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Λαϊκές επιγραφές (σελ. 25-29)

8η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης!

Γιορτή των Αρχαγγέλων Πανμεγίστων Ταξιαρχών!
Γιορτάζουν οι Αρχάγγελοι... Και η πολεμική αεροπορία!

Διπλή γιορτή για το νησί μας τη Λέσβο!
Γιορτή του προστάτη της... καθώς και η απελευθέρωση αυτής!

Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Ταξιαρχών μας... Μιχαήλ και Γαβριήλ!!
Τιμά και όλες τις άυλες νοερές... Αγγελικές δυνάμεις του Θεού!!

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, είναι ο ενδοξότατος και λαμπρότατος Ταξιάρχης  
των Ασωμάτων δυνάμεων!! Είναι ο Αρχιστράτηγος του Θεού!!

Προστατεύει το ανθρώπινο γένος και χαρίζει ελπίδα στους πιστούς!!
Η Λέσβος σήμερα "φοράει τα καλά της..." και χαίρεται... παίρνοντας δύναμη

από τον Προστάτη της... για τα όποια προβλήματα!!!
Φίλες και φίλοι μου... όπου κι αν βρίσκεστε

 να έχετε την ευλογία, την προστασία και την καθοδήγηση…
και την αγάπη των Ταξιαρχών μας... Μιχαήλ και Γαβριήλ!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ... ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΜΑΣ!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ!!

                                                                                                 
(Αναδημοσίευση από το Facebook της Ευστρατίας Καρυοφίλη )

Προέδρου του Συλλόγου Μηθυμνέων)

Η “Λεσβιακή Παροικία” ευχαριστεί θερμά,
τον φίλο Νίκο Κουζινόγλου  

και την ποτοποιία του νησιού μας ΕΠΟΜ,
για τη συμμετοχή τους με την αποστολή μια σειρά ποτών,

στη γιορτή του συλλόγου  
για την επέτειο της απελευθέρωσης της Λέσβου  

από τον Οθωμανικό ζυγό!
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Λαϊκές επιγραφές (σελ. 25-29)
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Μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης!

Γιορτή των Αρχαγγέλων Πανμεγίστων Ταξιαρχών!
Γιορτάζουν οι Αρχάγγελοι... Και η πολεμική αεροπορία!

Διπλή γιορτή για το νησί μας τη Λέσβο!
Γιορτή του προστάτη της... καθώς και η απελευθέρωση αυτής!

Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Ταξιαρχών μας... Μιχαήλ και Γαβριήλ!!
Τιμά και όλες τις άυλες νοερές... Αγγελικές δυνάμεις του Θεού!!

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, είναι ο ενδοξότατος και λαμπρότατος Ταξιάρχης  
των Ασωμάτων δυνάμεων!! Είναι ο Αρχιστράτηγος του Θεού!!

Προστατεύει το ανθρώπινο γένος και χαρίζει ελπίδα στους πιστούς!!
Η Λέσβος σήμερα "φοράει τα καλά της..." και χαίρεται... παίρνοντας δύναμη

από τον Προστάτη της... για τα όποια προβλήματα!!!
Φίλες και φίλοι μου... όπου κι αν βρίσκεστε

 να έχετε την ευλογία, την προστασία και την καθοδήγηση…
και την αγάπη των Ταξιαρχών μας... Μιχαήλ και Γαβριήλ!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ... ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΜΑΣ!!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ!!

                                                                                                 
(Αναδημοσίευση από το Facebook της Ευστρατίας Καρυοφίλη )

Προέδρου του Συλλόγου Μηθυμνέων)

Η “Λεσβιακή Παροικία” ευχαριστεί θερμά,
τον φίλο Νίκο Κουζινόγλου  

και την ποτοποιία του νησιού μας ΕΠΟΜ,
για τη συμμετοχή τους με την αποστολή μια σειρά ποτών,

στη γιορτή του συλλόγου  
για την επέτειο της απελευθέρωσης της Λέσβου  

από τον Οθωμανικό ζυγό!
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Αφιέρωμα Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στον παλιό
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 - Στράτος Δουκάκης 31-32

 Η «Νησιώπη» της σιωπής, και των θαυμάτων! 

 - Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή 33-35

Ιστορία Ανεπανάληπτες στιγμές - Στρατής Μολίνος 36-37  

 Η Βασανιστική Θυσία του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Σμύρνης

 - Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή 38-39

 Η συνεισφορά της Ελλάδας στον Β~ Παγκόσμιο πόλεμο - 

 Γεώργιος Διγιδίκης 40-43

 1940, Αλβανικό μέτωπο! - Επιμέλεια Θ. Πλατσής 44-45

Λογοτεχνία Οι πρόσφυγες - Τζανετή Α. Σταυράκη 46-48

Λαογραφία Λίγου-λίγου του λαδέλ’ τσ’ είνι χρόνους σα πγαδέλ’

 - Τάσος Μακρής 49

Γεύση & Παράδοση  Αρνί πλάτη γεμιστή 50

Νησιώτικο Ανθολόγιο Ντόρης Διαλεκτός, Δημήτρης Νικορέτζος, 
 Στρατής Γ. Γιαννίκος, Νίκη Βούρβουλη, Μαρία Αγιασώτου-
 Λαμπρινού, Γιώργος Κόμης, Ε.Π. Καραβασίλης, 
 Μαριάννα Καραμβάλη, Άρης Ταστάνης, Παναγιώτης Ψαριανός
 Δημήτρης Καραμβάλης 51-55

Βιβλιοπαρουσίαση Κριτικά σημειώματα 56-60

Φύση και άνθρωπος Φώκιες παρέμβαση από τέσσερις φορείς για την προστασία

 του θαλάσσιου θηλαστικού! - Γιώργος Λιάλιος 61-62

Οι φίλοι που έφυγαν Θεόδωρος Μεσσηνέζης, Γεώργιος Πουρσανίδης 63-64

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, η Λεσβιακή Παροικία τίμησε την 

επέτειο των 110 χρόνων απελευθέρωσης της Λέσβου από τον τουρκικό 

ζυγό στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Με τον εορτασμό της επετείου αυτής, τιμούμε τους προγόνους μας, που 

έδωσαν και τη ζωή τους για να είναι σήμερα ελεύθερη η Μυτιλήνη και 

κατ΄επέκταση ολόκληρη η Λέσβος.

Για να είμαστε ελεύθεροι και υπερήφανοι όλοι εμείς, σε μια πατρίδα 

κυρίαρχη και ισχυρή, σε μια πατρίδα που δεν φοβάται καμιά επιβουλή, 

καμιά πρόκληση.

Οι μάχες των προγόνων μας ας είναι ο δικός μας οδηγός για τους 

σύγχρονους αγώνες που δίνουμε απέναντι σε όλες τις προκλήσεις, 

απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώνουμε, για να ζήσουμε σ΄ένα 

κόσμο ελεύθερο και ειρηνικό!

Τιμούμε το ναυτικό μας,

τιμούμε τους ήρωες της μάχης,  

υποκλινόμαστε στη θυσία τους για μια ελεύθερη πατρίδα!

Και ευχόμαστε

Χρόνια Πολλά στους απανταχού Λέσβιους.

Εικόνα εξωφύλλου: «Η προσκύνηση των ποιμένων», ελαιογραφία 
του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο)

Χαιρετισμός κατά τον εορτασμό της 110ης επετείου
απελευθέρωσης της Λέσβου!
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Φιλαλληλία

Μαίρη Οικονομίδου Χάντζου στη μνήμη των γονιών της Δέσπως και Ευάγγελλου 

Οικονομίδη ..........................................................................................................................50€

Μαίρη Οικονομίδου Χάντζου στη μνήμη των νονών της Νίτσας και Σταύρου 

Μεσσηνέζη............................................................................................................................ 50€

Μαρία Πουρσανίδη στη μνήμη του συζύγου της Γιώργου Πουρσανίδη............200€

Καίτη και Θεόδωρος Πλατσής στη μνήμη του αδελφού τους Θεόδωρου 

Μεσσηνέζη..........................................................................................................................200€

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Βράβευση μαθητών Δημοτικών 
Σχολείων του Δήμου Μυτιλήνης

Με επιτυχία έγινε η βράβευση των 
μαθητών και μαθητριών των Ε' και Στ' 
τάξεων των Δημοτικών Σχολείων του 
Δήμου Μυτιλήνης, που συμμετείχαν 
στο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα:  
«Η Μικρασιατική καταστροφή και η 
Λέσβος» (1922-2022).

Την Κυριακή 18/09/2022 και ώρα 
11:00 π.μ., στο άγαλμα της Μικρασιά-
τισσας Μάνας στη Μυτιλήνη, ένα από 
τα πρώτα αγάλματα Μικρασιατικής 
Μνήμης στην Ελλάδα πραγματοποιήθη-
κε η βράβευση των παιδιών!

Η Λεσβιακή Παροικία Αθηνών συγ-
χαίρει τους διακριθέντες μαθητές κα-
θώς και όλους τους συμμετέχοντες!!!

Λεοντόψαρο πιάστηκε 
στον Αγιο Φωκά

Το ψάρι-δολοφόνος κυκλοφορεί 
πλέον και στα ελληνικά νερά

Ένα Λεοντόψαρο πιάστηκε στα δί-
χτυα ψαρά στον Άγιο Φωκά της νότιας 
Λέσβου. Πρόκειται για ψάρι-δολοφό-
νο καθώς το λεοντόψαρο είναι σαρ-
κοβόρο, μικρό, κινείται αργά μέσα σε 
κοραλλιογενείς υφάλους και κατασπα-
ράσσει ό,τι ζωντανό υπάρχει.

Στο πέρασμά του καταστρέφει τα πά-
ντα, επιδρώντας αρνητικά στη βιοποικι-
λότητα που δημιουργήθηκε αιώνες πριν.

Τρέφεται με ψάρια, μαλάκια, ασπόν-
δυλα και μικρά καρκινοειδή. Εκτός από 
την απευθείας επίθεση με το στόμα και 
τα δηλητηριώδη αγκάθια, κάποιες φο-
ρές ταράσσει τα νερά και αποπροσα-
νατολίζει το θήραμά του, ώστε να του 
προκαλέσει σύγχυση και να το πιάσει 

πιο εύκολα. Ανοίγει διάπλατα το στόμα 
και καταπίνει ζωντανό το θήραμά του.

Τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά 
του είναι τα αγκάθια, τα οποία καλύ-
πτουν όλο το μήκος στης σπονδυλικής 
στήλης και τα πτερύγια που μοιάζουν 
περισσότερο με φτερά. Από τα αγκά-
θια του εκκρίνεται ένα από τα ισχυρό-
τερα δηλητήρια στη φύση, το οποίο 
μπορεί να προκαλέσει στο άνθρωπο 
οίδημα (πρήξιμο), έντονο πόνο, ακόμα 
και παράλυση. Με κόκκινες, λευκές και 
μαύρες λωρίδες στο σώμα του, ανήκει 
στα ζώα που «αποκαλύπτονται», καθώς 
είναι ο πιο συχνός συνδυασμός χρω-
μάτων που έχουν θαλάσσια και ερπετά 
που είναι δηλητηριώδη.

Σε μήκος φτάνει τα 35 εκ. «Συχνάζει» 
κοντά στην ακτή, σε βάθη μέχρι 80 μέ-
τρα, ενώ του αρέσει να βρίσκεται είτε 
σε αμμώδεις βυθούς είτε σε κοραλλι-
ογενή υποστρώματα. Στην Ελλάδα το 
λεοντόψαρο πρωτοεμφανίστηκε στη 
Ρόδο, το καλοκαίρι του 2015.

Πάλι βανδάλισαν το ηλιακό ρολόι 
στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

Στόχος βανδάλων για δεύτερη φορά 
μέσα σε τρεις μήνες έγινε το ηλιακό 
ρολόι που βρίσκεται μπροστά από το 
Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης και το 
οποίο τοποθετήθηκε εκεί στις αρχές 
του καλοκαιριού.

Το ηλιακό ρολόι μελετήθηκε και φτιά-
χθηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς 
του Πρότυπου Γυμνασίου της Μυτιλή-
νης με την υποστήριξη του Δήμου. Δυ-
στυχώς μόλις ένα μήνα μετά την τοπο-
θέτησή του κι ενώ αποτελούσε στολίδι 
για την πόλη μας που το καμάρωναν 

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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πολίτες και επισκέπτες, κάποιοι επιτή-
δειοι φρόντισαν να το χαλάσουν.

Άμεσα επισκευάστηκε από την ομά-
δα του σχολείου, ωστόσο η χαρά δεν 
κράτησε πολύ.

Διαπίστωσαν, ότι και πάλι άγνωστοι 
είχαν στοχοποιήσει την εργασία και 
τον κόπο των παιδιών.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διά-
στημα 3 μηνών που το ηλιακό ρολόι 
μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο κα-
ταστρέφεται.

Έκθεση “Μνήμη Μικρασίας” 
τον Οκτώβριο 

στη Δημοτική Πινακοθήκη
με αφορμή τα 100 χρόνια από την 

Μικρασιατική καταστροφή.

Η έκθεση διοργανώθηκε από την 
Φιλοτελική Εταιρία Λέσβου σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Μυτιλήνης. Περι-
λάμβανε συλλογές με θέμα τη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, 
καθώς και το προσφυγικό ζήτημα, από 
φιλοτελιστές και συλλέκτες της Μυτι-
λήνης, αλλά και άλλων πόλεων της Ελ-
λάδας. Συμμετείχαν επίσης με εκθέμα-
τα οι φορείς: 98 ΑΔΤΕ, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
(Τμήμα Λέσβου), Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης και Ελληνικό Λο-
γοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ).

Τα εκθέματα ήταν ενταγμένα χρο-
νολογικά σε τρεις ενότητες. Η πρώτη 
αφορούσε την «Ζωή των Ελλήνων στη 
Μικρά Ασία» και περιλάμβανε εκθέματα 
με καρτ-ποστάλ της Σμύρνης και άλλων 
πόλεων με έντονο το ελληνικό στοιχείο, 
με επιστολόχαρτα και τιμολόγια ελληνι-
κών επιχειρήσεων, με δημόσια έγγρα-
φα, όπως πιστοποιητικά γεννήσεως και 
βαπτίσεως (κάποια υπογεγραμμένα από 
μητροπολίτες που αργότερα μαρτύρη-
σαν και ανακηρύχθηκαν άγιοι από την 

Εκκλησία), αλλά και φωτογραφίες από 
τον διωγμό του 1914. Η δεύτερη ενό-
τητα είχε τίτλο: «Η Μικρασιατική Εκ-
στρατεία» και περιλάμβανε αντίγραφο 
της πολεμικής σημαίας της Μεραρχίας 
Αρχιπελάγους και εκθέματα με φωτο-
γραφίες και καρτ-ποστάλ στρατιωτών, 
αξιωματικών, πολεμικών επιχειρήσεων 
και τελετών, με επιστολές στρατιωτι-
κών, με τα γραμματόσημα, τις επιση-
μάνσεις, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, 
τα χαρτόσημα και τα χαρτονομίσματα 
που χρησιμοποιούνταν στις πόλεις που 
είχαν τεθεί υπό ελληνική διοίκηση, κα-
θώς και με τα χαρτονομίσματα και τις 
ομολογίες που σχετίζονται με το ανα-
γκαστικό δάνειο του 1922.

Η τρίτη και τελευταία ενότητα είχε 
τίτλο «Η Μικρασιατική Καταστροφή 
και το προσφυγικό ζήτημα» και όπως 
εξηγεί ο πρόεδρος της Φιλοτελικής 
Εταιρείας Λέσβου Μιχάλης Βαΐτης, 
περιλάμβανε εκθέματα με φωτογρα-
φίες και έγγραφα από την περίθαλψη 
και ενσωμάτωση των προσφύγων και 
τους προσφυγικούς συνοικισμούς, με 
τα γραμματόσημα του κινήματος «Επα-
νάσταση 1922», με τα πρόσφατα γραμ-
ματόσημα για τους πρώτους αστικούς 
προσφυγικούς συνοικισμούς, καθώς 
και με έγγραφα για τη διαχείριση των 
ανταλλάξιμων περιουσιών.

Εδώ περιλαμβανόταν και έκθεμα με 
τη βάρκα Ευαγγελίστρια της οικογένει-
ας Χαραλάμπους.

Βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για την αντιμετώπιση κινδύ-

νων Σεισμών & Τσουνάμι!

Εκπαιδευτική δραστηριότητα ευαι-
σθητοποίησης για το σεισμικό κίνδυνο 
και τον κίνδυνο από τσουνάμι οργάνω-
σε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου για μαθητές 

και ενήλικες όλων των ηλικιών από τη 
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και για μια 
εβδομάδα συμμετέχοντας στις δράσεις 
για την Διεθνή Ημέρα Μείωσης Επιπτώ-
σεων από Φυσικές Καταστροφές.

Στόχος της δράσης είναι οι συμμετέ-
χοντες να λάβουν όλες τις απαραίτητες 
γνώσεις σε θέματα που αφορούν στο 
σεισμικό κίνδυνο και κυρίως να βιώσουν 
μεγάλους και καταστροφικούς σεισμούς 
από όλο τον κόσμο στη σεισμική τρά-
πεζα του Μουσείου, ώστε να προετοι-
μαστούν κατάλληλα για να μπορέσουν 
να αντεπεξέλθουν στην περίπτωση ενός 
σεισμού και να ανακουφίσουν το συναι-
σθηματικό τους βάρος. Η Ελλάδα είναι 
μια ιδιαίτερα σεισμογενής χώρα στην 
οποία έχουν καταγραφεί μεγάλοι και κα-
ταστροφικοί σεισμοί.

Η εξοικείωση με το φαινόμενο του 
σεισμού, η ανάγκη προετοιμασίας και η 
γνωριμία με τους τρόπους προστασίας 
και προετοιμασίας είναι εξαιρετικά ση-
μαντικές.

Σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιο-
χή όπως η ελληνική, στην οποία έχουν 
καταγραφεί μεγάλοι και καταστροφικοί 
σεισμοί, η εξοικείωση με το φαινόμε-
νο του σεισμού και η γνωριμία με τους 
τρόπους προστασίας είναι εξαιρετικά 
σημαντική. Στόχος του Μουσείου με 
την προσομοίωση σεισμών στη σεισμι-
κή του τράπεζα είναι να ευαισθητοποιή-
σει τους μαθητές αλλά και τους πολίτες 
όλων των ηλικιών για την ανάγκη προ-
ετοιμασίας και προστασίας από τους 
σεισμούς ενώ με την πρωτοβουλία του 
αυτή το Μουσείο έρχεται να υπενθυμί-
σει σε όλους μας την ανάγκη γνωριμίας 
των μαθητών με τα μέτρα προστασίας 
στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μείωσης Επι-
πτώσεων από Φυσικές Καταστροφές 
έχει ανακηρυχθεί από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών και κάθε χρόνο στις 
13 Οκτωβρίου οργανώνονται παγκοσμί-

ως δράσεις με σκοπό την συνειδητοποί-
ηση από όλους μας για το τι μπορούμε 
να κάνουμε για τη μείωση των επιπτώ-
σεων από τις φυσικές καταστροφές 
όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι κα-
ταιγίδες, οι κατολισθήσεις, οι πυρκα-
γιές, οι εκρήξεις ηφαιστείων, τα μεγάλα 
παλιρροϊκά κύματα - τσουνάμι. Κάθε 
χρόνο στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέ-
ρας κατά των Φυσικών Καταστροφών 
πραγματοποιούνται παγκοσμίως ποικί-
λες και πρωτότυπες δράσεις για παιδιά, 
νέους και πολίτες από όλο τον κόσμο, 
από Γεωπάρκα, σχολεία και δίκτυα νέων, 
εκπαιδευτικούς, εθνικούς φορείς, επι-
στημονικές οργανώσεις, Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις, Δήμους, Περιφέρειες και Κοινό-
τητες, εταιρείες και ιδιωτικούς φορείς.

Οι δρομείς της Λέσβου... 
πήγαν Χίο στο πλαίσιο 

της Λαμπαδηδοδρομίας για 
τα 200 χρόνια μνήμης 

από τις σφαγές της Χίου.

Δρομείς της Λέσβου... πήγαν Χίο το 
τριήμερο 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου στη 
γειτονική μας Χίο. Δρόμος Μνήμης (Λα-
μπαδηδρομία) διοργανώθηκε για τα 200 
χρόνια των σφαγών της Χίου, διατρέχο-
ντας περίπου 400 χιλιόμετρα και μετα-
φέροντας σε όλα τα χωριά του νησιού το 
μήνυμα της θυσίας. Την Λαμπαδηδρομία 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας 
Χίου και προσκλήθηκαν και συμμετείχαν 
σημαντικοί αθλητές, μεταξύ των οποίων 
ο υπερμαραθωνοδρόμος με παγκόσμιες 
διακρίσεις Γιάννης Κούρος.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Σύλλο-
γος Δρομέων Λέσβου-Lesvos Runners  

Ο Σύλλογος με την ευκαιρία αυτή 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον Γιάννη 
Κούρο για τις επιτυχίες του και τη συμ-
βολή του στη διάδοση του αθλήματος 
των δρόμων υπεραποστάσεων. 
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«Με 45.000 αφίξεις από Ευρώπη 
θα κλείσει η σεζόν για τη Λέσβο»

Με 45.000 αφίξεις τουριστών μέσω 
απευθείας πτήσεων (charter) αναμένε-
ται να κλείσει μέσα στον Οκτώβριο η 
τουριστική σεζόν για τη Λέσβο η οποία 
σύμφωνα με τουριστικό πράκτορα  
εξελίχθηκε λίγο καλύτερα από ότι φαι-
νόταν αρχικά..

Παρά την αυξητική τάση σε σύγκριση 
με τα αναμενόμενα και πάλι η Λέσβος 
δεν κατάφερε να πιάσει τον αναμενό-
μενο αριθμό αφίξεων του 2019. Οι τζί-
ροι των τουριστικών επιχειρήσεων είναι 
πολύ μακριά από τις προσδοκίες των 
επαγγελματιών.

«Πολλές φορές τα νούμερα των αφί-
ξεων είναι παραπλανητικά και δεν βοη-
θούν για να βγάλει κανείς σωστά συμπε-
ράσματα για την πραγματική εικόνα της 
τουριστικής περιόδου. Η χρονιά πήγε 
σχετικά καλά με τις αφίξεις, όμως για 
το τζίρο, η απάντηση είναι ότι πήγαμε 
πολύ χειρότερα από το 2019 κάποιοι 
δυστυχώς χειρότερα και από το 2021.

Η καταναλωτική δυνατότητα των αν-
θρώπων που ταξίδεψαν φέτος, λόγω 
της ακρίβειας και της συρρίκνωσης των 
εισοδημάτων τους, ήταν πολύ χειρότε-
ρη από ότι το 2019, εξάλλου ανάλογα 
προβλήματα με αυτά που αντιμετωπί-
ζουμε στη χώρα μας, αντιμετωπίζουν 
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Από εκεί και πέρα οι τουριστικές επι-
χειρήσεις έκλεισαν πακέτα φιλοξενίας 
δίνοντας τις τιμές του 2019. Το απο-
τέλεσμα είναι οι περισσότεροι να με-
τρούν είτε πενιχρά κέρδη είτε ζημιές. 
Σε κάθε περίπτωση τα όποια ελάχιστα 
χρήματα πήραν οι άνθρωποι αυτοί δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τα έξοδα 
του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. 
Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για 
καλή τουριστική χρονιά με τους τζί-
ρους να είναι πολύ μειωμένοι.

Δυστυχώς οι δυνατότητες φιλοξενίας 
που έχει η Λέσβος είναι πολύ συγκε-
κριμένες και δεν μπορούν να ξεπερά-
σουν τις 80.000 αφίξεις.

Τα καταλύματα που έχει είναι καταλύ-
ματα μιας άλλης εποχής που δεν άλλα-
ξαν, δεν αναπτύχθηκαν και δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανά-
γκες των τουριστών, οι οποίοι ζητούν 
συγκεκριμένες παροχές που το νησί ως 
προορισμός δεν μπορεί να τις δώσει. 
Έτσι χάνονται πολλές αγορές όπως η 
Γερμανική αγορά που ζητά μεγάλα ξε-
νοδοχεία που η Λέσβος δεν διαθέτει. 
Χάθηκαν ακόμη η Αυστριακή αγορά, η 
αγορά της Τσεχίας που ήταν πολύ δυνα-
μική καθώς και η αγορά της Φιλανδίας.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα του νη-
σιού το οποίο είναι δύσκολο να ξεπερα-
στεί είναι ότι η πόλη της Μυτιλήνης δεν 
είναι τουριστική πόλη, ούτε είναι σχεδια-
σμένη για κάτι τέτοιο. Ο κόσμος που έρ-
χεται φεύγει κατευθείαν για τα χωριά και 
αυτό από μόνο του αποτελεί πρόβλημα 
διότι εκεί δεν υπάρχει ούτε η δυνατότη-
τα ούτε και ο κόσμος για να εξυπηρε-
τήσεις μεγάλους αριθμούς επισκεπτών».

Το Λεσβιακό Ελαιόλαδο 
στην Ουρουγουάη

Ο κ. Πιπίνης Ειδικός Σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού, συμπατριώτης μας με 
καταγωγή απ’ τον Μεσότοπο, επισκέ-
φθηκε πρόσφατα τη λατινοαμερικάνικη 
χώρα Ουρουγουάη μαζί με την επιχει-
ρηματική αποστολή που οργάνωσε ο 
ΕΒΕΑ, το Ελληνογερμανικό Επιμελητή-
ριο και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο 
Ελλάδας – Λατινικής Αμερικής, με σκο-
πό την προώθηση ελληνικών προϊόντων. 
και την  ενίσχυση των εμπορικών σχέ-
σεων Ελλάδας – Λατινικής Αμερικής. 
Στον τομέα των τροφίμων υπάρχουν 
τεράστιες δυνατότητες για εξαγωγές 
ελληνικών προϊόντων στην αγορά της 

Λατινικής Αμερικής. Αναφέρθηκε σαν 
παράδειγμα ιδιαίτερα στο ελαιόλαδο,  
ειδικά της Λέσβου, που όπως και άλλα 
ελληνικής παραγωγής, προϊόντα μπορεί 
να ανταγωνιστεί επάξια άλλα ευρωπαϊκά 
που εισάγουν οι Λατινοαμερικάνοι.

Στη Λέσβο παράγεται ένα από τα «κα-
λύτερα ελαιόλαδα της Ευρώπης» τόνισε 
στην ομιλία του στο Εμπορικό Επιμελη-
τήριο της Ουρουγουάη ο κ. Πιπίνης.

Η επιχειρηματική αποστολή πραγμα-
τοποιήθηκε σε τέσσερις χώρες της Λα-
τινικής Αμερικής, τη Βραζιλία, την Αργε-
ντινή, την Ουρουγουάη και τον Παναμά 
και εκπροσωπήθηκαν εταιρείες από τον 
κλάδο των τροφίμων, της ενέργειας και 
των real estate. Στο πλαίσιο της αποστο-
λής έγιναν επαφές, μεταξύ άλλων, με 
εισαγωγείς και ενώσεις σούπερ μάρκετ 
για την προώθηση ελαιολάδου, βιολο-
γικών κρασιών, ούζου, τσίπουρου και 
φρέσκων και συσκευασμένων φρούτων.

Υδατοδρόμιο σε Μυτιλήνη και δύο 
υδάτινα πεδία σε Πέτρα & Πλωμάρι

Ολοκληρώθηκε η επιλογή αναδό-
χου για το υδατοδρόμιο και το υδάτι-
νο πεδίο στη Λέσβο, με την Hellenic 
Seaplanes να αναλαμβάνει την αδειοδό-
τηση και έγκρισή τους!

Ειδικότερα, το Διαδημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Λέσβου προχώρησε σε εξέτα-
ση προσφορών που αφορούν την ανά-
ληψη της διαδικασίας για την έκδοση 
της άδειας ίδρυσης για το υδατοδρό-
μιο Μυτιλήνης καθώς και της έγκρισης 
των δύο υδάτινων πεδίων στις περιοχές 
Πέτρα και Πλωμάρι.

Η Hellenic Seaplanes ήταν ανάμεσα 
στις εταιρείες που κατέθεσαν πρότα-
ση με την προοπτική να αναλάβουν τα 
έργα στο νησί, με την κατάληξη της 
διαδικασίας να βρίσκει τα Υδροπλά-
να Ελλάδας Α.Ε. να επικρατούν με την 

προσφορά τους, και ταυτόχρονα να 
υποδέχονται τις υποδομές της Λέσβου 
στο δίκτυο υδατοδρομίων και υδάτινων 
πεδίων που χτίζει στην Ελλάδα.

Το επόμενο διάστημα με τη «σφρά-
γιση» της συμφωνίας που σημαίνει την 
υπογραφή της σύμβασης κλιμάκιο της 
Hellenic Seaplanes θα μεταβεί στο νησί 
προκειμένου να προβεί σε αυτοψία χώ-
ρων ώστε να ελέγξει την καταλληλότη-
τά τους για τη δημιουργία των εγκατα-
στάσεων.

Όπως σημειώνεται σε δελτίο Τύπου 
της Hellenic Seaplanes άξιο αναφοράς 
είναι ότι καθοριστικό ρόλο για να μην 
μείνει στα σχέδια το όραμα της έλευ-
σης των υδροπλάνων στο νησί, αλλά 
αντιθέτως να περάσουν στη φάση της 
υλοποίησης κατέχουν τόσο η Δημοτική 
όσο και η Λιμενική αρχή της Λέσβου.

Σύμφωνα με πηγές της Εταιρείας και 
δεδομένων ανάλογων έργων σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδος τα έργα τόσο 
σε υδάτινα πεδία όσο και στο υδατο-
δρόμιο μπορούν να υλοποιηθούν και οι 
χώροι να αποδοθούν για χρήση και το 
καλοκαίρι του 2023.

Η σύνδεση στο Βόρειο Αιγαίο

Το τελευταίο διάστημα γίνονται απο-
φασιστικά βήματα στα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου ώστε να υποστηρίζουν πτήσεις 
με υδροπλάνα, καθώς μέσα σε λιγότερο 
από ένα μήνα τρία νησιά είναι σε τροχιά 
λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τα Ψαρά, η 
Χίος και οι Οινούσσες πλησιάσουν να 
λάβουν το πράσινο φως ώστε τα λιμάνια 
τους να αποκτήσουν άμεσα το πλεονέ-
κτημα να φέρουν τα υδροπλάνα κοντά 
τους, ενώ στο παζλ των προορισμών που 
θα εξυπηρετήσουν ταξίδια με υδροπλά-
να στα νησιά Βορείου Αιγαίου και στις 
γειτονικές παραθαλάσσιες περιοχές, έρ-
χεται να προστεθεί και η Λέσβος.



10 11

Το Αναγνωστήριο Αγιάσου είχε την 
μεγάλη χαρά και τιμή να βρεθεί στη 
Σύρο, το διάστημα 31 Αυγούστου με 
3 Σεπτεμβρίου 2022, προσκεκλημέ-
νο από την οργανωτική επιτροπή του 
6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ρεμπέτικου 
«Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη». Το 
Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε υπό την 
Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματεί-
ας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο 
Σύρου-Ερμούπολης και την Κυκλαδική 
Εταιρεία Ανάπτυξης (ΚΕΤΑΝ) του Επι-
μελητηρίου Κυκλάδων. Ξεκίνησε στις 
29 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στις  
2 Σεπτεμβρίου 2022.

Πήραν μέρος επτά μουσικά σχήματα, 
έγινε μεγάλη έκθεση λαϊκών μουσικών 
οργάνων, στην οποία παρουσίασαν τις 
δημιουργίες τους μερικοί από τους πιο 
σημαντικούς Έλληνες οργανοποιούς 
που αφενός διασώζουν έως σήμερα 
την τεχνογνωσία και την παράδοση 
της χειροποίητης κατασκευής, αφετέ-
ρου έχουν εισαγάγει καινοτομίες στη 
χρήση υλικών, στην ανάπτυξη τεχνικών 
και εργαλείων και υλοποιήθηκε μουσι-
κό εργαστήρι με εισηγητή τον Πέτρο 
Κουλουμή με θέμα την τεχνοτροπία και 
την υφολογική προσέγγιση της Μικρα-
σιατικής Σχολής.

Όπως τονίστηκε από τους διοργανω-
τές το 2022 είναι μια ξεχωριστή χρονιά 
για το Φεστιβάλ, καθώς συμπίπτει με 
την εκατοστή επέτειο της Μικρασια-
τικής Καταστροφής και τα 50 χρόνια 
από το θάνατο του Συριανού. Σαν γενι-
κότερη ενημέρωση αναφέρθηκε ότι το 
ρεμπέτικο έχει καταχωρηθεί στο Εθνι-
κό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς το 2015, στον αντιπροσω-
πευτικό κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της 
UNESCO το 2017, ενώ το Φεστιβάλ 
«Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» έχει 
καταχωρηθεί στο Ευρετήριο Ευρωπαϊ-
κών Φεστιβάλ festivalfinder.eu και έχει 
λάβει το EFFE LABEL.

Την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, 
σ’ έναν υπέροχο χώρο, στην «έπαυλη 
Τσιροπινά», στην πολυτραγουδισμένη 
Nτελαγκράτσια, τα Σαντούρια και τα 
Μπουζούκια του Αναγνωστηρίου πα-
ρουσίασαν ένα δίωρο πρόγραμμα με 
τραγούδια και σκοπούς της Μικρασίας 
και της Αγιάσου καθώς και ένα αφιέρω-
μα στο έργο του Μάρκου Βαμβακάρη. 
Ο χοροδιδάσκαλος Θύμιος Σαραντί-
δης και η Ανθή Σκαλοχωρίτου – Σκορ-
δά από το χορευτικό τμήμα του Ανα-
γνωστηρίου χόρεψαν παραδοσιακούς 
σκοπούς της Λέσβου. Ο Παναγιώτης 
Σκορδάς από το Δ.Σ του Αναγνωστη-

Το Αναγνωστήριο Αγιάσου σε Σύρο και Λέρο ρίου αναφέρθηκε διεξοδικά στην ιστο-
ρία, την προσφορά και τις ποικίλες 
δράσεις του Αναγνωστηρίου και διάβα-
σε παρλάτα στην Αγιασώτικη ντοπιολα-
λιά του Παναγιώτη Κουτσκουδή με τίτ-
λο «Αγιάσος – Σύρος στα Βαμβακάρεια 
του 2022». Το Αναγνωστήριο αφιέρω-
σε τη συναυλία στη μνήμη του Σόλωνα 
Λέκκα, ο οποίος συμμετείχε στην απο-
στολή του 4ου Φεστιβάλ, η οποία τε-
λικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των 
μέτρων για τον covid – 19.

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές στο τέ-
λος της συναυλίας, όταν το κοινό όρ-
θιο για αρκετή ώρα χειροκροτούσε 
και επευφημούσε τα παιδιά του Ανα-
γνωστηρίου και ο Αντώνης Μαραγκός 
από την οργανωτική Επιτροπή του 
Φεστιβάλ εξέφρασε το θαυμασμό και 
τις ευχαριστίες του για την ανεκτίμη-
τη προσφορά του Αναγνωστηρίου στη 
γνήσια μουσικοχορευτική παράδοση 
και παιδεία. Ανάμεσα στο πολυπληθές 
κοινό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων κ. Ρούσσος και η Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού του Δήμου Σύρου 
– Ερμούπολης Αλίκη Λεονταρίτη.

Έπαιξαν τα παιδιά: Νίτσα Αργύρα 
(σαντούρι), Παναγιώτα Αργύρα (σα-
ντούρι), Μιλτιάδης Λαλάς (σαντούρι), 
Κωνσταντίνα Τσέλα (σαντούρι), Κατε-
ρίνα Κοντή (σαντούρι - τραγούδι) Σο-
φία Σκορδά (σαντούρι - τραγούδι), Στέ-
λιος Σκορδάς (σαντούρι - μπουζούκι), 
Γιάννης Κοντής (μπουζούκι), Παναγιώ-
της Πατσέλλης (τζουρά), Γιάννης Πα-
ροίκος (μπουζούκι), Βασίλης Αμπουλός 
(τουμπερλέκι).

Κατά την παραμονή τους στη Σύρο 
τα παιδιά του Αναγνωστηρίου επισκέ-
φτηκαν την έκθεση λαϊκών μουσικών 
οργάνων, παρακολούθησαν το μουσικό 
εργαστήρι με εισηγητή τον Πέτρο Κου-
λουμή και τη συναυλία του μουσικού 
σχήματος «Εν χορδαίς και οργάνοις»,  
ξεναγήθηκαν στο Θέατρο «Απόλλων», 

στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ερ-
μούπολης, στο Δημαρχείο Σύρου, στην 
Άνω Σύρο και στα σοκάκια της, στο 
παλιότερο εργαστήρι παρασκευής λου-
κουμιών της οικογένειας Συκουτρή και 
σε πολλά άλλα αξιοθέατα. Την Παρα-
σκευή 2 Σεπτεμβρίου πήραν το πλοίο 
και πήγαν στη γειτονική Τήνο, όπου και 
προσκύνησαν στο Ναό και στην εικόνα  
της Μεγαλόχαρης.

Πριν από τη Σύρο η αποστολή του 
Αναγνωστηρίου βρέθηκε στην Λέρο, 
όπου και είχε μια θαυμάσια σύμπραξη. 
Στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδο-
χείου “Κριθώνι Paradise” μάς υποδέ-
χτηκε το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας 
και Ανάπτυξης Λέρου "Άρτεμη" με τον 
μουσικοδιδάσκαλο Αντώνη Ντελλα-
ρή, τη δασκάλα παραδοσιακών χορών 
Ζαχαρούλα Χατζηκωνσταντίνου και 
παιδιά από το Σύλλογο τους, που παί-
ζουν βιολί, λύρα, σαντούρι, τσαμπούνα 
και λαούτο. Για πάνω από τρεις ώρες 
έγινε συζήτηση για την μουσική και χο-
ρευτική παράδοση της Λέσβου και των 
Δωδεκανήσων, της Αγιάσου και της Λέ-
ρου, της Αιολίας και της Ιωνίας. Τόσο 
τα παιδιά του Αναγνωστηρίου όσο και 
της Λέρου έπαιξαν αντιπροσωπευτι-
κούς σκοπούς των τόπων τους.

Την αποστολή συνόδευσαν τα μέλη 
του Δ.Σ Παναγιώτης Σκορδάς, Τούλα 
Μακρέλλη και Δημοσθένης Σκλεπάρης.

Το Αναγνωστήριο Αγιάσου εκφράζει 
τις θερμότατες ευχαριστίες του στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στην 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Ανα-
στασία Αντωνέλλη και στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέ-
ρειας για την οικονομική υποστήριξη  
της αποστολής, στους οργανωτές τού 
Φεστιβάλ για την τιμητική πρόσκληση 
και τη ζεστή φιλοξενία. Πολλές ευχα-
ριστίες και στο ταξιδιωτικό πρακτορείο 
Olive Groove Travel του Παναγιώτη 
Χατζηκυριάκου για τη βοήθεια.
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Η μετανάστευση των πουλιών είναι 
από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της 
φύσης και ένας από τους λόγους που 
αυτά έχουν μαγνητίσει το ενδιαφέρον 
και την αγάπη του ανθρώπου σε κάθε 
γωνιά της Γης. Κάθε Φθινόπωρο (και 
Άνοιξη) δισεκατομμύρια πουλιά ταξι-
δεύουν προς (από) τις περιοχές όπου 
θα περάσουν το Χειμώνα κάνοντας αι-
σθητό το πέρασμά τους στους παρα-
τηρητές πουλιών και όχι μόνον. Δυο 
φορές το χρόνο (Μάιο και Οκτώβριο), 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, οργανώνο-
νται εκδηλώσεις για την παρατήρηση 
της μετανάστευσης των πουλιών με τον 
τίτλο «Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευ-
τικών Πουλιών» (World Migratory Bird 
Day) σε όλο τον κόσμο.

Η Λέσβος, που έχει αναγνωριστεί 
από την UNESCO ως Παγκόσμιο Γε-
ωπάρκο, είχε τη δική της συμμετοχή 
στον παγκόσμιο χάρτη των εκδηλώσε-
ων με δύο εξορμήσεις: μια απογευμα-
τινή στην Αλυκή Καλλονής (Σάββατο 
8/10) και μια πρωινή στην Αλυκή Πο-
λιχνίτου (Κυριακή 9/10) με σκοπό την 
παρατήρηση της φθινοπωρινής μετα-
νάστευσης στους υγροτόπους του νη-
σιού. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τον 
κόσμο των πουλιών με τη βοήθεια ειδι-
κού εξοπλισμού (κυάλια, τηλεσκόπια).

Οι πιο ιδιαίτερες καταγραφές ήταν 
μιας Αγκαθοκαλημάνας και δύο Ροδο-
πελεκάνων (ανάμεσα στους σχετικά 
κοινούς για το Φθινόπωρο Αργυρο-
πελεκάνους), στην Αλυκή Καλλονής 
και ενός Ψαραετού στην Αλυκή Πολι-
χνίτου, ειδών που καταγράφονται στο 

νησί μας αποκλειστικά διερχόμενα. 
Άλλα είδη που οι συμμετέχοντες εί-
χαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ήταν 
οι Μαυροπελαργοί, Αργυροτσικνιά-
δες, Λευκοτσικνιάδες, Χουλιαρομύτες, 
Κορμοράνοι, Αβοκέτες, Κοκκινοσκέ-
ληδες, Τουρλίδες κ.ά.

Οι εξορμήσεις συντονίστηκαν από το 
επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (ΚΠΕΝ) 
Καλλονής, που ασχολείται με την παρα-
κολούθηση των πουλιών και των υγρο-
τόπων της περιοχής.

Και αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν 
τμήμα των εξορμήσεων σε οικολογικά 
σημαντικές περιοχές της Δυτικής Λέ-
σβου με θέμα «Υγρότοποι της Δυτικής 
Λέσβου – εξορμήσεις στη φύση» με 
στόχο την ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των κατοίκων για την οικολογι-
κή και περιβαλλοντική αξία των υγρο-
τόπων και συνδιοργανώνονται από 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολι-
θωμένου Δάσους Λέσβου, την Περι-
φέρεια Βορείου Αιγαίου και το Δήμο 
Δυτικής Λέσβου. Εντάσσονται στο 
πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ανάδει-
ξης προστατευόμενων περιοχών της 
Λέσβου», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020» και περιλαμβάνει 
δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοί-
κων, των επισκεπτών και των μαθητών 
της Λέσβου για τους υγροτόπους της 
Δυτικής Λέσβου, μέσα από σειρά εκ-
δηλώσεων ενημέρωσης, σεμιναρίων και 
εξορμήσεων πεδίου.

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών 2022 
στη Λέσβο

Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO

Ρεπορτάζ

Να μου έλεγε η μάνα μου:

«τρέχα στο φούρνο να πάρεις 
τρεις νταβάδες

και γρήγορα γιατί θα τους πάρουν!»

Να προλάβαινα, να τους έπαιρνα,

να τους κράταγα στο κεφάλι,

κι ως έστριβα στη γωνιά για το σπίτι

να μου «τρυπούσαν» τη μύτη 
οι μυρωδιές!

Να σκέπτομαι, να υποθέτω τι μυρίζει;

«Βανίλια, κανέλα, γαρίφαλο, γλυκάνισο

μοσχοκάρυδο, μαστίχα...»

Να μπαίνω στο σπίτι και να διαπιστώνω:

«ήταν όλα»!

*
Ήθελα όπως τότε...

Να έκλεινε το μαγαζί νωρίς, 
την παραμονή,

ο πατέρας μου και

να πηγαίναμε μαζί
στο βιβλιοπωλείο του

«Σιτσάνη» - αντίκρυ στο 
«πλεκτήριο της Ερασμίας»,

πλάι στο «ρολογάδικο του Βουτσά», 
να μου έπαιρνε

δώρο τον ετήσιο τόμο της 
«Ζωής του παιδιού»!

*
Να γύριζα στο σπίτι μα... 
πριν να έπαιρνα απ’ το φούρνο,

φοινίκια - κουραμπιέδες - κουλουράκια 
που γινόταν, 

με τη ζύμη στην κρεατομηχανή

και τη τσίγκινη φόρμα στην έξοδο!

*

Ήθελα...

Να βγαίναμε με τον φίλο στα κάλαντα.

Εκείνος να κρατούσε το καραβάκι με 

τα φωτισμένα ξάρτια κι εγώ την παλιά 
τσίγκινη

καφετιέρα που είχε καπάκι αλλά εμείς 
ανοίξαμε

σ’ αυτό μια τρύπα για να ρίχνουν 
οι νοικοκύρηδες

τα κέρματα!

*

«Και... καλά, αφού είχε καπάκι, 
γιατί ανοίξαμε τρύπα;»

Γιατί θέλαμε ν’ ακούμε τον ήχο 
καθώς έπεφτε το κέρμα,

να καταλαβαίναμε τι μας έδιναν!

Ήθελα όπως τότε! Αλλά…
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Η δεκάρα, έκανε ένα σιγανό «π».

Η κοσάρα, έκανε... «πφ».

Το πενηνταράκι, τραγουδούσε λίγο το 
«ν»... « τννν».

Η δραχμή; Η δραχμή ακουγόταν σαν...
σοπράνο: «ντίννν»

Άσε πια το τάλιρο (αν έπεφτε)... 
τενόρος σωστός: «ντλιιιιν!»

Έτσι φτιάξαμε το... «πενταγράμμο της 
καφετιέρας»!

*
Να έκοβε ο πατέρας μου 
την Βασιλόπιτα και να γέμιζε

το τραπέζι ψίχουλα, γιατί δεν τρώγαμε 
αμέσως αλλά

μαδούσαμε τα κομμάτια για να δούμε 
αν βρήκαμε

το φλουρί!

*
Να παίζαμε γύρω από το τραπέζι 
«φουρλάκι» πεντάεδρο!

«Βάλε ένα» - «βάλε δύο», «πάρε ένα», 
«πάρε δύο», «ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ»!

Τι χαρά ήταν όταν έπεφτε «πάρτα όλα»;

Ναι! Ο τζόγος γεννιέται μ’ εμάς μαζί!

*
Ήθελα...

Να έβλεπα, ανήμερα πρωτοχρονιά 
τους πατεράδες μας

να βγαίνουν να «καλαντίζουν» στους 
δρόμους

από σπίτι σε σπίτι!

Στα όρθια, ένα κονιάκ και μια... 
σοκολατένια ελιά!

Ελάτε καθίστε!», «Όχι, έχουμε να πάμε 
κι αλλού»!

Στο τέταρτο σπίτι, είχανε μεθύσει κι 
δρόμοι αντιλαλούσαν

τραγούδια!

 «Από το σπίτι σου περνώ - κέρνα μας 
κέρνα μας...

κι όλοι μπεκρή με λένε! 
Άιντε να περνάς να καλοπερνάς!

τριαλαλάλα λαλάλλα όπλες! 
Θα σε πάρω παπουτσάκια

και παντόφλες!

Ήθελα λοιπόν... όπως τότε... αλλά...

Άκουσα τι είπες!

Αυτό θα κάνω: 
Θα περάσω όπως μπορώ!

Και του χρόνου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αφιέρωμα

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στον παλιό 
Μεσότοπο Λέσβου

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Έχω ξαναγράψει σ’ αυτές τις σελίδες 
του περιοδικού ότι δε φιλοδοξώ να 
αποκτήσω τον τίτλο του λαογράφου. 
Εξάλλου η λαογραφία είναι ολόκληρη 
επιστήμη, που πρέπει να τη σπουδά-
σεις. Αλλά ό,τι γράφω εδώ για λαογρα-
φικά στοιχεία της Λέσβου και ειδικό-
τερα του χωριού μου, του Μεσότοπου, 
είναι για να βοηθήσω με τις μικρές μου 
δυνάμεις στη διάσωσή τους. Στη διά-
σωση κάποιων στοιχείων για έθιμα, που 
όσες και όποιες αναβιώσεις τους κι αν 
γίνονται σήμερα, με κάποιο τυποποιη-
μένο τρόπο, παρά την καλή πρόθεση 
δεν παύει να τους λείπει η γνησιότη-
τα και ο αυθορμητισμός. Δεν είμαι ο 
κατάλληλος για να σχολιάσω αυτά τα 
θέματα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν 
γράψει ή μπορούν να γράψουν γι’ αυτά. 
Αλλά πιστεύω ότι έστω κι ένα μικρό 
λιθαράκι αν βάλω θα έχει κάποια αξία 
για τους επιστήμονες λαογράφους και 
μελλοντικούς ερευνητές.

Ο Π.Ι. Κοντέλλης1 στο βιβλίο του «Ο 
κόσμος ο μικρός...» αναφέρει αρκετά 
στοιχεία για τα έθιμα του «Δωδεκαή-
μερου» στο χωριό μου, τον Μεσότο-
πο. Εδώ θα επιχειρήσω μια σύντομη 
παρουσίαση αυτών των εθίμων, όπως 
τα θυμάμαι από τα παιδικά και εφηβι-
κά μου χρόνια, κυρίως όπως τα ζούσα 
στο σπίτι μας με την οικογένειά μου. 
Κάποια στοιχεία από αυτά που παραθέ-

τω συμπληρώνουν τις πληροφορίες του 
βιβλίου του Π.Ι. Κοντέλλη, ενώ άλλα 
έχουν προσωπικό χαρακτήρα.

Θα ξεκινήσω με την παραμονή των 
Χριστουγέννων. Η μέρα αυτή αλλά και 
οι προηγούμενες, όσο πλησίαζαν τα 
Χριστούγεννα, ήταν μέρες προετοιμα-
σίας για τις γιορτές που έρχονταν. Οι 
νοικοκυρές φρόντιζαν τα σπίτια και 
ετοίμαζαν διάφορα γλυκά, κουραμπιέ-
δες, φ’νίτσια (φοινίκια)2, τιμπλούδια, 
μπακλαβάδες κ.λπ.

Πολλές οικογένειες έθρεφαν το προ-
ηγούμενο διάστημα του χρόνου αρ-
νιά, που τα λέγανε «θρεφάρια» και τα 
έσφαζαν τις παραμονές των Χριστου-
γέννων. Τα αρνιά αυτά ήταν αρσενικά, 
που φρόντιζαν έγκαιρα να τα ευνουχί-
σουν για να μη μυρίζει άσχημα το κρέ-
ας τους. Το κρέας αυτών των σφαγίων 
ήταν σημαντικό από οικονομική άποψη 
για την οικογένεια, μια και στα περισ-
σότερα σπίτια δεν ήταν εύκολο να αγο-
ράζουν κρέας από τους χασάπηδες. 
Θέλω να σημειώσω εδώ ότι στο χωριό 
μου εκείνα τα χρόνια, σε αντίθεση με 
πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, 
δεν εκτρέφαμε χοιρινά για τις γιορ-
τές, αλλά μόνο αρνιά. Οι συγχωριανοί 
μου όλα τα μέρη αυτών των αρνιών τα 
αξιοποιούσαν: το κρέας, το λίπος κ.λπ. 
Ακόμα τις προβιές τις πουλούσαν για 
τη βιομηχανία δερμάτων. Μέχρι και την 
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Μεσότοπος

ουροδόχο κύστη, τη φούσκα όπως τη 
λέγαμε, πολλά παιδιά την έπαιρναν και 
αφού έβαζαν ένα καλαμάκι (για φυσικό 
καλάμι μιλάμε), που το δένανε σφιχτά 
με σπάγκο, τη φουσκώνανε για παι-
χνίδι, μια και δεν υπήρχαν μπαλόνια 
εκείνη την εποχή. Βέβαια ποιος σκε-
φτόταν τότε θέματα υγιεινής. Από τα 
ποδαράκια, το στομάχι, τα έντερα κ.λπ. 
αφού τα καθάριζαν προσεκτικά και τα 
έπλεναν καλά, έκαναν την πατσά (έτσι 
τη λέγαμε, όχι ο πατσάς), που ήταν σε 
πολλά σπίτια το κύριο πιάτο του χρι-
στουγεννιάτικου τραπεζιού. ΄Ενα μέρος 
του κρέατος το κατανάλωναν σε διά-
φορα φαγητά τις ημέρες των γιορτών. 
Το περισσότερο όμως, το καβούρδιζαν 
και έκαναν τον «καβρουμά», που τον 
φύλαγαν σε μικρά πιθαράκια, τα «κου-
τρούπια», μαζί με ένα μέρος λίπους. 
Αυτόν τον χρησιμοποιούσαν σε διά-
φορα φαγητά (με πατάτες, όσπρια κ.ά.) 
όλο τον υπόλοιπο χειμώνα. Επειδή τα 
«θρεφάρια» είχαν πολύ λίπος («γλύνα» 
τη λέγαμε) το έλιωναν και το φύλαγαν κι 
αυτό σε κουτρούπια ή το έκαναν πλά-
κες (όταν έπηζε μέσα σε κάποιο ρηχό 
σκεύος), που είχαν και ένα σπάγκο με 
θηλιά σε μια μεριά τους, με τον οποίο 
τις κρεμούσαν στο κατώι μαζί με άλλα 
τρόφιμα. 

Τα παιδιά λέγαμε τα κάλαντα την 
παραμονή των Χριστουγέννων, το 
απόγεμα προς το βράδυ, κατά προτε-
ραιότητα στα σπίτια των συγγενών και 
των φίλων της οικογένειας. Τα κάλαντα 
που λέγαμε ήταν τα γνωστά στο πανελ-
λήνιο: «Καλήν εσπέραν άρχοντες, αν 
είν’ ο ορισμός σας, Χριστού την θείαν 
γέννησιν, να πω στ’ αρχοντικό σας...». 
Δεν είχαμε τρίγωνα και άλλα σύνεργα, 
μερικά όμως παιδιά είχαν αυτοσχέδια 
τουμπελέκια. 

Στο σπίτι μας, την παραμονή το βρά-
δυ πλαγιάζαμε νωρίς εκτός από τη μη-
τέρα μου, η οποία έπρεπε να τελειώσει 

τις δουλειές της προετοιμασίας για τη 
μεγάλη μέρα που θα ξημέρωνε. 

Ανήμερα τα Χριστούγεννα ξυπνού-
σαμε νωρίς, ακόμα πριν φέξει. Θυμά-
μαι ότι αφού ετοιμαζόμαστε ψάλαμε τα 
κάλαντα και τα χριστουγεννιάτικα τρο-
πάρια «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός 
ημών...», «Η Παρθένος σήμερον τον 
Υπερούσιον τίκτει…», και μετά πηγαί-
ναμε συνήθως όλοι μαζί στην εκκλησία. 
Η μητέρα και ο πατέρας μου ήξεραν 
όλους τους στίχους των καλάντων και 
μας τους μάθαιναν κι εμάς. Ήθελαν να 
τα λέμε ολόκληρα κι όχι να τα κόβουμε 
μόλις λέγαμε λίγο από την αρχή. Εμένα 
μου προκαλούσαν απορία και κάποιο 
φόβο οι στίχοι που έλεγαν: «Δια Χρι-
στόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, 
αμέσως εταράχτηκεν κι έγινε θηριώ-
δης. Χιλιάδες δεκατέσσερις σφάζουν 
σε μιαν ημέρα, θρήνος, κλαυθμός και 
οδυρμός σ’ όλη την ατμοσφαίρα». Δεν 
μπορούσα να διανοηθώ πώς ένας βασι-
λιάς μπορεί να σκοτώσει 14.000 νήπια 
για να μη χάσει το θρόνο του. Φρίκη!

Μετά την απόλυση της εκκλησίας συ-
γκεντρωνόμαστε στο σπίτι για το Χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι, να φάμε την 
πατσά και τα άλλα γιορτινά φαγητά και 
γλυκά. 

Τα χρόνια της δεκαετίας του 1940, 
μετά την απελευθέρωση, άρχισε να εμ-
φανίζεται και στο χωριό μας το έθιμο 
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, που 
μας ήρθε από την Ευρώπη. Μέχρι τότε 
σχεδόν κανείς δεν το ήξερε. Εμάς, τα 
μικρά παιδιά, τότε μας εντυπωσίαζε και 
θέλαμε να έχουμε ένα τέτοιο στολίδι 
στο σπίτι μας. Έτσι άρχισε να μπαίνει 
σιγά-σιγά σε κάποια σπίτια εκείνα τα 
χρόνια. Βέβαια, επειδή δεν υπήρχαν 
έλατα, το προσαρμόσαμε στα δικά μας 
δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα κλαδί 
από κυπαρίσσι ή πεύκο. Μάλιστα φρο-
ντίζαμε να έχει το κλαδί κάμποσες κου-
κουνάρες ή κυπαρισσόμηλα (έτσι τα λέ-

γαμε) και τα τυλίγαμε με ασημόχαρτο, 
που υπήρχε στα κουτιά των τσιγάρων. 
Αυτά ήταν καλά υλικά για τη διακόσμη-
ση και φροντίζαμε να τα μαζεύουμε. 
Στολίδια δεν υπήρχαν σπουδαία, όπως 
είναι τώρα, και πολλά από αυτά ήταν 
αυτοσχέδια. Αλλά κι αν υπήρχαν ήταν 
δύσκολο να τα αγοράσουμε. 

Την ημέρα των Χριστουγέννων όλα 
τα σπίτια ήταν ανοιχτά για να δεχθούν 
επισκέψεις αλλά οι περισσότερες, 
όπως ήταν φυσικό, γίνονταν στα σπίτια 
αυτών που γιόρταζαν. Εκεί πολλές φο-
ρές είχαμε γλέντια και τραγούδια. 

Έτσι κυλούσαν τα Χριστούγεννα ήρε-
μα, χωρίς υπερβολικές εξάρσεις, εκείνα 
τα πρώτα δύσκολα μεταπολεμικά χρό-
νια, στο χωριό μου.

Όπως κυλούσε ήρεμα η γιορτή των 
Χριστουγέννων, έτσι γιορταζόταν ήρε-
μα και η Πρωτοχρονιά στον Μεσότοπο 
Λέσβου τα παλιότερα χρόνια. Η λέξη 

«Πρωτοχρονιά» δεν αναφερόταν συ-
χνά και σχεδόν πάντα τη γιορτή τη λέ-
γανε «τ’ Αγιού Βασ’λιού».

Οι νοικοκυρές από την παραμονή 
φρόντιζαν τα σπίτια, ετοίμαζαν γλυκί-
σματα και προετοίμαζαν τα φαγητά για 
το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Σε πολ-
λές οικογένειες εκείνη την ημέρα συ-
νηθιζόταν το σέλινο με κρέας, το οποίο 
ήταν πάντα αρνίσιο, συνήθως από το 
«θρεφάρι» που το είχαν σφάξει πριν τα 
Χριστούγεννα. Εδώ πρέπει να σημει-
ωθεί ότι δεν υπήρχε το έθιμο της βα-
σιλόπιτας και τα γλυκά που έφτιαχναν 
για την Πρωτοχρονιά ήταν άλλα, όπως 
μπακλαβάς (τον έκαναν είτε με σουσά-
μι είτε με αμύγδαλα), τιμπλούδια, πλα-
τζέτα κ.λπ.

Την παραμονή το απόγεμα προς το 
βράδυ τα παιδιά λέγαμε τα κάλαντα, 
όπως και την παραμονή των Χριστου-
γέννων, στα συγγενικά και φιλικά σπί-
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τια. Δεν ήταν εντελώς ιδιαίτερα κάλαντα 
αλλά αυτά που λέγονται σε πολλά μέρη 
της Ελλάδας, όμως με κάποιες διαφο-
ρές. Τότε στο χωριό δε χρησιμοποιού-
σαμε τη λέξη «κάλαντα» αλλά λέγαμε: 
«Πα να πούμι ντουν Άι-Βασίλ’(η)».

Τα κάλαντα αυτά, όπως μου τα είχε 
μάθει ο πατέρας μου, τα κατέγραψα 
με τη βοήθειά του, έκανα μία ανάλυση 
των βιολογικών τους στοιχείων και δη-
μοσίευσα πριν μερικά χρόνια ένα σχε-
τικό άρθρο3. Τα αναφέρει και ο Π. Ι. 
Κοντέλλης1 αλλά με κάποιες διαφορές. 
Εδώ αξίζει να πούμε δύο μόνο στίχους, 
σύμφωνα με τη δική μου καταγραφή, 
που λένε: «...χρυσά βλαστάρια πέτα, 
η χρυσή μας αβιορέτα». Η τελευταία 
λέξη, «αβιορέτα», δε χρησιμοποιεί-
ται σήμερα και δεν είναι πολύ γνω-
στή. Αντί «αβιορέτα» λένε «βιολέτα». 
Αλλά ποια είναι η «αβιορέτα»; Είναι το 
φυτό Narcissus tazetta L. (Νάρκισσος 
ο ταζέττιος ή Ν. ο κυπελλοφόρος), το 
οποίο σε πολλά μέρη ανθίζει τις ημέ-
ρες των γιορτών, μέσα στο καταχεί-
μωνο. Στη Μυτιλήνη κι άλλα μέρη της 
Λέσβου λέγεται «κατ’μέρ’(ι)». Δεν έχει 
πάντως καμιά σχέση με τη βιολέτα που 
ξέρουμε στο νησί μας, με την οποία 
αντικαταστάθηκε στο στίχο των καλά-
ντων. Η ονομασία βιολέτα χρησιμοποι-
είται σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας 
και γι’ αυτό το φυτό, αλλά σ’ εμάς όχι. 
Περισσότερα γι’ αυτά τα λουλούδια θα 
αναφέρουμε σε άλλο άρθρο, μια και το 
θέμα μας εδώ δεν είναι αυτό.

Η αμοιβή μας για τα κάλαντα συνήθως 
ήταν σε είδος· που να βρεθούν χρήμα-
τα εκείνα τα χρόνια! Ήταν τόσο λιγο-
στά. Μας δίνανε σταφίδες, σύκα, που 
απ’ αυτά είχαμε και στα σπίτια μας. Αν 
μας έδιναν αμύγδαλα ή καρύδια ήταν 
καλύτερα γιατί απ’ αυτά δεν είχαμε όλα 
τα παιδιά. Αν τύχαινε να μας δώσουν 
και καμιά δραχμή, καμιά «μ’σούδα» 
(μισή δραχμή) ή τίποτα δεκάρες τότε 

πετάγαμε από τη χαρά μας.
Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς (τ’ 

Αγιού Βασ’λιού) ξυπνούσε όλη η οικο-
γένεια νωρίς. Αφού ετοιμαζόμαστε, η 
νοικοκυρά έκανε το λεγόμενο «απου-
δαρ’κό», που σημαίνει «ποδαρικό». 
Το «α» στην αρχή της λέξης είναι το 
προτακτικό στην αρχή μερικών ονο-
μάτων που αρχίζουν από σύμφωνο. 
Το απουδαρκό είχε κάποιο συγκεκρι-
μένο τελετουργικό, στο οποίο η νοι-
κοκυρά χρησιμοποιούσε κάποια υλικά 
λέγοντας ορισμένα λόγια σαν ευχές. 
Τη διαδικασία του «απουδαρκού» την 
έχω καταγράψει και δημοσιεύσει πα-
λιότερα4. Μετά τη δημοσίευσε και ο Π. 
Ι. Κοντέλλης5 αλλά με κάποιες διαφο-
ρές από τη δική μου δημοσίευση. Εδώ 
αξίζει ίσως να επαναλάβω αυτή τη δια-
δικασία για να γίνει ευρύτερα γνωστή 
στους νεότερους. Μερικοί σύλλογοι 
και πολιτιστικά σωματεία προσπαθούν 
σε κάποιες εκδηλώσεις τους να αναβιώ-
σουν το έθιμο του «αποδαρκού», αλλά 
σίγουρα λείπει ο αυθορμητισμός και η 
γνησιότητα, αφού δε γίνεται στο σωστό 
τόπο και χρόνο. Αυτά που γράφω πα-
ρακάτω είναι όπως τα θυμάμαι από το 
σπίτι μας στο χωριό στα μετακατοχικά 
χρόνια και από πληροφορίες που μου 
έδωσαν συγχωριανοί μου.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι 
νοικοκυρές του χωριού φρόντιζαν να 
έχουν στο σπίτι τους ένα καλό ρόδι, 
ένα θαλερό κλαδί ελιάς, λίγο μπαμπά-
κι, μια γερή και σκληρή πέτρα και μια 
κανάτα ή κουμάρι αμίλητο νερό, που 
τό ’φερναν δηλαδή από το πηγάδι ή τη 
βρύση χωρίς να μιλήσουν σε κανένα. 

Το πρωινό της Πρωτοχρονιάς, αφού 
συγκεντρωνόταν όλη η οικογένεια, η 
νοικοκυρά έκανε το απουδαρκό. Άρ-
χιζε με τα λόγια «Γιρουσίν’, καλουσύν’, 
γεια χαρά τσι γεια Βασίλ’, ως βαρώ 
’γώ μάλαμα τσ’ ασήμ’». Μετά έπαιρ-
νε το κουμάρι με το νερό, έχυνε απ’ 

αυτό κάτω λέγοντας: «Ως τρέχ’ του 
νιρό να τρέχ’ τσι του καλό». Έπαιρνε 
την πέτρα, την έριχνε κάτω λέγοντας: 
«Όσου είν’ η πέτρα γιρή, νά ’μιστι τσι 
μεις γιροί». Έριχνε το μπαμπάκι κι έλε-
γε: «Ως είνι του μπαμπάτσ’ λαφρύ, νά 
’νι τσι οι ν’κουτσυροί». Ρίχνοντας το 
κλαδί της ελιάς έλεγε: «Ως βαστά η ’λιά 
τα φύλλα, να βαστά τσ’ η μάνα τα πι-
διά». Τέλος, έσπαζε το ρόδι λέγοντας: 
«Όσου είν’ του ρόδ’ γιμάτου, νά ’νι τσι 
του σπικ’ γιμάτου». Και τελείωνε με τη 
φράση «Καλ’μέρα! Τσι τ’ χρόν’ τ’ Αγιού 
Βασ’λιού»!

Η σειρά που έριχνε η νοικοκυρά τα 
διάφορα υλικά του απουδαρκού δεν 
ήταν εντελώς καθορισμένη. Θεωρού-
σαν ακόμη ότι ήταν καλό στα νιόπα-
ντρα ζευγάρια το αποδαρκό να το κά-
νει ένα παιδί και μάλιστα αγόρι που είχε 
και τους δύο του γονείς. Το ρόδι του 
αποδαρκού το έτρωγαν την ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς, ενώ το κλαδί της ελιάς 
το φύλαγαν στο σπίτι όλο το χρόνο. 

Μετά το τέλος του αποδαρκού στο 
σπίτι μας λέγαμε τα κάλαντα («Αρχιμη-
νιά κι αρχή χρονιά, ψιλή μου δεντρο-
λιβανιά, κι αρχή καλός μας χρόνος...») 
κι ύστερα πηγαίναμε στην εκκλησία με 
τα καλά μας ρούχα. Μάλιστα αν μας 
έπαιρναν κάτι καινούργιο, το βάζαμε 
εκείνη τη μέρα. Την Πρωτοχρονιά όλη 

τη μέρα, ακόμη και αργά το βράδυ, 
όταν συναντιόντουσαν κάποιοι, ο χαι-
ρετισμός ήταν «Καλημέρα», για να είναι 
καλές όλες οι μέρες της καινούργιας 
χρονιάς.

Το έθιμο της χαρτοπαιξίας δεν ήταν 
διαδεδομένο. Σε κάποια σπίτια πάντως 
μαζεύονταν παρέες και έπαιζαν «τρια-
νταένα» την παραμονή το βράδυ. Δε 
γίνονταν επίσης γλέντια την παραμονή, 
αλλά ανήμερα την Πρωτοχρονιά όλα τα 
σπίτια ήταν ανοιχτά και ιδιαίτερα αυτών 
που γιόρταζαν.

Κάποιες χρονιές, την ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς έλεγαν τα κάλαντα ορ-
γανωμένες ομάδες με μουσικά όργανα, 
μαντολίνα, κιθάρες κ.λπ., για τη συ-
γκέντρωση χρημάτων για κοινωφελείς 
σκοπούς.

Όλη η μέρα κυλούσε χαρούμενα και 
μέχρι αργά το βράδυ μπορεί να ακού-
γονταν τραγούδια από τα σπίτια και ευ-
χές για καλή χρονιά.

1. Π. Ι. Κοντέλλης: «Ο κόσμος ο μικρός...», Τόμος Δεύτερος, Μεσότοπος Λέσβου, 
Λαογραφικά-Ηθογραφικά. Έκδοση του Συλλόγου Μεσοτοπιτών Λέσβου «Αναγέννηση», 
Αθήνα 1989.
2. Φοινίκια (φ’νίτσια): Έτσι λέγονται στον Μεσότοπο τα μελομακάρονα.
3.  Αρτέμης Γιαννίτσαρος: «Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Μεσότοπο Λέσβου με 
ειδική αναφορά στα βιολογικά τους στοιχεία». Μεσότοπος-Παράδοση και Πολιτισμός, 
Τεύχος 4: 34-37. Δεκέμβριος 2000.
4.  Αρτέμης Γιαννίτσαρος: «Τ’ απουδαρκό», Μεσοτοπίτικα νέα, αρ. φύλλου 18, 
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1979.
5.  Επαναδημοσίευση στην“Αιολίδα”
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Απόβραδο Χριστουγέννων
Επιμέλεια Στρατής Αλ. Μολίνος

Το χωριό, τ’ ονομαστότερο χωριό 
της Καραγκουνιάς, το Μεσδάνι, φω-
τοβολούσε μέσα στα σκοτάδια, από τ’ 
αναμμένα τα δαδιά, που πήγαιναν πέ-
ρα-δώθε στις αυλές, και από τις ανα-
λαμπές της χριστουγεννιάτικης φωτιάς, 
που έβγαιναν από τις χαραμάδες των 
παραθυριών και από τες ανοιγμένες θύ-
ρες, και αντηχούσε απ’ άκρη σ’ άκρη 
από τους γοερούς γρυλισμούς των 
γουρουνιών, που σφάζονταν, από τα 
γαβγίσματα των σκυλλιών που παρα-
μόνευαν στες αυλόπορτες και χυμού-
σαν στους διαβάτες, που πήγαιναν από 
ένα σπίτι σ’ άλλο, κι από μια γειτονιά σ’ 
άλλη, από τα μουγκρίσματα των βωδι-
ών που πήγαιναν αργοπατώντας όσο να 
βρουν το κατοικιό τους, από τα χλιμι-
ντρίσματα των αλόγων που περίμεναν 
το πάχνισμά τους, από τα γκαρίσματα 
των γαϊδουριών και από την οχλοβοή 
των ανθρώπων, που αναδεύονταν μέσα 
στο χωριό, επειδή άλλοι δεν είχαν αρ-
κετά κούτσουρα και πήγαιναν να ζητή-
σουν από συγγενικό ή από φιλικό σπίτι, 
για να βαστάξη η φωτιά άγρυπνη ως το 
πρωί κι έτσι να μη φυλλοχωρήσουν τα 
καταραμένα τα καληκαντζάρια μέσα 
στο σπίτι τους, που αναβαίνουν από τα 
τρίσβαθα της γης στον κόσμο τη νύχτα 
της παραμονής των Χριστουγέννων, για 
να κάνουν χίλια δυο κακά, άλλοι πήγαι-
ναν να βρούν τίποτε πεταγμένα παλιο-
τσάρουχα, για να τα ρίξουν στη φωτιά, 
γιατί το μόνο πράγμα, που αποφεύγουν 
τα καταραμένα αυτά πάλε τα καληκα-
ντζάρια είναι η μυρουδιά τους, όταν 
καίγωνται, άλλοι πάλε μη έχοντας τον 
τρόπο να σφάξουν δικό τους γουρούνι, 
πήγαιναν να σφάξουν μαζί με άλλους, 
που δεν είχαν τον τρόπο τους να σφά-
ξουν μοναχοί τους, κι αγόραζαν από 

κοινού ένα γουρούνι και το μοιράζο-
νταν σε δυο ή τρία μοιράδια, και να νί-
ψουν τα χέρια τους, και τα μούτρα τους 
ακόμα καμπόσοι, με το γουρουνίσιο το 
αίμα τη στιγμή που βγαίνει από τη σφα-
γή, για να μη σκάζουν απ’ το ξηροβόρι, 
άλλοι να ζητήσουν κανένα γελάδι ή κα-
νένα φορτιάρικο που δεν είχε συμμα-
ζευτή με την ώρα του στην αυλή του, κι 
άλλοι γι’ άλλες δουλειές και ανάγκες...

(Από το διήγημα του Χρ. Χρηστοβασίλη 
«Ο Καληκάντζαρος»).

Μία πρόταση όλη κι όλη. Πουθενά τε-
λεία. Η πιο εκτενής πρόταση που διά-
βασα ποτέ σε ελληνικό κείμενο και μια 
χριστουγεννιάτικη εικόνα εκπληκτική. 
Η τέχνη του συγγραφέα. Εικόνα χω-
ριού, αδρή, παραστατική που με γραφι-
κότητα και θαυμάσια λεκτική απόδοση 
περιγράφει τον οργασμό και τις έγνοιες 
του κόσμου προτού να μπουν τα Χρι-
στούγεννα. Έγνοιες και αγωνία για το 
κάθε τι. Για το γιορταστικό τραπέζι, 
για τη ζεστασιά, για το μάντρωμα των 
ζωντανών, ακόμα και για τη διασφάλιση 
από τους ενοχλητικούς καλικάντζαρους 
που, θέλει δεν θέλει ο λαός, φέρνουν 
γούρι και προστασία από το ρεμπελιό 
και τα παραστρατήματα των άμυαλων.

Χωριάτικη κοινωνία που κρατά άσβε-
στα τα ήθη και τις δοξασίες κατά τις 
σημαδιακές μέρες, ευτυχία της ταπει-
νότητας, μεγαλείο της τάξης και της πα-
ράδοσης. Ενέργειες πατροπαράδοτες 
που κρατούν ψηλά την ηθογραφία μας, 
κρατούν δεμένη την οικογένεια, που 
διατηρούν αλώβητη τη συνέχιση της 
πολύτιμης κληρονομιάς μας. Τούτα σι-
γά-σιγά σβήνουν. Αλλοτριώνονται από 
την εξέλιξη, τον πολιτισμό όπως λένε. 
Κάποιοι τα ενστερνιζόμαστε!

«Καλά Χριστούγεννα»

Γεννήθηκε το 1937 στη Μεγάλη Γότι-
στα Ιωαννίνων.

Πρώτοι του δάσκαλοι στην τέχνη 
ήταν ο αγιογράφος Γιώργος Καζάκος 
και ο Πάνος Σαραφιανός. Στη συνέχεια 
σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών Αθήνας, αρχικά στο εργαστή-
ριο γλυπτικής του Θανάση Απάρτη και 
στη συνέχεια κοντά στον Γιάννη Μόρα-
λη, με υποτροφία του ΙΚΥ. Έκανε επί-
σης σπουδές σκηνογραφίας και διακο-
σμητικής. Αποφοίτησε το 1967.

Την περίοδο 1967-1973 ταξίδεψε σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης όπου 
επισκέφτηκε μουσεία και μελέτησε τα 
ρεύματα της σύγχρονης τέχνης. Με-

λέτησε επίσης την αρχαία ελληνική, τη 
βυζαντινή και τη λαϊκή τέχνη.

Μελετητής της αρχαίας ελληνικής φι-
λοσοφίας ο Σαρακατσιάνος βάζει στο 
κέντρο της τέχνης του τον άνθρωπο. 
Πίσω από το μετασχηματισμό των 
μορφών, μια συμβολική τάξη πραγμά-
των δίνει στο νόημα μεταφορική αξία. 
Γι’ αυτό και δεν ζωγράφισε ποτέ μέσα 
από αναπαραγωγές εικόνων (καρτ πο-
στάλ, αφίσες) όπως οι καλλιτέχνες της 
Ποπ Αρτ ούτε τα όνειρά του, όπως οι 
σουρεαλιστές.

Ο Χρήστος Σαρακατσιάνος εξέθε-
σε πρώτη φορά το 1967 (στην Αίθου-
σα Εποχή), αλλά όποιος προσέξει τον 
κατάλογο της πρώτης αναδρομικής 
έκθεσης (Μουσείο Βορρέ, 1990), θα 
διαπιστώσει ότι ο ίδιος σηματοδοτεί 
το ξεκίνημά του με τον πίνακα Άτιτλο 
Νο ΧΙ-402 (1973. Ακρυλικό, 135x90 
εκ. συλλογή Ζ. Πορταλάκη). Σ’ αυτόν, 
εμπεριέχονται τα μορφοπλαστικά χα-
ρακτηριστικά της τέχνης που επρόκει-
το να αναπτύξει, τα επόμενα σαράντα 
χρόνια, πλουτίζοντας την όρασή μας με 
μοναδικές και πρωτότυπες συνθέσεις. 
Επίπεδοι χρωματικοί συνδυασμοί, μη-
χανικά και ανθρώπινα συμπλεκόμενα 
μορφότυπα, ρεαλιστικές περιγραφές 
και αφαιρετικές σχηματοποιήσεις, πα-
ραφορτωμένοι ή ανάλαφροι χώροι, 
δίνουν το στίγμα ενός καλλιτέχνη που 
δείχνει να αλώνει με ασφάλεια τα χωρά-
φια της τέχνης για να υπογραμμίσει την 
ενότητα και τη συνέχεια που διέπει τον 
κόσμο των μορφών και των εννοιών.

Τόσο στο ζωγραφικό όσο και στο 

Πρόσωπα της τέχνης Πρόσωπα της τέχνης
Χρήστος Σαρακατσιάνος

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Ο Χρήστος Σαρακατσιάνος,
στο εργαστήριό του
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χαρακτικό του έργο, κύριο θεματικό 
στοιχείο είναι το γυμνό γυναικείο σώμα 
ενώ σπανιότερα συναντάται το ανδρικό 
σώμα. Στη ζωγραφική του χρησιμοποιεί 
ως επί το πλείστον ακρυλικά και λάδια. 
Οι μορφές αποδίδονται μερικές φορές 
αποσπασματικά ή με ανατομικές αυθαι-
ρεσίες. Έχουν ζωηρά επίπεδα χρώματα 
και καθαρά σχήματα, όπου κυριαρχούν 
οι καμπύλες. Οι φιγούρες συχνά συνο-
δεύονται από αφαιρετικά στοιχεία με 
έντονο γεωμετρικό χαρακτήρα, που 
καθορίζουν το φόντο. Η προσωπική 
γραφή του καλλιτέχνη έχει διαμορ-
φωθεί με την αφομοίωση κυβιστικών, 
εξπρεσιονιστικών και σουρεαλιστικών 
στοιχείων, αλλά εμπεριέχει και αναφο-

ρές στη γεωμετρική αφαίρεση, καθώς 
και στην αγγειογραφία της αρχαιότη-
τας. Το περιεχόμενο των έργων του, 
προβάλλει κυρίως έναν προβληματισμό 
για το φαινόμενο της ζωής της γονιμό-
τητας και του θανάτου.

Στα ασπρόμαυρα χαρακτικά του έργα 
συναντάμε μια συγγενική θεματολογία 
και τους ίδιους κώδικες που χρησι-
μοποιεί στη ζωγραφική του. Ιδιαίτερα 
στις ξυλογραφίες του αναδεικνύει την 
σκληρότητα, την τραχύτητα αλλά και τη 
ζεστασιά που μπορεί να δώσει το υλικό 
του.

Ο Σαρακατσιάνος ταγμένος στην 
υπόθεση της τέχνης, δημιούργησε με 
τα υλικά της ζωγραφικής, της γλυπτικής 

Ακρυλικό 1Γλυπτό σε μπρούντζο

και της χαρακτικής, εικόνες σύμβολα 
του καιρού του και ανέδειξε την ποιητι-
κή διάσταση της καθημερινότητας του 
νεοέλληνα σε μια μεταβατική περίοδο 
της ιστορίας του.

Από το 1973, που επέστρεψε στην 
Ελλάδα μετά από μια εξαετή περιπλά-
νηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες (Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη κ.ά.), 
εμφανίζεται με ένα ήδη διαμορφωμέ-
νο εικονιστικό λεξιλόγιο που του επι-
τρέπει να δομεί εικόνες με πολλαπλές 
σημασίες καθώς συνδέονται με συνει-
δητές εμπειρίες καθημερινής ζωής και 
ασύνειδες μνήμες: Σχηματοποιημένες 
πολυκατοικίες, φουγάρα εργοστασίων, 
μπουκάλες οξυγόνου, μηχανές σε λει-
τουργία, μοτοσυκλέτες, γρανάζια και 
σήματα κυκλοφορίας συνυπάρχουν με 
παχύσαρκες ή αθλητικές ανθρώπινες 
μορφές καθιστές και αιωρούμενες, κα-
βαλάρηδες, ερωτιδείς, φτερωτά άλογα, 
σπασμένα αγάλματα και αγγέλους σαλ-

πιστές. Ο καλλιτέχνης, αντιλαμβάνεται 
μια δέσμη καθημερινών συμβόλων σαν 
ένα νέο σύνολο σημείων επικοινωνίας 
του σύγχρονου Έλληνα.

Έχει κάνει αρκετές ατομικές εκθέσεις 
και είχε λάβει μέρος σε πολλές ομαδι-
κές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
(Ιταλία, Βέλγιο, Αυστραλία, Βουλγαρία, 
Γερμανία, Κύπρο).

Έργα του βρίσκονται σε μουσεία 
και πινακοθήκες (Εθνική Πινακοθήκη, 
Μουσείο Βορρέ, Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης-Άνδρος, Δημοτική Πινακοθήκη 
Αθηνών, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου, Ηρακλεί-
ου κ.α.) καθώς και σε ιδιωτικές συλλο-
γές στην Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και 
Ιαπωνία.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης καλλιτε-
χνικής του δραστηριότητας ασχολήθη-
κε με την εικονογράφηση εντύπων και 
την επιμέλεια εκδόσεων. Υπήρξε ιδρυ-
τικό μέλος της Ομάδας Χαλκογραφί-
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Λαϊκές επιγραφές

Υπάρχουν ακόμα, «κάπου εκεί έξω», παλιές επιγραφές
που κρύβονται ξεχασμένες για πάντα
σε υπόγεια, αποθήκες και πατάρια.

Γράφει ο Δημήτρης Καραΐσκος

Ο μεγάλος μας ζωγράφος Γιώργος 
Βακιρτζής, αυτός ο γίγαντας της γιγα-
ντοαφίσας του κινηματογράφου, κα-
ταπιάστηκε με πάθος στις αρχές του 
’70 με μια φιλόδοξη, πανελλαδική απο-
στολή εύρεσης και καταγραφής της 
εγχώριας λαϊκής επιγραφής. Έχοντας 
στο πλάι του τους Κώστα Τζιμούλη και 
Παναγιώτη Γράββαλο, ταξίδεψαν μαζί 
για επτά χρόνια σε καιρούς δύσκο-
λους, επί δικτατορίας, καταφέρνοντας 
να αποτυπώσουν σε διαφάνειες περί-
που 2.500 θέματα.

Η Παπαστράτος ΑΒΕΣ, με την υπο-
στήριξη της Ντόρης Παπαστράτου και 
του τότε διευθύνοντος συμβούλου 
Τάσου Αβέρωφ, εξέδωσε έναν πολυ-
τελή τόμο, όπου παρουσιάστηκαν 400 
από αυτές.

Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 
1974 και ήταν τόσο επιτυχημένη που 
ξανατυπώθηκε το 1980. Μέσα της ο 
Βακιρτζής συμπληρώνει τις απολαυ-
στικές εικόνες με πολύτιμες σκέψεις 
και παρατηρήσεις αλλά και «ημερο-
λόγια» των αναζητήσεων του ίδιου και 

ας (1977-1980) και ήταν ενεργό μέλος 
πολλών συλλογικών φορέων σχετικών 
με την τέχνη.

Αν ο Χρήστος Σαρακατσιάνος ζω-
γράφιζε εικόνες που να αντανακλούν 
απλά συμβάντα της ζωής, η τέχνη του 
θα στένευε τους νοητούς μας ορίζο-
ντες και θα μέναμε με την εμπειρία της 
πραγματικότητας. Αντίθετα, η ικανότη-
τα του να δίνει φιλοσοφική διάσταση 
στις εικόνες και να αποτυπώνει την ου-
σία της ανθρώπινης ύπαρξης κάνει τα 
έργα του διαχρονικά. Ας συγκρίνουμε 
τον Θρήνο της Ανδρομάχης μπροστά 
στο νεκρό σώμα του Έκτορα (1783. 
Λάδι σε μουσαμά, 275x203εκ. Παρίσι, 
Σχολή Καλών Τεχνών) που ζωγράφισε 
ο νεοκλασικιστής ϋαοςυθδ-Ιουϊδ Πενιά 
με τον αντίστοιχο θρήνο του νεκρού 
ήρωα με το μπαταρισμένο δεξί πόδι 
Ατιτλο Νο ΧΙΙΙ-623 (1984, Ακρυλικό 
150x155 εκ.) του Χρήστου Σαρακα-

τσιάνου για να αντιληφθούμε ότι την 
εποχή της ταχύτητας και του ψηφιακού 
κόσμου, το αρχέτυπο του πένθους και 
της αγωνίας επαναλαμβάνεται πάνω στο 
λείψανο οποιουδήποτε ανώνυμου ήρωα 
της εποχής. Μελετητής της αρχαίας ελ-
ληνικής φιλοσοφίας ο Σαρακατσιάνος 
βάζει στο κέντρο της τέχνης του τον 
άνθρωπο όπως κεντρική θέση είχε ιδί-
ως στη σωκρατική φιλοσοφία και μας 
δείχνει ότι στην ερημώδη μορφή του 
κοινωνικού χώρου που δημιουργήθηκε 
από τον ίλιγγο της ταχύτητας και την 
πληροφόρηση υπάρχει πάντα ο μύθος 
και η μεταμόρφωση. Πίσω από το με-
τασχηματισμό των μορφών, μια συμβο-
λική τάξη πραγμάτων δίνει στο νόημα 
μεταφορική αξία. Γι’ αυτό και δεν ζω-
γράφισε ποτέ μέσα από αναπαραγωγές 
εικόνων (καρτ ποστάλ, αφίσες) όπως οι 
καλλιτέχνες της Ποπ Αρτ ούτε τα όνει-
ρά του, όπως οι σουρεαλιστές.

1700χαρακτικό1
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της ομάδας του, από άκρη σε άκρη 
στη χώρα.

Μυτιλινιός από Μικρασιάτες γονείς, 
αναφέρει κάπου την εμπειρία του, ως 
παιδί, δίπλα στον συντοπίτη του λαϊ-
κό ζωγράφο Θεόφιλο. Τον θυμάται να 
ζωγραφίζει κάποιες εσωτερικές τοι-
χογραφίες στην ταβέρνα του πατέρα 
του, καθώς και την επιγραφή της.

«Ετούτον εδώ τον μπάρμπα τον θυ-
μάμαι. Ολοι τον ξέρουμε τώρα πια. 
Πολλά έκανε στη ζωή του και πολλά 
τον παίνεσαν μετά τον θάνατο του, 
όπως τούπρεπε», γράφει. «Θυμάμαι 
ακόμα τις σκόνες, τη ζάχαρη, το γάλα 
και το νερό», λέει, αναφερόμενος στα 
ταπεινά, αυτοσχέδια υλικά ζωγραφικής 
του μεγάλου καλλιτέχνη.

Η έκδοση είναι ένας θησαυρός λα-
ϊκής τέχνης, ένα έντυπο μουσείο 400 
σελίδων, πλήρες εξαιρετικών ευρη-
μάτων. Οι επιγραφές που παρουσιά-
ζει δεν υπάρχουν πια – χάθηκαν μαζί 
με τα χρόνια και την απαξίωση όλων 
των «παλιών», λαϊκών πραγμάτων. «Για 
πολλές δεκαετίες μετά την απελευ-
θέρωση του ’21 μας είχαν μάθει να 

θαυμάζουμε μόνο ό,τι είχε σχέση με 
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και με 
τα εξελιγμένα κράτη της Δυτικής Ευ-
ρώπης», γράφει στην εισαγωγή της η 
Ντόρη Παπαστράτου. «Διψασμένοι 
για πρόοδο, όπως είμαστε μετά από 
μια μακροχρόνια δουλεία, περιφρο-
νήσαμε τις ρίζες μας τις αληθινές και 
προσπαθήσαμε να χτίσουμε τη νέα 
Ελλάδα με τα μάτια μας προσηλωμένα 
από τη μια μεριά στον Περικλή και από 
την άλλη στην Εσπερία», συμπληρώνει.

Η φετιχοποίηση του «παλαιού» κατά 
τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλε-
σμα μια κάποια αναβίωση αυτής της τέ-
χνης. Ενδεικτικό είναι πως στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
περίπου 300 επαγγελματίες επιγρα-
φοποιοί. Ο χώρος τους είχε σχεδόν 
εξαφανιστεί μετά τη δεκαετία του ’80 
και την επικράτηση των τυπογραφικών 
στοιχείων που φτιάχνονταν με αυτο-
κόλλητα βινυλίου, αλλά και τη μετέπει-
τα επικράτηση των ψηφιακών μέσων 
σχεδιασμού και κατασκευής. Ακόμα κι 
έτσι όμως, η αυθεντικότητα, η μαζικό-
τητα και η κοινωνική και επικοινωνιακή 

σημασία και σημειολογία των έργων 
που απολαμβάνουμε στο βιβλίο των 
Βακιρτζή – Γράββαλου – Τζιμούλη, δυ-
στυχώς, δεν θα επιστρέψει.

Τα 5.000 κομμάτια του βιβλίου «ψυχή» 
της λαϊκής επιγραφής στα οποία τυπώ-
θηκε «Η Λαϊκή Επιγραφή στην Ελλάδα» 
το ’74 και τα άλλα 3.000 της επανέκδο-
σης του 1980 είναι πια περιζήτητα, ακρι-
βά και δυσεύρετα στα παλαιοβιβλιοπω-
λεία και στις δημοπρασίες.

Σήμερα συναντάμε τα τελευταία της 
ψήγματα σε μεμονωμένες, ιδιότυπες 
περιπτώσεις. Μια τελευταία ράτσα 
επιγραφοποιών είναι αυτοί που ακόμα 
επιμελούνται, με παχείς μαρκαδόρους 
με ασύμμετρη μύτη, τις ταμπέλες στις 
λαϊκές αγορές: στις λαχαναγορές, στις 
ιχθυόσκαλες, στις δημοτικές ή υπαί-
θριες αγορές των συνοικιών. Δεν είναι 
απίθανο, σε κάποιο συνοικιακό ή επαρ-
χιακό σούπερ μάρκετ ή μπακάλικο, να 
πετύχουμε μια ενδιαφέρουσα προσέγ-
γιση στην αναγραφή της τιμής ενός δο-
χείου με ελιές ή ενός κεφαλιού τυρί.

Υπάρχει και η μοναδική περίπτωση 
ενός δασκάλου-καλλιτέχνη στην Κά-

λυμνο, του Γιάννη Χειλά, που σχεδι-
άζει με μαεστρία τα «γράμματα» στα 
σφουγγαράδικα καΐκια. Κάνει αυτή τη 
δουλειά 65 συναπτά έτη τώρα. Η τέχνη 
του είναι ναυτική και, ως τέτοια, έχει 
τη δική της ιδιαίτερη επικοινωνιακή και 
ψυχολογική διάσταση. Οπως είχε πει 
κάποτε ο ίδιος: «...Μεγάλη η χαρά του 
καπετάνιου και των πληρωμάτων σαν 
τα “γράμματα” ήταν ωραία και φαντα-
χτερά. Συμπλήρωναν την ομορφιά του 
σκάφους (...) πίστευαν ότι το καΐκι τους 
έπαιρνε δυνάμεις για να παλέψει με τα 
κύματα και τα ξωτικά του πελάγους».

Αλλά ακόμα και οι Ρομά που πουλά-
νε καρπούζια στην άκρη του δρόμου 
μπορεί να έχουν φιλοτεχνήσει πάνω 
σε ένα κομμάτι από φθηνό χαρτί μια 
σειρά από τυπογραφικά στοιχεία με 
τρόπο συγκινητικό. «Τα γράμματα είναι 
πράγματα, και όχι εικόνες πραγμάτων», 
είχε πει ο μεγάλος Αγγλος γλύπτης και 
τυπογράφος Ερικ Γκιλ. Αυτό φανερώ-
νεται και στα λόγια του Καλύμνιου καλ-
λιγράφου: «Tα “γράμματα” χαράσσο-
νταν», αναφέρει, «με μια προσήλωση, 
μια αυτοσυγκέντρωση, που φύλλο δεν 
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έπρεπε να κουνηθεί. Αυτό όμως δεν το 
σεβόντουσαν οι περίεργοι θαυμαστές, 
άνθρωποι του σιναφιού, που όχι μόνο 
άφηναν τις δουλειές στα καΐκια τους 
και χάζευαν τον δεξιοτέχνη σύντρο-
φό τους, αλλά σχολίαζαν κιόλας: “Ρε, 
το γου (Γ) ήκαμές το κατσουνωτό”. Κι 
άλλος: “Τράβα πσο κάτω την ουρά του 
ρου (Ρ). Κωλοβό μου φαίνεται!”».

Η ίδια κοντινή σχέση με τα «γράμ-
ματα» είναι διάχυτη και στο βιβλίο 
του Βακιρτζή. Αλλωστε, προς το τέλος 
της έκδοσης βρίσκουμε ένα πολύτιμο 
τετρασέλιδο, όπου ο Κώστας Τζιμού-
λης, υπό την εποπτεία του Δασκάλου, 
παρουσιάζει μια αποδελτίωση των βα-
σικών τύπων γραμμάτων καθώς και τις 
βασικές χαράξεις που χρησιμοποιούν 
οι επιγραφοποιοί.

Τη μοναδική αξία αυτού του τετρα-
σέλιδου αναγνώρισε το σημαντικό γερ-
μανικό περιοδικό γραφιστικής Novum, 
που σε τεύχος του τον Ιούλιο του ’77 
τη συμπεριέλαβε ως αυτόνομη, δεκα-
σέλιδη μελέτη. Το τεύχος αυτό είχε 
εξώφυλλο φιλοτεχνημένο από τον Βα-
κιρτζή, με φωτογραφία από επιγραφή 
χρωματοπωλείου που είχε φωτογραφί-
σει ο Τζιμούλης.

Τα 5.000 κομμάτια στα οποία τυπώ-
θηκε «Η Λαϊκή Επιγραφή στην Ελλάδα» 
το ’74 και τα άλλα 3.000 της επανέκ-
δοσης του 1980 είναι πια περιζήτητα, 
ακριβά και δυσεύρετα στα παλαιοβι-
βλιοπωλεία και στις δημοπρασίες. Το 
καθένα τους είναι ένα χαμένο και πο-
λύτιμο ιερό δισκοπότηρο της λαϊκής 
γραφιστικής μας. Είναι κιβωτοί που 
σάλπαραν κι έφυγαν, φέροντας μέσα 
τους έναν ολόκληρο παλιό κόσμο και 
μια προσέγγιση στη ζωή και στα πράγ-
ματα που χάθηκε παντοτινά. Η κιβωτός 
όμως δεν πήρε τα πάντα μαζί της. Στα 
αρχεία των συντελεστών της έκδοσης 
υπάρχουν κι άλλες διαφάνειες που «πε-
ριμένουν την αξιοποίησή τους από εν-
διαφερόμενους φορείς», όπως μας λέει 
ο Κώστας Τζιμούλης – ο μόνος εκ των 
τριών δημιουργών που είναι ακόμα εν 
ζωή. Εχει πατήσει πια τα 80 του, αλλά 
διαθέτει, ως φαίνεται, ενθουσιασμό αν-
θρώπου που έχει τα μισά του χρόνια.

Τι θησαυροί είναι αυτοί που κρύβο-
νται στα αρχεία αυτά, και άραγε θα τους 
δούμε ποτέ; Ενα πράγμα είναι σίγουρο, 
και είναι συναρπαστικό: τη στιγμή που 
γράφεται αυτό το κείμενο υπάρχουν 
ακόμα, «κάπου εκεί έξω», παλιές επι-

γραφές που κρύβονται πίσω από αδι-
άφορες και ακαλαίσθητες νεότερες ή 
ξεχασμένες για πάντα σε υπόγεια, απο-
θήκες και πατάρια. Συχνά κιόλας, απλώς 
πετιούνται στα σκουπίδια, αφήνονται 
στην άκρη του δρόμου. Ισως πολλοί τις 
προσπερνούν – άλλωστε έχουν θέμα-
τα συνηθισμένα, εφήμερα, καθημερινά. 
Στα διάκενα ανάμεσα στα γράμματά 
τους, όμως, αναπνέει η ζωή του δημι-
ουργού τους, η λαχτάρα να πετύχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα με μέσα απλά 
και πενιχρά, αλλά και, όπως κάπου εί-
χαν γράψει οι Τσαρλς και Ρέι Ιμς, «η 
ασυνήθιστη γοητεία των συνηθισμένων 
πραγμάτων».

Η «Μάντρα Αποστολάκη»
Ο Βακιρτζής κλείνει την έκδοση μιλώ-

ντας με αγάπη για τη «Μάντρα Αποστο-
λάκη», μια υπαίθρια αγορά οικοδομικών 
υλικών κάπου στην οδό Βουλιαγμένης, 
«προς την Αθήνα και δεξιά και στα 
1971», όπως λέει με τη χαρακτηριστι-
κή γραφή του. Είναι μια μάντρα γεμάτη 
αυτοσχέδια σήματα, ναΐφ επιγραφές, 
μηνύματα προς τον πιθανό πελάτη: ένα 
πολύχρωμο «Καλές Τιμές» που πασχί-
ζει τόσο να γοητεύσει τον περαστικό, 

ένας τσίγκος κομμένος σε σχήμα καρ-
διάς που γράφει πάνω του «εδώ» και 
φέρει την εικόνα ενός χεριού που λέει 
«στοπ» και ενός καροτσιού οικοδομής. 
Ο μεγάλος δάσκαλος γράφει σπαρα-
κτικά: «(...) Ενας κόσμος ασήμαντος, 
ευτελής, και ταυτόχρονα σημαντικός. 
Ενας κόσμος περιφρονημένος, άχρη-
στος και ταυτόχρονα γοητευτικός βρί-
σκει εδώ την τύχη του περιμένοντας 
τύχη. Γίνεται κατά την αντοχή του, μια 
αρχιτεκτονική σύγχρονης γλυπτικής. 
Ενα τραγούδι. Τέχνη (...) Επιπλέον, και 
το σπουδαιότερο στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, είναι το γεγονός ότι το έργο 
αυτό, φύσει πραγματικό, γίνεται ουσία 
και θέα φανταστικό. Κι αυτό ονομάζε-
ται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, 
ποίηση».

«Τα γράμματα είναι πράγματα, και όχι 
εικόνες πραγμάτων», είχε πει ο μεγά-
λος Αγγλος γλύπτης και τυπογράφος 
Ερικ Γκιλ. Αυτό φανερώνεται και στις 
περιγραφές Ελλήνων καλλιγράφων.

Στα διάκενα ανάμεσα στα γράμμα-
τα των επιγραφών αναπνέει η ζωή του 
δημιουργού τους, η λαχτάρα να πετύ-
χει το επιθυμητό αποτέλεσμα με μέσα 
απλά και πενιχρά.
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Χρονογράφημα

«Φυσάει ένας αγέρας που σαρώνει».
Μόλις ανοίγω την εξώπορτα και το 
κρύο αεράκι αρχίσει να διαπερνά το 
δέρμα μου. Μπήκαμε πια και επίσημα 
στην εποχή της ζακέτας. Τα μανίκια εί-
ναι μακριά. Τα κοντομάνικα κρύβονται 
εφεδρικά πίσω από πιο χοντρά ρούχα. 
Είναι αλήθεια: Ετοιμαζόμαστε να υπο-
δεχτούμε τον καινούργιο χειμώνα. Με 
ψύχρα που σε διαπερνά και σε ξυπνά 
εφτά η ώρα το πρωί, όταν οδηγείς νυ-
σταγμένα για τη δουλειά, με χέρι να 
ψάχνει τους σταθμούς του ραδιοφώ-
νου και να χύνει κατά λάθος το μισό 
κύπελλο του καφέ στη θέση του συνο-
δηγού...

Αυτό ήταν λοιπόν; Το μικρό καλοκαί-
ρι μας αποχαιρετά και δεν λέμε να το 
πάρουμε απόφαση. Οι βιτρίνες γίνο-
νται χειμωνιάτικες, οι ειδήσεις πικρές, 
η θάλασσα γεμίζει πνιγμένα σώματα, 
τα απομεινάρια των ναυαγίων μοιά-
ζουν από μακριά με σκουπίδια μέσα 
στη θάλασσα... Πονάω, λυπάμαι, ανη-
συχώ και λιγάκι ντρέπομαι! Ντρέπομαι 
πολύ! Στα πλάνα των βραδινών δελτίων 
άνθρωποι κρεμασμένοι στον γκρεμό, 
παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή. Άν-
θρωποι που κρέμονται στον γκρεμό 
και από κάτω τα αφρισμένα κύματα και 
τα βράχια. Παιδιά πνιγμένα, μανάδες, 
παιχνίδια, ρούχα και σωσίβια ξανά να 
επιπλέουν ορφανά, παραδέρνοντας 
μέσα στα κύματα. Δεν έχει πρόσωπο η 
θλίψη, η οργή, η ντροπή, ο πόνος. Στο 
νησί έχουμε εξοικειωθεί με το σενά-

ριο: Ήταν τέλη Οκτώβρη, όταν όλοι οι 
συγχωριανοί τρέχανε βραδιάτικα στην 
ακροθαλασσιά με ό, τι κουβέρτες και 
πρόχειρα ρούχα τους βρίσκονταν να 
περιθάλψουν και να ζεστάνουν ναυ-
αγούς. Μάθανε να μαζεύουν άψυχα 
κορμάκια από τη θάλασσα. Συνηθίσανε 
τη φρίκη και την ανθρώπινη κτηνωδία. 
Όταν συνηθίζεις το κακό, εξοικειώνε-
σαι με όλους τους τρόπους να το πο-
λεμήσεις. Μαθαίνεις να το αποβάλλεις 
από μέσα σου και να το νικάς κατά κρά-
τος. Γίνεσαι λίγο περισσότερο άνθρω-
πος, γίνεσαι λίγο καλύτερος άνθρωπος. 
Αλλά και πάλι: Όταν τα κύματα ξερνάνε 
νεκρά κορμιά, τι νόημα έχει;

Κάποτε πολύ επιπόλαια περίμενα ότι 
θα έμπαινε ένα τέλος σε όλο αυτό. Ότι 
κάποτε θα σταματούσαν οι «αποστο-
λές». Από το 2016 περιμένω ένα τέλος 
που δεν έρχεται. Μόνον παραπήγματα 
και σκηνές, διασώστες, πλαστικά και 
αλουμινένια σκευάσματα με φαγητό, 
διαξιφισμοί και ατέλειωτη θλίψη. Ρε-
πόρτερς, κάθε λογής ανταποκριτές με 
τα ματσούκια στο χέρι, επιχειρούν ανό-
ητα να αποδώσουν όλο αυτό σε εκατό 
- διακόσιες λέξεις, έρχονται ύστερα και 
κάτι επιτυχημένες φωτογραφίες, «που 
μιλούν από μόνες τους», ύστερα μπαί-
νουν διαφημίσεις με ακριβά αρώματα 
και ηλεκτρικές συσκευές, ακολουθούν 
τα σήριαλ με την υψηλή θεαματικότη-
τα και στο τέλος ένας ανήσυχος ύπνος 
μας τυλίγει, χωρίς να μας αναπαύει. Δεν 
ξέρουμε αν φταίει όση συνείδηση μας 

Ένας αγέρας που σαρώνει

Γράφει η Καλυψώ Λάζου

απόμεινε ή αν το βραδινό μας έπεσε 
βαρύ. Φοβάμαι ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις ευθύνεται το τελευταίο. 
Όνειρα αντιερωτικά και ταραγμένα, 
σαν Ερινύες που παλεύουν να διεγεί-
ρουν την ανθρωπιά στο ναρκωμένο μας 
υποσυνείδητο.

«Φυσάει ένας αέρας που σαρώνει 
ενθύμια παλιά και φυλαχτά»! Είναι τε-
ράστια ευτυχία η καθημερινή ρουτίνα, 
με το φορτωμένο πρόγραμμα των υπο-
χρεώσεων και την κούραση που ναρκώ-
νει τα μέλη αργά το απόγευμα από την 
υπερεργασία και τις υψηλές ταχύτητες. 
Είναι βάλσαμο η μοναξιά να οδηγείς χω-
ρίς προορισμό στους άδειους δρόμους 
της πόλης αργά το βράδυ, κυνηγώντας 
το φεγγάρι πίσω από τα σύννεφα, με το 
ραδιόφωνο στη διαπασών και το τζάμι 
ελάχιστα ανοιχτό. Ξεθολώνει το μυαλό, 

καθαρίζει η σκέψη, ξυπνούν οι ανάγκες 
και τα συναισθήματα...

Φτάνεις στο σπίτι, ανοίγεις το χαζο-
κούτι και τα πτώματα είναι πάντα εκεί, 
αιωνίως εκεί, χρόνια τώρα, από το 2016 
μέχρι σήμερα πέρασαν χρόνια πολλά. 
Θέλω να το πάρω απόφαση αλλά δεν 
τα καταφέρνω. Όσα δεν άλλαξαν δεν 
πρόκειται να αλλάξουν. Έχει χυθεί άμ-
μος στην κλεψύδρα του χρόνου πολύς. 
Ένα βουναλάκι από ψιλή άμμο σχημα-
τίζεται σιγά σιγά μέσα στο εύθραυστο 
υλικό που δε ραγίζει, δε σπάει. Όλα τα 
ίδια, ανελέητα τα ίδια, οι επαναλήψεις 
μανάδες της επίγνωσης κάθε κακού! 
Υπάρχει το κακό, υπάρχει η συμφορά, 
υπάρχει η δυστυχία. Κανένα ελαφρυ-
ντικό! Για κανέναν!

*Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Εμπρος” 
(13-10-22)

Αμάραντες αναμνήσεις σε περιτύλιγμα νοσταλγίας

Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

Στριμωγμένο ανάμεσα σε άλλους 
φακέλους, προσεκτικά και σταυρωτά 
δεμένο, τον βρήκα, τον ανέσυρα, τον 
άνοιξα και με μιας γέμισε το γραφείο 
μου με αμάραντες αναμνήσεις. Διπλω-
μένες σελίδες υπογραμμισμένες φρά-
σεις, ακρωτηριασμένα χαρτάκια με 
σκέψεις, ξεχασμένες λεπτομέρειες, 
μπαγιάτικα κείμενα, βιαστικές σημει-
ώσεις, δικά μου γραφτά κιτρινισμένα 
απ΄ το χρόνο, όλα ευλαβικά φυλαγμέ-
να εκεί μέσα, σ’ αυτό το «περιτύλιγμα 
νοσταλγίας». Των αναμνήσεων και των 
συγκινήσεων.

Ανοίγοντας τον, ξεχύθηκαν και άρ-
χισαν να χοροπηδάνε μπροστά μου, 
χίλιες εικόνες. Ευώδιασε ο χώρος πα-
ρελθόν! Ένα μαγικό ταξίδι άρχιζε, όπου 
τον πρώτο λόγο είχε ακριβώς αυτό: 
Το παρελθόν. Αυτό που γλυκαίνει την 
ψυχή και, σαν απαλό χάδι, προσφέρει 
παρηγοριά. Καθένα του μου αποκάλυ-
πτε και μια διαφορετική στιγμή. Κάπου 
στο πριν. Που να θυμάμαι...

Ξεφυλλίζοντας τα τώρα, ανασκαλεύ-
ονται μέσα μου δυνατά συναισθήματα 
και αλησμόνητες στιγμές. Τα κρατάω 
στα χέρια μου με τρυφερότητα. Νιώ-
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θω να έχουν χαραγμένα πάνω τους όλη 
σχεδόν την νεαρή μου ηλικία. Θαρρώ 
πως αφουγκράζομαι ακόμα το σούρ-
σιμο του μολυβιού να κυλά στο χαρ-
τί κι ας έχουν περάσει τόσα χρόνια... 
Διακρίνω, ανάμεσα σ’ αυτά τα γραφτά, 
τα αποτυπωμένα ίχνη μου, αυτά που 
οι χρόνοι κράτησαν, αβασάνιστα, ακα-
νόνιστα και αρμονικά. Ότι απέμεινε. 
Χαμένα όνειρα και κρυμμένα μυστικά. 
Ανεξάντλητα κοιτάσματα του χρόνου, 
πέρναγαν μπροστά απ΄ τα μάτια μου και 
θρονιάζονταν εδώ, στο παρόν!

Από τότε είχα τη συνήθεια αυτή. Μά-
ζευα και αποθήκευα όλα όσα, άλλοι 
ίσως να τα πέταγαν... Κρατούσα ση-
μειώσεις απ΄ ότι διάβαζα και μου άρε-
σε. Κι άλλα διάφορα, όπως φευγαλέες 
σκέψεις, ιδιαίτερες στιγμές, κομμάτια 
λύπης, χαράς δεσμά νοσταλγίας... Λίγα 
απ’ όλα. Τα έκλεινα και τα φύλαγα σ’ 
εκείνον το ντοσιέ για να τα προστατεύ-
σω. Για να υπάρχουν. Και να που τώρα 
τα έχω εδώ μπροστά μου, ανάκατα, ατί-
θασα, μπερδεμένα, βουτηγμένα, θαρ-
ρείς, σε ομίχλη, να... μπλέκονται σαν 
κρόσσια στα δάκτυλα μου.

Διαβάζω τα κιτρινισμένα γραφτά μου 
κι απορώ με τον εαυτό μου. Τα βλέ-
πω και μου αρέσουν περισσότερο. Τα 
θαυμάζω γιατί το καθένα ήταν ταυτι-
σμένο με δικές μου καταθέσεις συναι-
σθημάτων και σκέψεων. Αποστάγματα 
φαντασίας αλλά και πραγματικότητας. 
Δίχως περιττά φτιασίδια. Όσα θεωρού-
σα εγώ πως ήταν σημαντικά, ενδιαφέ-
ροντα ή... απλά χαριτωμένα. Αφού, τα 
περισσότερα, έβγαιναν από μέσα μου, 
σκεπτόμουν κι έλεγα: ας τα κρατήσω, 
να υπάρχουν. Μου αρκούσε... Ποιος 
ξέρει, ίσως κάποια στιγμή θελήσουν 
να μου προσφέρουν την απόλαυση 
της ανάγνωσης τους. Η μπορεί κάποτε, 
όταν θα έχω χάσει την αθωότητα μου, 
να επαναστατήσουν και να μου ζητή-
σουν πίσω την χαμένη δική τους. Και 

να που ήρθε η στιγμή.
Καθώς λοιπόν, τους έριχνα κλεφτές 

ματιές, ανακάλυπτα μια μαγεία. Η σκέ-
ψη μου έτρεχε σ΄ εκείνα που κάποιες 
φορές κατάφερναν να με εντυπωσιά-
ζουν και τώρα ξαφνικά, ανοίγοντας τον 
φάκελο, έπιανα τον εαυτό μου να θέλει 
να πιάσει κουβέντα μαζί τους. Δίχως 
τον παραμικρό ενδοιασμό μήπως και 
δεν έχουν τίποτα να μου πουν ή να μου 
προσφέρουν. Και δίχως να είμαι σίγου-
ρος αν κι αυτά θα ΄θελαν την δική μου 
παρέα. Παρότι έχουν (την αισθάνομαι)
μια παράξενη σιωπή, ξέρουν να μιλούν 
στην καρδιά.

Τα ωραία πράγματα έχουν αυτό το 
χάρισμα, δεν το βρίσκεις μόνο στην 
απόλαυση που σου δίνουν όταν τα 
γράφεις και τα κρατάς, αλλά κι όταν 
επανέρχεσαι για να τα ξαναδιαβάσεις. 
Πρωτόγνωρη αίσθηση που μας δωρίζει 
η μνήμη έτσι ώστε κάτι τέτοια να ανα-
δύονται σαν νοσταλγία επιστροφής, να 
βγάζουν ατίθασα τη γλώσσα στο χρό-
νο και στη λήθη και συνεπώς, να σου 
δημιουργούν μια αναστάτωση. Σε ανα-
στατώνουν και σε οιστρηλατούν! Αυτό 
αισθάνθηκα και εγώ σήμερα καθώς τα 
ένιωθα να αγκομαχούν, ανυποψίαστα 
και να σπαράζουν στο ξεφύλλισμα.

Η «Νησιώπη» της σιωπής, και των θαυμάτων!

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Σήμερα ο ουρανός καλοντυμένος με 
σπάνιο γαλάζιο χρώμα, ξύπνησε νωρίς 
και σιωπηλός σημειώνει στα βιβλία του 
τα παράξενα της γης. Η θάλασσα πο-
λύχρωμη και πολυπρόσωπη, με στρο-
βιλισμένες πινελιές του ζωγράφου Θε-
όφιλου, σβήνει τις λευκές δαντελένιες 
άκρες των κυμάτων που έρχονται και 
φεύγουν ρυθμικά και ασταμάτητα, χω-
ρίς να ακούγεται ο υπόκωφος στεναγ-
μός τους.

Ο ήλιος με καλοχτενισμένες τις χρυ-
σές του πλεξούδες, γελαστός και ακί-
νητος στην τιμητική του θέση, εκεί στην 
απεραντοσύνη του ουρανού, ανοίγει 
στη γη που μόλις ξύπνησε, φωτεινή πα-
τρική αγκαλιά γεμάτη αγάπη κι ελπίδα. 

Έτσι ξημερώνει μία καλοκαιρινή ημέ-
ρα στην Ελλάδα! Αυτό είναι το Ελληνικό 
Καλοκαίρι!

Και ενώ προσπαθώ να μετρήσω, 
πόσα είναι τα υπέροχα νησιά μας που 
ανέμελα δροσίζονται στα γαλαζοπρά-
σινα νερά του Αιγαίου, την προσοχή 
μου κλέβει ένα μακρόστενο μικρό νη-
σάκι, παράξενο και σιωπηλό, ακίνητο 
και θυμωμένο θαρρείς, που κλείνει με 
τη Βόρεια άκρη του τον κόλπο στο 
Σίγρι της Λέσβου, δημιουργώντας ένα 
μεγάλο φυσικό λιμάνι στο οποίο αγκυ-
ροβολούν τα πλοία που διέρχονται το 
Αιγαίο και διαπερνούν τον Βόσπορο. 
Εκεί «αγκυροβόλησα» κι εγώ... Βρίσκο-
μαι στη Λ έ σ β ο, στο νησί του Βορείου 
Αιγαίου που μοιάζει σαν φρεσκοκομ-
μένο πλατανόφυλλο, απλωμένο στην 
επιφάνεια της θάλασσας. Στο Σίγρι της 
Λέσβου, με τις αμέτρητες φανερές και 

κρυφές ομορφιές, θα θαυμάσουμε το 
μοναδικό ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ, 
που 20 εκατομμύρια χρόνια το έκρυβε 
η γη, για να μας το αποκαλύψει σήμε-
ρα ανέγγιχτο και εντυπωσιακό, όπως 
ήταν και πριν από τόσα πολλά χρόνια. 
Μόνο που τώρα, η λάβα και η τέφρα 
των ηφαιστείων, το έχουν σκεπάσει με 
τα δικά τους χρώματα και μυστήρια.

Στην πανέμορφη Λέσβο, αναπτύχτη-
κε ένας σπουδαίος Πολιτισμός. Για να 
καταλάβουμε το εύρος της συνεισφο-
ράς της Λέσβου στην κουλτούρα του 
Αιγαίου, αρκεί να θυμηθούμε μερικά 
ονόματα και τις ιδιότητες των ανθρώ-
πων που έζησαν στο αγαπημένο νησί 
των Μουσών. Πρώτη ανάμεσα στους 
Λυρικούς Ποιητές της Αρχαιότητας 
ξεχωρίζει η μεγαλύτερη ποιήτρια όλων 
των εποχών - η Δεκάτη Μούσα σύμφω-
να με τον Πλάτωνα – η ΣΑΠΦΩ! Ακόμα 
ο Αλκαίος, ο Τέρπανδρος, ο Αρίων, ο 
Θεόφραστος, και πολλοί άλλοι. Στους 
αιώνες που ακολούθησαν, και στην πε-
ρίφημη «Λεσβιακή Άνοιξη», αριστουρ-
γήματα του Αργ. Εφταλιώτη, του Στρατή 
Μυριβήλη, του Ηλία Βενέζη, του Στρα-
τή Δούκα... και άλλων πολλών δημιουρ-
γών, συνέβαλαν στην εξέλιξη της πνευ-
ματικής ζωής της χώρας μας. Όμως, αν 
και η εικόνα της Λέσβου είναι συναρ-
παστική και ταυτόχρονα ανεξερεύνητη, 
η ματιά μου έχει «ξεχαστεί» σ’ αυτό 
το παράξενο μικρό νησάκι που αιώνες 
τώρα έχει χωθεί στον κόλπο που έχει 
το Σίγρι, δημιουργώντας - όπως είπαμε 
– ένα μεγάλο φυσικό λιμάνι.

Το νησί αυτό είναι το ΜΕΓΑΛΟΝΗ-
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ΣΙ. Όμως είναι περισσότερο γνωστό  
ως ΝΗΣΙΩΠΗ, αλλά και ως Μεγανήσι. 
Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση νησίδα 
της Λέσβου με 0,935τ.χλμ., με μήκος 
2,57χλμ, μέγιστο πλάτος 500μ. και ελά-
χιστο 100μ. Έχει έδαφος ηφαιστειογε-
νές, που καλύπτεται με χαμηλή βλάστη-
ση από φρύγανα. Το 1970 φυτεύτηκαν 
και λίγα αλμυρίκια. Παλιότερα, νοικια-
ζόταν ως βοσκότοπος, ενώ οι φαρο-
φύλακες που έμεναν στον Φάρο καλ-
λιεργούσαν κηπευτικά. Στη ΝΗΣΙΩΠΗ, 
υπήρχαν πάντα πολλά αγριογούρουνα, 
αλλά τα τελευταία χρόνια μία επιδημία 
τα μείωσε πολύ. 

Η ΝΗΣΙΩΠΗ είναι δημόσιος και 
επισκέψιμος χώρος, και στα νοτιοα-
νατολικά της υπάρχει μία ωραία παρα-
λία κατάλληλη για μπάνιο. Αναφέρεται 
επίσημα για πρώτη φορά το 1940 να 
προσαρτάται στην τότε Κοινότητα του 
Σιγρίου, και σύμφωνα με την Απογρα-
φή του 2011 δεν έχει κατοίκους. Για τη 
γραφική ΝΗΣΙΩΠΗ βρίσκουμε ακόμα 
ότι στην κορυφή του νησιού υπάρχει 
το εκκλησάκι του Αη-Γιώργη που έχει 
κηρυχτεί διατηρητέο. Επίσης θαυμάσι-
ος είναι και ο Φάρος του νησιού που 
πρωτολειτούργησε το 1860, και σήμερα  
μετά από πολλές επισκευές, βρίσκεται 
σε ύψος 53μ. από τη θάλασσα και είναι 
ορατός από απόσταση 20 ναυτ.μιλίων.

Και θ΄αναρωτηθούμε: «Πώς προέκυ-
ψε  το όνομα ΝΗΣΙΩΠΗ;»

Ακούγεται παράξενο όταν πούμε, ότι 
σύμφωνα με τον Μύθο, το όνομα αυτό 
είναι από τα Ομηρικά χρόνια. Και ο Μύ-
θος μας λέει: «Όταν έφυγαν οι Έλληνες 
από την Αυλίδα για να καταλάβουν την 
Τροία, ο Αγαμέμνονας κατευθύνθηκε 
με τον στόλο του προς την Λέσβο για 
να καταλάβει πρώτα αυτήν, γιατί ήταν 
σύμμαχος της Τροίας. Έφτασε πρώτα 
στα παράλια της Βρίσας, και από εκεί 
ξεκίνησε να καταλάβει την Μήθυμνα 
(τον σημερινό Μόλυβο) που ήταν ισχυ-

ρή πόλη. Και όταν ο στόλος έφτασε 
έξω από το λιμάνι του Σιγρίου, κοντά 
στη ΝΗΣΙΩΠΗ, ο Αγαμέμνονας νόμισε 
πως έφτασε στη Μήθυμνα, και διέταξε 
Σιωπή. Οι στρατιώτες αποβιβάστηκαν 
νύχτα στη Νησιώπη, αλλά με το που 
ξημέρωσε φάνηκε ότι είχαν κάνει λά-
θος! Και έτσι έμεινε το όνομα για το 
«Νησί της Σιωπής». Και όχι μόνο της 
Σιωπής, αλλά και των εκπλήξεων. Έτσι 
θα μάθουμε:

«Τι βλέπει ο επισκέπτης στο Θαλάσ-
σιο Πάρκο της Νησιώπης;»

Καθημερινά όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, ξεκινούν τα ειδικά δρομο-
λόγια που μεταφέρουν τους επισκέπτες 
σε ένα μοναδικό Πάρκο, με ποικίλες 
θαλασσινές και χερσαίες διαδρομές 
που τους φέρνουν σε επαφή με γιγα-
ντιαίους απολιθωμένους κορμούς δέ-
ντρων, ηφαιστειακές δομές, τεκμήρια 
των βίαιων ηφαιστειακών εκρήξεων που 
έδρασαν στην περιοχή πριν από εκα-
τομμύρια χρόνια, αλλά και εντυπωσια-
κούς τεκτονικούς γεωμορφολογικούς 
και παράκτιους γεωτόπους και την 
πλούσια σύγχρονη χλωρίδα και πανίδα 
της νησίδας.

Με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθ-
μένα «ΝΗΣΙΩΠΗ» του Μουσείου Φυ-
σικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, 
επισκέπτονται τη θαλάσσια περιοχή 
του Κόλπου του Σιγρίου και τα εντυ-
πωσιακά παράκτια τοπία που γέννησε η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα και σμίλε-
ψαν τα κύματα του Αγαίου. Εκεί οι επι-
σκέπτες θα θαυμάσουν εντυπωσιακά 
απολιθώματα δέντρων στις ακτές και 
στον θαλάσσιο πυθμένα, που μαρτυ-
ρούν τα οικοσυστήματα του παρελθό-
ντος και τις δραματικές μεταβολές στο 
ανάγλυφο της περιοχής τα τελευταία 
20 εκατομμύρια χρόνια! Οι επισκέπτες 
στη θαλάσσια διαδρομή γύρω από τη 
ΝΗΣΙΩΠΗ, παρατηρούν παράκτιες 
σπηλιές, θαλάσσιες ασπίδες, κλπ. Στις 

ανασκαφικές θέσεις έχουν αποκαλυ-
φθεί απολιθωμένοι κορμοί ιστάμενοι 
στην φυσική τους θέση, απολιθωμένα 
ριζικά συστήματα, και άριστα κατακεί-
μενοι κορμοί απολιθωμένοι και θαμμέ-
νοι σε στρώματα ηφαιστειακής τέφρας, 
καθώς και μεγάλος αριθμός απολιθωμέ-
νων κλαδιών και κλαδίσκων!

Ακόμα οι επισκέπτες θα συναντή-
σουν πολλά απολιθωμένα κωνοφόρα 
δέντρα που ανήκουν στις οικογένειες 
των πευκίδων και των κυπαρισσίδων, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και τα δέ-
ντρα σεκόιας. Επίσης θα συναντήσουν, 
πολλά καρποφόρα δέντρα, όπως, βελα-
νιδιές, καρυδιές, δαφνίδες, κανελόδε-

ντρα, και φοίνικες.
Η ΝΗΣΙΩΠΗ είναι ένα ανεκτίμητης 

αξίας γεωλογικό Μουσείο που προ-
σφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη 
σύνθεση του Απολιθωμένου Δάσους, 
αλλά και για τα στάδια της δημιουργίας 
του. Ακόμα, είναι το πρώτο θαλάσσιο 
Πάρκο Απολιθωμάτων στην Ελλάδα.

Στο ήρεμο νησί της Λέσβου, με την 
παράξενη ομορφιά, ανακαλύπτει ο επι-
σκέπτης τους χίλιους δύο λόγους που 
είχε να την επισκεφτεί, να την εξερευ-
νήσει, και ν’ ανακαλύψει την κρυμμένη 
ομορφιά της, την Ιστορία της και την 
πλούσια πνευματική κληρονομιά που 
χαρίζει στην ανθρωπότητα.

Θαλάσσια περιήγηση με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα ΝΗΣΙΩΠΗ
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Ιστορία

Ανεπανάληπτες στιγμές

Γράφει ο Στρατής Μολίνος

Ο Ελληνικός στόλος με τη διοίκη-
ση του ένδοξου ναυάρχου Παύλου 
Κουντουριώτη πραγματοποίησε στις 
8 Νοεμβρίου 1912 την κατοχή της 
Μυτιλήνης. Το νησί είναι πλέον σε χέ-
ρια ελληνικά. Ο πρώτος διορισμένος 
φρούραρχος της Μυτιλήνης υποπλοί-
αρχος Κωνσταντίνος Μελάς, μικρότε-
ρος αδελφός του αδικοχαμένου Παύ-
λου Μελά, συλλαμβάνει αιχμαλώτους 
τους μέχρι πριν λίγες ώρες διοικητές 
Τούρκους, τον Βαλή-διοικητή βιλαετίου 
Εκρέμ μπέη και τον μουτεσαρίφη -διοι-
κητή της νήσου Εράμ μπέη.

Η πιο μεγάλη λαχτάρα του λεσβιακού 
λαού, η πιο συγκινητική στιγμή στην 
ιστορία της νήσου Λέσβου συμπυκνώ-
νεται σ’ αυτή τη φωτογραφία.

Στις υπέρτατες αυτές εκφάνσεις 
εθνικής συγκίνησης όπου θα περίμενε 
κανείς εκφρασμένη εχθρότητα συσσω-
ρευμένη για τετρακόσια πενήντα συνα-
πτά χρόνια σκλαβιάς, από την ελληνική 
πλευρά ο Μελάς αυστηρός μεν αλλά 
ευγενής και πολιτισμένος αξιωματικός 
συνέλαβε με όλους τους τύπους και 
κανόνες πολέμου τους δύο αντιπάλους, 
από δε την τουρκική οι αξιωματούχοι 
με κατανόηση και στωικότητα δέχθη-
καν ήρεμα τη μεγάλη αλλαγή.

Γράφει εκείνες τις μέρες ο Μελάς σε 
συγγενικό του πρόσωπο: 

«Τόσος ενθουσιασμός, τόσες αξέχα-
στες στιγμές. Φτάσαμε στην Μυτιλήνη 
στις πεντέμιση το πρωί, και με την αυγή, 
αυτή η ωραία και μεγάλη πόλη έβλεπε 
ν’ ανατέλλει η πολυπόθητη ημέρα. Κατά 
τις οκτώ, μία άκατος με άσπρη σημαία 
πήγε να ζητήσει από τον κυβερνήτη να 

παραδώσει την πόλη. Έγιναν διαπραγ-
ματεύσεις και δώσαμε διορία δύο ώρες 
στον Βαλή για ν’ απαντήσει. Στην λήξη 
της προθεσμίας αυτής, αποβιβάστηκαν 
δυο λόχοι ναυτών που δεν συνάντησαν 
την παραμικρή αντίσταση. Πρέπει να 
σας πω ότι όταν αποβιβαζόταν ο απε-
σταλμένος μας, ένα τεράστιο πλήθος 
είχε συγκεντρωθεί στην προκυμαία 
και ρίχνανε τουφεκιές στον αέρα για 
να δείξουν την χαρά τους. Είχα πάρει 
εντολή να καταλάβω την πόλη και τα 
δημόσια κτήρια. Επί κεφαλής ενός λό-
χου πήγα στο Κυβερνείο όπου με πε-
ρίμενε ο Βαλής του Αρχιπελάγους και 
ο κυβερνήτης της νήσου, και οι δυο μι-
λούσαν θαυμάσια γαλλικά.

Πολύ συγκινημένοι, μου είπαν:
«Διαθέτετε την δύναμη, δεν μας μέ-

νει παρά να σας υπακούσομε».
Ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες και 

απεσύρθησαν στα δικά τους, και άμα 
την έξοδό τους διέταξα να αποδώσουν 
στρατιωτικές τιμές στον Βαλή που φά-
νηκε πολύ συγκινημένος. Φωτογραφή-
θηκε η σκηνή, και θα σας στείλω την 
φωτογραφία». Και συνοψίζει:

«Σήμερα έγινε η Δοξολογία. Ήταν 
ένα μοναδικό θέαμα και μεγάλη η συ-
γκίνηση όταν ο Μητροπολίτης άρχισε 
την δοξολογία ψάλλοντας το «Χριστός 
Ανέστη». Τι ενθουσιασμός!».

Μ’ αυτά τα απλά λόγια παίρνουμε 
μιαν άλλη άποψη των γεγονότων, από 
πρώτο χέρι. Αξίζει σε τούτες τις γραμ-
μές να τονιστεί η ψυχραιμία και η ευγέ-
νεια των εμπολέμων, εκατό δέκα χρό-
νια πριν, γεγονός που ειδικά στις μέρες 
που ζούμε φαντάζει αδιανόητο ή και 

αστείο. Εξάλλου το τηλεγράφημα που 
απέστειλε ο Βαλής στον πρωθυπουργό 
Ελ. Βενιζέλο, όντας ακόμα αιχμάλωτος 
στην Αθήνα, επιβεβαιώνει τα λεγόμενα:

«Αν κ. Πρόεδρε οι Διοικητές σας εί-

ναι ως ο κ. Μελάς, τότε η Ελλάς είναι 
ευτυχής».

Ας κρατούμε ζωντανές τούτες τις 
μαρτυρίες!

Ο Κ. Μελάς, πρώτος φρούραρχος της ελεύθερης Μυτιλήνης,
οδηγεί αιχμαλώτους τον Βαλή και τον Μουτεσαρίφη».
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Είναι τραγικό να γυρίζουμε τις σελί-
δες της Ιστορίας έναν αιώνα πίσω, και  
εκεί να διαβάζουμε γεγονότα φρίκης  
και αποτροπιασμού που είναι αδύνατο  
να περιγραφούν. Καμιά λέξη και πρό-
ταση δεν θα μπορούσε να περιγράψει  
την τρομερή αγωνία, τον πόνο και τον  
φόβο χιλιάδων ανθρώπων, στοιβαγμέ-
νων στην προκυμαία της Σμύρνης να  
προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεφύ-
γουν - με οποιοδήποτε μέσον - για να  
σωθούν από αυτή τη μαύρη κόλαση  
που τους κατάπινε βιαστικά με άμετρη  
λαιμαργία.

Η μεγαλύτερη Εθνική Τραγωδία στην  
ιστορία του νεώτερου πολιτισμού, που  
παραμένει άφθαρτη στη μνήμη μας, 
είναι η Μικρασιατική Καταστροφή. Η  
πυρπόληση της Σμύρνης, οι σφαγές, 
οι λεηλασίες, και οι φρικαλεότητες σε  
βάρος των Ελλήνων, είχαν αποτέλεσμα 
περισσότεροι από 1.500.000 Έλληνες να 
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπί-
τια και τις περιουσίες τους, και να έρ-
θουν με πληγωμένο σώμα και ψυχή στην 
Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 
600.000 αγαπημένους νεκρούς.

Ανάμεσα στα θύματα των Χριστια-
νών, συγκαταλέγεται και ο Μητροπο-
λίτης Σμύρνης Χρυσόστομος ο οποίος 
μαρτύρησε και κατέληξε με βασανιστι-
κό θάνατο, καθώς και πολλοί Επίσκοποι  
και ιερείς (342 μόνο στη Μητρόπολη 
Σμύρνης).

Στις 27 Αυγούστου 1922, και δεδο-
μένου ότι ο Τουρκικός Στρατός είχε 
πλέον τον πλήρη έλεγχο στη Σμύρνη, 

ένας Ιταλός Καθολικός Ιερέας ενημέ-
ρωσε τους Γάλλους ότι ο Μητροπολί-
της Σμύρνης Χρυσόστομος, διέτρεχε 
θανάσιμο κίνδυνο. Άμεσα μία Γαλλική 
Περίπολος που την αποτελούσαν 20 
ναύτες, έφτασε στη Μητρόπολη, την 
Αγία Φωτεινή, με σκοπό να φυγαδεύσει 
τον Μητροπολίτη. Του ζήτησαν να τους 
ακολουθήσει ή στο Προξενείο τους ή 
στην Καθολική Εκκλησία Sacre Coeur. 
Eκείνος όμως αρνήθηκε, τονίζοντας ότι 
το καθήκον του ήταν να παραμείνει με 
το ποίμνιόν του, «ως καλός ποιμένας», 
όπως δήλωσε.

Λίγες ώρες, μετά την άρνηση του 
Μητροπολίτη στη βοήθεια που του 
πρόσφεραν οι Γάλλοι, κατέφτασε ένας  
Τούρκος αξιωματικός που τον συνό-
δευαν δύο Τούρκοι στρατιώτες, και τον 
οδήγησαν στην Πλατεία Διοικητηρίου, 
μαζί με δύο από τα πλέον σημαντικά 
και εξέχοντα πρόσωπα της Σμύρνης: 
Τον δημογέροντα Γεώργ. Κλιμάνο-
γλου, και τον νομικό και εκδότη Νικολ.
Τσουρουκτσόγλου. Τον Μητροπολίτη 
ακολουθούσε η Γαλλική Περίπολος, 
και όλοι μαζί παρουσιάστηκαν μπρο-
στά στον σκληρό Διοικητή του Στρα-
τού Νουρεντίν, ο οποίος έδωσε εντολή 
να εκτελεστούν αμέσως οι δύο δημο-
γέροντες, και μετά απευθύνθηκε στον 
Μητροπολίτη, λέγοντας: «Εμείς, θα τα  
βρούμε μαζί...». Μετά τον εξύβρισε με 
χυδαιότητα, και τον κατηγόρησε για τη 
φιλελληνική του στάση και τις ενέργειές 
του εναντίον του τουρκικού έθνους, και 
του ανακοίνωσε ότι το «Επαναστατικό 

Η Βασανιστική Θυσία του Μητροπολίτη
Χρυσοστόμου Σμύρνης (27 Αυγούστου 1922)

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Δικαστήριο της Ανεξαρτησίας» στην 
Άγκυρα είχε ήδη αποφασίσει την κατα-
δίκη του σε θάνατο. Μετά βγήκε στο  
μπαλκόνι του κτιρίου, και από εκεί είδε  
στην Πλατεία Δικαστηρίου ένα οργι-
σμένο πλήθος, περίπου 1.500 Τούρ-
κων, και δείχνοντας τον Μητροπολίτη 
Χρυσόστομο, είπε: «Αν καλό σας έκανε 
τούτος, να το ανταποδώσετε. Αν κακό 
σας έκανε, κάντε του κι εσείς κακό. 
Εγώ  σας παραδίδω τον χιρσίτ ντομούζ 
(κλεφτογούρουνο). Το μαρτύριο του 
σεπτού ιεράρχη, είχε μόλις αρχίσει...

Ο Τουρκικός όχλος, σε έξαλλη κα-
τάσταση παρέλαβε τον Μητροπολίτη. 
Επιτέθηκε εναντίον του και τον χτυ-
πούσε με γροθιές, λοστούς και ξύλα. 
Τον οδήγησαν σ’ ένα κουρείο όπου 
τον ανάγκασαν να φορέσει μία λευκή 
μπλούζα. Του ξερίζωσαν τη γενειάδα 
και τον έσυραν στην τουρκική συνοικία 
φτύνοντας και κλωτσώντας. Και συνέχι-
σαν τον αργό και βασανιστικό θάνατό 
του: Τον μαχαίρωσαν σε πολλά σημεία 

του σώματός του, του έβγαλαν τα μά-
τια, του έκοψαν τα αυτιά και τη μύτη...

Η Γαλλική Περίπολος παρακολου-
θούσε το μαρτύριο του Μητροπολίτη 
χωρίς να μπορεί να βοηθήσει ή να δι-
ακόψει τα βασανιστήρια, γιατί ο επικε-
φαλής αξιωματικός τους σημάδευε με 
το περίστροφο στο χέρι.

Κανείς δεν ξαναείδε τον Μητροπολί-
τη! Σύμφωνα με μία εκδοχή, ένας Τούρ-
κος αξιωματικός τον πυροβόλησε δύο 
φορές στο κεφάλι, δίνοντας τέλος στο 
μαρτύριό του. Κανείς δεν κατάφερε να 
μάθει τι απέγινε το κατακρεουργημένο 
σώμα του. Φημολογείται, ότι έχει ταφεί 
στο γήπεδο του Απόλλωνα.

Το 1992, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανακή-
ρυξε τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο 
ΑΓΙΟ, ύστερα από πρωτοβουλίες που 
ανέλαβε η ΕΝΩΣΗ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ. Η μνήμη του εορτάζεται και 
τιμάται στην Ορθοδοξία στις 27 Αυ-
γούστου.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης
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Η συνεισφορά της Ελλάδας στον Β~ Παγκόσμιο πόλεμο

Γράφει ο Γεώργιος Διγιδίκης
Φιλόλογος

Όταν μέσα σε μια Ευρώπη πανικό-
βλητη και τρομοκρατημένη μπροστά 
στη θωρακισμένη και μηχανοκίνητη βία 
του Άξονα (Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία) 
η μικρή Ελλάδα ύψωσε το ανάστημά 
της και, απορρίπτοντας με υπερήφανο 
τρόπο το ιταμό ιταλικό τελεσίγραφο, 
βροντοφώναξε το ιστορικό ΟΧΙ, βαθύ-
τατος σεβασμός απλώθηκε σε όλο τον 
κόσμο προς το μικρό αυτό έθνος.

Οι ιστορικές συγκυρίες και ο συσχε-
τισμός των δυνάμεων οδηγούσαν στο 
αναπόφευκτο συμπέρασμα πως τόσο 
η ελληνική κυβέρνηση όσο και ο ελλη-
νικός λαός δεν είχαν άλλα περιθώρια 
εκλογής, από την αναγκαστική υποτα-
γή στην αναπόφευκτη ιστορική μοίρα, 
στην παράδοση, δηλαδή, του τόπου 
στον παντοδύναμο εισβολέα.

Η αρχική έκπληξη ταχύτατα μεταβλή-
θηκε σε κατάπληξη και θαυμασμό όταν 
οι Έλληνες, όχι μόνο αντιστάθηκαν, 
αλλά άρχισαν αντεπίθεση σπρώχνοντας 
τον εχθρό πίσω στις βάσεις εξόρμη-
σής του. Όταν, μάλιστα, ακολούθησε 
η επική αντίσταση των Ελλήνων κατά 
της σιδηρόφρακτης στρατιάς της Γερ-
μανίας, που προσέτρεξε αρωγός στον 
ηττημένο σύμμαχό του, τον Μουσολίνι, 
επιτιθέμενη από τη Βουλγαρία και τη 
Γιουγκοσλαβία, τη στιγμή που το σύνο-
λο του ελληνικού στρατού βρισκόταν 
στην Αλβανία, τότε τα σχόλια για την 
ηρωική αυτή πράξη, πσγκόσμια, έλαβαν 
διθυραμβικό χαρακτήρα.

Τηλεγραφήματα αρχηγών κρατών 
προς τον βασιλιά και τον πρωθυπουρ-
γό της χώρας, δηλώσεις και λόγοι πο-
λιτικών ηγετών, επιφανών πνευματικών 
ανθρώπων και διακεκριμένων δημοσιο-
γράφων τόνισαν τη σημασία που είχε 
το παράδειγμα ενός μικρού έθνους, 
που θαρραλέα και αποφασιστικά αντι-
μετώπισε τους στρατούς τεσσάρων 
χωρών ταυτόχρονα, Ιταλίας, Γερμανίας, 
Αλβανίας και Βουλγαρίας, εμπνέοντας 
θάρρος και αποφασιστικότητα στον 
τρομοκρατημένο κόσμο. Ένα δείγμα 
δηλώσεων και λόγων αρκούν για να 
αποδώσουν το μεγαλείο της αντίστα-
σης και την τεράστια απήχηση που είχε 
στον κόσμο.

Ντε Γκωλ, αρχηγός της γαλλικής αντί-
στασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και μετέπειτα πρόεδρος της Γαλλικής 
Δημοκρατίας. «Αδυνατώ να δώσω το 
δέον εύρος της ευγνωμοσύνης που αι-
σθάνομαι για την ηρωική αντίσταση του 
Λαού και των ηγετών της Ελλάδος».

Σέρ Άντονι Ηντεν, υπουργός πο-
λέμου και εξωτερικών της Βρετανίας 
(1940-1945) και μετέπειτα πρωθυπουρ-
γός της χώρας (1955-1957). «Ασχέτως 
προς ό,τι θα πουν οι ιστορικοί του 
μέλλοντος, εκείνο το οποίον μπορού-
με να πούμε εμείς τώρα, είναι ότι η Ελ-
λάς έδωσε αλησμόνητο μάθημα στον 
Μουσολίνι, ότι αυτή υπήρξε η αφορμή 
της επανάστασης στην Γιουγκοσλαβία, 
ότι αυτή κράτησε τους Γερμανούς στο 

ηπειρωτικό έδαφος και στην Κρήτη για 
έξι εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τη 
χρονολογική σειρά όλων των σχεδί-
ων του Γερμανικού Επιτελείου κι, έτσι, 
έφερε γενική μεταβολή στην όλη πο-
ρεία του πολέμου και νικήσαμε». (Από 
λόγο του στο Βρετανικό κοινοβούλιο 
στις 24/09/1942).

Ουίνστον Τσώρτσιλ πρωθυπουργός 
της Μεγάλης Βρετανίας κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. «Η λέξη ηρωισμός 
φοβάμαι ότι δεν αποδίδει το ελάχιστο 
εκείνων των πράξεων αυτοθυσίας των 
Ελλήνων, που ήταν καθοριστικός πα-
ράγων της νικηφόρου εκβάσεως του 
κοινού αγώνα των εθνών, κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, για την ανθρώπι-
νη ελευθερία και αξιοπρέπεια. Εάν δεν 
υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και η 
γενναιοψυχία τους, η έκβαση του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου θα ήταν ακαθό-
ριστη». (Από ομιλία του στο Αγγλικό 
κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου 1941.)

«Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες 
πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε: 
Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». 
(Από λόγο που εκφώνησε από το BBC 
τις πρώτες ημέρες του Ελληνο-ιταλικού 
πολέμου.)

Sir Harold Leofric George Alexander, 
βρετανός στρατάρχης κατά τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. «Δεν θα ήταν υπερ-
βολή να πούμε ότι η Ελλάς ανέτρεψε 
το σύνολο των σχεδίων της Γερμανίας, 
εξαναγκάζοντας αυτήν να αναβάλει για 
έξι εβδομάδες την επίθεση κατά της 
Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποια θα ήταν η 
θέση της Σοβιετικής Ενώσεως χωρίς 
την Ελλάδα». (Από ομιλία του στο Βρε-
τανικό Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 
1941).

Μακένζυ Κιγκ, πρωθυπουργός του 
Καναδά. «Τη στιγμή κατά την οποία η 
κοιτίδα του ευγενέστερου πολιτισμού 
που γνώρισε η ανθρωπότητα, η χώρα 
στην οποία οφείλουμε ό,τι κάμνει τη 

ζωή ανώτερη και ωραιότερη δέχεται τέ-
τοια άδικη επίθεση, η θέση των αληθι-
νών ανθρώπων είναι στο πλευρό της...».

Αμερικανική εφημερίδα «Christian 
Science Monitor». «Το θαύμα των λίγων 
Ελλήνων στρατιωτών, που συγκρατούν 
και απωθούν τα στρατεύματα της μεγά-
λης φασιστικής Ιταλίας, έχει τόση εξαι-
ρετική σημασία, ώστε να μπορεί να πει 
κανείς αδίσταχτα ότι, ίσως, εκεί πάνω 
στα βουνά της Ηπείρου κρίνεται η τύχη 
του όλου κόσμου (4 Νοεμβρίου 1940).

Φραγκλίνος Ρούσβελτ, πρόεδρος 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
1932-1945. «Στην Ελλάδα παρασχέθη-
κε την 28ην Οκτωβρίου 1940 χρόνος 
τριών ωρών για ν’ αποφασίσει πόλεμο 
ή ειρήνη. Αλλά και τριών ημερών ή τρι-
ών εβδομάδων ή και τριών ετών προθε-
σμία να παρείχετο, η απάντηση θα ήταν 
η ίδια».

«Οι Έλληνες δίδαξαν δια μέσου των 
αιώνων την αξιοπρέπεια. Όταν όλος ο 
κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο ελ-
ληνικός λαός τόλμησε να αμφισβητήσει 
το αήττητο του γερμανικού τέρατος 
αντιτάσσοντας το υπερήφανο πνεύμα 
της ελευθερίας». (Από ραδιοφωνικό 
λόγο που εκφώνησε στις 10/6/1943).

«Ο ηρωικός αγών τού ελληνικού 
λαού... κατά της επιθέσεως της Γερ-
μανίας, αφού τόσο παταγωδώς νίκησε 
τούς Ιταλούς, στην απόπειρά τους να ει-
σβάλλουν στο ελληνικό έδαφος, γέμισε 
με ενθουσιασμό τις καρδιές του αμερι-
κανικού λαού και κίνησε την συμπάθειά 
του. Προ ενός και πλέον αιώνος, κατά 
τον πόλεμο της ελληνικής ανεξαρτησί-
ας, το έθνος μας... εξέφρασε την φλο-
γερή του συμπάθεια για τους Έλληνες 
και ευχόταν για την ελληνική νίκη...». 
(Δήλωσή του στο Ύπατο Συμβούλιο 
της ΑΧΕΠΑ στις 25/04/1941, που με-
ταδόθηκε ραδιοφωνικά από τον Λευκό 
Οίκο).

Και δεν ήταν οι κρίσεις αυτές υπερ-
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βολικές. Αν εξετάσει κανείς το διάστη-
μα που κάθε Ευρωπαϊκή χώρα αντιστά-
θηκε στον Άξονα, μπορεί να καταλάβει 
το μεγαλείο του αγώνα των Ελλήνων.

Η Γαλλία, μια από τις ισχυρότερες 
στρατιωτικά χώρες της εποχής, αντι-
στάθηκε για 1 μήνα και 15 ημέρες, η 
Πολωνία με δικιά της πολεμική βιομη-
χανία, για 1 μήνα και 5 ημέρες, η Ολ-
λανδία για 5 ημέρες, το Βέλγιο για 18 
ημέρες, η Γιουγκοσλαβία για 12 ημέρες, 
η Δανία για 6 ώρες, η Ελλάδα για 219 
ημέρες!

Η συνεισφορά, αναμφίβολα, της Ελ-
λάδας στη νίκη των συμμάχων στο Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ανεκτίμη-
τη. Ανύψωσε το φρόνημα των λαών της 
Ευρώπης σε μια στιγμή που οι στρα-
τιές του Χίτλερ σάρωναν στο πέρασμά 
τους την αντίσταση ισχυρότατων χω-
ρών. Κυρίως, όμως, η σθεναρή αντίστα-
σή της στάθηκε η αιτία να καθυστερή-
σει η γερμανική εισβολή στη Ρωσία για 
έξι εβδομάδες, δίνοντας χρόνο στους 
Ρώσους να προετοιμαστούν και στον 
ρωσικό χειμώνα να χτυπήσει ανελέητα 
τις ναζιστικές δυνάμεις. Τη συνεισφορά 
της χώρας μας αναγνώρισε, εξάλλου, ο 
Στάλιν, Ρώσοι στρατηγοί αλλά και ολό-
κληρος ο λαός της Ρωσίας.

Ιωσήφ Στάλιν, ηγέτης της Σοβιετικής 
Ένωσης. «Λυπάμαι διότι γηράσκω και 
δεν θα ζήσω επί μακρόν δια να ευγνω-
μονώ τον ελληνικό λαό, του οποίου η 
αντίσταση έκρινε τον 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο». (Από ομιλία του που μετέδω-
σε ο ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας 
την 31η Ιανουαρίου 1943 μετά την νίκη 
του Στάλιγκραντ και τη συνθηκολόγηση 
του στρατάρχη Paulus).

Μόσχα, Ραδιοφωνικός Σταθμός. 
«Πολεμήσατε άοπλοι και νικήσατε, μι-
κροί εναντίον μεγάλων. Σας οφείλουμε 
ευγνωμοσύνη, διότι κερδίσαμε χρόνο 
για να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως άν-
θρωποι σας ευχαριστούμε».

Γκεόργκι Ζουκώφ, στρατάρχης του 
σοβιετικού στρατού. «Εάν ο Ρωσικός 
λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίστα-
ση μπροστά στις πόρτες της Μόσχας, 
να συγκρατήσει και να ανατρέψει τον 
γερμανικό χείμαρρο, το οφείλει στον 
Ελληνικό Λαό, που καθυστέρησε τις 
γερμανικές μεραρχίες όλον τον καιρό 
πού θα μπορούσαν να μας γονατίσουν. 
Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το 
κορύφωμα της ελληνικής προσφοράς». 
(Απόσπασμα από τα απομνημονεύματά 
του για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο).

Όταν, όμως, η αναγνώριση προέρ-
χεται από τους αντιπάλους η τιμή είναι 
ακόμη μεγαλύτερη. Ο Μπενίτο Μου-
σολίνι σε λόγο που εκφώνησε στις 
10/5/1941 δήλωνε: «Ο πόλεμος με την 
Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτε δεν είναι 
ακλόνητο στα στρατιωτικά πράγματα 
και ότι πάντοτε μας περιμένουν εκπλή-
ξεις». Από την άλλη, ο εταίρος του στον 
παραλογισμό, δικτάτορας, ο Χίτλερ, σε 
λόγο που εκφώνησε στις 4 Μαρτίου 
1941 στο Ράιχσταγκ είπε: «Χάριν της 
ιστορικής αληθείας οφείλω να διαπι-
στώσω ότι μόνον οι Έλληνες, εξ’ όλων 
των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώ-
πισαν, πολέμησαν με παράτολμο θάρ-
ρος και ύψιστη περιφρόνηση προς το 
θάνατο».

Το τίμημα, βέβαια, για την Ελλάδα 
ήταν τεράστιο και ο φόρος του αίματος 
βαρύς, καθώς συμπεριλαμβάνεται στην 
πρώτη δεκάδα σε απόλυτα νούμερα και 
στην πρώτη πεντάδα, παγκοσμίως, σε 
ό,τι αφορά τους νεκρούς, ως ποσοστό 
του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως 
η Σοβιετική Ένωση και Γερμανία που 
ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών 
τους ήταν στα πεδία των μαχών, η Ελ-
λάδα είχε από τις υψηλότερες απώλειες 
σε άμαχο πληθυσμό λόγω της τριπλής 
(ιταλικής, γερμανικής και βουλγαρικής) 
κατοχής.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα με πληθυσμό 
7.250.000 περίπου, τις παραμονές του 
πολέμου, είχε απώλειες 88.300 ζωών 
στα πεδία των μαχών, ενώ οι απώλειες 
από τις συνθήκες ασιτίας και κακουχί-
ας εκτιμώνται στους 715.000. Από το 
άθροισμα των παραπάνω γίνεται αντιλη-
πτό ότι περίπου 800.000 Έλληνες έχα-
σαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που 
μεταφράζεται στο 10%, περίπου, του 
συνολικού πληθυσμού της χώρας. Στον 
ίδιο πόλεμο η Σοβιετική Ένωση έχασε 
το 2,8% του συνολικού πληθυσμού της, 
η Ολλανδία το 2,2%, η Γαλλία το 2%, η 
Πολωνία το 1,8%, η Γιουγκοσλαβία το 
1,7% και το Βέλγιο το 1,5%.

Αναμφίλεκτα, ο ελληνικός λαός την 
28η Οκτωβρίου του 1940, μπροστά 

στην ιταμή πρόκληση της φασιστικής 
Ιταλίας, δεν συλλογίστηκε τον κίνδυ-
νο. Καταβάλλοντας βαρύτατο φόρο 
αίματος, υπερασπίστηκε την αξία της 
ελευθερίας και της δημοκρατίας Έκανε 
πράξη αυτό που διασώζει ο Πλούταρ-
χος για τους αδάμαστους προγόνους 
μας, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι, όταν 
κινδύνευε η πατρίδα τους, δεν ρωτού-
σαν πόσοι είναι οι εχθροί, αλλά που 
είναι.

Πόλεμος 1940-41, Αλεξανδράκης
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1940, Αλβανικό μέτωπο!
Η Παναγία της νίκης η εικόνα που ζωγράφισε

ο Γιάννης Τσαρούχης στο μέτωπο!

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού 
πολέμου δεν ήταν λίγοι οι στρατιώτες 
που ανέφεραν, ότι σε δύσκολες στιγ-
μές στο μέτωπο, αναζήτησαν στήριγ-
μα στο Θεό και προσευχήθηκαν στην 
Παναγία για να τους προστατεύσει.  
Κάποιοι από αυτούς που βρέθηκαν σε 
μεγάλη δοκιμασία, ανέφεραν, ότι είχαν 
δει ακόμα και οράματα με την μορφή 
της Παναγίας. Η διηγήσεις τους εκεί-
νες τις δύσκολες ώρες του πολέμου, 
διαδόθηκαν σαν αστραπή μέσα στο 
στράτευμα. Μία τέτοια αναφορά έγινε 
η αφορμή για να εμπνευστεί και να ζω-
γραφίσει ο Γιάννης Τσαρούχης την πε-
ρίφημη “Παναγία της Νίκης”.

Η ιστορία του εικονίσματος της Πα-
ναγίας ξεκίνησε, όταν ένας στρατιώτης 
έγραψε αναφορά στο στρατηγό Κατσι-
μήτρο για ένα όραμά του.

Ο ανθυπασπιστής Νίκος Γκάτζαρος 
είχε βγει για ένα περίπατο και περιγρά-
φει την ασυνήθιστη εικόνα που αντί-
κρισε: “ο αήρ είχε πάψει να φυσά, ο 
ουρανός ήταν αστεροειδής και κατά 
την επιστροφή, ενώ ούτε 10 βήματα 
δεν είχε κάνει, του εμφανίζεται και του 
κόβει το δρόμο μια γυνή μαυροφόρα, 
έχουσα σεμνή την εμφάνισή της”. Το 
πρόσωπο της διακρινόταν στο ημίφως. 
Εκείνος αιφνιδιάστηκε από το θέαμα και 
έπεσε στα γόνατα στο έδαφος. Πήγε 
να την ασπαστεί, ενώ τα μάτια του ήταν 
συγκινημένα, τα πόδια και τα χέρια του 
έτρεμαν. Τότε άκουσε μια φωνή: “Είμαι 
η Παναγία. Μη φοβίσε παιδί μου. Εγώ 
ενεμφανίσθην να σου είπω για τρεις 

λόγους, τους οποίους να μη λησμονή-
σεις”. Του είπε, ότι πρώτον η Ελλάδα 
θα βγει νικηφόρα από τον πόλεμο, δεύ-
τερον ότι, ο πόλεμος κηρύχθηκε ενα-
ντίον της Ελλάδος για να γνωρίσει ο κό-
σμος, ότι αφορμή είναι η απομάκρυνσή 
του από την χριστιανική θρησκεία και 
τρίτον, ότι το δίκαιο πάντα υπερισχύει 
της βίας. Αρχικά ο ανθυπασπιστής ανέ-
φερε, ότι πέρασε την παρουσία για κά-
ποια Αλβανή κατάσκοπο και ύψωσε το 
ρεβόλβερ του για να την πυροβολήσει, 
όμως τότε η γυναίκα ύψωσε την παλά-
μη της και του είπε: «Μη χτυπάς, έχω 
να σου πω κάτι: τη Λαμπρή θα είσαστε 
σπίτι σας».

Κατευθύνθηκε προς τη σκηνή και, το 
αναφέρει στον στρατηγό Κατσιμήτρο.

Ο Κατσιμήτρος μόλις το έμαθε, έδω-
σε εντολή να βρεθεί ζωγράφος.

Η Παναγία της Νίκης, του Τσαρούχη

Ενώ ο ανθυπασπιστής Νίκος Γκάτζα-
ρος διέταξε αμέσως να γίνει έρανος, 
γιατί θέωρησε, ότι στο σημείο που εμ-
φανίστηκε η Παναγία θα πρέπει να γίνει 
μικρός ναός.

Η ιστορία του στρατιώτη διαδόθη-
κε γρήγορα στο στράτευμα. Ένας λο-
χαγός φώναξε κάποιον φαντάρο που 
ήξερε να ζωγραφίζει. Ήθελε μια εικόνα 
που θα κοσμούσε το εκκλησάκι που θα 
χτιζόταν στο Γκολέμι. Εκεί, δηλαδή που 
ο ανθυπασπιστής ανέφερε, ότι είχε δει 
την Παναγία.

Ο στρατιώτης που ζωγράφισε την 
εικόνα της Παναγίας, ήταν ο Γιάννης 
Τσαρούχης, ο οποίος στρατεύθηκε το 
1939 και υπηρέτησε στο Κούτσι, στην 
Αλβανία. “Μπογιές είχε μαζί του ο λο-
χαγός μου, ο μακαρίτης Γεωργόπουλος, 
με την ελπίδα ότι θα μπορέσω να κάνω 
σκηνές από μάχες. Αυτές οι μπογιές 
εχρησίμευσαν στην αρχή του πολέμου 
για να καμουφλαριστούν τα νίκελ του 
αυτοκινήτου του διοικητού”, αφηγήθη-
κε ο Τσαρούχης στο βιβλίο «Μαρτυρί-
ες ’40-’41» του Κ. Χατζηπατέρα. Καμβά 
για να ζωγραφίσει δεν είχε και έψαχνε 
να βρει απεγνωσμένα. Σε γράμμα του, 
μαρτυρεί ο ίδιος, βρήκε ένα καπάκι 
από ένα κιβώτιο ρέγκας, το οποίο μύ-
ριζε έντονα. Πάνω σε αυτό ζωγράφισε 
την περίφημη «Παναγιά της Νίκης». Ως 
πρότυπο είχε μια κακοζωγραφισμένη 
Παναγία που κυκλοφορούσε σε δελ-
τάρια. Η εικόνα παρίστανε την Παναγία 
με το Χριστό και στο κάτω μέρος τα 
θαύματά της. Αριστερά έδειχνε τον αν-
θυπασπιστή που πάει να πυροβολήσει 
την Παναγία και δεξιά τους στρατιώτες 
που χτίζουν το εκκλησάκι. Επειδή ο λο-
χαγός έμενε μακριά από το σημείο που 
ο Τσαρούχης ζωγράφισε την εικόνα 
έστειλε ένα μοτοσικλετιστή για να τον 
παραλάβει και να πάρει την εικόνα. Το 
έργο είχε ήδη αποκτήσει φήμη θαυμα-
τουργής εικόνας. Η μαρτυρία του Τσα-

ρούχη: “Καθώς πηγαίναμε προς τον 
διοικητή, έφραξαν σχεδόν τον δρόμο 
Έλληνες στρατιώτες από την Άρτα, που 
είχαν στρατοπεδεύσει εκεί κι είχαν 
πληροφορηθεί για την ύπαρξη της εικό-
νας. Ήδη το ταπεινό μου έργο, που δεν 
είχε στεγνώσει ακόμα, είχε αποκτήσει 
την φήμη θαυματουργής εικόνας και οι 
στρατιώτες οι Αρτινοί, σε έξαλλη θρη-
σκευτική έκσταση, απαιτούσαν η θαυ-
ματουργή εικόνα να μείνει ένα βράδυ 
τουλάχιστον στην κατασκήνωσή τους. 
Άκουγες φωνές, από παντού. Όλοι οι 
στρατιώτες φωνάζανε: «Η Παρθένα, η 
Παρθένα. Να την αφήσετε μια βραδιά». 
Εκείνη την ώρα βάρεσε συναγερμός, 
δηλαδή ένας στρατιώτης με μια σάλ-
πιγγα τυλιγμένη με ιμάντες από γκέτες 
από χακί ύφασμα εσάλπισε. Εγώ και ο 
μοτοσυκλετιστής πέσαμε μπρούμυτα 
σύμφωνα με τις διαταγές που είχαμε. 
Κανένας Αρτινός δεν έκανε το ίδιο. 
«Βρε συνάδελφε», μου είπε ένας, «βα-
στάς την Παρθένα και φοβάσαι;»

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώ-
θηκε από τον έρανο υπολογίστηκε 
γύρω στις 800 χιλιάδες δραχμές, ένα 
τεράστιο ποσό αν λάβει κανείς υπόψιν 
τα οικονομικά δεδομένα των στρατιω-
τών του μετώπου.

Το εκκλησάκι χτίστηκε στο Γκολεμί, 
στο σημείο που ο στρατιώτης είδε το 
όραμα με την Παναγία.

Η εικόνα, όπως έχουν καταθέσει 
μάρτυρες καταστράφηκε μαζί με την 
εκκλησία επί Χότζα.
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Οι πρόσφυγες

Γράφει ηΤζανετή Α. Σταυράκη

Εκείνη τη μέρα γινόταν χαμός. Η αί-
θουσα αναμονής γεμάτη κόσμο. Ασιά-
τισσες μαντηλοφορεμένες καρτερικά 
ήλεγχαν τον αριθμό προτεραιότητας, 
με τα παιδιά τους να κλαίνε και να τρέ-
χουν στον μικρό ελεύθερο χώρο ανά-
μεσα στα καθίσματα κάνοντας δυνατό 
θόρυβο. Αφρικάνες, που στο περίμενε 
για παιδίατρο είχαν βγάλει το στήθος 
τους και θήλαζαν νήπια. Μελαψοί νέοι 
άντρες συζητούσαν όρθιοι μεταξύ 
τους. Οι μεταφραστές για τα Ορντού, 
Φαρσί, Νταρί, Παστού, Μπάγκλα, Αρά-
μπι, σπρώχνοντας έτρεχαν από ιατρείο 
σε ιατρείο. Στον πάγκο της υποδοχής 
μια μεγάλη ουρά ασθενών περίμενε 
για να δηλώσουν την έλευση τους, ενώ 
πίσω του το προσωπικό δούλευε πυ-
ρετωδώς ψάχνοντας φακέλους, ανοί-
γοντας νέους, κλείνοντας ραντεβού για 
εξωτερικές εξετάσεις ή καθησυχάζο-
ντας τους ανυπόμονους.

Εκείνη την εποχή πρόσφερα τις υπη-
ρεσίες μου στο Ιατρείο Ορθοπεδικής, 
μιας απ’ τις τόσες Μ.Κ.Ο. που έχουν 
κατακλίσει την χώρα μας. Κάθισα στο 
γραφείο κι έριξα μια ματιά στα φύλλα 
ασθενείας αυτών που θα εξέταζα. Για 
εκείνη τη μέρα ήταν δέκα εννιά. Εκεί 
πάνω κάτω έτρεχαν τις τελευταίες μέ-
ρες. Άρχισα με Αφγανούς, που παρα-
πονιόταν για προβλήματα απ’ τον πο-
δαρόδρομο, ακολουθήσε ένας έφηβος 
από τη Γκάνα που ήθελε να γίνει ποδο-
σφαιριστής στην Ελλάδα και μετά μπήκε 
εκείνος. Με τον τρόπο που μπήκε, τις 

σίγουρες κινήσεις του και με ύφος που 
σε καθήλωνε, επιβλήθηκε στο χώρο 
μας. Μια ήρεμη δύναμη. Η ματιά του, 
σταθερή πάνω μου, χωρίς να δείχνει 
κανένα σημάδι παράκλησης, κατωτερό-
τητας, ελεημοσύνης, αλλά αντίθετα με 
δείγματα συγκαλυμμένης υπεροψίας. 
Σταματήσαμε να μιλάμε μεταξύ μας κι 
εγώ περιέφερα το βλέμμα μου πάνω 
του. Το ίδιο έκαναν και η νοσηλεύ-
τρια, ο μεταφραστής - ένας Ουζμπέ-
κος - και η γραμματέας που δούλευαν 
δίπλα μου. Του έδειξα που να καθίσει 
και κοίταξα τον μεταφραστή. Αυτός 
μ’ ένα χαμόγελο που μόλις χάραζε τα 
χείλη του, κούνησε μπρος πίσω σοβα-
ρός το κεφάλι του αναγνωρίζοντας την 
καλά κρυμμένη έκπληξή μου, μιας και 
παρόμοιο άτομο δεν είχε ξαναπεράσει 
όλο αυτό το διάστημα της συνεργασί-
ας μας. Απ’ τη στάση του κατάλαβα ότι 
τον είχε ξαναδεί, γι’ αυτό και δεν τον 
ξάφνιασε η παρουσία του. Ήταν περί-
που υψηλός, με σταρένιο δέρμα, μυώ-
δης, γύρω στα εξήντα πέντε και μόλις 
φαινόταν να κουτσαίνει στο δεξί του 
πόδι. Φορούσε χιτώνιο στρατιωτικό 
από χοντρό ύφασμα, παντελόνι χακί, 
που έμοιαζε με ιππευτικό και χωνόταν 
σε δερμάτινες μπότες. Έριξα μια ματιά 
στο φάκελό του. Ήρθε από το Ιράκ 
βγαίνοντας στη Λέσβο. Είχε επισκεφτεί 
δυο φορές τον καρδιολόγο και του είχε 
χορηγηθεί κάποια αγωγή. Άρχισε από 
μόνος του να μιλά, στραμμένος στον 
μεταφραστή. Όταν σταμάτησε γύρισε 

και με κοίταξε με το γνωστό του ύφος. 
Είχε τραυματιστεί στον μηρό, πολεμώ-
ντας στον στρατό του Σαντάμ κατά των 
Αμερικάνων, αρχηγός μιας ομάδας της 
περιοχής του, όταν τον πήραν θραύ-
σματα οβίδας. Ο πόνος δεν τον είχε 
εγκαταλείψει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. 
Μερικές φορές γινόταν ανυπόφορος κι 
αυτό συνέβαινε τις τελευταίες μέρες. 
Του είπα να γδυθεί και να ξαπλώσει. 
Ήταν καθαρός. Δυο άσχημες ουλές  
διέτρεχαν την εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια του δεξιού μηρού του. Δι-
αμπερές τραύμα, που πιθανόν να είχε 
μολυνθεί, αλλά χωρίς στοιχεία που να 
δείχνουν πως τον απειλούσε τώρα. Του 
έδωσα ακτινογραφίες, εξετάσεις αίμα-
τος και του είπα πως θα περίμενα να 
μου φέρει τις απαντήσεις. Πέρασε το 
βλέμμα του γρήγορα από πάνω μου και 
σταμάτησε στο μεταφραστή. Σχεδόν 
τον διέταξε: «Ευχαρίστησε το γιατρό». 
Και βγήκε. Δεν προλάβαμε να το συ-
ζητήσουμε, γιατί ο επόμενος ασθενής  
πέρασε φουριόζος και απρόσκλητος 
στο Ιατρείο.

Όταν τέλειωσα τη δουλειά μου για 
αυτή τη μέρα, στο δρόμο προς το 
μετρό, σκέφτηκα τον Ιρακινό. Δυνα-
τός άνθρωπος, με χάρισμα ηγέτη και 
χαρακτηριστικά που η ταπείνωση της 
προσφυγιάς, η στέρηση και το άγριο 
τρεχαλητό στα αγριόβουνα της δυτικής 
Ασίας, με αυτόν μπροστά και πίσω του 
να ακολουθούν ένα τσούρμο συντοπί-
τες του, δεν κατάφεραν να κάμψουν. 
Προίκα που δε θα έχανε ποτέ, θα τον 
συνόδευε και στην υπόλοιπη ζωή του.

Σεπτέμβριος του 1922. Είχαν αρχίσει 
να καταφθάνουν τα κοπάδια των κυνη-
γημένων Ελλήνων από τα παράλια της 
Μικρασίας, με κάθε λογής πλεούμενο. 
Άλλοι με καράβια, άλλοι με βάρκες, 
κρατώντας μπόγους γεμάτους απόγνω-
ση. Και χωρίς όνειρα. Έβγαιναν στα 
παράλια του νησιού, όπως οι Ασιάτες 

σήμερα, αγριεμένοι και τσουρουφλι-
σμένοι από την καυτή ανάσα του θανά-
του που τους έσπρωχνε στη θάλασσα, 
διώχνοντάς τους από τις πατρογονι-
κές εστίες και τα χώματα που χιλιάδες 
χρόνια τώρα γεννούσαν και ανάτρεφαν 
Όμηρους, Θαλήδες, Ηράκλειτους.

Ένα καΐκι άραξε στις βορεινές ακτές 
της Λέσβου. Ήταν μια οικογένεια που 
έρχονταν απ΄ τα νησιά της Προποντί-
δας κι αποφάσισαν να συνεχίσουν τη 
ζωή τους σ΄ αυτό το κεφαλοχώρι του 
μεγάλου νησιού. Τους έφερε ένας κα-
πετάνιος φίλος της οικογένειας μαζί 
με άλλους, συντοπίτες τους. Φάνηκε 
πως κουμάντο στη φαμίλια έκανε ο 
γιος. Σαραντάρης, ψηλός, αδύνατος, 
με γυρτούς ώμους, σκυθρωπός, βαρύς, 
μόνιμα λιγομίλητος και στη συμπερι-
φορά του εικόνα σκληρού ανθρώπου. 
Ακολουθούσαν η γυναίκα του με τα 
δυο αγόρια, η αδερφή του και οι ηλι-
κιωμένοι γονείς του, κουβαλώντας ένα 
μπαούλο, μια βαλίτσα και τη μεγάλη ει-
κόνα της εκκλησίας τους, τους Αγίους 
Αναργύρους. Μετά την ταλαιπωρία των 
πρώτων εβδομάδων βρήκαν ένα σπίτι 
για να μείνουν και ένα χώρο για το μα-
γαζί τους. Θα συνέχιζε τη δουλειά που 
έκαναν στο νησί τους, τον Μαρμαρά. 
Γενικό εμπόριο εκεί, ένα μικρομπακά-
λικο, ψιλικατζίδικο με ρούχα πρώτης 
ανάγκης στον καινούργιο τόπο. Τις 
δυσκολίες τις αντιμετώπισε μόνος του, 
καταπίνοντας κόντρες και τρικλοπο-
διές. Αυτό που δε μπορούσε να δεχτεί 
ήταν την άλλοτε συγκαλυμμένη και την 
άλλοτε φανερή περιφρόνηση των ντό-
πιων, σε όλο αυτό το καταρρακωμένο 
πλήθος των προσφύγων που ζούσαν  
το δράμα να είσαι Έλληνας ξένος στην 
πατρίδα σου. Το θεώρησε υποχρέωση 
και προτεραιότητα να το αντιμετωπίσει. 
Δεν αποστασιοποιήθηκε απ’ αυτούς 
όπως έκαναν οι περισσότεροι απ’ τους 
ομοίους του. Το πρώτο που δρομολό-
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γησε ήταν να βρει ένα σπίτι στην άλλη 
άκρη του χωριού, από την πλευρά που 
ζούσαν οι ντόπιοι. Ήθελε κάθε πρωί πη-
γαίνοντας για το μαγαζί να φαίνεται στις 
πόρτες τους και τους δρόμους τους, να 
ανέχεται τα γέλια και τα παρατσούκλια 
που του πετούσαν καθώς περνούσε 
και μερικές φορές να ρίχνει καμιά με 
την μπαστούνα του στα μικρά που τον 
σημάδευαν με τις πέτρες. Το επόμενο 
ήταν πως άρχισε να εκθέτει τον εαυτό 
του όλο και περισσότερο. Γυρνούσε 
στα καφενεία τους κι έπινε ένα ποτη-
ράκι ούζο μόνος. Στις εκκλησίες πάλι 
μεταξύ τους. Και στις μαζώξεις τους, να 
δίνει γνώμη ακόμη και όταν δεν του τη 
ζητούσαν. Πολλές ήταν οι φορές που 
γύριζε βράδυ σπίτι του, διαλυμένος, 
πονεμένος, αμίλητος, σηκώνοντας το 
βάρος μόνος του. Το πρωί όμως πάλι 
έτοιμος για την επόμενη μέρα. Ήταν 
αβάσταχτο νάσαι προεστός στον τόπο 
σου, του πεταματού στην εξορία. Μια 
μέρα, εκεί που καθόταν μόνος του στον 
καφενέ, τού φέραν ένα πενηνταράκι κέ-
ρασμα από μια διπλανή παρέα, ντόπιων. 
Και σιγά σιγά του ήρθαν οι πρώτες κα-
λημέρες. Μετά ακολουθήσαν οι ψυχρές 
στην αρχή, στη συνέχεια προχωρημέ-
νες παρέες και τέλος έγινε να ψωνίζουν 
από το μαγαζί του και αυτοί που τρία 
χρόνια πριν τον λοιδορούσαν.

Τρίτη πρωί πάλι στο Ιατρείο των Προ-
σφύγων. Καμμιά δεκαριά μέρες από τη 
πρώτη εξέταση κατέφτασε ο Ιρακινός 
με τις εξετάσεις στο χέρι. Η στάση του 
η ίδια. Όταν του είπα πως οι εξετάσεις 
έδειχναν πως δεν υπάρχει κίνδυνος και 
πως θα έψαχνα γι’ αυτόν ένα Ιατρείο 
πόνου να τον βοηθήσει, έδειξε να μαλα-
κώνει κι άνοιξε το στόμα του. Μας είπε 
πως τα παιδιά του ήταν στη Σουηδία 
μαζί με πολλούς απ΄ τον τόπο του. Ο 
ένας από δω κι άλλος από κει πελαγο-
δρομούσαν κι ήταν υποχρέωσή του να 
φτάσει εκεί και να τους μαζέψει. Άλλω-

στε στη ζωή του μέχρι τώρα αυτό έκα-
νε. Με χαιρέτησε δίνοντας μου το χέρι, 
του ευχήθηκα καλή τύχη και έφυγε.

Ο Μαρμαρινός, στην καινούργια του 
πατρίδα, είκοσι πέντε χρόνια μετά, 
εκλέχτηκε Δήμαρχος. Τα παιδιά του 
φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο και το με-
γάλο πια εμπορικό του εξυπηρέτησε 
μια εποχή όλο το βόρειο τμήμα του 
νησιού.

Σε κάθε ανθρώπινη θεομηνία υπάρ-
χουν αυτοί που μπαίνουν μπροστά κι 
ανοίγουν δρόμους. Δίνουν το παρά-
δειγμα για να το ακολουθήσουν κι οι 
άλλοι, πνίγοντας τον δικό τους πόνο για 
ό,τι και για όποιους άφησαν πίσω τους. 
Εγώ αυτούς στον περίγυρο μου γνώ-
ρισα και θεώρησα χρέος μου να τους 
σώσω. Νομίζω ότι καλά έκανα. 

Όσο για την Λέσβο, το πλατανόφυλ-
λο του Ελύτη, με το που αποκόπηκε απ’ 
τα πλευρά της Μικρασίας και βρέθη-
κε νησί φουνταριστό καταπέλαγα του 
Αιγαίου, γνώριζε τους ρόλους που θα 
παίζε στο διάβα της Ιστορίας. Ένας από 
κείνους: να γιατρεύει τις πληγές των 
κυνηγημένων, να υπομένει χτυπήματα, 
να αντιστέκεται και να αποτινάζει απ’ 
τα χώματα της βάρβαρους εισβολείς. 
Οι Θεοί, που από τότε μέχρι σήμερα, 
κατεβαίνουν και μιλούν με τους ανθρώ-
πους στις πλαγιές της Θερμής και του 
Μανταμάδου, γιατί το κάνουν άραγε; 

Οι φίλοι μου λένε ότι έρχονται για να 
μαλακώσουν τις ψυχές των χωριανών 
μας, να πληθύνουν τις γιαγιάδες της 
Σκαμιάς και να αντρειώσουν αυτούς 
που βουτάν καταχείμωνο στη θάλασσα 
βγάζοντας έξω μισοπνιγμένους Ασιά-
τες.

Αναρωτιέστε; Μπορεί νάναι κι έτσι! 

*Ιατρός εκ Μηθύμνης Λέσβου

Λίγου-λίγου του λαδέλ’ τσ’ είνι χρόνους σα πγαδέλ’.
Γράφει ο Τάσος Μακρής

Λαογραφία

Περί οικονομίας ο λόγος, για όσους 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν την πα-
ραπάνω φράση, αν και φροντίζει με τις 
διαλεγμένες λέξεις της να ξεκαθαρίσει 
απ’ την αρχή κιόλας τις προθέσεις της. Η 
επανάληψη της λέξης “λίγου-λίγου” δίνει 
το μέτρο και το ρυθμό της απαραίτητης 
οικονομίας. Μεταφερόμαστε βέβαια σε 
μία άλλη εποχή, τότε που δεν υπήρχε η 
έννοια και ο όρος της υπερκατανάλωσης, 
τότε που δεν υπήρχε η μανία της αλόγι-
στης σπατάλης, τότε που δεν πνιγότανε 
οι άνθρωποι κάτω απ’ τα βουνά των σκου-
πιδιών τους, αποτέλεσμα της άσύστολης 
λαφυραγώγησης του πλούτου της γης.

Κατάπληξη όμως κάνει πως την οικονο-
μία την επιβάλλει η φράση στο “λαδέλ”, 
ένα προϊόν που στον τόπο μας ξέρουμε 
ότι ήταν ανέκαθεν σε αφθονία. Λογικά 
θα έπρεπε να μην το τσιγκουνεύονται οι 
πρόγονοί μας. Νομίζω πως η εξήγηση 
βρίσκεται σε δύο σκέλη. Πρώτα ότι το 
“λαδέλ” ήταν το κύριο προϊόν του τόπου 
κι απ’ αυτό αντλούσαν τα προς το ζην, 
επομένως φαίνεται λογικό να ξοδεύεται 
με φειδώ. Το λάδι έπαιζε τότε το ρόλο 
του σημερινού χρήματος. Ήταν μια στα-
θερή αξία. Αλλά στη φράση μας το “λα-
δέλ” μπορεί άνετα να επεκτείνεται σε 
κάθε αναλώσιμο, που θα πρέπει να μοιρά-
ζεται στο χρόνο-έτος, έτσι που να μη μέ-
νει κάποιο χρονικό διάστημα ακάλυπτο.

Τον κίνδυνο αυτό τον δίνει εύστοχα 
η ευφάνταστη παρομοίωση του χρό-
νου με πηγαδάκι. Δεν είναι πηγάδι, εί-
ναι "πγαδέλ". Θα έλεγε κάνεις ότι η λέξη 
επιλέχθηκε, για να κάνει ομοιοκαταλη-
ξία με το λαδελ’ και να επιτευχθεί το μέ-
τρο. Σίγουρα, αλλά και το πηγαδάκι είναι 
με λίγο νερό που η υπεράντληση του το 
τελειώνει, όπως και η υπεράντληση του 
λαδιού θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν 

αρπάχτηκαν λοιπόν στην τύχη οι λέξεις, 
για να κάνουν ένα αφελές λαϊκό από-
φθεγμα. Είναι διαλεγμένες και με μαστο-
ριά βαλμένες, για να δώσουν το μέτρο 
της λαϊκής σοφίας, πάνω στην οποία δεν 
θα κάναμε άσχημα να σκύψουμε. Στη 
σημερινή εποχή του αλαλούμ και των 
αδιεξόδων, πολλά θα είχαμε να διδα-
χθούμε από τους προγόνους μας.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, την 
εποχή της ανάπτυξης, που τη μετρούμε 
με αριθμούς και με δείκτες και που μόνι-
μη προσπάθειά μας είναι να τους βελτιώ-
σουμε, στην εποχή που για να πιάσουμε 
τους στόχους της ανάπτυξης, πρέπει να 
φτάσουμε σε οικολογικά αδιέξοδα, στην 
εποχή που όσα πετρέλαια έκανε η γη σε 
εκατομμύρια χρόνια, τα ξοδέψαμε σχε-
δόν στον τελευταίο αιώνα, σ’ αυτή την 
απερίσκεπτη εποχή, πρέπει να γραφτεί 
ψηλά στον παγκόσμιο ουρανό με φλογι-
σμένα γράμματα, να τα βλέπουν όλης της 
γης οι άνθρωποι, η η πολιχνιάτικη παροι-
μιακή φράση: “Λίγου-λίγου του λαδέλ’ 
τσι είνι χρόνους σα πγαδέλ”. Γιατί, αν δεν 
συνειδητοποιήσει η ανθρωπότητα γρή-
γορα το νόημα αυτής της φράσης, πολύ 
σύντομα θα αναγκαστεί να παραδεχτεί 
τη μυτιληνιά σοφία διατυπωμένη σε μία 
άλλη καταπληκτική αλλά μακάβρια έκ-
φραση: “Ανικρικάτα τστώμαστε!”. Αυτό 
θα πει πως έχουμε πάρει πια τη θέση του 
νεκρού, έχουμε φτάσει στο τέλος. Αυτό 
το τέλος, αυτά τα αδιέξοδα προσπαθού-
σαν να αποφύγουν οι πρόγονοί μας με 
τη διατύπωση της παροιμιακής φράσης. 
Οι στερημένες εκείνες κοινωνίες γύρευ-
αν τη σωτηρία στην οικονομία. Η ίδια 
πρακτική είναι ανάγκη να εφαρμοστεί και 
στην εποχή της αφθονίας.

Προφητικές συμπτώσεις ή φυσικοί 
νόμοι;!
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Υλικά (για 6 άτομα)
1 πλάτη αρνίσια ή κατσικίσια 2,5 – 3 
κιλά (από το λαιμό μέχρι τη νεφραμιά 
κομμένη)
αλάτι-πιπέρι κατά βούληση
2 κιλά πατάτες (προαιρετικά)
Για τη γέμιση
Κιμά μοσχάρι 500 γρ.
½ φλιτζάνα τσαγιού ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
4-5 κουτ. σούπας ντομάτα στον τρίφτη
½ φλιτζάνας σταφίδες μαύρες
1 μικρό φακελλάκι κουκουνάρια
12-15 κάστανα ψημένα και κομμένα
1 φλιτζάνα νερό
3 κουταλιές μαϊντανό (ψιλοκομμένο)
2 φλιτζανάκια καφέ ρύζι γλασέ
Αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση

1 - Για την πλάτη και τις πατάτες
Με το χέρι μας ξεκολλάμε την πέτσα 
από τα πλευρά,αρχίζοντας από το ση-
μείο της μέσης προς τα επάνω προσέ-
χοντας να μην την κόψουμε.
Φτιάχνουμε ένα μείγμα με αλάτι, και πι-
πέρι και αλατοπιπερόνουμε την πλάτη 
εσωτερικά και εξωτερικά.
Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις κόβουμε 
κυδωνάτες και τις αλατοπιπερώνουμε.

2 - Για τη γέμιση
Σε μία μεγάλη κατσαρόλα ή τηγάνι σε 
δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλα-

δο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 2 
λεπτά, μέχρι να καραμελώσουν. Προ-
σθέτουμε τον κιμά και τσιγαρίζουμε για 
άλλα 5 λεπτά. Ρίχνουμε την ντομάτα, 
το νερό, το μαϊντανό, αλάτι και πιπέ-
ρι και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά, 
μέχρι να μείνουν περίπου 2 δάχτυλα 
υγρά στην κατσαρόλα. Στη συνέχεια, 
προσθέτουμε το ρύζι και ψήνουμε για 
ακόμα 1-2 λεπτά, μέχρι να απορροφη-
θούν τα υγρά. Προσθέτουμε σταφίδες, 
κάστανα και κουκουνάρι το κατεβάζου-
με από την φωτιά και αφήνουμε να κρυ-
ώσει πολύ καλά.

3- Για τη σύνθεση
Αφού έχει κρυώσει η γέμιση, γεμίζου-
με την πλάτη κουταλιά, κουταλιά πιέζω-
ντας με το χέρι μας έτσι ώστε να σπρώ-
ξουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια 
της πλάτης.
Ράβουμε με μία χοντρή βελόνα το 
άνοιγμα για να κλείσει καλά.
Σε ένα μεγάλο ταψί στρώνουμε τις πα-
τάτες. Τοποθετούμε από πάνω το κα-
τσίκι, το σκεπάζουμε με μία λαδόκολλα 
και σφραγίζουμε καλά το ταψί με δύο 
αλουμινόχαρτα αφού βάλουμε στο ταψί  
2+1/2 κούπες νερό.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 250 
βαθμούς και βάζουμε μέσα το ταψί για 
15 λεπτά. Στη συνέχεια χαμηλώνουμε 
στους 150 και ψήνουμε για 4 ώρες. Τέ-
λος, ανεβάζουμε ξανά την θερμοκρα-
σία στους 250 βαθμούς, ξεσκεπάζουμε 
το ταψί και ψήνουμε για άλλα 15 λεπτά.

Καλή όρεξη!

Αρνί πλάτη γεμιστή

Αγαπητές φίλες Χρόνια Πολλά και καλά!
Σας γράφω τη συνταγή του αρνιού που θα μαγειρέψω φέτος τα Χριστούγεννα.
Είναι μια παλιά συνταγή της γιαγιάς μου, που την έφτιαχναν στη Λέσβο.
Καλή επιτυχία!

Με αγάπη,
Κατερίνα

Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

ΡΥΑΚΙ ΑΣ ΗΜΟΥΝ

Ένα αργυρό ρυάκι ας ήμουν ταπεινό,

στην όχθη μου για να δεχθώ τα βήματά σου,

τ’ Απριλομάη ας ήμουν ένας άλικος ανθός,

το άρωμά μου να σκορπώ στο πέρασμά σου.

 Τη στράτα σου για να φωτίσω που περνάς,

ένα λαμπρό να γίνω φως όλος ποθούσα,

ολόχρυση μια φλόγα που να υψωθεί ψηλά

κι έτσι τα βήματά σου να σου οδηγούσα.

Κι αν ήθελες να πορευτείς στον ουρανό

τη γη κι εγώ θα λαχταρούσα για ν’ αφήσω

ώ τότε ας γινόμουν ένας πάλευκος καπνός

όπου διαβείς καλή για να σ’ ακολουθήσω.

Ντόρης  Διαλεκτός (1915-1987)
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Αταξίδευτο ταξίδι
Ήταν καιρός που λέγαμε να φύγουμε
πριν το καράβι γι’ αύριο ξεκινήσει
τότε π’ ανέμους κι άστρα κυνηγούσαμε
στου νόστου το ανεκπλήρωτο μεθύσι.

Με τα φτερά της όστριας να μισέψουμε
στη χώρα της εξαίσιας αυταπάτης
κι ήταν ορθός στην πλώρη μας ο έρωτας
κι ο λογισμός των οίστρων κωπηλάτης.

Ήταν καιρός που λέγαμε να φύγουμε
φυρονεριά προτού να μας προφτάσει
περ’ απ’ του νου το χάρτη να σαλπάρουμε
του φεγγαριού ν’ ανάψουμε τα δάση.

Και το ταξίδι αλλοίμονο το χάσαμε
των τροπικών μετρώντας τα σημεία
και στου χαμού την όχθη αποξενέξαμε
σα γλάροι που τους πήρε η τρικυμία.

Τ’ όνειρο στέρφο στ’ άλμπουρο το δέσαμε
αμαρτωλοί μαζί και προδομένοι
κι η χώρα η μακρινή που αποζητήσαμε
στην ουτοπία μάταια μας προσμένει…

Δημήτρης Νικορέτζος

Έλληνες
Απείκασαν τη φωνή
των Θεών.

Εκραύγασαν.

Και εμπρός
όπου η ψυχή
τους προστάζει.

Κάθιδροι Έλληνες
αμφίβιοι και πλάνητες
της οικουμένης οδηγοί.
Δόλιχος οι ιδέες των
να προσκυνούν
την κάθε δοξασία.

Μα πάντα
η πρώτη σπίθα
είναι πού
είτε με σόφισμα
είτε μ’ ιδέα
σπρώχνει
τον άνθρωπο
στη νέα πλάση
που γεννιέται.

Κάθε φορά τ’ αύριο
και το χθες πεθαίνουν.

Το λυκαυγές της εικασίας
και του σήμερα προσμένοντας.

Στρατής Γ. Γιαννίκος

Χωρίς τίτλο
Το πρωί
ένιψα το πρόσωπο μου
με κρύο νερό
κι ένα κομμάτι αισιοδοξίας.
Κάτι πρέπει να κάνω
για να μείνει λίγο ακόμα
το καλοκαίρι...

Κρατάω τον ήλιο απ'το μανίκι
να μείνει πάνω από τη θάλασσα...
Η Εμιλυ δεν ξέρει πού να ακουμπήσει τη 
σανίδα της,
τώρα που θα πάει στο σχολείο.
Δουλειά κι αυτή...
Δεν ξέρει άν λυπάται
ή αν χαίρεται.
Της λέω πως κάποτε θα το θυμάται
και θα χαμογελάει...
Κι ακόμα
δεν ακουστήκαν
τα πρωτοβρόχια.…

Νίκη Βούρβουλη

Χριστούγεννα
Σαν σε μιά κάποια παραζάλη
σαν σε στιγμής μιαν οπτασία,
κάποιαν εικόνα βλέπω άλλη,
τούτη τη νύχτα Σου, Μεσσία.
Σα νάσαι Συ, σκελετωμένο,
παιδί, στη φάτνη, πεινασμένο.

Κι αυτή η Άγια Σου μητέρα,
μ’ ισχνά σκελετωμένα στήθια,
να γέρν’ ανήμπορη πιο πέρα,
ζητώντας έλεος, βοήθεια.
Κι αδιάφοροι να την κοιτάζουν,
όσοι Χριστούγεννα, γιορτάζουν!

Στις παραισθήσεις μου πια τώρα,
των μάγων σκέπτομαι την ώρα.
Σε μονοπάτια ματωμένα,
τυφλοί να σέρνονται σε Σένα.
Και να Σου φέρνουν για λιβάνι,
το δάκρυο η γη που βγάνει.

Φωτιές τυλίγουν τον αστέρα
κι οι άγγελοι ασφυκτιούνε.
Πως ν’ ανασάνουν τον αγέρα,
βοσκοί για Σένα π΄αγρυπνούνε;
πως ψάλλουν “Επί γης ειρήνη”
γη κι ουρανοί σ’ αυτή τη δίνη;!

Μαρία Αγιασώτου-Λαμπρινού

Jacqueline Du Pre
Tο βιολοντσέλο σου, άτι αστραφτερό
καλπάζει, έχοντας στη ράχη του εσένα
το κάθε τι φαντάζει μπορετό
λόγια γλυκά μάτια, ανοιχτά κι’ ευτυχισμένα.

Στο πλάι σου άλλος καλπασμός ,
το παλικάρι από της Σιών τα μέρη,
μεθάτε τρέχοντας μαζί, αλαλαγμός!
Ποιος ειν’ αυτός; ποιός ξέρει;.

Ένα πρωί της «Σάρρας»
φόρεσες το νυφικό
αρνήθηκες της Ναζαρέτ το θαύμα
και έκρυψες μέσα σου βαθειά σαν μυστικό
το Θείο Δράμα.

Όμως δεν χάρηκες πολύ
η προδοσία σαν φίδι
οδήγησε ύπουλα, αργά
της Μοίρας το ταξίδι.

Μια νύχτα άνοιξες τα χέρια σου
τον Νέο ν’ αγκαλιάσεις
κι’ ένας Σταυρός ζωντάνεψε, πώς πας
να τον ξεχάσεις;
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Ο Ιούδας παραφύλαγε, ύπουλα, και 
κρυμμένα.
Καρφιά και λόγχη έβγαλε
και σταύρωσε κι’εσένα!

Γιώργος Κόμης

Σεπτέμβρης
Άξαφνα απ’ τη ραστώνη μας ξυπνάς
στην πραγματικότητα του πρέπει
αγάλια, σταθερά πίσω μας γυρνάς
στο μύλο της ζωής που μας αλέθει.
Θα μπούμε με τη θέληση βαριά
στον ανούσιο της επιβίωσης αγώνα
το μαγκάνι της ζωής θα γυρίσουμε ξανά                  
τον παγερό προσμένοντας χειμώνα.
Δύσκολο απ’ της θάλασσας δροσιά
στο καυτό νά βγεις, λιοπύρι της ζωής
αναρίθμητα προβλήματα πολλά
που στο δρόμο, κάθε μέρα σου θα βρεις.
Του Σεπτέμβρη σταφυλιού η ρώγα
το κρασί  μας δίνει, που πίναν οι Θεοί
ένα ποτηράκι, μας γεμίζει φλόγα
πιάνουμε πάλι τη ζωή απ’ την αρχή.

Ε.Π. Καραβασίλης

Έτσι αδειάζει η ζωή
Μια ανάσα φεγγάρι
Κράτησε η θάλασσα
Στα στήθη της
Ύστερα
Χύθηκε στο πέλαγος
Η εξομολόγηση της νύχτας.

Είχε κιόλας αρχίσει
Σε μια θρυμματισμένη Αλήθεια.
Στο μέσο μιας ανομολόγητης φλέβας,
που έσταζε αγάπη.

Έτσι άδειαζε η ζωή
μονολόγησε το πέλαγος.

Τότε σταλαγμίτες οδύνης
Καρφώθηκαν στην άμμο:
Σταυροί ξεχύνονταν παντού.

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

Μαριάννα Καραμβάλη

Οδοιπόρος
Ήταν μεγάλο και παράξενο το ταξίδι μου
στις γειτονιές του κόσμου.
Κι εσύ Φελίσια μου.
Δροσοσταλιά μου!
Ήσουν το πιο όμορφο στολίδι μου
για να περνώ τις λιμνοθάλασσες 
του πόνου.

Έκλεισαν ξανά οι δρόμοι στις Πολιτείες 
του Βορρά
Βασίλεψε νωρίς στη Μακαρία το άστρο 
του νοτιά.

Και το θαλασσινό λουλούδι
που άφησα στην πέτρα ξεράθηκε.
Και το σταφύλι Σαββατιανό τραγούδι
που έδωσα στα πουλιά ξεχάστηκε.

Ξερίζωσαν τους κήπους ανατολικά
Μπλόκα στα γεφύρια έστησαν δυτικά.
Και το καραβάκι
που ζωγράφισα στα παιδιά ναυάγησε.
Και το φεγγαράκι
που φώτιζε το όνειρο ξεστράτισε.

Τις νύχτες μας προβολείς αποστειρώνουν.
Τις μέρες μας σε μπόγια πανούργο 
χρεώνουν.
 
Όλα τα είδα και τα πλήρωσα μάτια μου.
Και τίποτα δεν κράτησα δικό μου.
 Άνεμος και βροχή ποταμός τα πάθια μου.
Κουράγιο το χαμόγελό σου πάνω στο 
σταυρό μου.

Άρης Ταστάνης

Χωρίς τίτλο
Δεν ήτανε επιστροφή.
Εκεί ήμασταν πάντα.

Οι δρόμοι της ψυχής
κι οι ανθισμένες οι αυλές
δεν είχανε αλλάξει.
Μονάχα οι φίλοι λείπανε
κι θάλασσα; η γαλάζια.
Μέσα μας καίγανε
ακόμα οι φωτιές.
Οι μνήμες άλλη μια ζωή.
Στιγμές όμως φοβάμαι,
μήπως σταθήκαμε μικροί
για τα μεγάλα όνειρα,
για τα μεγάλα έργα.

Και μείναμε έτσι δεσμιοι
μιας νοητής μεγαλοσύνης,
σηκώνοντας τα βάρη της
που δε μας αξίζουν.

Παναγιώτης Ψαριανός

Τη Νύχτα
Τη νύχτα καταργώ τις διαστάσεις.
Την φορτηγίδα πίκρα μου βυθίζω,
Στου λιμανιού την ενδοχώρα 
ακροπατώντας.
Οι ώρες τούτες γίνονται σημεία 
διελεύσεως
Των λεπιδοφόρων μου φορτίων
Δίχως την τήρηση των αποστάσεων 
ασφαλείας
και των λοιπών όρων και ορίων τις 
προδιαγραφές.
Της κύριας πόλης ξεπερνώ τον έλεγχο,
Γιατί ο αρμόδιος υπάλληλος εφησυχάζει
Στης ψυχής μου το απροσπέλαστο 
τραγούδι,
Αρκούμενος στη διαλογή και 
ταξινόμηση της μέρας…
Τη νύχτα καταργώ τις διαστάσεις!
Παίζω το θάνατο σε μια ζαριά,
Κερνώ του πόνου την πληγή νερό 
του παραδείσου.
Στο κάστρο της υπομονής
Στέκω ακοίμητος φρουρός
Το Γόρδιο δεσμό μου κόβοντας
με τους συμβιβασμούς μου και τις 
φτηνές υποχωρήσεις.
Τη νύχτα καταργώ τις διαστάσεις.

Δημήτρης Καραμβάλης



56 57

Όλγα Παπαδημητρίου
Η Μόρια ανάμεσα στο χτες 
και το σήμερα
Ιστορικό οδοιπορικό
(Πρώτο βραβείο Δοκιμίου Λογοτεχνι-
κού Διαγωνισμού
Culture 4 All -Πολιτισμός για όλους).
Εκδόσεις Αγγελάκη Σελ.103

Είχα την ευχαρί-
στηση να λάβω ένα 
αντίτυπο τού έργου 
της συγγραφέως, 
μιαν έκδοση ελκυ-
στική και καλαίσθητη 
που την κοσμεί σχε-
τικό, ζωντανό, κατα-
τοπιστικό εικαστικό 
υλικό. Το βιβλίο δια-

βάζεται εύκολα, μ’ ενδιαφέρον.
Επιγραμματικά θα χαρακτήριζα το 

έργο ως ένα «παράπονο της ευαισθη-
σίας». Είναι το έκδηλο ενδιαφέρον κι 
η συμπαράσταση στο μεταναστευτικό 
ζήτημα μιας παρατηρήτριας που γνωρί-
ζει καλά το μέρος και που ταυτόχρονα 
λυπάται για την κατάπτωση και τη δυ-
σφήμηση του τόπου.

Κατά την ανάπτυξη του έργου η συγ-
γραφέας δεν αφήνει γωνιά που να μην 
την παρουσιάσει, να τη σχολιάσει, να την 
κάνει κτήμα των αναγνωστών είτε αυτή 
είναι ιστορικού, πνευματικού, τοπικιστι-
κού, κοινωνικού, οικονομικού ακόμα και 
καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Αγαπά το 
χωριό και τούτο την ωθεί σε ειλικρινείς 
όσο και αντικειμενικές εκμυστηρεύσεις.

Περιγράφει τη Μόρια με τις θαυμάσιες 

εκκλησίες και τα ταπεινά ξωκκλήσια, τα 
χαρακτηριστικά της κτήρια, παλιά και 
σύγχρονα, το μεγαλόπρεπο μνημείο του 
Ρωμαϊκού υδραγωγείου, τα λειβάδια του 
Δάφνη και της Χλόης.

Ενδιάμεσα, αναφέρεται στην ετυμολο-
γία της ονομασίας του χωριού και μετά 
προχωρεί στα γνωστά λεσβιακά γεγο-
νότα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
επηρέασαν τη ζωή της Μόριας όπως ο 
μεγάλος σεισμός, ο παγετός που έκαψε 
τις ελιές, το μεγάλο τζουλούσι, η ένδοξη 
απελευθέρωση του νησιού το Δώδεκα, 
η ανείπωτη κακοκεφαλάδα μας του ’22, 
ίσαμε τους Γερμανούς, την αντίσταση ή 
και το go back του ’44.

Προσωπικά δε, συγκινήθηκα με την 
αναφορά της στον διακεκριμένο σεβα-
στό «δάσκαλο» Βασίλη Αρχοντίδη που 
τίμησε τα γράμματα με τον δικό του 
σύγχρονο και ριζοσπαστικό τρόπο... κι 
όλα αυτά δίπλα στο ΚΥΤ των μετανα-
στών, τώρα πια αχρηστευμένο, νεκρό.

Η συγγραφέας ομολογεί: «Το θέμα με 
άγγιξε βαθειά!»

Τώρα πλέον η Μόρια μελετά ξανά τα 
εσώψυχά της, εξετάζει την παρούσα 
κατάστασή της. Η ελιά, τα μάρμαρα, τα 
ιστορικά απομεινάρια της, οι άνθρωποί 
της συνηθισμένοι στην υπομονή, δίνουν 
κουράγιο ύστερα από τη δοκιμασία που 
έζησε, να ξαναβρεί τον εαυτό της, να 
ξανασάνει. Η προσπάθεια θάναι μεγάλη 
για την ανάκαμψη, τ’ αρχικά βήματα δι-
στακτικά, η ελπίδα όμως κυριαρχεί και  
λάμπει. Της οφείλουμε σεβασμό!

Ευχαριστούμε την κα Παπαδημητρίου 
για την σημαντική προσφορά της και την 

ευκαιρία που μας έδωσε να ξαναδούμε 
τα μικρά χωριά πόσο πλούτο κρύβουν 
και προσφέρουν, όταν για λίγο εισχω-
ρήσουμε πιο βαθειά στα μυστικά  τους.

Στρατής Αλ. Μολίνος

Καίτης Μεσσηνέζη-Πλατσή
“Ελένη” Το ταξίδι μιας ζωής,
Βιωματική βιογραφία
Εκδόσεις “Αστερίας”
Αθήνα 2021

«Ελένη» Το ταξίδι 
μιας ζωής, της κ. Καί-
της Μεσσηνέζη-Πλα-
τσή.

«Πολλές φορές με 
ταξίδευε μ’ εκείνον 
τον παραστατικό και 
ζωντανό της λόγο και 
με γύριζε πίσω στις 

«Χαμένες Πατρίδες» τις συνήθειες τα 
ήθη και τα έθιμα, και ήταν τόσο αληθινά 
εκείνα που μου εξιστορούσε, που νόμιζα 
ότι τα ζούσα μαζί της...»

Κάποιοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα, 
όταν σου διηγούνται ιστορίες και μάλι-
στα, όταν αυτές οι ιστορήσεις είναι βιω-
ματικές, να σε κάνουν να κρέμεσαι από 
τα χείλη τους και να λες ας μην τελειώσει 
ποτές, σαν τα παραμύθια της «Χαλιμάς», 
που κράτησαν χίλιες και μια νύχτες. Και 
θαρρείς φορές-φορές αυτό το χάρισμα 
είναι κληρονομικό και πάει από γενιά σε 
γενιά, σαν ένα παραμύθι ατέλειωτο, που 
το σταματά ο ένας και το «αμπολεύει» 
(ενώνει) ο άλλος και πάει... λέγοντας. 
Έτσι ακριβώς ένοιωσα, όταν ξεκίνησα 
να διαβάζω το «Ταξίδι μιας ζωής» μιας 
κάποιας Ελένης, της κάθε Ελένης, όπως 
λέει και το τραγούδι.

Και έτσι πολύ απλά ρούφηξα απνευστί 
το μεστό κείμενο της Καίτης Μεσση-

νέζη- Πλατσή, γιατί έχει και αυτή την... 
«πετριά», ανάμεσα στα άλλα τα όσα, μας 
την έχουν κάνει γνωστή μέχρι τώρα (την 
καλλιτέχνιδα, την χαράκτρια, τη ζωγρά-
φο, την ποιήτρια, την κιθαρίστα...!). Είναι 
παράλληλα και γεννημένη γητεύτρα του 
λόγου, ενός λόγου χωρίς φιοριτούρες 
και επίπλαστα στολίδια, που καταφέρνει 
να σε κρατά «κολλημένο» στη διήγηση, 
ενώ παράλληλα σε βάζει ολοζώντανα 
και παραστατικά στο κλίμα μιας άλλης 
εποχής ακόμα κι αν δεν την έζησες και 
δεν τη γνώρισες ποτέ.

Ο λόγος της είναι, όπως η ίδια ανα-
φέρει: «κουβέντες, που δεν μιλήθηκαν, 
έγιναν όμως», μαζί με χιλιάδες άλλες 
σκέψεις, που ίσως δεν ειπώθηκαν, «τις 
ατέλειωτες ώρες της σιωπής» και γι’ 
αυτόν ακριβώς τον λόγο, η εξιστόρηση 
μοιάζει ατέλειωτη, που οδηγεί όμως 
τον αναγνώστη σε μια περισυλλογή και 
σε παράλληλες σκέψεις από δικές του 
βιωματικές ιστορίες, από τις ατέλειω-
τες περιπέτειες της σύγχρονης μας 
ιστορικής πραγματικότητας, που δεν 
περιλαμβάνονται δυστυχώς σε καμιά 
επίσημη ιστορία, ντυμένες όπως είναι με 
τον μανδύα της... ασημαντότητας.

Διαβάζοντας όμως το «ιστορικό αυτό 
κείμενο» της κ. Μεσσηνέζη, που δεν 
είναι όμως Ιστορία, θα διαπιστώσουμε 
πόσο δίκιο είχε ο George Bernard Shaw, 
όταν έγραφε: «Ο Χέγκελ είχε δίκιο, όταν 
έλεγε ότι το μόνο, που μας μαθαίνει 
η Ιστορία, είναι ότι δεν μπορούμε να 
μάθουμε τίποτα από την... Ιστορία!». 
Και στη συνέχεια ο ίδιος: «Αν η Ιστορία 
επαναλαμβάνεται, πόσο ανεπίδεκτος 
μαθήσεως από την εμπειρία είναι ο 
άνθρωπος;;;».

Και για να ξαναγυρίσουμε στο εκλεκτό 
προσωπικό αφήγημα της κ. Μεσσηνέζη, 
σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να το δια-
βάσετε, όχι για να διδαχτείτε από την 
Ιστορία, ούτε για να αναλογιστείτε δικές 
σας ανάλογες οικογενειακές ιστορίες, 
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που θα ‘χετε ακούσει από τις γιαγιάδες 
και τους παππούδες σας. Αξίζει όμως 
να γευτείτε έναν λόγο απλό, βιωματικό, 
ανεπιτήδευτο , που σίγουρα θα σας «αγ-
γίξει» και πού ξέρετε; μια κάποια Εθνική 
περηφάνια και μια κάποια άλλη θεώρηση 
της αξίας της ζωής, μπορεί σε κάποιους 
να προκύψει από το παράδειγμα της 
δικής τους Ελένης!!

Γιάννης Δ. Παπάνης,
Φιλόλογος,

(μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών).

Βασιλική Φραντζή.
«ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ, 
Κάποτε στη Μικρά Ασία».
Ιδιωτική έκδοση. Σελ. 181
Πάμφιλα Λέσβου,2022

Είχα την ευχαρίστηση να λάβω πριν 
λίγες μέρες το έργο της συγγραφέως 
Βασιλικής Φραντζή «Ρωμιοσύνη, κά-
ποτε στη Μικρά Ασία», μια πραγματικά 
προσεγμένη και καλαίσθητη έκδοση την 
οποία μ’ ενδιαφέρον χάρηκα να διαβάσω 
και να αξιολογήσω.

Πρόκειται για μια διήγηση που περι-
γράφει με λεπτομέρεια και σε χρονική 
έκταση από την αρχαιότητα μέχρι 
τις μέρες μας την ιστορία της μικρα-
σιατικής περιοχής του Αϊβαλί και των 
Μοσχονησίων, των ανθρώπων της και 
των δραστηριοτήτων τους. Τον κάματο 
και τη λαχτάρα των κατοίκων σε μέρες 
ευμάρειας ή δυστυχίας, σε περιόδους 
ειρήνης ή στυγνής αγριότητας, την πρόο-
δό τους, την πίστη τους, το πείσμα τους, 
την ελληνικότητά τους. Τις συνήθειές 
τους επίσης μέσα σε αλλόθρησκο και 
συχνά βάρβαρο περιβάλλον. Ένα πα-
νόραμα γεγονότων που δυσκολεύεται 
ο ανθρώπινος νους να συλλάβει και να 
μορφοποιήσει. Πληροφορίες που δεν 
γνωρίζαμε, συμβάντα που καταγράφο-

νται ανάμεσα στο μύθο, την παράδοση 
και την ιστορία, το κοντραμπάντο ιδι-
αίτερα,  το οποίο με ξεχωριστή τέχνη 
περιγράφει η συγγραφέας, καταστάσεις 
αξιοπρόσεκτες που προβάλλουν τον 
ελληνισμό της περιοχής.

Το ύφος και ο τρόπος γραφής της 
δημιουργού πλούσιος, εντυπωσιακός, 
υμνητικός, όχι όμως φλύαρος προσφέ-
ρει εικόνες πρωτόγνωρες με γλώσσα 
όμορφη, στρωτή που ελκύει τον αναγνώ-
στη. Με λίγα λόγια, με ιδιαίτερη τέχνη 
αγκαλιάζει τα καλά και τα κακά μιας 
εκτεταμένης χρονικής περιόδου.

Η εκτίμηση του γράφοντος είναι ότι 
η Βασιλική Φραντζή καταπιάστηκε με 
ένα ακανθώδες και πολύπλοκο θέμα και 
τα κατάφερε με εξαίρετη άνεση να το 
παρουσιάσει στο αναγνωστικό κοινό.

Το βιβλίο αυτό σίγουρα αξίζει ιδιαιτέ-
ρων διακρίσεων.

Συγχαίρω με ειλικρινή αισθήματα την 
συγγραφέα και της εύχομαι έμπνευση 
και ζωτικότητα και για άλλα σημαντικά 
επιτεύγματα.

ΣΑΜ

Πέρθας Καλέμη
 «Ερωτικά Αλληλούια 
- Λυρικές Μπαλάντες 
Της καρδιάς και του πάθους»
Τιμητική έκδοση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟ-
ΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ »
 Λέσβος Ιούλιος  2022- σελ. 64 

Με αφορμή το και-
νούργιο ποιητικό πόνη-
μα: “Ερωτικά Αλληλούια 
- Λυρικές Μπαλάντες 
Της καρδιάς και Του 
πάθους” της εκλεκτής 
ποιήτριας και φίλης κ. 
Πέρθας Καλέμη θ’  απο-

πειραθώ να επιχειρήσω μια παρουσίαση 
της νέας ποιητικης συλλογής της.

Ήδη από το 2017, που πρωτοκυκλο-
φόρησε η συλλογή της με τίτλο “Αταξί-
δευτα όνειρα”, σε μια πολύ καλαίσθητη 
έκδοση, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η 
εκφραστικότητα και η πλαστικότητα του 
στίχου της ποιήτριας καθώς και η βαθύ-
τατη λυρική διάσταση, που προσδιορίζει 
και καθορίζει μια φορτισμένη συναισθη-
ματική διάθεση, η οποία χαρακτηρίζει 
γενικά το έργο της.

Θα προσπαθήσω να κάνω μια αντι-
στοίχιση της προηγούμενης συλλογής 
της κ. Πέρθας Καλέμη, με τη νέα  της 
συλλογή Ερωτικά Αλληλούια... που έρχε-
ται να προστεθεί στον αμητό της δημι-
ουργίας της πέντε χρόνια μετά. Οποία 
μεταμόρφωση!!! Εδώ η ρίμα έχει πλέον 
ολοκληρωτικά εγκαταλειφθεί και ο στί-
χος κυλά αβίαστα , χωρίς περιορισμούς, 
για να εκφράσει ολόκληρη η συλλογή, 
ένα και μόνο συναίσθημα. Μια και μόνη 
λέξη, που τραγουδά και κινεί τη ζωή από 
τότε που πρωτοφάνηκαν στον πλανήτη 
οι πρωτόπλαστοι:

Ε Ρ Ω Τ Α Σ!!! 
Και όπως είπε η Mignon McLaughlin 

Αμερικανίδα αρθρογράφος: «Στην αριθ-
μητική του έρωτα ένα συν ένα σημαίνει 
τα πάντα, ενώ ένα πλην ένα σημαίνει 
τίποτα!»

Ένας ύμνος λοιπόν στον Έρωτα, που 
ξεχύνεται αβίαστα, από τα τρίσβαθα μιας 
ψυχή, βρίσκοντας μύριους τρόπους να 
εκφραστεί, χωρίς ψευτοηθικά διλήμματα 
και υπονοούμενα, εκφράζοντας σχεδόν 
ανοιχτά (και γι’ αυτό τόσο αληθινά!) τα 
αισθήματα με το πραγματικό τους όνομα 
και παράλληλα με μια τέτοια ποιητική 
διάθεση, που σε συγκλονίζει συθέμελα. 
Ιδού ένα απτό δείγμα από το ποίημα 
«Ο κρατήρας μου...»: «Ο κρατήρας 
μου φλογισμένος σε καρτερεί ν’ ανάψει 
τον πυρσό σου.»! Θα μπορούσε να πει 
κανείς διαβάζοντας τα ποιήματα της 
συλλογής, ότι δεν είναι μεμονωμένα 
στιχουργήματα αλλά μια ενιαία εικόνα 

ενός κειμένου στοχευμένου σε ένα 
μονοθεματικό περιεχόμενο, που μπορεί 
όμως να δίνει την ίδια αίσθηση, χωρίς 
διόλου να κουράζει από την επανάληψη. 
Γιατί η ποιήτρια με τον εκφραστικό της 
πλούτο καταφέρνει να μας κρατά σε 
εγρήγορση και να εξάπτει την επιθυμία 
μας να απολαύσουμε  τη συνέχεια. 

Παραθέτω επιλεκτικά μερικά απ’ τ’ 
«ασημικά» του λεξιλογίου της και στί-
χους απ’ τον εκφραστικό της πλούτο 
για να εκτιμήσετε την όλη υποδομή 
της δημιουργίας της: «Γονυπετής σου 
ορθρίζω στο αέτωμα της αμφιλύκης» 
(από το ποίημα: «Πρόφτασε αγγελό-
σταλτε...»). «Ο γλυκασμός της ηδονής 
σου με αποθεώνει και εγώ σε καλώ στις 
εκμυστηρεύσεις μου» (απ’ το ποίημα 
«Μου λείπεις...») «χωρίς να σε περιμένω 
/να δονήσεις τα ναρκωμένα νερά μου» 
(απ’ το ποίημα «Πόση σαγήνη») ή «κυ-
λούσα στις φλέβες σου, μήπως νιώσεις 
τα τρεμίσματά μου» (απ’ το ποίημα 
«Μέσα μου φυσομανούσες...)... 

Τελικά η ποίηση της Πέρθας, μας 
οδηγεί ν’ αναρωτηθούμε: από τότε, που 
ο μέγας τραγωδός Σοφοκλής, έπλεξε το 
εγκώμιο του έρωτα, μέσα στα χορικά 
της «Αντιγόνης» του: «έρως ανίκατε 
μάχαν...», πόσοι ακόμα τόνοι μελάνης 
θ’ απαιτηθούν για να εκφραστεί και να 
ολοκληρωθεί αυτό το αρχέγονο συναί-
σθημα της δημιουργίας και της διαιώνι-
σης της ζωής, που ακούει στο όνομα: 
«ΕΡΩΤΑΣ»;;;

Η Πέρθα Καλέμη γεννήθηκε στην 
Άντισσα της Λέσβου. Είναι απόφοιτη του 
Εμπορικού Κολλεγίου Αθηνών και των 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων του ειδι-
κού κύκλου σπουδών  «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» 
του Ε.Ο.Τ. Εργάζεται στο Υπουργείο 
Οικονομικών. Είναι έγγαμη και μητέρα 
δύο παιδιών.

Γιάννης Δ. Παπάνης,
Φιλόλογος,

(μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών).
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Αριστείδης Καλάργαλης,
“ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ”
Ποιητική συλλογή
Εκδόσεις Εύμαρος - Σελ. 39
Αθήνα, 2022

Πριν λίγο καιρό κυ-
κλοφόρησε η ποιητική 
συλλογή «Μονόφυλ-
λα» του Αριστείδη Κα-
λάργαλη. Η εμφάνιση 
και η έκδοση γενικό-
τερα του έργου είναι 
πολύ προσεγμένη και 
ελκυστική. Δείγμα και 

απόδειξη συνάμα της σημασίας που δίνει 
ο δημιουργός για την προσπάθειά του.

Η συλλογή αποτελείται από τρεις 
ενότητες ποιημάτων, Άγιος χρόνος, 
Έρως Αύγουστος και Μονόφυλλα και 
αποτελούν ένα σύνολο ποικιλίας και 
προβληματισμού σε έμμετρο ρυθμό. 
Συνυπάρχουν όλα με μια διάχυτη αγω-
νία ή και ερωτηματικά ακόμα και στα 
ποιήματα που αποπνέουν αύρα θετικής 
προαίρεσης και αισιοδοξίας. Από κάθε 
στίχο ξεπετάγεται μια έννοια, μια τοπο-
θέτηση, μιαν αντιμετώπιση κατάστασης 
ίσως κάποιο δίδαγμα ή απόφθεγμα.

Σ’ όλη τη δουλειά είναι διάχυτη η 
φιλοσοφική αντιμετώπιση των τεκται-
νομένων στη φύση, στην κοινωνία, 
στην ανθρώπινη συμπεριφορά, στο 
συναισθηματισμό ή και στη σφαίρα της 
αισιοδοξίας. Η συλλογή αυτή έχει χαρα-
κτήρα πολυποίκιλο, αγγίζει ή και ανοίγει 
πτυχές ανεξερεύνητες της καθημερινής 
πορείας, κι αφήνει αχνάρια για σκέψη ή 
«αντιπαράθεση» στο πλαίσιο της αληθι-
νής έρευνας και ποιητικής διείσδυσης!

Όπως και ο ίδιος ο δημιουργός ση-
μειώνει, «η συλλογή περιλαμβάνει σα-
ράντα εννέα ποιήματα μικρής φόρμας 
συλλεγμένα από τα άγραφα φύλλα της 
ζωής των ποιητών. Οι λέξεις, οι στίχοι 
κάποτε φέρνουν αγαλλίαση κι άλλοτε, 

ως καρφιά δίχαλα, ασκούν πίεση στις 
σκέψεις μας».

Ο Αριστείδης Καλάργαλης, δεν είναι 
η πρώτη φορά που μας ξαφνιάζει με 
πρωτότυπο έργο, προϊόν ενδελεχούς 
προβληματισμού και ταυτόχρονα συναι-
σθηματικής ανάτασης. Η κάθε παρόμοια 
προσπάθειά του συνήθως πηγάζει από 
τον ζήλο του να εκφραστεί με το δικό 
του ιδιότυπο τρόπο και καταλήγει να 
προβληματίζει αφ’ ενός και συνάμα να 
τέρπει! Τον ευχαριστούμε και για τούτο 
το έργο και τον ενθαρρύνουμε να συνε-
χίσει με κέφι και έμπνευση.

ΣΑΜ

Για να μη βλέπουμε τις φώκιες ως αξιοθέατο,
παρέμβαση από τέσσερις φορείς για την προστασία

του θαλάσσιου θηλαστικού!

Γράφει ο Γιώργος Λιάλιος
(Δημοσιογράφος)

Θα υπέθετε κανείς, ότι μετά από μια 
δεκαετία ενημέρωσης γύρω από «εμ-
βληματικά» απειλούμενα είδη, όπως 
η μεσογειακή φώκια και η χελώνα 
caretta-caretta το κοινό θα γνώριζε 
τουλάχιστον ορισμένα βασικά πράγμα-
τα όπως... ότι πρόκειται για άγρια ζώα 
τα οποία δεν πρέπει να ενοχλεί. Τουνα-
ντίον, ο τουρισμός απειλεί σήμερα την 
παρουσία της φώκιας στο εσωτερικό 
αρχιπέλαγος του Ιονίου, όχι μόνο λόγω 
της αύξησης της κίνησης σκαφών, αλλά 
και επειδή η παρουσία της φώκιας σε 
συγκεκριμένες νησίδες... προβάλλεται 
ως αξιοθέατο.

Τρεις οργανώσεις που δραστηριο-
ποιούνται για την προστασία της στην 
περιοχή ζήτησαν μαζί με το δήμο Λευ-
κάδας να ανακηρυχθεί μια μικρή προ-
στατευόμενη περιοχή, πρόταση που 
στηρίζεται και από το Ίδρυμα του Πρί-
γκηπα Αλβέρτου του Μονακό.

Το εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιο-
νίου, ανάμεσα στη Λευκάδα και την 
Αιτωλοακαρνανία είναι μια πανέμορ-
φη θαλάσσια περιοχή, γεμάτη νησά-
κια και βραχονησίδες, με ιδιαίτερα 
μεγάλη οικολογική αξία. Μια από τις 
ιδιαιτερότητές της είναι η παρουσία 
θαλάσσιων θηλαστικών και ιδίως του 
πιο απειλούμενου από αυτά στη Μεσό-
γειο, της μεσογειακής φώκιας. Το διε-
θνές Ερευνητικό Ινστιτούτο Tethys έχει 
παρουσία στην περιοχή από το 1991. 

«Ξεκινήσαμε με στόχο να μελετήσου-
με την παρουσία του κοινού δελφινιού, 
το οποίο μειώθηκε δραματικά λόγω της 
υπεραλίευσης της περιοχής, άρα και 
της έλλειψης τροφής», εξηγεί ο Γιο-
άν Γκονθάλβο, διευθυντής του Ionian 
Dolphin Project. «Το 2012 εντοπίσαμε 
τη συχνή παρουσία ατόμων της μεσο-
γειακής φώκιας στην περιοχή και έτσι 
το πρόγραμμά μας σταδιακά στράφηκε 
και στην παρακολούθησή της. Έχουμε 
καταγράψει περί τις 30 φώκιες που συ-
χνάζουν στην περιοχή».

Όμως τα τελευταία 2-3 χρόνια βρί-
σκεται σε εξέλιξη μια τεράστια αλλαγή. 
«Από τη μια πλευρά, αυξήθηκε πολύ 
ο τουρισμός με σκάφη, όπως τα ιστι-
οπλοϊκά και τα μικρά σκάφη αναψυ-
χής. Από την άλλη πλευρά, άλλαξε και 
η συμπεριφορά των επισκεπτών. Δεν 
πηγαίνουν απλά για να κολυμπήσουν 
ή να αγκυροβολήσουν για ένα βράδυ, 
έρχονται ειδικά για να δουν τις φώκιες. 
Μάλιστα υπάρχουν και περιστατικά με 
λουόμενους να εισέρχονται στις σπη-
λιές που οι φώκιες χρησιμοποιούν για 
την αναπαραγωγή τους. Το αποτέλε-
σμα είναι, ότι οι φώκιες φεύγουν για να 
αποφύγουν τον άνθρωπο. Αν μάλιστα 
τύχει και σε κάποια σπηλιά βρίσκεται 
μια μητέρα φώκια με το μικρό της, αν 
αυτή νιώσει ότι απειλείται τότε θα το 
εγκαταλείψει και θα φύγει και βέβαια το 
μικρό δεν θα επιζήσει».
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Ο μεγάλος αριθμός σκαφών που 
αγκυροβολούν στην περιοχή προκαλεί 
και άλλα προβλήματα. «Το εσωτερικό 
αρχιπέλαγος του Ιονίου έχει πλούσια 
λιβάδια Ποσειδωνίας. Πρόκειται για 
πολύτιμους οικότοπους, που στηρίζουν 
τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, αλλά και 
φυσικές «αποθήκες» διοξειδίου του 
άνθρακα», εξηγεί ο Γιάννης Γιώβος, δι-
ευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνω-
σης iSea. «Η συστηματική αγκυροβόλη-
ση καταστρέφει τα λιβάδια αυτά, ήδη 
έχει προκληθεί μεγάλη ζημιά. Επίσης 
ζημιά προκαλεί και η παράνομη αλιεία: 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο σκάφη που 
ψαρεύουν συστηματικά με βιτζότρατα, 
κάτι που το λιμενικό γνωρίζει χωρίς 
όμως να λαμβάνει μέτρα».

Τέσσερις φορείς, το Ινστιτούτου 
Tethys, η οργάνωση iSea, το Blue Marine 
Foundation και ο δήμος Λευκάδας κα-
τέθεσαν κοινή πρόταση στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος, για την κήρυξη μιας 
μικρής προστατευόμενης περιοχής με 
επίκεντρο νησίδες του αρχιπελάγους. 
Την πρόταση υποστηρίζει και το Ίδρυ-
μα του Πρίγκηπα Αλβέρτου του Μονα-

κό, το οποίο ήδη από την άνοιξη επε-
σήμανε με επιστολή του στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος τους κινδύνους για τη 
μεσογειακή φώκια στο Ιόνιο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει 
προς το παρόν ανταποκριθεί θετικά. 
Στην απάντησή του προς το Ίδρυμα 
αναγγέλλει την προσωρινή προστα-
σία μιας θαλάσσιας περιοχής μέσω 
υπουργικής απόφασης, που θα θέτει 
περιορισμούς στην πρόσβαση και την 
αλιεία. «Παρόλο που η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει αναλάβει σημαντικές δε-
σμεύσεις για την προστασία της φώκιας 
Monachus monachus, ιδίως μέσω της 
επικείμενης θέσπισης σχεδίων διαχεί-
ρισης για τις περιοχές Natura και του 
υπό έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για το είδος, η πραγματική εφαρμογή 
τους στο πεδίο μπορεί να διαρκέσει 
χρόνια, δεδομένων των ανθρώπινων και 
υλικών πόρων που απαιτούνται. Εν τω 
μεταξύ, οι αυξανόμενες ανθρωπογενείς 
πιέσεις αποτελούν κλιμακούμενη απει-
λή για το είδος», επισημαίνει το Ίδρυμα 
του Πρίγκηπα Αλβέρτου του Μονακό.
*Αναδημοσίευση από την “Καθημερινή 15-9-22

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Έφυγε απ’ τη ζωή ο Θεόδωρος Μεσσηνέζης

Με πόνο ψυχής αποχαιρετίσαμε τον 
αγαπημένο μας αδελφό, στο Νεκροτα-
φείο Χαλανδρίου.

Έφυγε απ΄τη ζωή στις 5 Σεπτεμβρίου 
του 2022 πλήρης ημερών, καθώς βρι-
σκόταν για το “αποχαιρετιστήριο” τα-
ξίδι στην αγαπημένη του Λέσβο, όπως 
μας είχε πληροφορήσει.

Εκεί γεννήθηκε, κι εκεί έζησε τα νε-
ανικά του χρόνια έως που τελείωσε το 
Γυμνάσιο. Από τότε έφυγε για σπουδές 
στη Αγγλία, όπου σπούδασε κλωστοϋ-
φαντουργός και δημιούργησε αργότε-
ρα επιτυχημένη καριέρα σε εργοστά-
σια της Ελλάδας.

Μαζί με την γυναίκα του Πέρσα Ελευ-
θερίου απέκτησαν μια ωραία οικογέ-

νεια με τρία παιδιά, οκτώ εγγόνια, και 
ένα δισέγγονο.

Αργότερα, συνταξιούχος πια, εκτό-
νωσε τις ανησυχίες του με το γράψιμο.

Εξέδωσε με επιτυχία 2 ποιητικές 
συλλογές, και ένα βιβλίο με διηγήματα  
αναμνήσεις απ’ τη ζωή του. Συνεργά-
στηκε με εφημερίδες και περιοδικά της 
Λέσβου, με ηλεκτρονικές εφημερίδες 
και με την “Αιολίδα” το περιοδικό της 
Λεσβιακής Παροικίας.

Πάντα ιδεαλιστής, έβαζε τις αρχές 
του πάνω από κάθε άλλη πτυχή της 
ζωής του.

Έζησε μια γεμάτη ζωή σε δημιουργία, 
προσφορά και αγάπη.

Η αδυναμία του από μικρό παιδί ήταν 
η φυσαρμόνικα του...

“Τώρα τα τραγούδια έπαψαν...” Φτά-
σαμε ως εδώ αγαπημένε μας αδερφέ.

Σ’ αποχαιρετούμε και θα σε θυμόμα-
στε πάντα με βαθύ αίσθημα αγάπης.

Καλή ανάπαυση,
Καίτη - Θόδωρος
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Αξέχαστε Φίλε μας Γιώργο,
Πέρασαν 40 ημέρες από την ημέρα 

που μας εγκατέλειψες & έφυγες από 
κοντά μας.

Η είδηση του θανάτου σου, μας βύ-
θισε σε βαθιά θλίψη και βαρύ πένθος.

Με απλότητα, με σεβασμό και με 
πόνο καρδιάς, θα πω δυο λόγια, για την 
μακρόχρονη φιλική και οικογενειακή 
μας σχέση των 33 χρόνων που περά-
σαμε μαζί.

Διακρινόσουν πάντα, για τον σεμνό 
ευγενικό και πράο χαρακτήρα σου.

Η απώλεια σου είναι δυσβάστακτη 
για την σύζυγό σου Μαίρη, τα παιδιά 
σου Κυριάκο και Νίκο, τις νύφες σου 
Νίκη και Ελένη, τον εγγονό σου Γιώρ-
γο τους συγγενείς σου, για όλους εμάς  
τους φίλους σου.

Ο πόνος και η στεναχώρια που έπρε-
πε να σου πούμε το τελευταίο Αντίο 
ήταν αξεπέραστος.

Είχα την τύχη να γνωρίσω τον καλύ-
τερό σου εαυτό και τον ευφυή τρόπο 
σκέψης. Υπήρχε πάντα αναμεσά μας 
ένα κλίμα αλληλοκατανόησης και αλλη-
λοσεβασμού.

Ήσουν Άνθρωπος γλυκύτατος, Νη-
φάλιος στο Πνεύμα, όρθιος στην Ψυχή, 
Αριστοκράτης στην Εμφάνιση.

Έδινες απλόχερα σε όλους τους συ-
νανθρώπους σου την ψυχή σου το γλυ-
κό σου χαμόγελο, την αγκαλιά μιας ΜΕ-
ΓΑΛΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ που χωρούσε κάθε 
πρόβλημα, κάθε ανάγκη.

Για εσένα η φιλία μας ήταν πάντα κάτι 
Ιερό, μοναδικό... και Σπάνιο... Ήσουν 
Ακέραιος με αγνότητα και περιέργεια 
μικρού παιδιού και με αγάπη για όλους.

Στα πρώτα νεανικά σου χρόνια ήθε-
λες να ασχοληθείς με το εμπόριο όπου 
και διέπρεψες.

Στην άσκηση του επαγγέλματός σου, 
είχες ανιδιοτελή προσφορά προς το 
συνάνθρωπο. Δεν σε άγγιξε η διαφθο-
ρά, η επιδίωξη του προσωπικού σου 
συμφέροντος, ο πλουτισμός, η μαται-
οδοξία.

Πρόσφερες σε όλους μια μεγάλη, 
ανοιχτή, θερμή αγκαλιά... Η ματιά σου... 
μια υπέροχη, διαυγής και ήρεμη θάλασ-
σα. Με πόνο ψυχής, σε συνόδευσαν  
στην τελευταία σου κατοικία όλοι αυτοί 
οι άνθρωποι που σε αγάπησαν πραγμα-
τικά. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την 
ψυχούλα σου.

Καλό παράδεισο φίλε Γιώργο. Θα 
ζεις για πάντα στην καρδιά μας!!!

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Σπάρτης 
που σε σκεπάζει, σαν ένας άλλος μαχη-
τής Σπαρτιάτης. Αιωνία σου η Μνήμη.

Ο φίλος σου
Μιχάλης Ανδρουλιδάκης

Γεώργιος Πουρσανίδης
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