ απ’ 
την Αμαλή
ξαγέρι του Μακρύ Γιαλού, των 
Γατελούζων κάστρο
πώς να ξεχάσω το φεγγάρι εκείνο στου 
Απελλή
της τραμουντάνας τ’ άστρο;

Ανάβρα μου - πώς να σε πω - λαχτάρα 
ερωτική
κύμα με πας στο πέλαγο, ξάρτι και 
φινιστρίνι
μεθώ με την απίθανη της Ψάπφας 
μουσική
π΄ολημερίς με πίνει…

Όθε με κράζει η θύμηση, μαχαίρι 
κοφτερό
πετώ τ’ αψήλου κι έρχομαι διαβατικό 
ξεφτέρι
χαράζω ρότα στο νησί με πρίμα τον 
καιρό
τάμα μου κι αγιοκέρι.

Βράχος με λιώνει ο μισεμός, σαράκι και 
βραχνάς
άγνωροι μ’ αντιχαιρετούν κι όλοι οι δικοί 
μου ξένοι
ψάχνω να σε ‘βρω στ’ όνειρο, μα εσύ 
με προσπερνάς
έγνοια που μ΄ αρρωσταίνει.

Ας ήταν στ’ άγιο χώμα σου να ‘ρχόμουν 
μια στιγμή
μες στο χρυσάφι της ελιάς παιδί να σε 
προφτάσω
του παιδεμού κι αν μ’ άσπρισαν χίλοι 
πικροί καπνοί
πες μου πώς να ξεχάσω;...

Δημήτρης Νικορέτζος
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Γιώργος Χ. Ψωμαδέλλης
«Πατρός ορφανός και θύμα”
 Ιδιωτική έκδοση
Μυτιλήνη 2022

Λένε πως όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, 
σιγά-σιγά χάνει την εξάρτηση ή το ενδι-
αφέρον κυρίως για τα πρόσφατα δρώμε-
να, θυμάται όμως με απόλυτη ακρίβεια 
τα πολύ παλιά συμβάντα, με ανατριχια-
στικές λεπτομέρειες, τις κουβέντες που 
ειπώθηκαν κάποτε, τις κινήσεις των συ-
νομιλητών, τους μορφασμούς των ακόμα 
ή τα επιπόλαια πράγματα που έλαβαν 
χώρα κάπου κάποτε. Η διαπίστωση είναι 
λυπηρή αλλά πραγματικά εντυπωσιακή.

Πρόκειται για τις περιβόητες αναμνή-
σεις που ολοένα πιέζουν, άλλοτε το 
συναίσθημα και άλλοτε τη συνείδηση 
και αποζητούν επιτακτικά να απελευθε-
ρωθούν, να φύγουν από τα εσώψυχα  και 
να πάνε κάπου αλλού να ενοχλήσουν ή 
να κουρνιάσουν. Πού;

Ίσως σε κάποιον καλοπροαίρετο 
αποδέκτη που θα αφιερώσει τον καιρό 
του συμμεριζόμενος προβληματισμούς 
τρίτων. Τουτέστιν να γίνουν ένα ανά-
γνωσμα, συνήθως καλοδεχούμενο που 
φέρνει ταυτόχρονα την ανακούφιση και 
την απελευθέρωση σ’ αυτόν που τόσα 
χρόνια τους κουβανούσε μέσα του.

Παρατηρείται ότι από τα διάφορα 
βιβλία που κυκλοφορούν, ένα μεγάλο 
ποσοστό τους ανήκει σ’ αυτή τη κατη-
γορία, όπου ο συγγραφέας πασχίζει να 
«παραδώσει» αυτά που τον βαραίνουν 
για χρόνια, άλλοτε με πεντακάθαρο 
τρόπο, άλλοτε με μπόλικη λογοτεχνική 
κάλυψη, στον αναγνώστη.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο κινούμενος 

ο φίλος Γιώργος Ψωμαδέλλης έδωσε 
στη δημοσιότητα το συμπαθητικό πό-
νημά του «Πατρός ορφανός και θύμα 
πολέμου».

Πρόκειται για μια γλαφυρή αφήγηση 
που την χαρακτηρίζει ο πνευματώδης 
τρόπος έκφρασης, η εντυπωσιακή λε-
πτομέρεια, το συναίσθημα και προπα-
ντός, εκεί ανάμεσα ο σεβασμός και η 
αναγνώριση στην αιώνια μητέρα,

Ο συγγραφέας μιλά για την παιδική 
και εφηβική του ζωή στο χωριό και δεν 
αφήνει ούτε μια πέτρα να μη σηκώσει 
αναφορικά με τις συνήθειες των χωρια-
νών, με τα βάσανά τους στις δύσκολες 
εποχές, την εφευρετικότητά τους, τις 
δοξασίες της απλής ζωής, τα λίγα καλά 
και περισσότερα άσχημα, όλα τούτα με 
ειλικρίνεια και αυτοέλεγχο.

Και το σημαντικότερο όλων, δίνει το 
μήνυμα της αντοχής και αυτοπεποίθησης 
που μορφοποιείται και ξεπετάγεται μέσα 
από την απλοϊκή αφήγηση. Η μάθηση 
από την καθημερινότητα, η αξιολόγηση 
των γεγονότων, η διδαχή κυρίως για έναν 
άγνωστο και σκληρό μελλοντικό αγώνα. 
Κι ο συγγραφέας εδώ τα καταφέρνει 
περίφημα.

Κάπου ο Ψωμαδέλλης στο βιβλίο του 
σημειώνει ότι τούτο -το πόνημά του- 
ίσως να μην έχει λογοτεχνική αξία γιατί 
εμπεριέχει θλίψη.

Φίλε Γιώργο αναλογίσου πόσα περί-
φημα έργα γράφτηκαν βασισμένα στη 
θλίψη, στον πόνο, στην απογοήτευση. 
Η λογοτεχνία, ιδιαίτερα αυτά, πάντα τα 
αγκαλιάζει με στοργή.

Συγχαίρουμε την προσπάθεια του 
συντοπίτη μας με την ευχή και για νέες 
απόπειρες.

Στρατής Αλ. Μολίνος

Αριστείδης Καλάργαλης
“Μονόφυλλα”
Ποιήματα
Εκδόσεις Εύμαρος
2022

Η ποιητική συλλογή 
“ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ” είναι 
η τρίτη του Αριστείδη 
Καλάργαλη.

Περ ι λαμβάνε ι  49 
ποιήματα μικρής φόρ-
μας συλλεγμένα από 
«τα άγραφα φύλλα της 

ζωής» των ποιητών καθώς γράφει ο ίδιος.
Εντοπίζουμε στίχους στοχασμού για 

τον Χρόνο, τον Έρωτα, την Ποίηση, 
οι οποίοι συνυπάρχουν με μια διάχυτη 
αγωνία, και ερωτηματικά ακόμα και σε 
ποιήματα θετικής αύρας. Οι λέξεις, οι 
στίχοι κάποτε φέρνουν αγαλλίαση κι 
άλλοτε, ως καρφιά δίχαλα, ασκούν πίεση 
στις σκέψεις μας.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο 
Αριστείδης Καλάργαλης γεννήθηκε στον 
Σκόπελο Λέσβου. Δίδαξε στη Μέση και 
στη Δημοτική Εκπαίδευση. Εργάστηκε 
στο δημόσιο και ιδιωτικό ραδιόφωνο 
ως δημοσιογράφος και δημιουργός 
εκπομπών, με αντικείμενο το βιβλίο και 
τη λογοτεχνία.

Από το 1989 δημοσιεύει δοκίμια, 
επιφυλλίδες κοινωνικού σχολιασμού, 
παρουσιάσεις βιβλίων σε εφημερίδες 
και περιοδικά της Λέσβου, και κατά 
περιόδους της Αθήνας.

Από το 2014 γράφει κείμενα στην 
Εφημερίδα των Συντακτών.Έχει γράψει, 
επίσης, βιβλία με ποίηση, δοκίμια και 
μελέτες.

Στοιχεία έκδοσης:
Σχήμα 14Χ21, σελίδες 36, τιμή 7 ευρώ 

(με ΦΠΑ).
Το εξώφυλλο και τη προμετωπίδα 

σχεδίασε η Αλίκη Κακουλίδου σε έργο 
του Δημήτρη Σεβαστάκη.

Που θα τα βρείτε Βιβλιοπωλεία: Πο-
λιτεία, Πρωτοπορία, Ιανός (και Θεσσα-
λονίκης).

Η ποιητική συλλογή «Μονόφυλλα» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος.

Θ.Α.Π.

Σταύρου Τσακυράκη
«Ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ»
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
Κρήτη 2021

Τη Δευτέρα 6 Ιουνί-
ου, στον αρχαιολογικό 
χώρο της Αρχαίας Αγο-
ράς Αθηνών, Ανδριανού 
24, Μοναστηράκι, πα-
ρουσιάστηκε το βιβλίο 
του αείμνηστου συμπα-
τριώτη μας, καθηγητή 

Σταύρου Τσακυράκη, «Ελευθερία του 
λόγου στις ΗΠΑ».

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα 
της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία 
και απεύθυνε χαιρετισμό.

Το βιβλίο «Ελευθερία του λόγου στις 
ΗΠΑ» του Σταύρου Τσακυράκη είναι 
ένα βιβλίο-ορόσημο, όχι μόνο για την 
ελληνική θεωρία του συνταγματικού 
δικαίου, αλλά και γενικότερα για την 
ελληνική νομική επιστήμη.

Σκοπός του είναι να αναδειχθεί η κε-
ντρική θέση της ελευθερίας του λόγου σε 
μια φιλελεύθερη, δημοκρατική κοινωνία, 
να εξαρθεί η αναγκαιότητα ύπαρξής της, 
ακόμη και όταν ο εκφερόμενος λόγος 
είναι απεχθής ή εξόχως ενοχλητικός. 
Αφορμή για γόνιμες επεξεργασίες και 
σχόλια που αφορούν τη σύγχρονη ελ-
ληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία και τους 
προβληματισμούς για την ελευθερία της 
έκφρασης, το βιβλίο και η προσωπικότητα 
του Σταύρου Τσακυράκη δίνουν την ευ-
καιρία για πλούσιους προβληματισμούς.

Θ.Α.Π.
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Επιστήμη

Διατροφή και ύπνος:
Πώς ο ύπνος επηρεάζει την απώλεια βάρους;

Γράφει η Μαρία Μαντζώρου
Διαιτολόγος – διατροφολόγος

Έχετε παρατηρήσει, ότι όταν δεν κοι-
μάστε αρκετά τρώτε πιο πολύ και ότι 
δυσκολεύεστε να χάσετε βάρος; Δεν 
είστε μόνοι, καθώς και η έρευνα αυτό 
δείχνει!

Επιδημιολογικές μελέτες συνδέουν 
τη μειωμένη χρονική διάρκεια ύπνου 
με την παχυσαρκία. Μετα-αναλύσεις 
σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης 
παχυσαρκίας αναδεικνύουν, ότι και ο 
αυξημένος και ο μειωμένος χρόνος 
ύπνου σχετίζονται με αυξημένο κίνδυ-
νο εμφάνισης παχυσαρκίας, κατά 4% 
και 45%, αντίστοιχα!

Η μειωμένη χρονική διάρκεια ύπνου 
σχετίζεται με αυξημένη πρόσληψη τρο-
φής & θερμίδων. Έχει παρατηρηθεί αυ-
ξημένη κατανάλωση κατά 300-550 kcal 
ημερησίως. Παράλληλα, παρατηρείται 
και συσχέτιση με υψηλότερη πρόσλη-
ψη λιπαρών, χαμηλότερη πρόσληψη 
φρούτων και χαμηλή ποιότητα διατρο-
φής, ακατάστατα γεύματα και κατανά-
λωση ενεργειακά πυκνών σνακ το βρά-
δυ. Αντιθέτως, η αύξηση του ύπνου σε 
άτομα που κοιμούνται λίγες ώρες φαί-
νεται να οδηγεί σε μείωση πρόσληψης 
ελευθέρων σακχάρων, λίπους & υδα-
τανθράκων!

Μια μετα-ανάλυση μελετών εξέτασε 
την επίδραση της μερικής στέρησης 
ύπνου στην ενεργειακή πρόσληψη (πό-
σες θερμίδες τρώμε) και δαπάνη (πό-
σες θερμίδες καίμε). Ενώ ο βασικός 
μεταβολισμός και η ενεργειακή δαπά-

νη έμειναν αμετάβλητα, παρατηρήθηκε 
αύξηση στην ενεργειακή πρόσληψη, 
καθώς και στην πρόσληψη λίπους, με 
μείωση στην πρόσληψη πρωτεΐνης. 
Άλλη μετα-ανάλυση και μελέτες δεί-
χνουν μια τάση και μια μικρή αύξηση 
στην ενεργειακή δαπάνη, η οποία όμως 
είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με 
την παρατηρούμενη αύξηση στην ενερ-
γειακή πρόσληψη.

Αναφορικά με την επίδραση στην 
απώλεια βάρους, σε άτομα που ακο-
λουθούν πρόγραμμα για απώλεια βά-
ρους, περίπου 1 ώρα ύπνου λιγότερη, 
5 φορές την εβδομάδα οδήγησε σε 
μικρότερη απώλεια λίπους, ενώ μα-
κροπρόθεσμα, αύξηση στο σωματικό 
βάρος έχει συσχετιστεί με ύπνο διάρ-
κειας <6 ή >8 ωρών.

Φυσικά και η ποιότητα ύπνου παίζει 
ρόλο. Η μελέτη MedWeight έχει δείξει 
ότι άτομα με καλύτερη ποιότητα ύπνου 
είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν την 
απώλεια βάρους τους, ενώ άλλη μελέ-
τη έχει δείξει ότι η χαμηλή ποιότητα 
ύπνου σχετίζεται με μικρότερη απώ-
λεια λίπους!

Τι μπορούμε να κάνουμε για την βελ-
τίωση του ύπνου; Η απάντηση είναι 
στην υγιεινή του ύπνου #sleephygiene.

To National Sleep Foundation (https://
www.sleepfoundation.org/articles/
sleep-hygiene) συστηνει:

Ο μεσημεριανός ύπνος να διαρκεί 

μέχρι 30 λεπτά. Δεν μπορεί να συμπλη-
ρώσει τον ανεπαρκή βραδινό ύπνο!

Να αποφεύγεται η καφεϊνη και η νι-
κοτίνη τις ώρες κοντά στον βραδινό 
ύπνο, ενώ μέτρο χρειάζεται και στην 
κατανάλωση αλκοόλ.

Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην 
καλύτερη ποιότητα ύπνου, αλλά οι πολύ 
έντονη άσκηση ενδέχεται να επηρεάσει 
αρνητικά τον ύπνο

Να αποφεύγονται τρόφιμα που μπο-
ρεί να επηρεάσουν τον ύπνο, όπως 
βαριά, λιπαρά, καυτερά γεύματα και 
τρόφιμα που μπορεί να επιφέρουν γα-
στρο-οισοφαγική παλινδρόμηση ή δυ-
σπεψία.

Η επαρκής έκθεση στο φυσικό φως 
είναι σημαντική ειδικά για άτομα που 
δεν μπορούν συχνά να βγούν έξω. Η 
έκθεση στο ηλιακό φως κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας, καθώς και το σκοτάδι 
τη νύχτα, βοηθούν στη διατήρηση ενός 

υγιεινού κύκλου ύπνου-αφύπνισης.
Δημιουργία μιας τακτικής χαλαρω-

τικής ρουτίνας για ύπνο. Μια τακτική 
νυχτερινή ρουτίνα βοηθά το σώμα να 
αναγνωρίσει ότι είναι ώρα για ύπνο (πχ. 
μπάνιο, ανάγνωση βιβλίου). Προσπαθή-
στε να αποφύγετε την συναισθηματική 
αναστάτωση των συνομιλιών και των 
δραστηριοτήτων πριν επιχειρήσετε να 
κοιμηθείτε.

Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον του 
ύπνου είναι ευχάριστο. Τα στρώματα 
και τα μαξιλάρια πρέπει να είναι άνετα. 
Η κρεβατοκάμαρα πρέπει να είναι δρο-
σερή για βέλτιστο ύπνο. Το φωτεινό 
φως από τους λαμπτήρες, το κινητό και 
την τηλεόραση δυσχεραίνουν τον ύπνο. 
Δοκιμάστε κουρτίνες που δεν αφή-
νουν το ηλιακό φως να περάσει, μάσκα 
ύπνου, ωτοασπίδες, μηχανές “λευκού 
θορύβου” για να βοηθείστε τον ύπνο 
και μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα.
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Προστασία από τον ήλιο στη Θάλασσα
Γράφει η Αικατερίνη Τσιλίκα*

Το καλοκαίρι ήρθε και είναι, όπως 
πάντα, συνυφασμένο με τις διακοπές, 
τον ήλιο, τη θάλασσα και τη χαρούμενη 
διάθεση.

Η έκθεση στον ήλιο την περίοδο του 
καλοκαιριού είναι αναπόφευκτη. Πολ-
λοί, μάλιστα, την επιδιώκουν με στόχο 
να αποκτήσουν ένα έντονο μαύρισμα.

Γνωρίζουν όμως τους κινδύνους που 
επιφυλάσσει η υπερβολική ή η χωρίς 
προστασία έκθεση στον ήλιο;

Χρήσιμες οδηγίες για την έκθεση 
στον ήλιο και συμβουλές για αποτελε-
σματική προστασία από τα προβλήμα-
τα που δημιουργεί.

Ηλιακό έγκαυμα
Το ηλιακό έγκαυμα είναι γνωστό σε 

όλους μας και εκδηλώνεται ως ένα 
έντονο ερύθημα (κοκκίνισμα) του δέρ-
ματος, με την παρουσία, κάποιες φο-
ρές, και φυσαλίδων, μετά από υπερ-
βολική έκθεση στον ήλιο. Έπειτα από 
μερικές ημέρες ακολουθείται από απο-
λέπιση (ξεφλούδισμα).

Εξαρτάται από τη διάρκεια έκθεσης 
στον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία UVA 
και UVB), την ώρα της ημέρας αλλά και 
την ευαισθησία κάθε ατόμου. Τα ανοι-
χτόχρωμα δέρματα είναι πιο ευαίσθη-
τα στον ήλιο και καίγονται ευκολότερα 
από τα σκουρόχρωμα.

Φωτογήρανση
Η φωτογήρανση αναφέρεται στη γή-

ρανση του δέρματος που οφείλεται στη 
χρόνια έκθεση στον ήλιο. Η δράση του 
ήλιου στο δέρμα είναι αθροιστική και, 
δυστυχώς, το δέρμα μας δεν ξεχνάει 
όλη την ακτινοβολία που έχει δεχθεί 
στο πέρασμα των χρόνων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρόωρες 
ρυτίδες, δυσχρωμίες (σκούρους και 
ανοιχτόχρωμους λεκέδες), τραχύτη-

τα του δέρματος, φαγέσωρες (μαύρα 
στίγματα) και χαλάρωση.

Καρκινογένεση
Η καρκινογένεση είναι η ανάπτυξη 

καρκίνου του δέρματος (επιθηλιώματα) 
αλλά και μελανώματος, που μπορεί να 
απειλήσει τη ζωή και σχετίζεται με τη 
χρόνια έκθεση στον ήλιο και τα ηλιακά 
εγκαύματα.

Καλό είναι να διευκρινίσουμε ότι 
τους ίδιους κινδύνους διατρέχουμε και 
στο Solarium, αφού και εκεί έχουμε έκ-
θεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 
Συγκεκριμένα, δεχόμαστε 16 φορές 
περισσότερη ακτινοβολία UV απ’ όση 
θα δεχθούμε αν εκτεθούμε το ίδιο 
χρονικό διάστημα στον ήλιο. Δηλαδή 
5 λεπτά Solarium ισοδυναμούν με πε-
ρίπου μιάμιση ώρα έκθεσης στον ήλιο!

Ήλιος με ασφάλεια
Για να χαρούμε, λοιπόν, τον ήλιο με 

ασφάλεια, καλό θα είναι να ακολουθή-
σουμε τις παρακάτω συμβουλές:

-Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο 
από τις 11:00 έως τις 16:00.

-Έχουμε επαρκή ρουχισμό (μπλούζα, 
παντελόνι), φοράμε καπέλο και γυαλιά 
ηλίου. Επίσης, χρησιμοποιούμε ομπρέ-
λα.

-Κάνουμε χρήση αντηλιακού με υψη-
λό δείκτη προστασίας (SPF) για UVB και 
προστασία για UVA. Το εφαρμόζουμε 
σε παχιά στρώση και το ανανεώνουμε 
κάθε 2 ώρες, ή αμέσως μετά τη βουτιά, 
ή το σκούπισμα με την πετσέτα.

-Ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή έκ-
θεσης στον ήλιο απαιτείται για άτομα 
με κόκκινα φυσικά μαλλιά και λευκό 
δέρμα με φακίδες.

*Η Αικατερίνη Τσιλίκα, είναι
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος στο 

Metropolitan Hospital

«Αφήνω το γόνο... να γίνει γονιός».

Επιμέλεια Θεόδωρου Πλατσή

«Αφήνω το γόνο... να γίνει γονιός». 
Είναι το όνομα της νέας καμπάνιας που 
υπογράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
οι τρεις πρεσβευτές της στην Ελλάδα, 
Λευτέρης Λαζάρου, Αργυρώ Μπαρ-
μπαρίγου και Δημήτρης Σκαρμούτσος 
για να αποτρέψουν το ψάρεμα και την 
κατανάλωση του γόνου, των μικρών 
ψαριών δηλαδή που δεν έχουν ακόμα 
φτάσει σε αναπαραγωγική ηλικία.

Στόχος της Καμπάνιας είναι η αλλαγή 
των συνηθειών των καταναλωτών, των 
επιχειρηματιών στην αγορά των ψα-
ριών, των εστιατορίων και κάθε άλλου 
παράγοντα που συμμετέχει στην δια-
κίνηση και την κατανάλωση ψαριών, με 
στόχο στο τραπέζι του καταναλωτή να 
φτάνουν μόνο ψάρια βιώσιμης αλιείας.

Η κατανάλωση γόνου είναι μια δια-
δεδομένη πρακτική για τους Έλληνες 
καταναλωτές που πρέπει να καταπολε-
μηθεί άμεσα.

Κεντρικό θέμα της εκστρατείας για 
την Ελλάδα είναι ότι ο γόνος θα πρέπει 
να πάψει να θεωρείται μια ‘αθώα’ νο-
στιμιά στο τραπέζι. Και, αντιθέτως, θα 
πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι ο 
γόνος που τρώει ένας καταναλωτής εί-
ναι ψάρι που δεν το αφήνουμε να μεγα-
λώσει, αφαιρώντας την δυνατότητα να 
τραφούμε στο μέλλον με επαρκείς πο-
σότητες ψαριών και επίσης καταστρέ-
φοντας την δυνατότητα αναπαραγωγής 
και διατήρησης σε ικανά αποθέματα 
των ειδών των οποίων ο γόνος κατανα-
λώνεται.

Τι συμβαίνει με τον γόνο στις ελ-
ληνικές θάλασσες;

Πολλά είδη ψαριών που καταναλώ-

νουμε σε μεγάλες ποσότητες στην 
Ελλάδα (πχ μπαρμπούνια, γόπες, μαρί-
δες, αθερίνες, σκουμπριά, ξιφίες) αλι-
εύονται στις ελληνικές θάλασσες πολ-
λές φορές σε μικρά μεγέθη και μικρές 
ηλικίες, πριν μεγαλώσουν και φτάσουν 
σε ηλικία αναπαραγωγής. Έτσι, τα ψά-
ρια δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε 
ικανοποιητικά μεγέθη, με αποτέλεσμα 
οι επόμενες γενιές ψαριών να είναι 
όλο και πιο ολιγάριθμες. Όμως όταν 
αλιεύουμε τα ψάρια σε μικρές ηλικίες/
μεγέθη, καταστρέφουμε σημαντικούς 
αριθμούς από γεννήτορες που θα μπο-
ρούσαν να αναπαράγουν μεγάλους και 
υγιείς πληθυσμούς ψαριών. Το ψάρεμα 
γόνου, δηλαδή νεογέννητων ψαριών 
(κυρίως αθερίνας, μαρίδας και γόπας) 
απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία για να προστατεύονται οι πλη-
θυσμοί των ψαριών.

Τι μπορούμε να κάνουμε οι κατα-
ναλωτές για να προστατευθεί ο γό-
νος;

Η νομοθεσία δεν αρκεί για να προ-
στατευθεί ο γόνος: είναι απαραίτητη η 
ενημέρωση των καταναλωτών, μεγάλων 
και μικρών, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν 
τι πρέπει να κάνουν για να μην κατανα-
λώνεται και επομένως να μην αλιεύεται 
ο πολύτιμος γόνος από τις θάλασσές 
μας. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να 
ενημερωθούμε για το μικρότερο μέγε-
θος που επιτρέπεται για κάθε ψάρι και 
να μάθουμε να ελέγχουμε όλοι μας το 
μέγεθος κάθε είδους πριν το αγορά-
σουμε από τον ψαρά ή το φάμε στην 
ψαροταβέρνα.

Το ψάρεμα γόνου απαγορεύεται από 
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την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκλεκτό  
μεζέ διαφημίζουν πολλές ψαροταβέρ-
νες τον γόνο που ψαρεύουν οι μηχα-
νότρατες, τη στιγμή που η αλίευσή του 
απαγορεύεται ρητά από την ελληνική 
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι 
στην κυριολεξία ένα παράνομο πιάτο, 
αφού πρόκειται για γόνο καλαμάρι. 
Γευστικός μεζές που σερβίρεται σχε-
δόν σε κάθε ψαροταβέρνα, παρά την 
ρητή απαγόρευση τόσο της Ελληνικής 
όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
«Κοιτάξτε αν είναι φρέσκος και μας 
τον προτείνουν βεβαίως και τον προ-
τιμάμε», αναφέρει, ένας καταναλωτής. 
Η παρανομία φυσικά είναι αλυσιδωτή. 
Ξεκινά από τις μηχανότρατες που σα-
ρώνουν τον βυθό και δεν αφήνουν στο 
πέρασμά τους τίποτα.

«Οι πιο γνωστές απαγορευμένες θα-
λασσινές γεύσεις είναι οι πετροσωλήνες, 
οι πίνες, αλλά και ο κάθε γόνος», λέει 
χαρακτηριστικά ένας ψαράς. «Οι θά-
λασσές μας αδειάζουν και αύριο δεν θα 
έχουμε ψάρια να καταναλώσουμε. Μαζί 

χάνονται  πολύτιμοι οργανισμοί όπως οι 
πίνες και οι πετροσωλήνες. Δεν πρέπει 
να τρώμε τον γόνο γιατί είναι το νεαρό 
ψαράκι που δεν έχει αναπαραχθεί και 
άρα δεν έχει αφήσει απογόνους», δη-
λώνει η υπεύθυνη προγράμματος Fish 
Forward WWF Ελλάς. Η παρανομία 
συνεχίζεται και στις ψαροταβέρνες που 
φαίνεται πως αγνοούν την νομοθεσία 
για τους γόνους. Δεν εξηγείται αλλιώς 
να υπάρχει και στην βιτρίνα με τα φρέ-
σκα ψάρια αλλά και στον τιμοκατάλογό 
τους. «Βλέπω ότι έχει πέραση στον κό-
σμο, έχει περιορίσει το καλαμάρι και 
προτιμά τον γόνο. Δεν είναι απαγορευ-
μένο. Ότι είναι ωραίο είναι ωραίο, αυτό 
έχουμε στο τραπέζι μας!

Μέσα από το κινητό του μπορεί ο 
καθένας να δει τι επιτρέπεται και τι 
όχι. Με αυτή την εφαρμογή δίνεται η 
δυνατότητα στον κάθε καταναλωτή να 
μπορεί να ελέγξει όταν αγοράζει ψάρια 
αν κυκλοφορούν νόμιμα, ή αν είναι υπό 
απαγόρευση.

«Αφήστε το γόνο... να γίνει γονιός»!

Το «χιόνι μικροπλαστικών» και τα καλαμάρια βαμπίρ
Πώς ο άνθρωπος θέτει σε κίνδυνο τη διατροφική αλυσίδα

ακόμη και στα μεγάλα βάθη των ωκεανών.

Άρθρο της Σαμπρίνα Ιμπλερ
(The New York Times)

Το Θαλάσσιο "Χιόνι"υπάρχει! Φυσι-
κά δεν πρόκειται για το συνηθισμένο 
κλασσικό χιόνι που όλοι γνωρίζουμε. 
Το θαλάσσιο "χιόνι" ονομάστηκε έτσι 
από τους Suzuki και Kato το 1953, όταν 
παρατήρησαν από ειδικό υποβρύχιο 
θάλαμο συσσωματώματα σωματιδια-
κού υλικού στη θάλασσα.

Όταν τα συσσωματώματα αυτά (νυ-
φάδες) έχουν διαστάσεις μεγαλύτερες 
από 0,5mm τότε λέμε πως έχουμε θα-
λάσσιο χιόνι. Το θαλάσσιο χιόνι σχημα-
τίζεται σε δύο τύπους ανάλογα με την 
προέλευση των σωματιδίων, είτε άμε-
σα λόγω αύξησης του φυτοπλαγκτού 
ή ζωοπλαγκτού που φέρει ζελατινώδη 
περιβλήματα, είτε με τη βιολογική και 
φυσική συσσωμάτωση μικρότερων σω-
ματιδίων. Ανάλογα με τον τύπο σχημα-
τισμού έχουμε και διαφορετικό τύπο 
χιονιού.

Το Θαλάσσιο «Χιόνι» έχει κάνει την 
εμφάνισή του και στο Βόρειο Αιγαίο 
κατά τη διάρκεια θερμών περιόδων, 
όπου παρατηρήθηκαν και οι δύο τύποι 
σχηματισμού.

Απειλή και για το κλίμα
«Θαλάσσιο χιόνι» καταβυθίζεται στη 

Βερίγγειο Θάλασσα και στον Ειρηνικό 
Ωκεανό.

H ρύπανση από μικροπλαστικά δια-
ταράσσει τη διατροφική αλυσίδα χιλιά-
δων θαλάσσιων ειδών, αλλά και το φυ-
σικό σύστημα ψύξης του πλανήτη.

Το «θαλάσσιο χιόνι» είναι ταυτόσημο 
με την ιστορία των ωκεανών και της θα-
λάσσιας ζωής. Πρόκειται για την αδιά-

κοπη ροή «θανάτου και αποβλήτων» 
από την επιφάνεια των υδάτων στον 
πυθμένα. Δεν έχει το λευκό χρώμα 
που θα ανέμενε κανείς. Αντιθέτως είναι 
καφετί ή γκριζωπό και περιέχει κυρίως 
συσσωματώματα νεκρών μικροοργανι-
σμών. Οι νιφάδες του δημιουργούνται 
από απειροελάχιστα τεμάχια νεκρών 
ζώων και φυτών, βλέννας, περιττωμά-
των, σκόνης, αλλά και από μικρόβια και 
ιούς. Σήμερα η σύνθεση του «θαλάσ-
σιου χιονιού» αντικατοπτρίζει τη ζωή 
στον πλανήτη, καθώς είναι ιδιαίτερα 
αισθητή η παρουσία μικροπλαστικών, 
ίνες και σφαιρίδια πολυαμίδης, πολυ-
αιθυλενίου και τετραφθαλικού πολυ-
αιθυλενίου αποτελούν συστατικά του 
«εμπλουτισμένου θαλάσσιου χιονιού».

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι πλα-
στικού καταλήγουν στους ωκεανούς. 
Αρχικά οι επιστήμονες εκτιμούσαν ότι 
τα σκουπίδια θα επέπλεαν και θα συγκε-
ντρώνονταν σε μεγάλες επιπλέουσες 
«χωματερές». Μελέτες της θαλάσσιας 
επιφάνειας δείχνουν ότι αυτό συμβαίνει 
μόνο με το 1% των πλαστικών αποβλή-
των. Ενα υπολογιστικό μοντέλο έδειξε 
ότι το 99,8% των πλαστικών που κα-
τέληξε στη θάλασσα από το 1950 έως 
σήμερα, βυθίστηκε εκατοντάδες μέτρα 
από την επιφάνεια. Στον θαλάσσιο πυθ-
μένα βρέθηκαν περίπου 10.000 φορές 
περισσότερα μικροπλαστικά από αυτά 
που ρυπαίνουν την επιφάνεια.

Το «θαλάσσιο χιόνι» συνιστά μια από 
τις βασικές διόδους που συνδέουν την 
επιφάνεια με τον πυθμένα και συμβάλ-
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λει στη ρύπανση ακόμα και των βαθέων 
υδάτων από μικροπλαστικά, διαταράσ-
σοντας την τροφική αλυσίδα, αλλά και 
τους φυσικούς κύκλους άνθρακα των 
ωκεανών, δηλαδή το σύστημα ψύξης 
του πλανήτη.

Η διαδικασία
Στην επιφάνεια της θάλασσας υπάρ-

χουν φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, 
άλγες, βακτήρια και μικροοργανισμοί. 
Καθώς αυτά τα μικρόβια μεταβολίζουν, 
παράγουν πολυσακχαρίτες, ένα παχύρ-
ρευστο τζελ όπου συγκεντρώνονται 
νεκροί μικροοργανισμοί, άμμος, μικρο-
πλαστικά, δημιουργώντας μεγαλύτερες 
νιφάδες. Αυτές καθιζάνουν με διαφο-
ρετικές ταχύτητες στον πυθμένα: οι 
μικρότερες κινούνται πολύ αργά, ενώ 
οι μεγαλύτερες και βαρύτερες με ση-
μαντική ταχύτητα.

Υπολογιστικό μοντέλο έδειξε ότι το 
99,8% των πλαστικών που κατέληξε 
στη θάλασσα από το 1950 έως σήμερα 
βυθίστηκε εκατοντάδες μέτρα από την 
επιφάνεια.

Το πλαστικό στη θάλασσα αποσυντί-
θεται. Ακόμα και ένα μπουκάλι γάλα θα 
μετατραπεί σε μικροπλαστικά, τα οποία 
δημιουργούν βιομεμβράνες όπου εγκα-
θίστανται αποικίες μικροβίων. Αυτές με 
τη σειρά τους μεταβάλλουν τη φυσική 
πλευστότητα του πλαστικού. Ομως, 
όπως οι βιομεμβράνες καταβυθίζονται, 
τα μικροπλαστικά μπορούν να αναδυ-
θούν εκ νέου στην επιφάνεια, δημιουρ-
γώντας ένα φαινόμενο «γιο γιο» στη 
στήλη ύδατος. Η σημασία του φαινομέ-
νου της διαρκούς μετακίνησης των μι-
κροπλαστικών στη στήλη ύδατος είναι 
πολύ μεγάλη, αρκεί να αναλογιστεί κα-
νείς ότι πολλά θαλάσσια είδη καθημερι-
νά πραγματοποιούν ένα αδιάκοπο τα-
ξίδι από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα 
βάθη και αντίστροφα. «Στην πραγματι-
κότητα όλα αυτά τα είδη τρέχουν έναν 
μαραθώνιο, ημέρα και νύχτα» επισημαί-
νει ο δρ Γκουιγιέρμ Φερέιρα, του Ομο-
σπονδιακού Γεωργικού Πανεπιστημίου 
του Περναμπούκο στη Βραζιλία. Αρα-
γε αυτή η αέναη κίνηση συμβάλλει στη 

Το «χιόνι μικροπλαστικών» “Πλαγκτόν στο μικροσκόπιο, η βασική τροφή των ψαριών”

μεταφορά των μικροπλαστικών και τη 
συσσώρευσή τους στον πυθμένα;

Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε 
καλαμάρια “βαμπίρ” και άλλα είδη, που 
ζουν σε μικρότερα βάθη, σε τροπι-
κή περιοχή του Ατλαντικού. Πράγματι 
ανίχνευσαν μεγάλες συγκεντρώσεις 
μικροπλαστικών στο πεπτικό τους σύ-
στημα. Για κάποια είδη που τρέφονταν 
με ψάρια και κωπήποδα, τα οποία είναι 
γνωστό ότι καταναλώνουν μικροπλα-
στικά, το εύρημα ήταν αναμενόμενο. Η 
αποκάλυψη έγκειται, ωστόσο, στο ότι 
στα καλαμάρια “βαμπίρ”, τα οποία ζουν 
σε μεγάλα βάθη, όπου τα μικροπλαστι-
κά είναι λιγότερα, οι συγκεντρώσεις 
ήταν ακόμα υψηλότερες. Οι ερευνητές 
απέδωσαν την παραδοξότητα στο γε-
γονός ότι τα καλαμάρια αυτά τρέφονται 
με «θαλάσσιο χιόνι» και ιδιαίτερα με τις 
παχύτερες νιφάδες, γεμίζοντας το στο-
μάχι τους με μικροπλαστικά. «Είναι μια 
ανησυχητική πραγματικότητα»!

Εντοπίστηκαν πλαστικά, κυρίως ίνες 
και χάντρες, στο πεπτικό σύστημα πολ-
λών ειδών ψαριών που μετακινούνται δι-
αρκώς στη μεσοπελαγική ζώνη, δηλαδή 
μεταξύ βάθους 200 έως 1.067 μέτρων, 
η οποία ονομάζεται και «ζώνη του λυ-
κόφωτος». Κάποιες αποικίες μικροβίων 
που εγκαθίστανται στα μικροπλαστικά 
δημιουργούν βιοφωταύγεια, προσελκύ-
οντας τα ψάρια σαν μαγνήτης.

Όταν τα καλαμάρια “βαμπίρ” θα ολο-
κληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους, 
όπως και χιλιάδες άλλα είδη, θα μετα-
τραπούν και αυτά με τη σειρά τους σε 
«θαλάσσιο χιόνι». Τα μικροπλαστικά, 
όμως, που περνούν μέσα από το πε-
πτικό τους σύστημα, θα μείνουν και θα 
εξακολουθήσουν να επικάθονται στον 
πυθμένα των ωκεανών, δημιουργώντας 
ένα στρώμα που θα παραμείνει πολύ 
χρόνο αφού ο άνθρωπος πάψει να 
υπάρχει.

*Αναδημοσίευση από την Καθημερινή
 11.04.2022
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης για 
αρκετά χρόνια, του περιοδικού της Λε-
σβιακής Παροικίας “Αιολίδα”, Γιώργος 
Καμβυσέλλης, έφυγε απρόσμενα απ’ τη 
ζωή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Γιώργος Καμβυσέλλης γεννήθηκε 
στην Άντισσα Λέσβου, όπου παρακο-
λούθησε την στοιχειώδη εκπαίδευση. 
Αργότερα μετακόμισε στην Αθήνα, 
όπου τελείωσε Γυμνάσιο και σπούδασε 
στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών.

Εργάστηκε για τέσσερα χρόνια ως γε-
ωπόνος στο Νομό Λέσβου, και κατόπιν 
επελέγη σε πανελλήνιο διαγωνισμό και 
μετατέθηκε στα “κεντρικά” του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, και συγκεκριμένα στο 
Γραφείο Τύπου και Ραδιοφώνου, όπου 
επί οκτώ χρόνια ετοίμαζε και παρουσί-
αζε δύο ραδιοφωνικές εκπομπές την 
εβδομάδα. 

Μετέβη στην Αμερική για μεταπτυχια-
κές σπουδές στο New York University 

Γιώργος Καμβυσέλλης

***

***

Πριν λίγες μέρες έχασε τη μάχη για 
τη ζωή ο καλός φίλος και πολύ αξιόλο-
γος ερευνητής, Απόστολος Γονιδέλλης, 
σε ηλικία εβδομήντα τριών ετών.

Γεννήθηκε στα Λουτρά της Λέσβου και 
στο ίδιο μέρος, στις δεκατέσσερις Ιουνί-
ου έγινε και η νεκρώσιμη ακολουθία.

Από νέος ο Απόστολος είχε μέσα 
του την ανησυχία της μελέτης και έρευ-
νας της ελληνικής γραμματείας, της 
ελληνικής ιστορίας και της γλώσσας 
μας. Σε εφηβική ηλικία παρουσίασε την 

πρώτη ποιητική συλλογή του και συνέ-
χισε γράφοντας διηγήματα, παραμύθια 
για παιδιά, λαογραφικές παρεμβάσεις 
και πλήθος άλλα μελετήματα.

Στη μεστή του ηλικία ασχολήθηκε 
αποκλειστικά και σε βάθος με τη μελέτη 
της αρχαίας ελληνικής προϊστορίας και 
ιστορίας, ειδικότερα με την Θεογονία 
και Κοσμογονία, θέμα βαθύ, δύσκολο 
και δυσπρόσιτο για πολλούς και αυτό 
τον έκανε να ξεχωρίζει ως ειδικός πλέ-
ον μελετητής σ’ αυτό το χώρο. Ετόλ-
μησε, με επιτυχία, να επεξεργασθεί 
και να εμβαθύνει σε πεδία όπως «Η 
γένεση κατά τους αρχαίους Έλληνες», 
«ο Ησίοδος» αλλά και να διερευνήσει 
την «Ιστορία της Αρχαίας Λέσβου» 
παρουσιάζοντας τον Θεόφραστο, τον 
Τέρπανδρο, την αρχαία Μήθυμνα, τους 
Λέσβιους φιλοσόφους καθώς και το 
περίφημο ηθογραφικό έργο του Λόγ-
γου «Δάφνις και Χλόη».

Απόστολος Γονιδέλλης

Νίκος Χιωτέλλης

Πριν λίγους μήνες έφυγε από κοντά 
μας ένας πολύ καλός, καρδιακός φίλος.

Ο “κολλητός” μας Νίκος Χιωτέλλης.
Όταν φεύγει ένας φίλος, χάνεις έναν 

δικός σου άνθρωπο.
Ξαφνικά και απρόσμενα ο αγαπημένος 

φίλος της υπέροχης καλοκαιρινής παρέ-
ας μας, στο νησί, έφυγε από κοντά μας.

Η παρέα ορφάνεψε. Ο ήχος της κι-
θάρας του δεν θα ξανακουστεί. Τα τρα-
γούδια σταμάτησαν.

Η ήρεμη συντροφιά του, το αβίαστο 
χαμόγελο και η αστείρευτη διάθεσή 
του για προσφορά ήταν συγκινητική. Οι 
βραδιές στο σπίτι του στα “Ξαμπέλια” 
αξέχαστες.

Πολλά ωραία θα μείνουν στη μνή-
μη μας αγαπημένε μας Νίκο από την 
όμορφη και αγνή φιλία μας.

Έφυγες φίλε κι εξερευνάς άλλα μο-
νοπάτια. Όπως όταν σφιχταγκάλιαζες 
την κιθάρα σου κι ένωνες τη τζαζ με τη 
λάτιν κι ακούσματα Ελληνικά, πάντα με 
το δικό σου τρόπο, όπως έζησες και 
έκανες εμάς να σ’ αγαπάμε και να σε 
θυμόμαστε παντοτεινά.

Καλό σου ταξείδι αγαπημένε μας 
φίλε!

Ας είναι δροσερό το χώμα της Λεσβι-
ακής γης που σε σκέπασε.

Οι φίλοι σου, 
Καίτη και Θόδωρος

σε θέματα Γεωργικής Γενετικής και δι-
ορίστηκε στα ΤΕΙ Ηρακλείου, ως καθη-
γητής για δεκατέσσερα χρόνια, εκ των

οποίων τα εννέα ήταν Διευθυντής της 
Σχολής Γεωπονίας και εξέδωσε πέντε 
επιστημονικά συγγράμματα για τους 
Σπουδαστές των ΤΕΙ.

Είχε γράψει με επιτυχία ακετά βιβλία 
από τα οποία ξεχωρίζουν:

 “Του καιρού ανασκαλέματα” διηγή-
ματα. Εκδόσεις Ιωλκός, 2008.

“Κρινάνθη και ζωής το πρότυπο” διη-
γήματα. Εκδόσεις Αιολίδα, 2010.

“Από τα “Κόκκινα Φανάρια” στο Πε-
ριβόλι Παναγίας.

Η ζωή και το έργο του Αλέκου Γα-
λανού”, βιογραφία. Εκδόσεις Ι. Μονής 
Κουτλουμουσίου Άγιο Όρος, 2011. »

Ήταν τακτικός συνεργάτης με εφη-
μερίδες σε Χανιά, Κίσσαμο, Ηράκλειο, 
Μυτιλήνη.

Έίχε δημοσιεύσει πάνω από 230 άρ-
θρα και χρονογραφήματα. Υπήρξε ένας 
ακούραστος εργάτης του πνεύματος.

Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε Γιώρ-
γο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Η προσωπικότητά σου, ο χαρακτή-
ρας σου, και το πολύπλευρο έργο σου 
θα μας θυμίζουν το πέρασμά σου απ’ 
τη ζωή!

Στην αγαπητή οικογένειά σου, θέλω 
εκ μέρους της Λεσβιακής Παροικίας να 
απευθύνω από καρδιάς τα πιο θερμά 
μας συλλυπητήριά!

Θεόδωρος Πλατσής
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“Κάποτε η πραγματικότητα σου χτυ-
πά την πόρτα! Όσο πιο αργά την ανοί-
ξεις τόσο το χειρότερο για σένα”. (Ου-
ίνστον Τσόρτσιλ).

Αυτό σημαίνει πιστεύω: Πάρε δύναμη 
και αποδέξου αυτή την πραγματικότητα 
όσο πιο γρήγορα μπορείς, όσο σκληρή 
κι αν είναι.

Είναι ο μόνος τρόπος για να την αντι-
μετωπίσεις καλύτερα.

Απανωτά τα χτυπήματα της πόρτας- 
ή της μοίρας- για την Ασημίτσα μέχρι, 
που έφυγε πριν λίγες μέρες απ’ τη ζωή.

Η αδυσώπητη μοίρα – η Λάχεσης – 
της στέρησε αρχικά τον πατέρα, που 
χάθηκε στο Αλβανικό μέτωπο. Δεν 
τον γνώρισε ποτέ. Μεγάλωσε ορφανή 
δίπλα στη χήρα μάνα της. Την γνωρί-
σαμε στο Γυμνάσιο για έξι χρόνια στα 
ίδια θρανία. Επιμελής μαθήτρια, σοβα-
ρή, συνετή, καλοσυνάτη, χαμηλών τό-
νων. Σπουδάστρια στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία και δασκάλα μετά. Ένας ευ-
τυχισμένος γάμος με συνάδελφό της, 
παιδιά εγγόνια.

Αυτό υπήρξε το μοναδικό ξέφωτο 
στη ζωή της. Μια παρένθεση.

Η καταιγίδα δεν άργησε να φανεί. 

Χάνονται σύζυγος, εγγόνι, η δικηγόρος 
κόρη της, ένας μετά τον άλλον! Έχει 
σημασία με ποια σειρά;

Κι Ασημίτσα βρήκε τη δύναμη – αλή-
θεια πως; - ν’ αντιμετωπίσει ολ’ αυτά 
τα γεγονότα που συνέβαιναν μέσα στο 
ίδιο της το σπίτι.

Καρτερία και αξιοπρέπεια τα όπλα 
της, χωρίς ίχνος μεμψιμοιρίας.

Κάθε καλοκαίρι, που συναντιόμαστε  
οι συμμαθήτριες τίποτα δεν πρόδιδε 
το βάρος, τον πόνο που κουβαλούσε 
μέσα της. Εμείς που “ξέραμε”, μερικές 
φορές, κάτι διακρίναμε στο βλέμμα της 
ή στη σιωπή της. Γιατί κάποτε η σιωπή 
είναι πιο εύγλωττη απ’ τα λόγια.

Κι η Ασημίτσα να που δεν άντεξε 
άλλο. Η υγεία της την πρόδωσε δίνο-
ντάς της ένα τέλος ανείπωτο, Βασανι-
στικό ίσως, και λύτρωση.

Αυτό, που εμείς μπορούμε να πουμε 
είναι πως η ζωή της υπήρξε μια Οδύσ-
σεια, χωρίς ποτέ να καταφέρει να φτά-
σει στην Ιθάκη.

Θα την θυμόμαστε πάντα με ξεχωρι-
στή αγάπη, γιατί της άξιζε.

Λιούμπα

Ασημίτσα Μαστρογιάννη - Δαστερίδου

Πρωτότυπος και πολυγραφότατος ο 
εκλιπών άφησε πλούσιο έργο πάνω σε 
εξειδικευμένα αντικείμενα, με προε-
ξάρχον πάντα το έργο του Ησιόδου, το 
οποίο έχει αναγνωρισθεί τόσο από το 
αναγνωστικό κοινό όσο και από πανε-
πιστημιακούς καθηγητές και σοβαρούς 
μελετητές, ως μία αξιόλογη συμβολή, 
η οποία αποτελεί πρωτοτυπία μεγάλου 
βεληνεκούς σχετικά με την αξιοποίηση 
της Προϊστορικής μας Παράδοσης.

Παράλληλα αρθρογραφούσε σε πε-
ριοδικά και εφημερίδες και είχε δώσει 

μεγάλο αριθμό ομιλιών τόσο στην Αθή-
να όσο και στη γενέτειρά του Λέσβο 
προωθώντας θέματα που αφορούν τον 
ελληνισμό.

Τέλος σημειώνεται  ότι υπήρξε τακτικό 
μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών 
και είχε διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της.

Η εκδημία του Απόστολου Γονιδέλλη 
άφησε ένα μεγάλο κενό στην συντρο-
φιά των φίλων του αλλά ιδιαίτερα στα 
ελληνικά γράμματα. Θα τον θυμόμαστε 
πάντα. Απόστολε καλό ταξίδι!

ΣΑΜ
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