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Καινούργια Χρονιά και πάλι με μια ευχή της καρδιάς, 

για ειρήνη και υγεία.

Μια ευχή θερμή, να αποκτήσει η ζωή μας πιο φυσιολογικό 

και ήρεμο ρυθμό.

Να ηρεμήσει η ανθρωπότητα.

Μακριά από ασθένειες και πολέμους.

Ν’ ανθίζουν σε ήρεμους καιρούς τα κλαδιά της 

αμυγδαλιάς, στην καρδιά του χειμώνα.

Ν’ αφήσουμε πίσω μας, ό,τι δύσκολο και δυσάρεστο 

αντιμετωπίσαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια.

Από αρρώστιες, αναίτιους πολέμους, καταστροφικούς 

σεισμούς, οικολογικά προβλήματα, καταιγίδες,  

αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής.

Μια ευχή, για πιο ήρεμη και ανθρώπινη ζωή για εμάς, για 

τα παιδιά μας και για τους ανθρώπους όλου του κόσμου!

Μια ευχή

κι’ απ’ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο 

της “Λεσβιακής Παροικίας”

προς τους φίλους και τα μέλη μας

για υγεία και προκοπή!

Εικόνα εξωφύλλου: Έργο του ζωγράφου Ιακωβίδη, από το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης», 
στα Χύδηρα της Λέσβου (σελ. 21-22).

Μια ευχή
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Φιλαλληλία
Ο Χαρίλαος και η Κλειούλα Χατζηπαναγιώτη στη μνήμη του φίλου τους Θεόδωρου 

Μεσσηνέζη. Υπήρξε αξιόλογος .............................................................................100.00 €

Ο Δήμος Καρατζόγλου στη μνήμη του Μάριου Ποντίκα ................................. 20,00 €

Ο Δήμος Καρατζόγλου στη μνήμη του Απόστολου Γονιδέλλη ...................... 20,00 €

Στη μνήμη Σπύρου Γαληνού ...................................................................................... 20,00 €

Στη μνήμη Μαρίας Αναγνωστοπούλου ................................................................... 20,00 €

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Η ακολουθία των σεισμών 
στη Λέσβο

Ο καθηγητής Φυσικής γεωγραφίας 
στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου με εξειδίκευση στη 
γεωμορφολογία - γεωτεκτονική, Διευ-
θυντής του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και 
Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γε-
ωπάρκων της UNESCO, Νικόλαος Ζού-
ρος, μιλώντας στο «Ε» για την σεισμική 
ακολουθία, που εκδηλώνεται από τις 
πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 07 
Ιανουαρίου 2023, είπε ότι βαίνει φθίνου-
σα και την χαρακτήρισε φυσιολογική δε-
δομένου ότι η Λέσβος είναι μια περιοχή 
με μακρά σεισμική ιστορία. Επίσης πρό-
σθεσε ότι η διεργασία αυτή προέκυψε 
μετά την ενεργοποίηση του ρήγματος 
Άργενου - Λεπέτυμνου που εντοπίστηκε 
και χαρτογραφήθηκε, από το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου, πριν μερικά χρόνια. Κα-
ταλήγοντας στις δηλώσεις του έκανε ξε-
κάθαρο ότι το ρήγμα στη ζώνη Άργενος 
- Λεπέτυμνος δεν συνδέεται με εκείνο 
της Αγίας Παρασκευής που έδωσε τον 
μεγάλο σεισμό του 1867.

Ειδικότερα ο κ. Ζούρος είπε στην δή-
λωσή του, στο «Ε»: «Η Λέσβος είναι μια 
περιοχή η οποία έχει μία μακρά σεισμι-
κή ιστορία και το γνωρίζουμε αυτό και 
από τους ιστορικούς σεισμούς οι οποί-
οι στη διάρκεια των αιώνων έχουν προ-
καλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο 
νησί. Επομένως εφόσον βρισκόμαστε 
σε μία περιοχή υψηλής σεισμικότητας, 
σε μία σεισμογενή περιοχή, επόμενο 
είναι να έχουμε και σεισμικά γεγονότα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχου-
με μία σεισμική ακολουθία που ξεκί-
νησε στις 03:50 το πρωί του Σαββάτου 

[07-01-2023] με ένα ισχυρό σεισμό 4,9 
βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που σήμε-
ρα μετά την εξέλιξη που είχαμε όλες 
αυτές τις ημέρες, μπορούμε να πούμε 
ότι ήταν ο κύριος σεισμός και ακο-
λού-θησε ένα πλήθος μετασεισμών, το 
Σάββατο, τη Κυριακή, τη Δευτέρα και 
σήμερα [07-10/01/2023]. Οι μετασει-
σμοί αυτοί και ο σημερινός ισχυρός με-
τασεισμός και ο ισχυρός μετασεισμός 
του Σαββάτου που έγινε στις 08:40 το 
πρωί είναι αναμενόμενοι γιατί αυτοί οι 
σεισμοί βοηθούν στην εκτόνωση της 
ενέργειας η οποία έχει συσσωρευτεί.

Η ενέργεια αυτή προέρχεται από μία 
σεισμική ζώνη η οποία βρίσκεται ανά-
μεσα στα χωριά Άργενο - Λεπέτυμνο 
και το ρήγμα αυτό είναι γνωστό και είχε 
χαρτογραφηθεί πριν από μερικά χρό-
νια. Διαπιστώσαμε από την έρευνα πε-
δίου, η οποία πραγματοποιείται από το 
πρωί του Σαββάτου μέχρι και σήμερα 
- και συνεχίζεται βέβαια η συλλογή των 
δεδομένων- ότι πράγματι επιβεβαιώνε-
ται ότι αυτό το ρήγμα [Άργενος - Λεπέ-
τυμνος], που είναι ένα από τα ενεργά 
ρήγματα του νησιού και είναι εκείνο 
που ενεργοποιήθηκε και μας έδωσε την 
συγκεκριμένη ακολουθία.

Η εκτίμησή μας είναι ότι η σεισμική 
ακολουθία βαίνει φθίνουσα, όπως ακρι-
βώς περιμέναμε και θα χρειαστούμε 
λίγες ημέρες να εκτονωθεί πλήρως το 
φαινόμενο.

Είναι μία φυσική διεργασία αν όπως 
είπα και προηγουμένως αναλογιστούμε 
ότι βρισκόμαστε σε μία σεισμικά ενερ-
γή περιοχή.

Θα πρέπει να έχουμε καλή ενημέρω-
ση του πληθυσμού, καλή ενημέρωση 
-προφανώς- των τοπικών αρχών αλλά 
και των σχολείων, προκειμένου να ευ-

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 2023, 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.

Πρόσκληση
Εκδήλωση της Λεσβιακής Παροικίας την Κυριακή 26 Μαρτίου, ώρα 11:00 π.μ. 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, αίθουσα Τρίτση.

Ο σύλλογος μας εορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας και 

θα τιμήσει τρεις νέες γυναίκες της Λέσβου 

για την κοινωνική τους προσφορά.

Κεντρικός ομιλητής, ο Στρατής Μολίνος

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6947 267 277, 210 523 7789 
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αισθητοποιηθεί ο τοπικός πληθυσμός 
γύρω από το ζήτημα του σεισμικού κιν-
δύνου».

Ωστόσο έκανε ξεκάθαρο ότι το ρήγμα 
Άργενου - Λεπέτυμνου δεν συνδέεται 
με το ρήγμα της Αγίας Παρασκευής που 
έδωσε τον μεγάλο σεισμό του 1867.

Απινιδωτές στην ΕΠΣΛ από τον 
Δήμο Δυτικής Λέσβου

Τη Δευτέρα το μεσημέρι παρουσία 
του Προέδρου της ΕΠΣ Λέσβου Τέλη 
Βερρή και των μελών της Ένωσης Γιάννη 
Πίνη και Λάμπρου Σταθάκη (υπεύθυνος 
Υγειονομικής Επιτροπής της ΕΠΣΛ), πα-
ρέδωσε, όπως είχε δεσμευτεί η δημοτι-
κή αρχή τους έξι πρώτους απινιδωτές 
για την κάλυψη των αναγκών διεξαγω-
γής των τοπικών πρωταθλημάτων.

Οι έξι απινιδωτές είναι οι πρώτοι 
από τους συνολικά 14 που θα παραδώ-
σει ως δωρεά το ΝΠΔΔ Πολιτισμού, 
Τουρισμού και Αθλητισμού στην ΕΠΣ 
Λέσβου, στηρίζοντας έμπρακτα τα 
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και προ-
σφέροντας ένα υπερπολύτιμο εργαλείο 
που έχει αποδεχθεί πως σώζει ζωές 
μέσα στους χώρους άθλησης.

Παρόντες στην πρώτη παράδοση 
ήταν ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου 
Ταξιάρχης Βέρρος, η Πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ Αφροδίτη Βατή, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού συμβουλίου Στρατής 
Γελαγώτης και οι Αντιδήμαρχοι Ζαχα-
ρώ Ιωακείμ και Γιώργος Αλάνης.

Οι απινιδωτές τώρα θα εγκαταστα-
θούν στο Στάδιο «Κ. Κεντέρης» και 
στα γήπεδα της Σκάλας Καλλονής, της 
Ερεσού, της Στύψης, της Φίλιας και των 
Παρακοίλων. Εν συνεχεία θα πραγμα-
τοποιηθούν και σχετικές εκπαιδευτικές 
δράσεις για τη χρήση των απινιδωτών 
με τη συμμετοχή και των γηπεδούχων. 

Δράσεις με... Πνοή!

Ολοκληρώθηκε, πριν λίγες ημέρες, 
το πρόγραμμα του Κέντρου Πρόλη-
ψης «ΠΝΟΗ» στο Δημοτικό Σχολείο 
Θερμής με την κοινωνική λειτουργό 
Δέσποινα Σαμοθρακή. Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο περιλάμβανε 
11 δίωρες συναντήσεις με τους μα-
θητές και αφορούσε σε ενίσχυση των 
δεξιοτήτων των μαθητών και προαγωγή 
της ψυχικής τους υγείας.

Ειδικότερα η κοινωνική λειτουργός 
πραγματεύτηκε θέματα όπως η συνερ-
γασία, η ομαδικότητα, αλλά για τρόπους 
επίλυσης συγκρούσεων. Συγκρούσεις 
που μπορεί να προκύψουν μέσα από 
τον ανταγωνισμό και την καθημερινή 
τριβή. 

Η Διεύθυνση του Σχολείου εκφράζει 
τις ευχαριστίες της στο Κέντρο Πρό-
ληψης Εξαρτήσεων Πνοή για την άμεση 
ανταπόκριση στην πρόσκλησή της και 
την φίλη, όπως χαρακτηρίζει, Δέσποινα 
Σαμοθρακή για την επιτυχή διεξαγωγή 
των δράσεων. «Κέρδισε πολύ γρήγορα 
την εμπιστοσύνη των μαθητών με πολ-
λούς και ποικίλους τρόπους» αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά.

Το Κέντρο Πρόληψης Πνοή πραγμα-
τοποιεί κύκλους παρεμβάσεων σε σχο-
λεία της Λέσβου, που σαν στόχο έχουν 
την πρόληψη και προαγωγή της ψυχο-
κοινωνικής υγείας των μαθητών.

Κίνδυνος πλήρους εξαφάνισης 
της πίννας από τους κόλπους της 

Λέσβου

Με αφορμή δημοσιεύματα, τα οποία 
αναρτήθηκαν πρόσφατα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, το Εργαστήριο 
Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και Δια-
χείρισης Οικοσυστημάτων του Τμή-

ματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 
Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου διαπίστωσε πως νεαρά ζωντανά 
άτομα του θαλάσσιου είδους πίννα 
(Pinnanobilis) αφαιρέθηκαν από τη θα-
λάσσια περιοχή του Κόλπου Καλλονής. 
«Η πίννα θεωρείται πλέον ως ένα κρισί-
μως κινδυνεύον είδος σύμφωνα με την 
κόκκινη λίστα των απειλούμενων ειδών, 
το οποίο απειλείται με ολική εξαφάνιση 
λόγω ενός παρασίτου που από το 2016 
έχει εξοντώσει τους πληθυσμούς της 
παγκοσμίως. Η πίννα σήμερα βρίσκε-
ται υπό αυστηρό καθεστώς προστασί-
ας, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου.
Όπως είναι γνωστό στους κατοίκους 
της Λέσβου, το φαινόμενο μαζικής θνη-
σιμότητας της πίννας εμφανίστηκε στη 
χώρα μας το 2018 και έκτοτε τόσο οι 
πληθυσμοί του Κόλπου Καλλονής όσο 
και του Κόλπου της Γέρας αποδεκα-
τίστηκαν. Πριν το φαινόμενο μαζικής 
θνησιμότητας, ο πληθυσμός του κόλ-
που Καλλονής υπολογίζεται πως ανέρ-
χονταν σε περισσότερα από 1 εκατομ-
μύρια άτομα, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι 
έχει περιοριστεί σε λίγες εκατοντάδες 
άτομα. Ο πληθυσμός της Γέρας που 
είχε εκτιμηθεί σε περίπου 215.000 
άτομα έχει εξαφανιστεί πλήρως» ανα-
φέρει η ανακοίνωση του Εργαστηρίου. 
Στη συνέχεια το Εργαστήριο σημειώνει 
πως: «Ο Κόλπος της Καλλονής απο-
τελεί μία από τις δύο τελευταίες πε-
ριοχές στην Ελλάδα όπου απαντώνται 
ακόμα και σήμερα ζωντανές πίννες (η 
μοναδική περιοχή στο Αιγαίο), και πλέ-
ον διατηρεί έναν από τους σημαντικό-
τερους εναπομείναντες πληθυσμούς 
του είδους παγκοσμίως. Από το 2019, 
η ομάδα μας παρακολουθεί συστημα-
τικά την εξέλιξη του φαινομένου σε 
ολόκληρο το νησί, και φέτος παρατη-
ρήθηκε για πρώτη φορά από την αρχή 
του φαινομένου μαζικής θνησιμότητας, 
μια περιορισμένη αλλά ενθαρρυντική 

ανάκαμψη, καθώς καταγράφηκαν αρκε-
τά νεαρά άτομα στον Κόλπο Καλλονής. 
Αυτό δεν εξασφαλίζει σε καμία περί-
πτωση τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
του πληθυσμού πίννας της Καλλονής και 
θα πρέπει τα λίγα ανθεκτικά άτομα να 
προστατευτούν όσο γίνεται καλύτερα.

Ως επιστήμονες αλλά και μέλη της το-
πικής κοινωνίας, θέλουμε να υπενθυμί-
σουμε στους συμπολίτες μας ότι η θα-
νάτωση ή η αφαίρεση πιννών αποτελεί 
έκνομη ενέργεια, αλλά σημαντικότερα, 
θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του πιο 
εμβληματικού οστράκου της Μεσογεί-
ου, καθώς κάθε εναπομείναν άτομο 
αποτελεί ένα πολύτιμο σπόρο ελπίδας 
για την επιβίωση του είδους. Ως τοπική 
κοινωνία, έχουμε την ηθική ευθύνη και 
υποχρέωση να συμμετέχουμε ενεργά 
στις προσπάθειες αναβίωσης των πλη-
θυσμών της πίννας στον τόπο μας.

Προσοχή! Καλούμε για την παροχή 
οποιασδήποτε χρήσιμης πληροφορί-
ας σχετικά με την παρουσία ζωντανών 
ατόμων πίννας, αλλά και την καταγγελία 
περιστατικών παράνομης αλίευσης ή 
συλλογής ζωντανών ατόμων στις τοπι-
κές αρχές».

1,45 εκατομμύρια ευρώ για τους 
τρούλους του Αγίου Θεράποντα

Ένα έργο σωτηρίας του μνημείου 
-σήμα κατατεθέν της Μυτιλήνης εντά-
χθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα 
υλοποιηθεί από την Διεύθυνση Αναστή-
λωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Με 1,45 εκατομμύρια ευρώ χρηματο-
δοτείται η πλήρης επισκευή των τρού-
λων του Αγίου Θεράποντα, ένα έργο 
σύνθετο και δύσκολο που αφορά το 
ναό μνημείο - σήμα κατατεθέν της Μυτι-
λήνης και το οποίο θα υλοποιήσει η Δι-
εύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
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Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέ-
γραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οι-
κονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης το 
συγκεκριμένο έργο της αποκατάστασης 
του Ναού χρηματοδοτείται από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην απόφαση 
αναφέρονται τα παρακάτω σχετικά με 
το μνημείο και τη σημασία του: «Πρό-
κειται για χαρακτηριστικό δείγμα της εκ-
κλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου 
αιώνα και έχει χαρακτηριστεί ως ιστο-
ρικό διατηρητέο μνημείο από το 1988. 
Είναι σύνθετος εγγεγραμμένος σταυρο-
ειδής, κάτοψης 685 τ.μ. περίπου, με ελα-
φρώς προεξέχουσες σε σχήμα σταυρού 
κεραίες, κεντρικό τρούλο και τέσσερεις 
γωνιακούς τρουλίσκους, και χαρακτηρι-
στικό ανάγλυφο διάκοσμο, στον οποίο 
συνδυάζονται στοιχεία υστερογοτθικά, 
νεοκλασικά και μπαρόκ».

Ας σημειωθεί ότι πέραν των παραπά-
νω εργασιών υλοποιείται αυτή τη στιγ-
μή πρόγραμμα συντήρησης των λίθινων 
όψεων του μνημείου και των περίτεχνων 
καλλιτεχνημάτων στα αετώματα στα 
πάνω μέρη των όψεων.

Οι εργασίες αυτές προϋπολογισμού 
800.000 ευρώ υλοποιούνται από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Το φράγμα του ποταμού Τσικνιά

Η κατασκευή του φράγματος Τσικνιά 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που 
έχουν εκτελεστεί ποτέ στη Λέσβο και η 
ιστορία του ξεκίνησε από το 2007 όταν 
έγιναν οι πρώτες συζητήσεις για την 
οριστική αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος υδροδότησης στο νησί μας. Όπως 
αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση 

του Υπουργείου Υποδομών, το κύριο 
φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά, 
στην κατασκευή ενός αυτοτελούς και 
λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος 
υδροδότησης με 24.000m3/ημέρα πό-
σιμο νερό (στο 1ο στάδιο ανάπτυξης 
των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και 
των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρα-
σκευής, από το φράγμα Τσικνιά.

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν όλα αυτά 
τα χρόνια αφορούν και στα συμπληρω-
ματικά έργα του φράγματος για την μέση 
ημερήσια παροχή 40.000 κυβικών
μέτρων νερού. Ο αγωγός μεταφοράς 
του νερού από τον Τσικνιά στην Μυτιλή-
νη υπολογίζεται ότι θα έχει μήκος 41,7 
χλμ., ενώ προς την Καλλονή 3,7 χλμ. και 
την Αγία Παρασκευή 8,5 χλμ.. Η μεγα-
λύτερη ποσότητα νερού θα μεταφέρεται 
με αγωγούς σύνδεσης από το φράγμα 
στην Μυτιλήνη, ενώ υπολογίζεται ότι θα 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου και η υδροδό-
τηση της Καλλονής και της Αγίας Παρα-
σκευής. Επίσης, σε δεύτερη φάση, έχει 
μελετηθεί η δυνατότητα κάλυψης των 
αναγκών στον Πολιχνίτο και την Γέρα.

Το Κ.Υ. Μανταμάδου

Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Υγείας 
Μανταμάδου που θα λειτουργήσει στο 
παλιό, σχολείο που κάηκε πριν πολλά 
χρόνια, στην διακήρυξη αναφέρεται ότι 
ως περιοχή ευθύνης του Κέντρου έχουν 
οριστεί 20 χωριά της βορειοανατολικής 
πλευράς του νησιού, από την Άργενο 
και τον Λεπέτυμνο, μέχρι την Συκαμιά 
και την Αγία Παρασκευή, με χιλιάδες 
μόνιμους κατοίκους και πολλαπλάσιους 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφω-
να με την έγκριση που είχε δοθεί από 
το Υπουργείο Υγείας και είχε δημοσιευ-
τεί στο ΦΕΚ, το Κέντρο Υγείας θα λει-
τουργήσει με 42 υπαλλήλους. Οι εννιά 

από αυτούς θα είναι γιατροί διάφορων 
ειδικοτήτων και οι υπόλοιπες θέσεις 
αφορούν σε παραϊατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό και διοικητικούς υπαλ-
λήλους.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η 
στελέχωσή του με τέσσερις γιατρούς 
γενικής ιατρικής, έναν παιδίατρο, έναν 
παθολόγο, έναν μικροβιολόγο, έναν 
ακτινοδιαγνώστη, έναν οδοντίατρο, κα-
θώς επίσης και μία θέση ΤΕ Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, τέσσε-
ρις θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής, μία θέση 
ΤΕ Μαιευτικής, μία θέση ΤΕ επισκέπτη 
υγείας, μία θέση ΤΕ φυσικοθεραπείας, 
δύο θέσεις ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, 
δύο θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολο-
γίας, μία θέση ΤΕ Πληροφορικής, μία 
θέση ΤΕ επόπτη δημόσιας υγείας, μία 
θέση ΔΕ διοικητικού γραμματέα, τέσσε-
ρις θέσεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών, μία 
θέση ΔΕ τεχνικού, έξι θέσεις ΔΕ πλη-
ρωμάτων ασθενοφόρων, τρεις θέσεις 
ΥΕ επιμελητών και τέσσερις θέσεις ΥΕ 
προσωπικού καθαριότητας.

Συμμετοχή Λεσβιακών 
επιχειρήσεων του Νομού Λέσβου 

στην έκθεση Food Expo

Σε μία προσπάθεια να προβληθούν 
οι επιχειρήσεις του Νομού Λέσβου και 
να γίνει προώθηση των τοπικών προϊό-
ντων, το Επιμελητήριο Λέσβου ανακοί-
νωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει 
στην έκθεση Food Expo,

Μία από τις μεγαλύτερες και πληρέ-
στερες διοργανώσεις της προετοιμάζει 
με εντατικούς ρυθμούς η FOOD EXPO 
2023, καθώς οι εκθέτες της αναμένεται 
να ξεπεράσουν τους 1.300. Πρόκειται 
για μια σημαντική εμπορική συνάντηση 
1.020 Ελλήνων και 280 ξένων εκθετών, 
με 32.000 Έλληνες επισκέπτες και 3.400 

διεθνείς αγοραστές, από συγκεκριμένες 
αγορές στόχους.

H FOOD EXPO θα πραγματοποιηθεί 
18-20 Μαρτίου 2023 στο εκθεσιακό κέ-
ντρο Metropolitan Expo και θα αποτε-
λέσει για ακόμη μία φορά το κορυφαίο 
εμπορικό γεγονός για τα Τρόφιμα και 
Ποτά στη χώρα μας.

Ευτυχώς που υπάρχει 
και ο... Μεσότοπος

Στις καλές ειδήσεις της εβδομάδας που 
μας πέρασε, φυσικά συμπεριλαμβάνε-
ται το νέο υποκατάστημα του Αγροτι-
κού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού 
Μεσοτόπου στην Θεσσαλονίκη στην 
ανακαινισμένη πρόσφατα αγορά ΜΟ-
ΔΙΑΝΟ!! Και επειδή οι Μεσοτοπίτες 
είναι «large» δεν θα έχουν στα ράφια 
τους μόνο προϊόντα του Συνεταιρισμού 
τους, αλλά προϊόντα όλης της Λέσβου. 
Όπως αναφέρει μία από τις «κολώνες» 
του Συνεταιρισμού, ο Μανώλης Κωνστα-
ντιδέλλης «Θα προσπαθήσουμε, όλα τα 
εξαιρετικά προϊόντα της Λέσβου από 
Συνεταιρισμούς - παραγωγούς-τοπικές 
εταιρείες κτλ, να τα χωρέσουμε μέσα 
στο κατάστημα μας!! Με ομόνοια συ-
νέπεια ευθύνη και αλληλεγγύη!!» Αξί-
ζουν συγχαρητήρια οι άνθρωποι του 
Συνεταιριοσμού γιατί αφού ξεπέρασαν 
τα προβλήματα που τους προκάλεσε 
η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις τους... 
ξανοίχτηκαν εκτός νησιού προκειμένου 
να διαδώσουν τα προϊόντα τους. Αποτε-
λούν παράδειγμα προς μίμηση και μας 
κάνει περήφανους.
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Τι κακουμαθμένου που΄ νει του
ιξάχρουνου Στρατέλ(ι);

Δε ξανάκανι η φυσ΄ πιο ατίθασου 
μουρέλ(ι)!

Κάθι μέρα, κάθι ώρα, γύρυηγι 
να τ’ πάριν δώρα!

«Θέλου μπάλα», «θέλου Μπατ μαν»,  
«Θέλου σπαθί, τσ’ ένα πιστόλι(ι)!

Να μ’ τα παρητ’ ούλα τούτα απ’ του 
μαρκιτ τ’ Απουστόλ(ι)!

Έπριξι πατέρα, μάνα, θγιοι νουνό, 
παππούδις, θειάδις!

Μο αυτές που τν πληρώσαν ήνταν τσι 
γι δυο γιαγιάδις!

«Αμ εν έχουμι μουρέλιμ’ πού να τσ’ 
βρούμι τοσ’ παράδις;

«Ε μι νοιάζ’ να πα να βρήτι!
Θέλου ντα τσινούργια ούλα,

τίπουτ’ απ’ αυτά παλιό τσ’ άμα 
δε μ’ τα πάρτι τώρα,
έ παγαίνου στου σκουλειό!»

Ένα βραδ’ κάνταν κλιαμένους 
στου σαλόν(ι), στου καναπέ
τσι γύρηυγι, τσι φώναζι μι τσιρίδα τσι 
τουπέ!

Μα... να που ξαφνικά τσ’ ους ώρας 
βλεπ’ μπρουστατ’ μεσ’ τηλιόρας’
μια κερία τσ’ ένα μάγκα μι βαλίτσα 
τίγκα φράγκα!

«Ω αγιοί τσι ω παπάδις! 
για δε... τσβάλια οι παράδις!»

Ησυχία! Σιουπή! 
Σταμάτσι ι Στρατής να κλαι’!
Δε γυρέβγ’, μηδι λαλεί, 

τώρα τίπουτα δε λε!
΄Ανοιξι καλά τα μάτιατ’, 

σκούπσι τσι τα δάκρυγια
Κατ’ που θμύθτσι, τουν καλμάρσι!
Να που τν’ ήβρι τν’ άκριγια! 
Θμύθτσι πους η μια γιαγιά τ’

η κερία η Μαρίτσα είχι μέσα 
σ’ κάμαρη τσ’μια ουλόιδια βαλίτσα!

Σαν αυτή απ’ τηλιόρας΄ μι φιρμουάρ 
τσι μι καρλέλια
κλειδαριούδις τσι χιρέλια!

«Ααα... έφτου κρύβγιν οι γρηγιέςμ τσ’ 
παράδις ούλου του τσιρό
δε νουγώ όμους γιατί βάζιν, 
μέσα μπιμπιρό».

Αβλάντιασι μια Τσιριατσή, π’ έλλ(ι)
πει η γρηγιά π’ του σπιτ’παίρν(ι) μαζί σι 
του στσλαρέλ(ι) ντουν τουν κατάξαν-
θου «Μπραν Πιτ» τσι σι ωρ’ αμαλαγιάς 
μπαίνιν σ’ κάμαρα τσ’ γρηγιάς!

Πας ντουλάπα η βαλίτσα 
«Τώρα θα δεις κερά Μαρίτσα!»
Ανιβαίν(ι) σι μια καρέκλα σι τραβά τ’ 

βαλίτσα κάτου παίρν(ι) τσ’ ένα παλιό 
ψαλίδ’ κατακόβγ(ι) ούλου του πάτου!

Είχει ένα κεφ’ μιγάλου ‘οντας τάκαν’ 
ούλ’ αυτά σίγουρους π’ θα ν έβρ’ λιφτα!

Έλα που βαλίτσα είχι Ρούχα τ’ πάπ-
πουτ’ τ’ μακαρίτ

Τσι κατά που μύρσι ντα ξιτριλάθτσι 
ου «Μπραντ Πιτ»!

Έπισι του στσλάρ απάνου δάγκαν’ 
έτσιζι τσι πέτα!

Γέμσ’ η κάμαρ κβάρα ρούχα τσι 
«Μπραντ Πίτ» κατακατούρσι

πα σι μια λινή πισέτα!
Του Στρατέλ(ι) τσι του στσλαρέλ(ι) 

φύγαν άπρακτ’ δίχους χρήμα
μα σα γύρσι η Μαρίτσα τσ’ είδι ουλ’ 
αυτό του κρίμα κατάρις έρξι τρουμιρές 
τσι γλιουθίμσι τρεις φουρές!

Του καημένου του Στρατέλ(ι) 
π’ του ραβδίσαν οι γουνοίτ’
έκλαψι πουλύ φτη τ’ μέρα αγκαλιά 
μι τουν «Μπραντ Πίτ»!

Αχ Στρατέλιμ’ αχ μουρέλιμ’ π’ νόμσις 
πόπιασις τ’ ΚΑΛΗ,
δεν είν’ ούλις οι βαλίτσις μάρκας: 
«Εύα ΚΑΪΛΗ».

Δημήτρης

Η Βαλίτσα
Σάτιρα

Με βαθιά την πεποίθηση ότι η ενίσχυ-
ση της ιστορικής μνήμης και η ανάδει-
ξη της τοπικής ιστορίας διαφυλάττουν 
τη συνεχή παρουσία του παρελθόντος 
στο παρόν και διαμορφώνουν το μέλ-
λον, και παράλληλα με ισχυρή την επι-
θυμία να συνεχίσουμε τις καθιερωμένες 
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, το πρωί 
της 20ης Νοεμβρίου 2022 στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 
τα μέλη της Λεσβιακής Παροικίας τιμή-
σαμε τους ήρωες της απελευθέρωσης 
του νησιού μας από τον οθωμανικό 
ζυγό. Μετά το καλωσόρισμα της Προ-
έδρου κ. Καίτης Μεσσηνέζη-Πλατσή 
ακολούθησαν η ομιλία του Ναυάρχου 
κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ο οποίος 
πραγματεύτηκε τον ρόλο του Ελληνι-
κού Ναυτικού στην απελευθέρωση του 

νησιού, καθώς και ο λόγος του κ. Στρα-
τή Μολίνου, ο οποίος παρουσίασε τεκ-
μηριωμένα το ιστορικό γεγονός.

Επιπλέον, αξίζει να γίνει σύντομη 
αναφορά στο κλίμα συγκίνησης που 
ήταν διάχυτο από το αντάμωμα όλων 
των εκλεκτών συμπατριωτών, οι οποί-
οι μετά από το τόσο μεγάλο διάστημα 
της υγειονομικής κρίσης ένιωσαν και 
πάλι έντονους τους κοινούς δεσμούς 
με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, εξέφρα-
σαν την επιθυμία τους για τη συνέχιση 
της πολύπτυχης δράσης της Λεσβιακής 
Παροικίας και εκδήλωσαν την ανάγκη 
τους για δημιουργικές συναντήσεις και 
ποιοτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο μιας 
μεγάλης «παρέας» ανθρώπων που δια-
κατέχονται από περισσή αγάπη για τη 
Λέσβο. 

Eκδηλώσεις

Εκδήλωση για τα «Ελευθέρια» της Λέσβου

Γράφει η Αναστασία Σαμαρέλλη

Οι ομιλητές της εκδήλωσης. Στρατής Μολίνος και ο Ναύαρχος Δημήτρης Παπαγιαννίδης 
μαζί με την πρόεδρο του συλλόγου, Καίτη Μεσσινέζη. 
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Αγαπητοί μου φίλοι και συμπατρι-
ώτες σας χαιρετώ!

Χρόνια πολλά για την επέτειό μας.
Ας πάμε εκατό δέκα χρόνια πίσω! 

Στις 3 Οκτωβρίου του 1912, οι Βαλ-
κάνιοι γείτονες Μαυροβούνιοι, Σέρβοι, 
Βούλγαροι και Έλληνες, διέκοψαν τις 
διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία 
και αμέσως μετά της κηρύσσουν τον 
πόλεμο. Τα αίτια αυτού του πολέμου 
είναι προφανή:

Κατ’ αρχήν η προαιώνια φυλετική και 
θρησκευτική αντίθεση μεταξύ των Χρι-
στιανών και των Μωαμεθανών η οποία 
αιώνες τώρα είχε σφυρηλατήσει το 
όραμα της απολύτρωσης.

Κυρίως όμως η επιτακτική ανάγκη 
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης 
των τότε υποδούλων λαών, μέχρι που 
τελικά έφτασε στο σημείο της αποτίνα-
ξης του ζυγού από τις κατεχόμενες από 
τους Τούρκους περιοχές, με τη βία και 
τον πόλεμο.

Σ’ αυτή τη βαλκανική συνεννόηση η 
Ελλάδα υπήρξε η δυναμικότερη και 
πολεμικά η πιο οργανωμένη σύμμα-
χος. Συμμετέσχε με ενθουσιασμό και 
με αξιόλογες δυνάμεις στο συμμαχικό 
πόλεμο, επιπλέον δε το ισχυρό ναυ-
τικό της έπαιξε σημαντικότατο ρόλο, 
πρώτον παρεμποδίζοντας τη διακίνηση 
τουρκικών δυνάμεων και πολεμοφοδί-
ων στο Αιγαίο και δεύτερον το βασικό-
τερο, πρωτοστατώντας στην κατάληψη 
και προσάρτηση των ελληνικών νησιών 
στη μάνα Ελλάδα. Αυτή ασυζητητί ήταν 
δουλειά του πολεμικού ναυτικού.

Μολαταύτα αναφέρω, σαν παρένθε-
ση, τις σκέψεις που είχε παράλληλα κα-
ταθέσει εκείνες τις μέρες ο οξυδερκής 
πρωθυπουργός της χώρας Ελευθέριος 

Βενιζέλος: «Έλεγον, λοιπόν, προκειμέ-
νου να ευρεθώ εις την ανάγκην αύριον 
χωρίς να το θέλω, ουχί βεβαίως εγώ, 
διότι εγώ δεν θα ήθελον να έρθω εις 
σύγκρουσιν με την Τουρκίαν άνευ συμ-
μάχων, ότι καλλίτερον θα είναι να κάμω 
τον σταυρόν μου και να είπω: εις το 
όνομα του Θεού! Κακοί ήσαν οι Βούλ-
γαροι εις το παρελθόν, χειροτέρα είναι 
η Τουρκία σήμερον. Δεν αφήνει εις 
αυτό το κράτος να ζήση. Ας έλθωμεν 
εις συνεννόησιν προς αυτούς, υπάρχει 
χώρος αρκετός δι’ όλους τους λαούς 
της Ανατολής, υπάρχει μέσον να επι-
τευχθή αληθής διανομή κατά τας δικαί-
ας βλέψεις εκάστου των λαών». 

Με απλά λόγια ο πρωθυπουργός απο-
φάσισε, συμμαχία με  τη Βουλγαρία κι ο 
θεός βοηθός! 

Και οι φόβοι του δυστυχώς, λίγο αρ-
γότερα βγήκαν αληθινοί!

Έτσι, τη νύχτα της εβδόμης προς 
την ογδόη Νοεμβρίου του έτους 1912, 
ημέρα Πέμπτη, η ελληνική αρμάδα ξε-
κίνησε από τον Μούδρο της Λήμνου με 
χαμηλή ταχύτητα για να εμφανιστεί τα 
ξημερώματα στις ακτές της Λέσβου.

Αυτή την θαυματουργή και ανεπανά-
ληπτη νύχτα, έτσι την αισθάνομαι, τρεις 
παράγοντες, τρεις πρωταγωνιστές ξα-
γρυπνούν, δεν κλείνουν μάτι. 

Πρώτος-πρώτος ο Ταξιάρχης. Πε-
ρίφροντις, ανήσυχος, αυστηρός φτε-
ρουγίζει πάνω από το νησί του μέχρι 
να το παραδώσει σε ασφαλή, σε φιλικά 
χέρια. Τότε μόνο θα ησυχάσει πια. Αό-
ρατος, αθόρυβος, άγιος καθώς είναι ο 
Αρχάγγελος δεν τον αισθάνεται κανείς, 
κι όμως εκείνος ανησυχεί.

Δεύτερος πρωταγωνιστής είν’ η Ελ-
πίδα που φώλιασε και τρεμοπαίζει στις 

ψυχές εκείνων των λίγων τυχερών που 
πρόλαβαν να πάρουν το μήνυμα της 
λευτεριάς που πλησιάζει.

Ο τρίτος σπουδαίος παράγων, ξά-
γρυπνος κι αυτός, ο ηρωικός, ο ριψο-
κίνδυνος, ο απρόβλεπτος Ναύαρχος 
Παύλος Κουντουριώτης ο οποίος από 
τη γέφυρα της ναυαρχίδας «Αβέρωφ» 
οραματίζεται την πλατειά και καταγάλα-
νη ελεύθερη Ελλάδα. 

Δεν θα περιγράψω τα συμβάντα εκεί-
νης της μέρας, της κατάληψης και κατο-
χής της Λέσβου την ογδόη Νοεμβρίου 
1912. Λίγο-πολύ τα τεκταινόμενα και οι 
λεπτομέρειές των είναι γνωστές και δεν 
θα σας κουράσω. Μέσα από την κατα-
χνιά του φθινοπώρου ο ελληνικός στό-
λος φέρνει τη λύτρωση του νησιού, την 
εθνική του αναγέννηση. 

Θα πω όμως μόνο τούτο, όπως επι-
γραμματικά και ανεξίτηλα πλέον, έχει 
καταγραφεί στα κείμενα των εξαίρετων 
γεγονότων:

«Η αυγή της 8ης Νοεμβρίου, αυγή 
παρόμοιά της, δεν θα ανατείλει ξανά»

Τη μέρα τούτη, όταν κουρελιάστηκε 
πια το πέτασμα της μακραίωνης κατα-
πίεσης, φανερώθηκαν ανήκουστα, πρω-
τόγνωρα πράγματα και θάματα κι ανα-
πάντεχες εκπλήξεις: 

Την μυστική είδηση της μελλούμενης 
άφιξης των πολεμικών μας έφερε στους 
προεστούς της Μυτιλήνης, ποιος; Ένας 
ταπεινός μηχανικός, ο μυημένος Ιωάν-
νης Σκυβαλάκης, με άκρα μυστικότητα, 
με ιερότητα.

Στην επίσημη Δοξολογία της λύτρω-
σης, την Κυριακή ο ξεχωριστός Δεσπό-
της Κύριλλος, εθνικά ταραγμένος αλλά 
ψύχραιμος, βροντοφώνησε μετά το «Πο-
λυχρόνιο», Νοέμβριο μήνα, τρεις φορές 
το «Χριστός Ανέστη» κι όλοι με το δίκιο 
τους ξέσπασαν σε δάκρια αγαλλίασης.

Ο υποπλοίαρχος Κωνσταντίνος Με-
λάς, αδελφός του εθνομάρτυρα Παύ-
λου Μελά, φρούραρχος ήδη της λεύ-
τερης πόλης, με αυστηρή στρατιωτική 
τυπικότητα αλλά και πατροπαράδοτη 
ελληνική μεγαλοψυχία, κατέλυσε την 
τουρκική τυραννία συλλαμβάνοντας 
τους Τούρκους αξιωματούχους.

Και τούτοι, οι μέχρι πριν λίγο Διοικη-
τές, ο βαλής Εκρέμ και ο έπαρχος Εράμ 
μπέης, αιχμάλωτοι πλέον, πολύ συγκι-
νημένοι, παραδέχθηκαν: 

«Διαθέτετε την δύναμη, δεν μας μέ-
νει παρά να σας υπακούσωμε». 

Και τόσοι άλλοι εξέχοντες ή αφανείς 
ήρωες που έδωσαν την ψυχή τους και το 
αίμα τους ακόμα για τον δίκαιο αγώνα. 

Τόσο τις μέρες της κατοχής της πό-
λης όσο και στο διάστημα που μεσολά-
βησε μέχρι να φτάσουν οι απαραίτητες 
ενισχύσεις και να λάβει χώρα η νικηφό-
ρα μάχη του Κλαπάδου στις 8 Δεκεμ-
βρίου της ίδιας χρονιάς. Τότε που μπή-
κε τελεία και παύλα, η τελική σφραγίδα 
στο ζήτημα Τουρκοκρατία. 

Ο καθένας απ’ όλους αυτούς τους 
εθνικούς ήρωες, όπως μπόρεσε, με τη 
δύναμη που διέθετε, με το κουράγιο 
που τον διέκρινε, με την ευθύνη που 
είχε επωμισθεί. 

Σεβόμαστε τη μνήμη τους και θα τους 
τιμούμε στην αιωνιότητα!

Και κλείνω αυτές τις σκέψεις, τώρα 
που στις μέρες μας οι αξίες και τα δί-
καια τριζοβολούν, με ένα μικρό από-
σπασμα από το κλασικό ποίημα, γραμ-
μένο στην προβηγκιανή διάλεκτο του 
φιλέλληνα Γάλλου Frederic Mistral, που 
πάντα το έχω σε ξεχωριστή θέση των 
συναισθημάτων μου:

«Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την 
Ελλάδα θεία είναι η δάφνη, μια φορά 
κανείς πεθαίνει».

ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ!

Κατοχή Λέσβου
(Η ομιλία του Στρατή Μολίνου)
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Η συμβολή του πολεμικού μας ναυτικού στην 
απελευθέρωση της Λέσβου.

(Ομιλία του Ναυάρχου Δ. Παπαγιαννίδη)

• Η άνοιξη του 1912 έβρισκε την Ελ-
λάδα σε περίοδο δραστήριας εργασίας 
και ανορθώσεως. Καταβάλετο έντονη 
προσπάθεια για την αναδιοργάνωση 
των ενόπλων δυνάμεων. Η ελληνική 
κυβέρνηση δεν αρκείτο μόνο στις 
διπλωματικές προσπάθειες αλλά εργα-
ζόταν με ζήλο και για την στρατιωτική 
προπαρασκευή του Έθνους.

• Η Κήρυξη του Α' Βαλκανικού Πο-
λέμου (5 Οκτωβρίου 1912) έγινε με 
αφορμή την άρνηση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας να ικανοποιήσει σειρά 
αιτημάτων που έθεσαν οι κυβερνήσεις  
της Ελλάδος, της Σερβίας, του Μαυρο-
βουνίου και της Βουλγαρίας, τα οποία 
αφορούσαν την ισότιμη εκ μέρους των 
Οθωμανικών αρχών μεταχείριση των 
χριστιανών και των μουσουλμάνων υπη-
κόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Η αιτία, ασφαλώς, του πολέμου ήταν η 
απελευθέρωση των περιοχών εκείνων, 
στις οποίες κατοικούσαν ορθόδοξοι 
χριστιανοί με ελληνική, σερβική και 
βουλγαρική συνείδηση.

• Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-13 
αποτέλεσαν μεγαλειώδη σταθμό δόξας 
στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους. Οι 
Έλληνες την περίοδο αυτή, διαπνεόμε-
νοι από πνεύμα ομοψυχίας, ομόνοιας 
και αλληλεγγύης έγραψαν για μία ακόμα 
φορά σελίδες δόξας και υπεροχής. Δεν 
είχαν περάσει πολλά χρόνια από την τα-
πεινωτική συνθηκολόγηση του 1897 και 
όμως βρήκαν τη δύναμη να ατενίσουν 
το μέλλον με αισιοδοξία. Βρήκαν τη 
δύναμη να εγείρουν το ανάστημά τους 
και να εμπλακούν σε δύο νικηφόρους 
πολέμους που αύξησαν τα σύνορά μας 
και εδραίωσαν την προαιώνια παρουσία 

μας σε αυτό το κομμάτι της Βαλκανικής 
Χερσονήσου.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνικός 
στόλος παρά την οικονομική δυσχέ-
ρεια όπου βρισκόταν τότε το ελληνικό 
κράτος, ενισχύθηκε με νέα πολεμικά 
πλοία. Στις αρχές του 20ου αιώνα προ-
στέθηκαν πιο σύγχρονες και αξιόμαχες 
μονάδες με αποκορύφωμα, το 1911, το 
θρυλικό θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ».

• Ο στόλος γυμναζόταν έντονα και 
βρισκόταν κατά το τέλος Μαΐου σε 
περίοδο μεγάλων ασκήσεων στο Βόλο, 
όπου επρόκειτο να επιθεωρηθεί από τον 
Βασιλιά Γεώργιο Α'. Η επιθεώρηση αυτή 
φανέρωσε το πραγματικό ενδιαφέρον 
της πολιτείας για το πολεμικό ναυτικό και 
γι’αυτό συνόδευσε το Βασιλιά ο Πρωθυ-
πουργός Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκτός 
των άλλων, τον Βασιλιά ακολουθούσε ο 
πρώτος ναυτικός του υπασπιστής Πλοί-
αρχος Παύλος Κουντουριώτης.

• Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης 
με τα πλοία και τα ηρωικά πληρώματά 
τους επικράτησε στο Αιγαίο και επέτρε-
ψε στον ελληνικό στρατό να προελάσει 
γρήγορα προς τη Μακεδονία και τη 
Θεσσαλονίκη. Συγχρόνως απελευθέρωνε 
τα νησιά του Αιγαίου από τον κατακτητή.

• Η λήξη των Βαλκανικών πολέμων 
βρήκε την Ελλάδα να έχει διπλασιάσει 
την εδαφική της έκταση, να έχει εξυψώ-
σει το κύρος και το γόητρό της διεθνώς 
και να έχει αναβαθμίσει τη γεωπολιτική 
της θέση.

• Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώ-
της, στον οποίον ο Πρωθυπουργός Ε. 
Βενιζέλος, είχε αναθέσει τη διοίκηση του 
ελληνικού στόλου, σχεδίασε την άμεση κα-
τάληψη των νησιών που βρίσκονταν κοντά 

στην έξοδο των Δαρδανελλίων. Το πρώτο 
νησί που απελευθερώθηκε ήταν η Λήμνος 
στις 8 Οκτωβρίου 1912, γιατί ο Ναύαρχος 
αποσκοπούσε στη χρήση του κόλπου 
του Μούδρου ως φυσικού αγκυροβολίου 
του ελληνικού στόλου. Στόχος του ήταν 
η παρουσία του ελληνικού στόλου στην 
περιοχή να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε 
μια ενδεχόμενη έξοδο του οθωμανικού 
στόλου από τα στενά των Δαρδανελλίων. 
Έτσι ο οθωμανικός στόλος εγκλωβίστηκε 
στα στενά και τις δύο φορές που επιχεί-
ρησε να εξέλθει υπέστη ισάριθμες ήττες 
(Ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου). 
Μετά τη Λήμνο ακολούθησε η κατάληψη 
από τον ελληνικό στόλο των γειτονικών 
νησιών Ίμβρου, Τενέδου, Θάσου και 
Σαμοθράκης.

• Η Λέσβος και η Χίος επειδή βρί-
σκονταν αρκετά μακριά από την έξοδο 
των Δαρδανελλίων, δεν εντάσσονταν 
άμεσα στα σχέδια του Κουντουριώτη 
και γι’αυτό η απελευθέρωσή τους καθυ-
στερούσε. Οι ειδήσεις που κατέφθαναν 
στη Λέσβο για την απελευθέρωση των 
γειτονικών της νησιών από τον ελληνικό 
στόλο αύξαναν τόσο την αγωνία όσο και 
την επιθυμία των χριστιανών κατοίκων 
της για την άμεση απελευθέρωση και 
του δικού τους νησιού. Έτσι επιτροπή 
Πλωμαριτών που αποτελούνταν από 
τους: Ιωάννη Πετρέλλη, Γεώργιο Λύτρα, 
Δ.Τσακίρη και Γιώργο Τόμπρα επιβιβά-
στηκε σε πλοιάριο και κατευθύνθηκε 
στη Λήμνο, στον κόλπο του Μούδρου, 
όπου ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος. 
Εκεί παρέδωσε στο Ναύαρχο Π. Κου-
ντουριώτη επιστολή με την οποία δίνο-
νταν πληροφορίες για τις δυνάμεις των 
Οθωμανών στη Λέσβο, ενώ παράλληλα 
η επιτροπή ζήτησε την επίσπευση της 
απελευθέρωσης του νησιού.

• Το Υπουργείο Ναυτικών απεφάσι-
σε οριστικώς την 6η Νοεμβρίου την 
κατάληψη της Μυτιλήνης και της Χίου. 
Ανήγγειλε δε στο Ναύαρχο ότι θα δια-

τεθούν για το σκοπό αυτό ένα Σύνταγμα 
πεζικού και μία πυροβολαρχία, ειδικώς 
προοριζόμενα για τη Χίο. Επιπλέον ένα 
τάγμα πεζικού δυνάμεως 1000 ανδρών 
για τη Μυτιλήνη. Την στρατιωτική αυτή 
δύναμη θα ενίσχυε ένας λόχος ναυτικού 
αγήματος από 250 άνδρες υπό τον Υπο-
πλοίαρχο Δεμέστιχα, που είχε σταλεί 
στο Μούδρο την 5η Νοεμβρίου με το 
ατμόπλοιο «Φρόσω» και δύο ακόμα 
λόχοι από το ναυτικό άγημα που ήταν 
κατανεμημένο στα νησιά της Θράκης. 
Το τάγμα το προοριζόμενο για τη Μυ-
τιλήνη είχε επιβιβασθεί στα ατμόπλοια 
«Ισμήνη» και «Καλουτάς», που επρό-
κειτο να αποπλεύσουν το βράδυ της 
6ης Νοεμβρίου και να κατευθυνθούν 
προς τη Μυτιλήνη όπου αποστέλετο 
για πρώτη φορά το νέο αντιτορπιλικό 
«Νέα Γενιά». Το ραδιοτηλεγράφημα 
από το Υπουργείο όριζε η εκτέλεση 
της επιχείρησης στη Μυτιλήνη να γίνει 
το πρωί 7 Νοεμβρίου. Έφτασε, όμως, 
στον Αβέρωφ την 11η νυχτερινή της 
6ης Νοεμβρίου και έτσι ήταν αδύνατο 
να επαρκέσει ο χρόνος για την προετοι-
μασία και ο Ναύαρχος Κουντουριώτης 
αποφάσισε να αναβάλλει την κατάληψη 
για το πρωί της 8ης Νοεμβρίου.

• Η άπαρσις του στόλου από το 
Μούδρο άρχισε στις 4.30μμ της 7ης 
Νομεβρίου. Εμπρός και σε απόσταση 2 
μιλίων πήγαιναν τα αντιτορπιλικά «Νίκη» 
και «Ασπίς». Τα θωρηκτά «Αβέρωφ», 
«Ύδρα», «Ψαρά» σε μία στήλη. Στην 
άλλη στήλη δεξιά ο «Κανάρης», ο «Πέ-
λοψ», τα τορπιλοβόλα 12 και 14. Αρι-
στερά της γραμμής των θωρηκτών ήταν 
ο «Ιέραξ». Το «Σπέτσαι» έπλεε εκτός 
της παράταξης μέχρι την επισκευή του 
πηδαλίου του που είχε υποστεί βλάβη.

• Την χαραυγή της 8ης Νοεμβρίου, 
ο ελληνικός στόλος, υπό τον Ναύαρχο 
Κουντουριώτη βρισκόταν έξω από τη 
Μυτιλήνη. Είχαν ήδη ενωθεί με αυτόν 
το νέο αντιτορπιλικό «Νέα Γενιά» και 



16 17

τα ατμόπλοια «Ισμήνη» και «Καλουτάς» 
μεταφέροντας το στρατιωτικό τάγμα. Η 
γραφική παραλία της Μυτιλήνης καλυ-
πτόταν ακόμα από την πρωινή ομίχλη 
και στο παλαιό φρούριο της Πόλεως 
ματαίως αναζητούσαν οι ναύτες κάποια 
κίνηση αντίστασης. Αντιθέτως, κάτω 
στην παραλία κόσμος πολύς. Τα πλοία 
αγκυροβολούν έξω απ’το λιμάνι. Κα-
θαιρείται ατμάκατος του Αβέρωφ και 
πλέει προς την αποβάθρα. Πυροβολισμοί 
χαιρετιστήριοι βροντούν, μανδήλια σεί-
ονται, καπέλα πετούν υψηλά, ελληνικές 
σημαίες προβάλλουν έξαφνα και ανεμί-
ζουν υπερήφανα, οι καμπάνες χτυπούν 
χαρμόσυνα και ο ήλιος είναι θερμός 
φθινοπωρινός, φωτίζει την πανέμορφη 
αγκάλη του κόλπου της Μυτιλήνης. Η 
ατμάκατος του Αβέρωφ επιστρέφει στη 
Ναυαρχίδα μεταφέροντας το Μητρο-
πολίτη, το δήμαρχο Μυτιλήνης Βασίλειο 
Βασιλείου -που είναι ο προπάππους του 
ομιλούντος- και τον Μουτεσαρίφη. Η 
μουσική της Ναυαρχίδας παίζει εμβα-
τήρια και καταλήγει στο «Μαύρη είναι η 
νύχτα στα βουνά!». Μετά από λίγο, αφού 
έφυγε η αντιπροσωπεία, η απόβαση άρ-
χισε στις 11.30 και ολοκληρώθηκε στις 
12.30. Στη 1.00μμ υψώθηκε η ελληνική 
σημαία στο διοικητήριο της πόλεως υπό 
τους χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς 
του Αβέρωφ και τις εκδηλώσεις ενθουσι-
ασμού του Λεσβιακού λαού. Προηγου-
μένως, πριν την κατάληψη, είχε επιδοθεί 
τελεσίγραφο του Κουντουριώτη προς 
τις οθωμανικές αρχές του νησιού με το 
οποίο ζητούσε την άμεση παράδοση της 
πόλης, πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη 
μεταξύ οθωμανικών αρχών και αντιπρο-
σωπείας χριστιανών. Στη σύσκεψη αυτή 
αποφασίστηκε να αποχωρίσουν οι ολι-
γάριθμες οθωμανικές ένοπλες δυνάμεις 
στο εσωτερικό του νησιού και να γίνει 
αναίμακτα η κατάληψη της Μυτιλήνης 
προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη 
αιματοχυσία του άοπλου πληθυσμού, 

χριστιανικού και μουσουλμανικού.
• Στο Μητροπολιτικό ναό του Αγίου 

Αθανασίου πραγματοποιήθηκε δοξολο-
γία χοροστατούντος του Μητροπολίτου 
Μυτιλήνης Κυρίλλου, ο οποίος μαζί με 
τους παρευρισκομένους έψαλλαν το 
«Χριστός Ανέστη».

• Αμέσως με ανακοίνωσή τους, οι 
ελληνικές αρχές κήρυξαν την ένωση του 
νησιού με τη Μητέρα Ελλάδα και διακή-
ρυξαν την ισονομία και την ισοπολιτεία 
για όλους τους κατοίκους χριστιανούς 
και μουσουλμάνους.

• Εν συνεχεία, πολιτικός διοικητής 
της πόλεως της Μυτιλήνης ορίστηκε 
προσωρινά ο Υποπλοίαρχος Μελάς ενώ 
το αποβατικό σώμα με επικεφαλή τον 
Ταγματάρχη Μανουσάκη διατάχθηκε να 
βαδίσει προς το εσωτερικό του νησιού 
για να αντιμετωπίσει την αποσυρθείσα 
από την πόλη οθωμανική φρουρά. Η 
απόβαση τερματίστηκε στις 2μμ και ο 
στόλος σιγά-σιγά άρχισε να αποπλέει.

• Στις 10 Νοεμβρίου το οπλιταγωγό 
«Μακεδονία» αγκυροβόλησε  έξω από 
το Πλωμάρι και οι πεζοναύτες του 
αποβιβάστηκαν μέσα στους έξαλλους 
πανηγυρισμούς των κατοίκων.

• Ακολούθησε η κατάληψη των οθω-
μανικών αρχών στην Αγιάσσο, στον 
Πολιχνήτο, στη Γέρα, ενώ η ελληνική 
ζώνη κατοχής επεκτάθηκε βόρεια μέχρι 
τη Θερμή.

• Ο αριθμός των ελληνικών δυνάμεων 
που αποβιβάστηκαν στο νησί δεν ξεπερ-
νούσε τους 1600. Επειδή, ο οθμωανικός 
στρατός αριθμούσε 1500-2000 άνδρες 
αποφασίστηκε να μη γίνει η τελική 
σύγκρουση πριν φτάσουν ενισχύσεις 
σε άνδρες, στρατιωτικά μέσα και πολε-
μοφόδια. Όμως, το βόρειο και δυτικό 
μέρος του νησιού θα παραμείνουν κάτω 
από την τρομοκρατία των Οθωμανών και 
κυρίως των άτακτων ανταρτικών μου-
σουλμανικών σωμάτων (βασιβουζούκοι) 
που συνέδραμαν το έργο του τακτικού 

στρατού. Έτσι, βασιβουζούκοι διάσπαρ-
τοι στις βορειοανατολικές περιοχές του 
νησιού, λεηλάτησαν το Μεσότοπο, την 
Αγ.Παρασκευή, την Ερεσσό και έκαψαν 
σπίτια στην Πέτρα.

• Όταν στις 8 Νοεμβρίου 1912 έγινε 
αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη 
Μυτιλήνη, αρκετοί χριστιανοί πατριώτες 
τέθηκαν στη διάθεση του ελληνικού 
στρατού, ο οποίος και τους εξόπλισε με 
σκοπό να τους χρησιμοποιήσει ως πο-
λιτοφυλακή στα Λεσβιακά χωριά και ως 
αντίβαρο στα μουσουλμανικά ανταρτικά 
σώματα. Έτσι, πράξεις τρομοκρατίας 
κατά του άμαχου πληθυσμού δεν έλει-
ψαν ούτες από τους χριστιανούς, ούτε 
από τους μουσουλμάνους αντάρτες στις 
περιοχές της δράσης τους, με αποτέλε-
σμα η λεσβιακή ύπαιθρος να γνωρίσει 
στιγμές βαρβαρότητας. Για το λόγο 
αυτό οι ελληνικές αρχές ζήτησαν τον 
αφοπλισμό των λεσβιακών χριστιανικών 
ανταρτικών σωμάτων και τιμώρησαν 
αρκετούς ένοπλους που πρωτοστάτη-
σαν σε επεισόδια εναντίον του άμαχου 
μουσουλμανικού πληθυσμού.

• Οι οθωμανικές τακτικές στρατιωτικές 
δυνάμεις είχαν οχυρωθεί στο στρατόπε-
δό τους στον Κλαπάδο, ένα μουσουλ-
μανικό χωριό που δεν υπάρχει σήμερα. 
Όμως, οι χριστιανοί κάτοικοι του Τουρ-
κοκρατούμενου ακόμα τμήματος του 

νησιού δεν είχαν καμία αμφιβολία για 
την τελική έκβαση της μάχης. Πλοία του 
ελληνικού στόλου βομβάρδισαν τα καΐκια 
στη Σκάλα του Μολύβου για να αποκό-
ψουν την επικοινωνία των Οθωμανών με 
τα απέναντι μικρασιατικά παράλια. 

• Στο μεταξύ ο ελληνικός στρατός είχε 
ενισχυθεί σημαντικά από 1500 περίπου 
άνδρες και πολλούς ντόπιους εθελοντές. 
Το κύριο σώμα των εθελοντών αποτε-
λούσε η περίφημη «Λεσβιακή Φάλαγγα», 
η οποία απαρτιζόταν από 200 Λέσβιους 
μετανάστες που είχαν έρθει από την 
Αμερική για να βοηθήσουν στην απελευ-
θέρωση της Πατρίδας τους. Μετά την 
άφιξη των πολυπόθητων ενισχύσεων στα 
τέλη Νοεμβρίου, ο ελληνικός στρατός 
θα βαδίσει προς το οχυρωμένο στρα-
τόπεδο των Οθωμανών στον Κλαπάδο.

• Το οθωμανικό στρατόπεδο στον 
Κλαπάδο δε θα μπορέσει να αντέξει 
πολύ στις επιθετικές ενέργειες του 
Ελληνικού Στρατού που ξεκίνησαν στις 
6 Δεκεμβρίου. Ο βομβαρδισμός του 
στρατοπέδου συμπληρώθηκε και από 
βολές ακριβείας που ρίχνονταν από 
ελληνικά πολεμικά πλοία ανοιχτά της 
Πέτρας.

• Το πρωτόκολλο τελικά παραδόσεως 
του Οθωμανικού Στρατού υπογράφηκε 
στις 8 Δεκεμβρίου 1912 στο ύψωμα Πε-
τσοφάς νοτιοανατολικά του Κλαπάδου.
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Ο ναύαρχος Δημήτρης Παπαγιαννίδης, στην διάρκεια της ομιλίας του.

Τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου, ένιωσαν έντονη συγκίνηση μετά από δύο χρόνια απουσίας, 
απο τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας

Η κοπή της Βασιλόπιτας του συλλόγου μας.

Στη Λεσβιακή Παροικία, όπως και σε 
άλλους συλλόγους, αυτή η περίοδος 
των τρεισήμισι χρόνων αποχής από 
κοινές δραστηριότητες λόγω κορωνοϊ-
ού, παρουσίασε πολλές δυσκολίες.

Εμείς λόγω ιδιαιτέρων καταστάσεων 
που μας εμπόδιζαν να πραγματοποιή-
σουμε την εορτή του Αγίου Θεοδώ-
ρου, που κάθε χρόνο αυτή την εποχή 
γιορτάζαμε στο χώρο μας, το αποφα-
σίσαμε, πραγματοποιήσαμε την αλλα-
γή, και κόψαμε στις 17 Φεβρουαρίου, 
την βασιλόπιτά μας

Ένα ηλιόλουστο μεσημέρι στην “Τα-
βέρνα του Χρήστου” στο Χαλάνδρι,  
που μας φιλοξένησε στο παρελθόν σε 
αξέχαστα γλέντια, τα μέλη και οι φίλοι 
της Παροικίας μας νιώσαμε τη χαρά 
της “συντροφικότητας”.

Ανταμώσαμε παλιοί φίλοι και γνω-
στοί και ευχαριστηθήκαμε κουβέντα, 
καλό φαγητό σε ζεστή φιλική ατμό-
σφαιρα.

Η πρόεδρός μας Καίτη Μεσσηνέζη  
προσκάλεσε τον προηγούμενο Πρό-
εδρο Στρατή Μολίνο και έκοψαν μαζί 
την βασιλόπιτα μας.

Ακολούθησε η κλήρωση για το φλου-
ρί, που φέτος ήταν ένα έργο ζωγραφι-
κό, μεικτής τεχνικής, προσφορά της 
προέδρου μας, και το οποίο κέρδισε 
το αγαπητό μέλος μας, ο φιλόλογος 
καθηγητής Γιάννης Παπάνης.

Μετά από έξι ώρες αποφασίσαμε να 
“χαλάσουμε” τη ζεστή αυτή αντάμω-
ση, ανταλλάσσοντας θερμές ευχές για 
μια καλή χρονιά με υγεία!

Η πρόεδρός μας Καίτη Μεσσηνέζη προσκάλεσε τον προηγούμενο Πρόεδρο Στρατή Μολίνο 
και έκοψαν μαζί τη βασιλόπιτα μας.
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Ανταμώσαμε φίλοι και γνωστοί και χαρήκαμε καλό φαγητό σε ζεστή φιλική ατμόσφαιρα.

Το φλουρί της βασιλόπιτας, ένας πίνακας ζωγραφικής της Κ.Μεσσηνέζη κέρδισε το μέλος μας, 
ο φιλόλογος Γιάννης Παπάνης.

Πρόσωπα της τέχνης Πρόσωπα της τέχνης
Ψηφιακό Μουσείο Γεώργιος Ιακωβίδης

Το πρώτο ψηφιακό μουσείο τέχνης στην Ελλάδα σ' ένα 
ορεινό χωριό της Λέσβου, τα Χύδηρα

Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ια-
κωβίδης», στα Χύδηρα της Λέσβου, 
γενέτειρα του ζωγράφου, είναι το πρώ-
το εξ ολοκλήρου Ψηφιακό Μουσείο 
Τέχνης στην Ελλάδα. Διαμορφωμένο 
σύμφωνα με ειδική μουσειολογική με-
λέτη βασισμένη στις νέες τεχνολογίες, 
αναδεικνύει πιστά τη ζωή και το έργο 
του καταξιωμένου Έλληνα ζωγράφου 
μέσα από μια ποικιλία ηλεκτρονικών 
συστημάτων ψηφιακής προβολής και 
διάδρασης.

Τα έργα που παρουσιάζονται στο 
μουσείο είναι όλα ψηφιακές αναπαρα-
γωγές. Μέσα από θεματικές ενότητες 
και με τη χρήση διάφορων τεχνασμά-
των, όπως ο μεγεθυντικός φακός, η 

απομόνωση στοιχείων του πίνακα κατά 
την ανάλυσή του, η σύγκριση με άλλα 
έργα είτε του ίδιου του Ιακωβίδη είτε 
των δασκάλων του, καθώς και με τον 
συνδυασμό αφήγησης και γραφικών 
το Ψηφιακό Μουσείο «ζωντανεύει» τα 
έργα κάνοντάς τα πιο οικεία στον επι-
σκέπτη.

Περιήγηση στο μουσείο
Στο ισόγειο παρουσιάζεται η προ-

σωπικότητα του ζωγράφου Ιακωβίδη 
μέσα από τους κυριότερους σταθμούς 
της ζωής του, με ψηφιακές εφαρμογές 
που αξιοποιούν αρχειακό υλικό από 
οικογενειακές στιγμές, τα επαγγελματι-
κά επιτεύγματα και τον κοινωνικό του 
περίγυρο. Στον ίδιο χώρο, το CD-Rom 

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη 

Αίθουσα του ψηφιακού μουσείου, «Γεώργιος Ιακωβίδης».
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“Γεώργιος Ιακωβίδης: η ζωή και το έργο 
του” προσφέρει στον επισκέπτη έναν 
εναλλακτικό τρόπο πλοήγησης στην 
εξελικτική πορεία του διακεκριμένου 
καλλιτέχνη.

Ο πρώτος όροφος είναι αφιερωμέ-
νος στην πολύπλευρη εργογραφία του 
Γεωργίου Ιακωβίδη. Έργα από τα πρώτα 
χρόνια της μαθητείας του κοντά στον 
δάσκαλό του Νικηφόρο Λύτρα και πί-
νακες της ωριμότητάς του στο Μόναχο 
μέχρι τα πορτρέτα των εγγονών του που 
φιλοτέχνησε στο τέλος της ζωής του 
αναλύονται και ζωντανεύουν μέσα από 
μία ποικιλία ηλεκτρονικών συστημάτων 
ψηφιακής προβολής και διάδρασης.

Στο υπόγειο προβάλλεται βίντεο σχε-

τικό με την καλλιτεχνική πορεία του 
Ιακωβίδη, ενώ στον ίδιο χώρο διεξάγο-
νται και οι εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες. Ειδικά για τα παιδιά δημιουργήθηκε 
το CD-Rom «Στο ατελιέ του Γεώργιου 
Ιακωβίδη» όπου παρουσιάζονται τα 
έργα του ζωγράφου με επεξηγηματική 
αφήγηση και παιχνίδια.

Το χωριό Χύδηρα βρίσκεται στη 
βορειοδυτική Λέσβο, 75 χλμ. από τη 
Μυτιλήνη. Είναι μια μικρή κωμόπολις 
παραδοσιακά κτηνοτροφική και γεωρ-
γική. Κτισμένη στην πλαγιά του όρους 
Κοιράνια, περιβάλλεται από πλούσια 
βλάστηση και άφθονα νερά. Ερείπια 
παλαιολιθικής ακρόπολης που έχουν 
βρεθεί στην περιοχή μαρτυρούν ότι τα 
Χύδηρα υπήρξαν το κέντρο ενός προϊ-
στορικού οικισμού.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Μου-
σείου «Γεώργιος Ιακωβίδης», αποτελεί 
πρωτοβουλία του Μορφωτικού και Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος "Ν.Γ. ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ".

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο στα 
Χύδηρα Λέσβου.

Στόχος του είναι να λειτουργεί ως 
τόπος συνάντησης της Τεχνολογί-
ας με την Τέχνη προσφέροντας στον 
επισκέπτη κάθε ηλικίας μιαν εικαστική 
εμπειρία με σκοπό την απόλαυση και 
τη γνώση.

Το 2022 πέρασε στην κυριότητα του 
Δήμου Μυτιλήνης.

Ν. Παπαδημητρίου ο ιδρυτής του μουσείου

Τα έργα που παρουσιάζονται στο μουσείο είναι όλα ψηφιακές αναπαραγωγές.

Ο ζωγράφος Γεώργιος Ιακωβίδης

Ο Γεώργιος Ιακωβίδης

Γεννήθηκε το 1853 στα Χίδηρα της 
Λέσβου. Σε ηλικία 13 ετών πήγε στη 
Σμύρνη, για να ζήσει με τον θείο του, 
πρακτικό αρχιτέκτονα, και να φοιτή-
σει στην Ευαγγελική Σχολή. Από νωρίς 
έδειξε ενδιαφέρον για την τέχνη και 
κυρίως για την ξυλογλυπτική. Το 1868, 
ακολούθησε το θείο του στη Μενεμένη 
για δύο έτη και το 1870 με την προ-
τροπή και την οικονομική βοήθεια του 
Μιχαήλ Χατζηλουκά, ξυλέμπορου, συ-
νεργάτη του θείου του, αποφάσισε να 
σπουδάσει γλυπτική στην Αθήνα.

Το 1870, εγγράφηκε στο Σχολείο 
των Τεχνών της Αθήνας (την μετέπειτα 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Δά-
σκαλοί του στην Αθήνα ήταν ο ζωγρά-
φος Νικηφόρος Λύτρας και ο γλύπτης 
Λεωνίδας Δρόσης.

Από το Σχολείο των Τεχνών αποφοί-
τησε με άριστα τον Μάρτιο του 1877, 

ενώ είχε ήδη αρχίσει να διακρίνεται για 
το ζωγραφικό του ταλέντο. 

Τον Νοέμβριο του 1877 έλαβε υπο-
τροφία από το ελληνικό κράτος και 
αναχώρησε για το Μόναχο με σκοπό 
να συνεχίσει τις σπουδές του στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών της πόλης.

Το 1883, αποφοίτησε από την Ακα-
δημία Καλών Τεχνών του Μονάχου και 
για τα επόμενα δεκαεφτά χρόνια συνέ-
χισε να εργάζεται στην ίδια πόλη.

Το 1878, δημιούργησε στο Μόναχο 
δικό του εργαστήριο και σχολή ζωγρα-
φικής θηλέων που λειτούργησε μέχρι 
το 1898. Με το ταλέντο και την εργα-
τικότητά του, έγινε ευρύτατα γνωστός 
και αγαπητός. Οι διακρίσεις άρχισαν 
να διαδέχονται η μία την άλλη: «Χρυ-
σούν μετάλλιον» στην Αθήνα το 1888, 
ιδιαίτερο βραβείο των Παρισίων 1889, 
«Βραβείο τιμής» στην Βρέμη το 1890, 
«Χρυσούν μετάλλιον» του Βερολίνου 
το 1891, «Χρυσούν μετάλλιον» του 
Μονάχου το 1893, το «Οικονόμειον 
βραβείον» στην Τεργέστη το 1895, το 
βραβείο Βαρκελώνης το 1898 και το 
χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι το 1900.

Το 1900, ιδρύθηκε η Εθνική Πινακο-
θήκη της Ελλάδας και ο Ιακωβίδης κλή-
θηκε από την ελληνική κυβέρνηση να 
επιστρέψει στην Ελλάδα και διορίστηκε 
πρώτος της έφορος. Μετά τον θάνατο 
του δασκάλου του Νικηφόρου Λύτρα 
το 1904, διορίστηκε ως άμισθος καθη-
γητής ελαιογραφίας στην Σχολή Καλών 
Τεχνών. Για την προσφορά του αυτή, 
του απονεμήθηκε ο «Χρυσούς Σταυ-
ρός των Ιπποτών». Κατά την ίδια πε-
ρίοδο, ο Ιακωβίδης, ως ο αγαπημένος 
προσωπογράφος της βασιλικής οικογέ-
νειας (υπήρξε προσωπικός φίλος του 
φιλότεχνου πρίγκιπα Νικολάου) και της 
υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας, ήταν ήδη 
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«Παιδική Συναυλία» Γεώργιος Ιακωβίδης

μάτα ελληνικό φως, διακατέχονται από 
την θεατρικότητα και την αυστηρότητα 
που επέβαλε ο ακαδημαϊσμός.

Η στάση του απέναντι στον γαλλόφερ-
το ιμπρεσιονισμό ήταν ιδιαιτέρως επι-
κριτική. Γι' αυτό κατηγορήθηκε ότι έβαλε 
τροχοπέδη στην εισαγωγή νεωτεριστι-
κών καλλιτεχνικών ρευμάτων στην Ελ-
λάδα. Εντούτοις, νεότεροι τεχνοκριτικοί 
βρίσκουν ότι ο συντηρητικός Ιακωβίδης 
δεν στάθηκε εμπόδιο σε νεωτεριστές 
μαθητές του, έστω κι αν δεν συμμεριζό-
ταν τους δρόμους που ακολουθούσαν.

Ο Γεώργιος Ιακωβίδης έχει αφήσει 
μεγάλο ζωγραφικό έργο, περί τους 200 
ελαιογραφικούς πίνακες που σώζονται 
στα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης 
και Αμερικής, στη Πινακοθήκη Αθηνών 
και σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές. Δι-
ακρίθηκε ως ζωγράφος παιδικών σκη-
νών, προσωπογραφίας και ανθογραφί-
ας. Από τα έργα του τα πλέον γνωστά 
είναι: η «Παιδική συναυλία» (Πινακο-
θήκη Αθηνών), ο «Παιδικός καυγάς», 
ο «κακός εγγονός», το «Σκουλαρίκι», ο 
«Πάππος και εγγονός», τα «Πρώτα βή-
ματα», η «Μητρική στοργή», το «Κτέ-
νισμα της εγγονής», η «Κρέουσα» κ.ά.

ένας από τους λίγους ευκατάστατους 
Έλληνες ζωγράφους.

Το 1910, με τον διαχωρισμό της 
Σχολής Καλών Τεχνών από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με βασιλικό δι-
άταγμα του ανατέθηκε η διεύθυνση του 
Σχολείου των Καλών Τεχνών. 

Το 1914, ο Ιακωβίδης τιμάται με το 
«Αριστείον των Γραμμάτων και Τεχνών» 
και το 1918, την θέση του στην διεύθυν-
ση της Εθνικής Πινακοθήκης αναλαμβά-
νει ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Οκτώ χρό-
νια αργότερα, το 1926, ορίζεται ως ένα 
από τα τριάντα οκτώ αριστίνδην μέλη της 
νεοσυσταθείσας Ακαδημίας Αθηνών.

Το 1930, αποχωρεί από τη διεύθυνση 
της Ανωτάτης, πλέον -μετά την αναδι-
οργάνωσή της- Σχολής Καλών Τεχνών, 
με τον τίτλο του «επιτίμου διευθυ-
ντού». Πέθανε το 1932, λίγο καιρό πριν 
κλείσει τα ογδόντα του χρόνια.

Η Εθνική Πινακοθήκη τον τίμησε με 
μεγάλη αναδρομική έκθεση τον Νοέμ-
βριο του 2005.

Ο Ιακωβίδης υπηρέτησε πιστά τον 
γερμανικό ακαδημαϊκό νατουραλισμό 
της λεγόμενης «Σχολής του Μονάχου». 
Τα θέματά του, παρότι ζωντανά και γε-

Χρονογράφημα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
... ΣΗΜΕΡΑ.

Τις συνάντησα στο παγωμένο πεζο-
δρόμιο, κρυμμένες μέσα στη λάσπη, 
αγνώριστες κι αμίλητες να σπρώχνονται 
και να προσπαθούν να βεβαιώσουν την 
παρουσία τους Αλλά μάταια! Ήταν πολ-
λές μαυρομάτες ελιές, που η καταιγίδα 
της νύχτας και μαζί ο δυνατός αγέρας 
που ακολούθησε, τις είχε αποκόψε από 
τα φουντωτά κλαδιά της μάνας ελιάς, και 
τις είχε σκορπίσει άτσαλα στο πεζοδρό-
μιο. Εκεί χώθηκαν στις λάσπες και στα 
νερά της βροχής, πατήθηκαν και παρα-
μορφώθηκαν στα βιαστικά βήματα των 
περαστικών, και ύστερα πνίγηκαν και χά-
θηκαν πριν ακόμα προλάβουν να δείξουν 
στον κόσμο την πολύτιμη αξί τους. Ήταν 
οι λυπημένες ελιές που στόλιζαν τα πε-
ζοδρόμια της μεγαλούπολης! ΝΟΕΜΒΡΙ-
ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ... ΤΟΤΕ!

Μόλις ξημέρωσε το φθινοπωρινό 
πρωινό φορτωμένο υγρασία και παγω-
νιά, χωρίς ούτε μία ακτίνα του ήλιου να 
τολμά να ξεφύγει ανάμεσα από τα γκρίζα 
σύννεφα για να φτάσει στο λιοστάσι, οι 
λιομαζώχτρες, είχαν ήδη πάρει τη θέση 
τους κάτω από τα λιόδεντρα. Πριν από 
αυτές, οι ραβδιστές με τι μακριές ξύλι-
νες ντέμπλες τους, είχαν περάσει απ΄όλ 
τα δέντρα και είχαν ραβδίσει μαλακά 
τον ώριμο καρπό, που τώρα βρισκόταν 
απλωμένος γύρω-γύρω από τη μάνα ελιά, 
σα να μην ήθελε ν΄απομακρυνθεί από την 
προστασία της. Οι λιομαζώχτρες, η μία 
δίπλα στην άλλη, με λυγισμένα τα γό-
νατα και με τα καλάθια μπροστά τους, 
μάζευαν με γρήγορες κινήσεις στις χού-
φτες τους τις γυαλιστερές ελιές, και τις 

έριχναν στο καλάθι. Μόλις αυτό γέμιζε 
το άδειαζαν οι εργάτες σε μεγάλα τσου-
βάλια που τα φόρτωναν στα ζώα και έτσι 
μετέφεραν τον καρπό στο ελαιοτριβείο. 
Οι λιομαζώχτρες, μικρές και μεγάλες, 
ντυμένες όλες με χοντρά φαρδιά ρού-
χα, και μαντήλες στο κεφάλι γιατί η πα-
γωνιά έφτανε στο κόκκαλο μάζευαν σαν 
ασταμάτητες μηχανές τον καρπό, ενώ 
ταυτόχρονα κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα. 
Πολλές φορές έκαναν την κούρασή τους 
τραγούδι, που δραπέτευε από το λιο-
στάσι και πετούσε ψηλά στον Θεό, σα 
να ήθελε να του πει κάτι, ίσως κάποια πα-
ράπονα και άλλες τόσες πίκρες. Όμως, 
το λιομάζωμα δεν τελείωνε εδώ. Υπήρ-
χε από τα αρχαία χρόνια μία παράδοση, 
που απαγόρευε μετά από το τελευταίο 
ράβδισμα της ελιάς, να ξαναπάει ο ιδιο-
κτήτης να μαζέψει τις ελιές του, κι αυτό 
γιατί θεωρούσαν ότι οι ελιές αυτές πλέον 
«ανήκαν στους φτωχούς». Αυτή ήταν μία 
θρησκευτική άποψη, και στα χριστιανικά 
χρόνια έγινε θεσμός σε πολλά μέρη της 
Ελλάδας. Ήταν κι αυτό ένα είδος ελεη-
μοσύνης, δηλαδή, ν’ αφήνουν ελεύθερες 
τις τελευταίες ελιές επάνω στα δέντρα, 
που ονομαζόταν μπορμπολόγια, ενώ 
στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας αυτή η συνήθεια ονομαζόταν 
κοκολόγια. Γνωρίζουμε ότι η ελιά είχε 
πάντα την πρώτη θέση στη φιλαλληλία 
των ανθρώπων, και γι’ αυτό σε πολλά νη-
σιά - όπως και στην Λέσβο που έχω γεν-
νηθεί - «το είχαν για καλό», να γεμίζουν 
από ένα πιάτο ελιές και να τις πηγαίνουν, 
κυρίως στις νηστείες, στους πολύ φτω-
χούς. Αυτή η συνήθεια, συμβάδιζε με την 
Χριστιανική Αρετή! Σε κάποια μέρη της 

Το λιομάζωμα και το κοκολόι...
 Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή
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Ελλάδας, όταν τελείωνε η ελαιοκομική 
περίοδος, όποιος νοικοκύρη ήθελε, ενη-
μέρωνε τον ιερέα του τόπου, ότι τελείω-
σε το λιομάζωμα στα χωράφια του, και ο 
ιερέας με τη σειρά του ανακοίνωνε στο 
ποίμνιό του, ότι «ο τάδε επομάζωξε, και 
όποιος θέλει μπορεί να πάει και να κοκο-
λοϊσει τις ελιές του». Οι ελιές που έφτα-
ναν στα κοκολόγια ήταν αυτές που βρί-
σκονταν στα πολύ ψηλά κλαδιά, και δεν 
τις έφτανε ούτε η μακριά ξύλινη ντέμπλα. 
Έπεφταν όμως μόνες τους, με τα δυνατά 
φυσήματα του αέρα τον Φεβρουάριο-
Μάρτιο μήνα. Πολλοί άνθρωποι, φτωχές 
οικογένειες, άντρες και γυναίκες, αλλά 
κυρίως παιδιά, μάζευαν ελιές όπου εύρι-
σκαν και τις πουλούσαν στον έμπορα. Σε 
καμιά περίπτωση αυτό δεν μπορούσε να 
θεωρηθεί κλέψιμο, δηλαδή, να μαζέψει 
κάποιος τα κοκολόγια του άλλου, αφού 
είχε τελειώσει η ελαιοκομική περίοδος. 
Βέβαια σ’ αυτό το θέμα υπήρχε μεγάλη 
ελαστικότητα και κατανόηση απ΄όλους, 
ακόμα και από τον αγροφύλακα, που θε-
ωρούσε το κοκολόι -τότε- ιερό δικαίωμα 
των φτωχών και των αδυνάτων.Κοκολόι 
έκαναν κυρίως τα παιδιά του Δημοτικού 
Σχολείου. Χωρίζονταν σε μικρές ομάδες 
από 3-4 παιδιά και με ένα καλαθάκι στο 
χέρι πήγαιναν στα χωράφια και έψαχναν 
ελιές μέσα στα χόρτα κάτω από τα φύλ-

λα των δέντρων, ή σε πεζούλια ή σε δύ-
σβατους τόπους, κ.λ.π. που δεν μπορού-
σαν οι ιδιοκτήτες να τις μαζέψουν. Μετά 
τις έφερναν στο σπίτι και τις άδειαζαν 
μέσα σε έναν μεγάλο τενεκέ, και όταν 
γέμιζε τον πήγαιναν στον μπακάλη. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο τα παιδιά βοηθούσαν 
τις οικογένειές τους πουλώντας τις ελιές 
ή ανταλλάζοντας αυτές με τρόφιμα που 
είχε ανάγκη το σπίτι τους. Η ελιά ή το 
ελαιόδεντρο ή το λιόδεντρο, είναι ένα 
πολύτιμο δώρο της φύσης. Η ιστορία 
της ξεκινά πριν 7.000 χρόνια. 

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που 
καλλιέργησε ελιές στον ευρωπαϊκό χώρo 
της Μεσογείου. Ήταν το ιερό δέντρο 
της πόλης των Αθηνών. Οι αρχαίοι Έλλη-
νες θεωρούσαν την ελιά ως σύμβολο της 
καλοσύνης και της ευγένειας, ενώ μέχρι 
και σήμερα τα κλαδιά της ελιάς συμβολί-
ζουν την Ειρήνη! 

Στο ποίημα του Κωστή Παλαμά,
«Ελιά» διαβάζουμε στην τελευταία 

στροφή:
Εδώ στον ίσκιο μ΄ αποκάτου
Ήρθ’ ο Χριστός ν’ αναπαυθεί,
Κι ακούστηκ’ η γλυκιά λαλιά 
Του Λίγο προτού να σταυρωθεί.
Το δάκρυ Του, δροσιά αγιασμένη, 
Έχει στη ρίζα μου χυθεί.
Είμ ‘η ελιά η τιμημένη.

Αναζητώντας την πράσινη αχτίδα

Γράφει η Λενέτα Στράνη

Το 2023, όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια, θα μας ανταμώσει περνώντας 
μέσα από θεόρατες συμπληγάδες δια-
φόρων δεινών.

Εχθροπραξίες γύρω μας μαίνονται, 
οι γυναικοκτονίες καλά κρατούν, ανέ-
χεια μαστίζει το μεγαλύτερο μέρος 
του κόσμου, οι μεταναστευτικές ροές 
εντείνονται, οι πανδημίες δε λένε να 
μας εγκαταλείψουν, η κλιματική κρίση 
ολοχρονίς μας απειλεί, κι ένας αδιάκο-
πος φόβος συρρικνώνει τις ψυχές μας, 
που κλείνονται σαν τα σαλιγκάρια στο 
καβούκι τους.

Απογοήτευση, θλίψη, κατήφεια, μ’ 
ένα γκρίζο πέπλο βαρυθυμίας ν’ απλώ-
νεται πάνω απ’ τα κεφάλια μας και να 
μας συσκοτίζει το νου. Παρ’ όλα αυτά, 
ο εκκωφαντικός αντίλαλος της εποχι-
κής διαφήμισης βρίσκει τρόπους να δι-
εισδύει στ’ αυτιά μας.

Στην προκειμένη περίπτωση στολί-
δια, τρίγωνα, δέντρα, γιορτές και μια 
μόνιμη γκριμάτσα πλαστικής χαράς στο 
πρόσωπο του κάθε ντελάλη, που παρα-
πέμπει στο κλασικό έργο του Βίκτωρος 
Ουγκώ Ο άνθρωπος που γελά.

Πόσοι όμως είμαστε σε θέση ν’ αντι-
παρέλθουμε τον ενοχλητικό θόρυβο 
και, αντιλαμβανόμενοι το βαθύτερο νό-
ημα της ύπαρξής μας, να θεραπεύσου-
με ουσιαστικές ανθρώπινες ανάγκες, 
ώστε να αισθανθούμε γαλήνη, ευδαι-
μονία και πληρότητα; Ελάχιστοι φυσι-
κά επειδή η συγκεκριμένη ενασχόληση 
απαιτεί θέληση, επιμονή, χρόνο κι εμείς 
ίχνος από τούτα δε διαθέτουμε.

Έτσι, περιοριζόμαστε στο να υποκύ-

πτουμε σε αμφιβόλου ποιότητας έξω-
θεν επιταγές, οι οποίες συνοδεύονται 
με κενές τυμπανοκρουσίες, για να μας 
οδηγήσουν σταδιακά στο λίγο, στο επι-
φανειακό, στο τίποτα.

Άμουσες μουσικές που μας επιτρέ-
πουν να ταρακουνάμε βίαια τα γυμνα-
σμένα, κατά τ’ άλλα, κορμιά μας. Στίχοι 
απαράδεκτοι, βγαλμένοι κατευθείαν 
απ’ τα ανήλιαγα υπόγεια των ενστίκτων 
μας. Εικαστικές συνθέσεις προχειρο-
φτιαγμένες, κακόγουστες, αρκεί να ται-
ριάζουν στα χρώματα με την επίπλωση 
του σπιτιού μας.

Βιβλία μπεστ σέλερ που προβάλλουν 
μέσ’ απ’ τις σελίδες τους το ανούσιο, το 
άχρηστο, και, γιατί όχι, πολλές φορές 
επικίνδυνο. Ολόκληροι τόμοι σκου-
πιδιών κάνουν θραύση, τα οποία δεν 
απευθύνονται μόνο σε ενήλικες αλλά 
και σε νεαρές δυστυχώς υπάρξεις, τη 
στιγμή που δομούν την προσωπικότητα 
και το χαρακτήρα τους.

Λεξιλόγια όπως «κόβω φλέβες», «ψυ-
χάκιας», όνειρα γάμων με ακριβοπλη-
ρωμένα νυφικά υψηλών σχεδιαστών, 
φτωχά κείμενα, φωτοτυπίες από μη-
νύματα κινητών, διανθισμένα με αγγλι-
σμούς, που επαναλαμβάνονται σχεδόν 
σε κάθε παράγραφο.

Όσο για το αμπαλάζ, εντυπωσιακό 
και τόσο ελκυστικό, για να εξάπτει την 
επιθυμία όλων των μικρών φίλων μας. 
Τρέμουμε στην ιδέα τι θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν σ’ ένα παιδί που βρί-
σκεται ακόμα στο Δημοτικό. Μήπως 
πρέπει να ρίχνουμε μια ματιά πριν τους 
τα προσφέρουμε; «Το Λιομάζωμα» Πίνακας του Θεόφιλου
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Ανεξέλεγκτα σερφαρίσματα σε αμφι-
λεγόμενους παραδείσους του διαδικτύ-
ου, πολύωρες καθηλώσεις μπροστά σε 
μαγικά πλήκτρα, εξαρτήσεις, εθισμοί, 
εικονικές επαφές που τείνουν ν’ αντι-
καταστήσουν πλήρως τη ζωντανή επι-
κοινωνία μας.

Τούτο βέβαια δε σημαίνει πως έπα-
ψαν να υπάρχουν σήμερα ιδεαλιστές, 
πρωτοποριακές ομάδες, κινήματα που 
αντιστέκονται με σθένος στην παρού-
σα κατάσταση. Είναι συνήθως νέοι, τα 
πιο ζωτικά κύτταρα της κοινωνίας μας. 
Στους τομείς των γραμμάτων, της τέ-
χνης, των επιστημών, απλοί καθημερι-
νοί άνθρωποι, οι οποίοι δε διαπλέκο-
νται στα γρανάζια των συμφερόντων 
της εκάστοτε εξουσίας και αγωνίζονται 
νυχθημερόν για ένα καλύτερο αύριο. 
Απλώς, μέσα στη βοή των αλαλαζόντων 
κυμβάλων είναι δύσκολο να ξεχωρί-
σουν και ν’ ακουστούν.

Η αρετή είναι μια λέξη που έχει χά-
σει πλέον τη σημασία της, εξοβελίστη-
κε απ’ τον γραπτό και προφορικό λόγο 
και παρέμεινε στη γλώσσα μόνο ως 
γυναικείο όνομα. Γι’ αυτό και καταλή-
ξαμε να επικροτούμε τις εγκληματικές 
πράξεις του δόλιου, του εκμεταλλευτή, 
του πνευματικά οκνηρού, του υποκρι-
τή, του ψεύτη. Άλλο αν μερικές φορές 
λιθοβολούμε δήθεν το φορέα τους. Γί-
νεται μάλλον εσκεμμένα, για να διαχω-
ρίσουμε δημοσίως τη θέση μας και ν’ 
αποκρύψουμε τα δικά μας μεμπτά. Και 
το χειρότερο, όσους δεν ανήκουν στον 
εν λόγω δυσώδη συρφετό τούς αποκα-
λούμε γραφικούς, αιθεροβάμονες και 
ονειροπόλους.

Κυρίαρχο πρότυπο των ημερών ο 
έχων τους περισσότερους και ακριβό-
τερους χιτώνες, δίχως καν να μας απα-
σχολεί πόθεν και με ποια ανίερα μέσα 
τους απέκτησε. Η εμμονική επιδίωξη 
χρήματος και υλικών αγαθών διαποτίζει 
τη σκέψη μας στο σύνολό της, με απο-

τέλεσμα ν’ αδιαφορούμε τελείως όσον 
αφορά την πνευματική μας υπόσταση.  
Ακόμη και οι μη έχοντες καταλαμβα-
νόμαστε από καταναλωτική μανία, που 
έχει αναχθεί απ’ τους επαΐοντες σε 
μοναδικό φάρμακο προς επούλωση 
των πάσης φύσεως εσωτερικών μας 
πληγών. Προτιμάμε να περικόπτουμε 
βασικές για την επιβίωσή μας δαπάνες, 
αφού επιλέγουμε να γινόμαστε αρεστοί 
επιδεικνύοντας το τελευταίου τύπου κι-
νητό άιφον.

Μας καλύπτει όμως η προτεινόμε-
νη θεραπεία; Κι αν ναι, γιατί θερίζουν 
στην κυριολεξία οι ψυχικές παθήσεις, 
η βία και οι διαστροφικές συμπεριφο-
ρές; Το επιβεβαιώνουν τα δελτία ειδή-
σεων. Εδώ και αρκετό καιρό ανοίγει 
καθημερινά το κουτί της Πανδώρας κι 
ένας ακατάσχετος βόρβορος ασχημιών 
εκτοξεύεται απ’ τις οθόνες μας. Πώς 
να καθαρίσει τόση βρομιά, ωχριά δίπλα 
της και η κόπρος του Αυγεία.

Καθόλου δεν ασπαζόμαστε τη ρήση 
«κάθε πέρσι και καλύτερα» ίσα ίσα, τη 
νέα γόνιμη σκέψη, που θα μας οδηγή-
σει μπροστά και θα σηματοδοτήσει το 
προσεχές μέλλον, απ’ το παρόν απο-
κλειστικά την περιμένουμε. Αρκεί βέ-
βαια να ενσωματώνει, εν τη γενέσει της, 
κάποιες πολύτιμες αρχές της αλλοτινής 
μας παιδείας, για τις οποίες διαχρονι-
κά μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι: 
την ευγένεια, την ανθρωπιά, την αλλη-
λεγγύη, το σεβασμό στο φυσικό πε-
ριβάλλον, τη συνεργασία για το κοινό 
καλό, την προστασία των ηλικιωμένων, 
την ταπεινοφροσύνη, την ψυχική καλ-
λιέργεια, τη λιτότητα. Ξεκινώντας απ’ 
το τελευταίο, διαπιστώνουμε πως η ευ-
τυχία μας κάποτε δεν προερχόταν εξ 
ολοκλήρου απ’ τις εφήμερες ηδονές 
της κατανάλωσης. Ας θυμηθούμε τους 
κουμπαράδες του Ταχυδρομικού Ταμι-
ευτηρίου, με τους οποίους επιβράβευε 
η πολιτεία μαθητές που αρίστευαν στην 

ετήσια έκθεση με θέμα την αποταμίευ-
ση. Μπορεί το βιοτικό επίπεδο της χώ-
ρας να ήταν χαμηλό και οι δραχμές που 
εξοικονομούσαμε λίγες και μετρημένες, 
αλλά βάζαμε κάτι στην άκρη, μικρό κο-
μπόδεμα, όπως έλεγε η νόνα μας.

Οι παλαιότεροι, κυρίως στην περιφέ-
ρεια, συμπαραστέκονταν ο ένας στον 
άλλον πολύ συχνά εργάζονταν αμισθί 
για τον τόπο τους, κάτι που το θεωρού-
σαν καθήκον. Φρόντιζαν τη γη που τους 
έτρεφε, την ευγνωμονούσαν και την πό-
τιζαν με ιδρώτα. Η ευεργετική επαφή με 
τη φύση τούς βοηθούσε ν’ αποβάλουν 
την εγωπάθεια συνειδητοποιούσαν και 
αποδέχονταν τις αδυναμίες τους, προ-
σαρμόζονταν στις δύσκολες περιστά-
σεις. Οι απόμαχοι της ζωής δεν ήταν 
γι’ αυτούς το βάρος, οι αποδιοπομπαίοι 
τράγοι, αλλά πηγή σοφίας και δύναμης.

Το δειλινό, μετά τον κάματο, συγκε-
ντρώνονταν σε φιλόξενους χώρους να 
ξαποστάσουν και να συζητήσουν προ-
βλήματα που τους έκαιγαν, ή τραγου-
δούσαν τις χαρές και τις λύπες τους. 
Συναντήσεις κανονικές, ζωντανές, λάιβ 
δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και κά-
ποιοι απ’ τους νεότερους. 

Τρωτά, ελλείμματα, σφάλματα κατα-
λογίζουμε και σε κείνες τις περιόδους: 
αδικίες, ανισότητα, ανελευθερία, φαλλο-
κρατικές νοοτροπίες, καταπίεση. Φυσι-
κά δεν εξαλείφθηκαν στη δική μας ποιος 
ξέρει μέχρι πότε θα διαιωνίζονται.

Μήτε οι πλειοψηφίες κατάφερναν 
τότε να λειτουργούν με τις αξίες που 
προαναφέραμε τις είχαν, όμως, τοποθε-
τήσει σε βάθρο και τις αναγνώριζαν ως 
παράσημα σ’ όποιον τις έφερε. Ο λαός 
μας διέθετε θυμοσοφία, ισορροπούσαν 
τη λογική με το συναίσθημα. Εμείς με τη 
σειρά μας τις απεμπολήσαμε ως περιτ-
τές κι αναχρονιστικές, απ’ ό,τι φαίνεται, 
για να φτάσουμε με βήμα ταχύ στο αδι-
έξοδο που βιώνουμε σήμερα.

Παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις 

μας αποχαυνωμένοι απρόκλητες επι-
θέσεις από άρπαγες, με απώτερο στό-
χο να επεκτείνουν την κυριαρχία τους, 
ώστε να εκμεταλλεύονται ξένο πλούτο 
και εδάφη. Ατέρμονες συγκρούσεις πα-
ραγόντων για το ποιοι θα καταλάβουν 
τους θώκους, και συνήθως προς ίδιον 
όφελος. Τα πλήθη να σφυρίζουν αδιά-
φορα, περιμένοντας τα ολίγα ψιχία που 
τους υπόσχονται στα διαλείμματα των 
καυγάδων τους. Και ο πλανήτης μπρο-
στά μας να καταρρέει από θανατηφόρες 
τακτικές και ασυλλόγιστες ενέργειες 
όλων μας. 

Δε σκεφτόμαστε τουλάχιστον, οι ανό-
ητοι, πως, αν αφανιστούν από προσώπου 
γης τα πάντα, έπειτα πού θα βρούμε ν’ 
απαγκιάσουμε, στον Σείριο ή στο Άλφα 
του Κενταύρου;  Ο Αντώνης Σαμαράκης 
έγραψε το αλησμόνητο Ζητείται ελπίς 
δυο λέξεις που τα συνοψίζουν όλα, κι ο 
ήχος τους ακούγεται σαν έκρηξη.

Λέγεται πως, όταν φτάνουμε στον 
πάτο, αναλαμβάνουμε δυνάμεις κι ανε-
βαίνουμε. Από πλευράς μας, συμπληρώ-
νουμε ότι εξαρτάται απ’ το βάθος της 
τάφρου στην οποία κατρακυλήσαμε. Θα 
είναι εφικτή η ανέλιξη; Πόσες δεκαετίες 
θα χρειαστούμε;

Αλήθεια, διαθέτουμε σωστή αγάπη -κι 
αυτή είναι μάθηση, μας διαβεβαίωσε ο 
Έριχ Φρομ- για να ζεστάνουμε τις φάτ-
νες των νεογέννητων στην παγωνιά που 
ολοένα πλησιάζει; Τι παραμύθια θα τους 
διηγηθούμε τα βράδια για να τα πάρουν 
μαζί τους στα όνειρα; Πώς θα εξασφαλί-
σουμε τροφές, απαλλαγμένες από δηλη-
τήρια, για να χορτάσουν;

Θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι να υπεν-
θυμίζουμε ότι ευθυνόμαστε και για το 
παραμικρό που συμβαίνει κανείς δεν 
είναι αμέτοχος σ’ αυτή την έκπτωση, με 
πράξεις, σιωπές ή παραλείψεις. Μόλις 
το συνειδητοποιήσουμε, θα αισθανθού-
με πως η ελπίδα θα ξαναφωλιάσει στα 
σπλάχνα μας.
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Ιστορία

Λιοντάρια στη Λέσβο

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Στις μέρες μας, η είδηση «λιοντάρια 
στη Λέσβο» μάλλον θα ακουγόταν ως 
κάτι μεταξύ πολύ αστείου και λιγότερο 
σοβαρού. Βέβαια αφορά σε θέμα που 
λαμβάνει χώρα κατά τους περασμέ-
νους πρόσφατους αιώνες, να συναντά 
κανείς λιοντάρια στη Λέσβο και προ-
έρχεται από μαρτυρίες που κατατίθε-
νται από επώνυμους παράγοντες της 
εποχής. Τέτοιου είδους μαρτυρίες οι 
ιστορικοί τις σέβονται, τις μελετούν, 
και τις καταγράφουν ως «πηγές» για 
να υποστηρίξουν τις απόψεις των. Και 
στα μεταγενέστερα χρόνια πολύ συχνά 
ανατρέχουμε στις καταγραφές αυτές 
για να προσδώσουμε πειστικότητα και 
αληθοφάνεια στα ζητήματα που πραγ-
ματευόμαστε. Δεν είναι βέβαια σπάνιες 
οι φορές που οι μαρτυρίες διαφόρων 
για το ίδιο θέμα διαφέρουν μεταξύ των 
και τότε επέρχεται ιστορική σύγχυση 
και αναγκαστικά απορρίπτουμε μία ή 
περισσότερες απ’ αυτές ώσπου να πι-
στοποιηθεί η αλήθεια. Το φαινόμενο 
τούτο παρουσιάζεται εντονότερο στη 
μελέτη παλιών γεωγραφικών χαρτών 
όπου για τη θέση ή τη γραφή κάποιου 
γεωγραφικού στοιχείου διάφοροι λένε 
διαφορετικά πράγματα, όπως τα άκου-
σαν ή τα φαντάστηκαν.

Για το θέμα, λοιπόν των λιονταριών, 
πιο κάτω θα αναφερθούν μερικές ιστο-
ρικές μαρτυρίες που υποστηρίζουν την 
ύπαρξη του «βασιλέως της ζούγκλας» 
στο νησί μας:

Σε χάρτη της νήσου Λέσβου φιλοτε-
χνημένο από τον Γάλλο χαρτογράφο 

Andre Thevet, περίπου στα μέσα του 
16ουαι. (Cosmographie universelle de l’ 
isle de Metelin), χάρτη πραγματικά αρι-
στοτεχνικά φτιαγμένο, πολύ λεπτομερή 
και παραστατικό απεικονίζονται διάφο-
ρα ζώα, ελάφια, καμήλες και μεταξύ αυ-
τών κάποια αιλουροειδή. 

Ομοίως, στο έργο του βρετα-
νού εξερευνητή και θαλασσοπόρου 
Bertrand Rundolph «The present state 
of the islands in the Archipelago, or 
Arches»-1687 ( Η παρούσα κατάσταση 
των νησιών στο Αρχιπέλαγος) διαβάζει 
κανείς για τη Λέσβο: «Εδώ υπάρχουν 
πολλά ελάφια και διάφορα άλλα άγρια 
ζώα» και ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 
τον όρο «game» ο οποίος συνήθως κατά 
τους Αγγλοσάξωνες περιλαμβάνει και 
σαρκοβόρα, πιθανότατα και λιοντάρια!

Εν συνεχεία στο βιβλίο του Ανθίμου 
Γαζή «Μελετίου Γεωγραφία, παλαιά και 
νέα», Βενετία -1807 σε κάποιο σημείο 
εντοπίζεται η φράση:
«…είναι ορική, πλήρης θηρίων αγρίων, 
κεκοσμημένη με κυπαρίσσους, πίτυς, 
συκαίς…», φράση που μας επιτρέπει 
ότι μέσα στα «άγρια θηρία» δεν απο-
κλείεται να εννοεί και κάποια λιοντάρια!

Τέλος, από το έργο του Francis V. 
J. Arundell «Ανακαλύψεις στη Μικρά 
Ασία»-1834, παρατίθεται ένα σχετικό 
απόσπασμα αρκετά ενδιαφέρον:
 «Κατά τη διάρκεια του δείπνου στου 
κ. Μογιάρντο (Moyardo, ο Ισπανός 
υποπρόξενος στη Μυτιλήνη) μάλλον 
με εξέπληξε με την αναφορά δύο λιο-
νταριών τα οποία εθεάθησαν από τον 

ίδιο και από πολλά πρόσωπα κοντά στο 
φρούριο, πριν μερικά χρόνια. 
Τα οποία δεν ξαναείδαν και υπέθεσε 
ότι κάποιος τα μετέφερε από κει με 
πλεούμενο.

Τόλμησα να υπαινιχθώ ότι πιθανώς 
δεν τον κατάλαβα καλά και ότι αντί 
του ζωντανού μονάρχη του δάσους, να 
ήσαν μαρμάρινα λιοντάρια. Αλλά η εξο-
χότητά του μου εξήγησε ότι ήσαν ζω-
ντανά λιοντάρια και σε απόδειξη αυτού, 
μας είπε ότι μια φορά έχασε μια γελάδα 
και μιαν άλλη φορά ένα άλογο, ακριβώς 
στο ίδιο μέρος. 

Εάν υπάρχουν λιοντάρια στη Μυτιλή-
νη γιατί να μην είχε δει ο κ. Jolit ένα 
κοντά στη Σμύρνη;».

Η πιθανότητα να έχουν θεαθεί λιο-
ντάρια στο νησί δεν αποκλείεται. Όχι 
βέβαια με την έννοια ότι υπήρξαν γηγε-
νή, ότι τα ζώα αυτά τρέφονταν και πολ-
λαπλασιάζονταν ανέκαθεν σ’ αυτόν τον 
τόπο, αλλά ότι τυχαία με κάποιο τρόπο 
και για άγνωστους λόγους -ίσως από 
κάποιο τσίρκο που δραπέτευσαν ή από 
ιδιορρυθμία κάποιου ντόπιου άρχοντα 
να τρέφει άγρια ζώα και του ξέφυγαν ή 
άλλα-μεταφέρθηκαν από την Τουρκία ή 
την Αφρική προσωρινά και εντοπίστη-
καν από παρατηρητές.

Όπως και να έχει το ζήτημα καλό εί-
ναι ν’ ακούγεται ότι η Λέσβος διακρίθη-
κε και σε παράξενα λεγόμενα. Se non e 
vero e bene trovato!

Κυνήγι άγριων ζώων στην αρχαία Ελλάδα
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Η Σφαγή των Καλαβρύτων από τους Ναζί, 
στις 13 Δεκεμβρίου 1944

Επιμέλεια κειμένου Ο Συλλέκτης Α.Κ.

Στις 13 Δεκεμβρίο 1943, οι γερμα-
νικές κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα 
προβαίνουν στη Σφαγή των Καλαβρύ-
των.Το τελευταίο ιδίως έτος της Κατο-
χής είχαν αυξηθεί δραματικά οι ακρότη-
τες των κατακτητών, καθώς η κυριαρχία 
τους βρισκόταν υπό διαρκή αμφισβή-
τηση από την ελληνική αντίσταση και 
οι δυνάμεις τους δεν επαρκούσαν για 
να ελέγχουν τη χώρα. Η τύχη των Κα-
λαβρύτων φαίνεται να προδιαγράφτηκε 
μετά την ήττα των Γερμανών από τις 
δυνάμεις του ΕΛΑΣ στη Μάχη της Κερ-
πινής (20 Οκτωβρίου 1943), κατά την 
οποία σκοτώθηκαν δεκάδες Γερμανοί 
στρατιώτες και αιχμαλωτίστηκαν 78. 

Η καμπάνα της Μητρόπολης Καλα-
βρύτων άρχισε να χτυπά από τα ξημε-
ρώματα. Σε λίγο ήρθε η διαταγή να συ-
γκεντρωθούν όλοι οι κάτοικοι της πόλης 
στο Δημοτικό Σχολείο, έχοντας μαζί 
τους μια κουβέρτα και τρόφιμα για μια 
μέρα. Πάνω από 1.750 άνθρωποι, 350 
οικογένειες. Νέοι, γέροι, γυναίκες και 
παιδιά συγκεντρώθηκαν, ανήσυχοι, στο 
Σχολείο. Οι Γερμανοί και οι γερμανο-
ντυμένοι συνεργάτες τους, «Ελληνες» 
των Ταγμάτων Ασφαλείας, προσπά-
θησαν να καθησυχάσουν τον κόσμο. 
Ό,τι είχαν να κάνουν στα Καλάβρυτα, 
το είχαν κάνει τις προηγούμενες μέρες. 
Είχαν πάρει στα χέρια τους κατάλογους 
με τα ονόματα των ανταρτών και των 
οικογενειών τους, είχαν κάψει και γκρε-
μίσει τα σπίτια τους, μια και δεν τους 
βρήκαν εκεί. Το ξενοδοχείο «Χελμός», 
που το είχαν χρησιμοποιήσει σαν νο-
σοκομείο οι αντάρτες καταστράφηκε 
ολοσχερώς με πυρκαγιά. Τότε τέθηκε 
σε εφαρμογή από το γερμανικό στρα-
τηγείο η «Επιχείρηση Καλάβρυτα» 
(«Unternehmen Kalavryta»), με αντι-

κειμενικό στόχο την περικύκλωση των 
ανταρτών στην ορεινή περιοχή των 
Καλαβρύτων και την εξόντωσή τους. 
Την εκτέλεση της αποστολής ανέλαβαν 
μονάδες της 117ης Μεραρχίας Κυνη-
γών, που έδρευε στην Πελοπόννησο 
και είχε επικεφαλής τον υποστράτηγο 
Καρλ φον Λε Ζουίρ (1898-1954). 

Ο Γερμανός στρατηγός με τις αρι-
στοκρατικές ρίζες, έχοντας πληροφο-
ρηθεί την εκτέλεση των 78 γερμανών 
αιχμαλώτων από τους αντάρτες, διέτα-
ξε τους άνδρες του να μην διστάσουν 
να λάβουν τα πιο σκληρά αντίποινα 
εναντίον του άμαχου πληθυσμού της 
περιοχής. Ήταν, άλλωστε, πρακτική 
των αρχών κατοχής να εκτελούν για 
κάθε σκοτωμένο γερμανό στρατιωτικό 
πολλαπλάσιους έλληνες αμάχους.

Η «Επιχείρηση Καλάβρυτα» ξεκίνησε 
στις 4 Δεκεμβρίου, όταν οι γερμανικές 
δυνάμεις άρχισαν να συρρέουν στην 
ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων 
από την Πάτρα, το Αίγιο, τον Πύργο 
και την Τρίπολη. Στο διάβα τους έκαι-
γαν χωριά και μοναστήρια (Μέγα Σπή-
λαιο και Αγία Λαύρα) και σκότωναν άο-
πλους πολίτες και μοναχούς.

Στις 9 Δεκεμβρίου έφθασαν στα 
Καλάβρυτα, δημιουργώντας ένα 
ασφυκτικό κλοιό γύρω από την πόλη. 
Καθησύχασαν τους κατοίκους, διαβε-
βαιώνοντας ότι στόχος τους ήταν απο-
κλειστικά η εξόντωση των ανταρτών και 
μάλιστα ζήτησαν από όσους την είχαν 
εγκαταλείψει να επιστρέψουν άφο-
βα πίσω στα Καλάβρυτα. Για να τους 
πείσουν ακόμη περισσότερο προχώ-
ρησαν στην πυρπόληση σπιτιών, που 
ανήκαν σε αντάρτες, και αναζήτησαν 
την τύχη των γερμανών τραυματιών της 
μάχης της Κερπινής. Έξαφνα, όμως, 

το πρωί της Δευτέρας 13 Δεκεμβρίου 
συγκέντρωσαν όλο τον πληθυσμό στην 
κεντρική πλατεία και οδήγησαν τον άρ-
ρενα πληθυσμό άνω των 13 ετών σε 
μια επικλινή τοποθεσία, που ονομαζό-
ταν «Ράχη του Καπή», ενώ τα γυναικό-
παιδα τα κλείδωσαν στο σχολείο. Στη 
ράχη του Καπή εκτυλίχθηκε τις πρώτες 
μεταμεσημβρινές ώρες η τραγωδία, 
που οδήγησε σχεδόν όλο τον άρρενα 
πληθυσμό των Καλαβρύτων στο θά-
νατο. Με ριπές πολυβόλων οι Γερμα-
νοί εκτέλεσαν τους συγκεντρωμένους, 
γύρω στους 800 ανθρώπους. Μόνο 13 
Καλαβρυτινοί διασώθηκαν και αυτοί 
επειδή είχαν καλυφθεί από τα πτώματα 
των συμπολιτών τους και οι Γερμανοί 
τους θεώρησαν νεκρούς. Το σήμα για 
την εκτέλεση έδωσε με φωτοβολίδα 
από το κέντρο των Καλαβρύτων ο ταγ-
ματάρχης Χανς Εμπερσμπέργκερ και 
επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπά-
σματος ήταν ο υπολοχαγός Βίλιμπαντ 
Ακαμπχούμπερ. Όπως αναφέρεται το 
έγκλημα ολοκληρώθηκε με την πυρπό-
ληση όλων σχεδόν των σπιτιών των Κα-
λαβρύτων. Όσον αφορά την τύχη των 
γυναικόπαιδων, αυτά σώθηκαν χάρη 
στον ανθρωπισμό ενός Αυστριακού 
στρατιώτη, στον οποίο είχε ανατεθεί η 
φύλαξή τους.

Αυτός άφησε ελεύθερη την είσοδο 
του σχολείου και διευκόλυνε την απο-

μάκρυνσή τους. Όμως, το πλήρωσε με 
τη ζωή του, αφού καταδικάσθηκε σε 
θάνατο και εκτελέστηκε. Συνολικά, κατά 
τη διάρκεια της «Επιχείρησης Καλάβρυ-
τα», οι Γερμανοί σκότωσαν 1.101 άτο-
μα, κατέστρεψαν και λεηλάτησαν πάνω 
από 1.000 σπίτια, κατάσχεσαν 2.000 αι-
γοπρόβατα και απέσπασαν 260.000.000 
δραχμές. Κανείς από τους υπευθύνους 
του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων 
δεν λογοδότησε στη Δικαιοσύνη. Ο 
στρατηγός Λε Ζουίρ πέθανε αιχμάλω-
τος των Σοβιετικών το 1954, ο Εμπερ-
σμπέργκερ σκοτώθηκε στο Ανατολικό 
Μέτωπο και ο Ακαμπχούμπερ πέθανε 
στην Αυστρία το 1972, σε ηλικία 67 
ετών. Μόνο ο κατοχικός στρατιωτικός 
διοικητής της Ελλάδας, στρατηγός Χέλ-
μουτ Φέλμι (1885-1965), καταδικάσθη-
κε το 1948 σε κάθειρξη 15 ετών από το 
Δικαστήριο της Νυρεμβέργης για όλα 
τα εγκλήματα πολέμου του Γ' Ράιχ στην 
Ελλάδα, αλλά μετά από τρία χρόνια 
αφέθηκε ελεύθερος.

Στις 18 Απριλίου του 2000, ο τότε 
Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας, Γιοχάνες Ράου 
(1931-2006), επισκέφτηκε τα Καλάβρυ-
τα και εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για 
την τραγωδία. Εντούτοις, δεν ανέλαβε 
την ευθύνη εξ ονόματος του γερμανι-
κού κράτους και δεν αναφέρθηκε στο 
ζήτημα των αποζημιώσεων.

 Στη ράχη του Καπή εκτυλίχθηκε τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες η τραγωδία, που οδήγησε σχεδόν όλο 
τον άρρενα πληθυσμό των Καλαβρύτων στο θάνατο. 
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Αφιέρωμα

Το Θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ” πλωτό Ναυτικό Μουσείο

«Θ/Κ Γ. Αβερωφ»
«απο την επίσκεψη του κοινού 

στη Θεσσαλονίκη το 2017»

Από το 1957 μέχρι το 1983, το 
Θωρηκτό παρέμεινε πρυμνοδετημέ-
νο στον Πόρο. Το 1984 το Πολεμικό 
Ναυτικό αποφάσισε να το αναγεννήσει. 
Μετά από περίπου τριάντα χρόνια στο 
περιθώριο, το Θωρηκτό ξεκίνησε τη 
νέα του πορεία. 

Την ίδια χρονιά το πλοίο ρυμουλκή-
θηκε από τον Πόρο στο Φάληρο, όπου 
άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασής 
του. Το μέγεθος της δαπάνης για τη 
σταθεροποίηση – αποκατάσταση από 
το 1985 μέχρι σήμερα είναι μεγάλο και 
ένα μεγάλο μέρος των δαπανών προήλ-
θε από δωρεές ιδιωτών, οι σημαντικό-
τερες των οποίων ήταν της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της οικογένειας Λάτση 
και του Ιδρύματος Ωνάση.

Σήμερα το πλοίο-μουσείο «Γ. Αβέ-

ρωφ» αποτελεί ιερό μνημείο που τιμώ-
νται όλοι οι πεσόντες του Πολεμικού 
Ναυτικού που υπηρέτησαν και έπεσαν 
για την πατρίδα. Είναι ένα ζωντανό κει-
μήλιο, είναι η Ναυαρχίδα όλων των 
Ελλήνων που διδάσκει την ένδοξη Ελ-
ληνική Ναυτική Παράδοση, τον ηρωι-
σμό και την αρχοντιά των Ελλήνων. Το 
Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό 
«Γ. Αβέρωφ» αποτελεί εδώ και χρόνια 
μια δραστήρια εκπαιδευτική κοινότητα 
με καθημερινές επισκέψεις σχολείων, 
ιδρυμάτων, οργανισμών, καθώς και πλή-
θους ιδιωτών. Με τις επισκέψεις αυτές 
πραγματοποιείται και η δεύτερη πτυχή 
του οράματος του δωρητή, που ήθελε 
το πλοίο, παράλληλα με τον εθνικό του 
σκοπό, να εκπληρώνει και εκπαιδευτική 
αποστολή.

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ανακαίνιση του Θωρηκτού “Αβέρωφ”
για την επανέκθεση των αντικειμένων του!

Νέες και παλιές, γνωστές και άγνωστες ιστορίες θα αφηγηθεί το ιστορικό Θ/Κ Γ. 
ΑΒΕΡΩΦ, ύστερα από την αναβάθμιση των χώρων του, που ανέλαβε το αρχιτεκτονικό 

γραφείο: “ARCH-MID” των συμπατριωτών μας Παράσχου Καραβατάκη και του 
Νίκου Πεσματζόγλου.

Από την καθέλκυση του, το 1910, το 
ιστορικό θωρηκτό “Γ. ΑΒΕΡΩΦ” εξέ-
φρασε και ενσάρκωσε την εμπιστοσύ-
νη και την αυτοπεποίθηση του ελληνι-
κού λαού, η οποία δικαιώθηκε με την 
εκδίωξη των Οθωμανών από την Βαλ-
κανική Χερσόνησο ύστερα από έξι αι-
ώνες, απελευθερώνοντας παράλληλα τα 
νησιά της χώρας στο Βόρειο και Ανα-
τολικό Αιγαίο με την καθοδήγηση του 
ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.

Το θωρηκτό, από τα χρόνια των Βαλ-
κανικών πολέμων, έγινε το σύμβολο της 
ελληνικότητας του αρχιπελάγους. Άμε-
σα συνδεδεμένο με την ιστορία της 
πατρίδας μας, καταγράφει διαχρονικά 
επισκεψιμότητα ως πλωτό ναυτικό μου-
σείο, κυρίως από μαθητικές – σχολικές 
ομάδες αλλά και από μεμονωμένους 
επισκέπτες, γεννώντας έντονο ενδια-
φέρον στο κοινό.

Ωστόσο, τα ιστορικά αντικείμενα του 
σκάφους εκτίθενται σε μια απλουστευ-
μένη μουσειολογική προσέγγιση, ενώ η 
λειτουργική αξιοποίηση των χώρων θα 
μπορούσε να είναι πληρέστερη.

Στο πλαίσιο αυτού παρουσιάστηκαν 
μελέτες αναβίωσης - αναβάθμισης των 
εκθεσιακών χώρων και καμπινών ως 
Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θ/Κ "ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ", ύστερα από ανάθεση 
του ΓΕΝ προς το αρχιτεκτονικό γρα-
φείο ΑRCH-MID των κ. Παράσχου Κα-
ραβατάκη & Νίκου Πεσματζόγλου.

«Υπάρχουσα μουσειολογική 
παρουσίαση»

Τα θέματα καταρχήν που θα έπρεπε 
να επιλυθούν παρουσίαζαν ιδιαίτερες 
δυσκολίες, τόσο στη λειτουργικότητα 
των χώρων όσο και στις εγκαταστάσεις 
και του εξοπλισμού του για να παρα-
μείνουν ως έχουν, και τούτο διότι ήταν 
ήδη εκθεσιακά στοιχεία του εσωτερι-
κού κελύφους του σκάφους.

Τώρα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η 
πυκνή ροή επισκεπτών, με παράδειγμα 
την αθρόα προσέλευση του κοινού στη 
Θεσσαλονίκη, όταν το 2017 περίπου 
140 χιλιάδες άνθρωποι επισκέφτηκαν το 
ιστορικό πλοίο σε διάστημα 60 ημερών!

Το ζητούμενο ήταν:

Ανάγκη αναβίωσης του σκάφους.
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Α - ΣΤΑΔΙΟ 
Πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση 

της ιστορίας του σκάφους
Β - ΣΤΑΔΙΟ 

Να ξεκινήσουν λεπτομερείς αποτυ-
πώσεις, φωτογραφίες υπάρχουσας κα-
τάστασης κατά την διάρκεια της συντή-
ρησης του, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Στη συνέχεια να καταγραφούν ηλε-
κτρονικά όλες αυτές οι πληροφορί-
ες σε πρόγραμμα AutoCAD, ώστε να 
μπορόυμε να ελέγχουμε τα επίπεδα 
του σκάφους (κατόψεις – τομές).

Γ- ΣΤΑΔΙΟ
Να γίνουν προσεγγιστικά προσχέ-

δια (ιδεών), σε επίπεδο παρουσίασης 
στους αρμόδιους Αξιωματικούς για την 
κατ’ αρχήν προέγκριση των προτάσεων 
μας...

Αυτό ήταν και το πλέον ιδιαίτερο 
σημείο της όλης προσπάθειας μας να 
βρούμε την σωστή λύση, δηλαδή αυτή 
που ΔΕΝ θα άγγιζε τα μεταλλικά δομικά 
στοιχεία του πλοίου, των εγκαταστάσε-
ων, όπως τους αγωγούς πυροασφάλει-
ας, συναγερμού, φωτισμού κ.α.

Και αυτό διότι η structure κατασκευ-
ής του σκάφους ήταν από τα πλέον εν-
διαφέροντα εκθεσιακά στοιχεία.

Φάσεις Προσέγγισης των μελετών που θα ακολουθούσαν

Θέματα προς επίλυση
Με αυτά τα δεδομένα οι παρεμβάσεις 

μας θα έπρεπε να είναι: 
1. Απομακρυσμένες από τα δομικά 

στοιχεία του σκάφους.
2. Κυκλοφοριάκης Διαδρομής επισκε-

πτών γύρω από τα έκθεματα.
3. Φορητές συγχρόνως και σταθερές 

εκθεσιακές κατασκευές.
4. Οπτική διαμπερότητα διαφάνεια 

ώστε να μην κρύβουν τα δομικά μέρει 
του σκάφους. 

5. Αντικραδασμικά για την στήριξη 
των εκθεσιακών κατασκευών στην περί-
πτωση πλεύσης.

6. Βραδυφλεγή επιλεγμένα υλικά σε 
κίνδυνο φωτιάς.

7. Χρωματική απόδοση, ώστε να συ-
νάδει με την παλαιότητα - Αναβίωση.

8. Κατανομή εκθεμάτων σε συνεργα-
σία με τους υπεύθυνους Αξιωματικούς.

α. Κατά κατηγορία
β. Μέγεθος 
γ. Ευθραυστότητα κ.λ.π.

9. Φωτισμός: Υπήρξε ιδιαίτερη προ-
σοχή στην ανάδειξη των εκθεμάτων 
μέσω του φωτισμού 
(Άμεσος- Έμμεσος).

10. Ήχος και μετάφραση κατά την 

«Κατάστημα Αναμνηστικών ειδών» «Οπτική διαμπερότητα των προθηκών»

«2.Κυκλοφοριακή Διαδρομή επισκεπτών

είσοδο του επισκέπτη θα έπρεπε να 
ακολουθείται μια προκαθορισμένη επι-
δαπέδια χρωματική διαδρομή, ένω πα-
ράλληλα θα τον συνοδεύει και ήχος της  
μηχανής του σκάφους εν κινήσει.

«1. Προθήκες διαμπερείς»
«2. Κυκλοφοριακή Διαδρομή»
«4. Οπτική διαμπερότητα»
«8. Κατανομή εκθεμάτων»

«Ομάδα μελέτων Arch-Mid» 
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Το τελικό αποτέλεσμα 

Ο βασικός στόχος της Αναβάθμισης 
– Αναβίωσης των χώρων και της επα-
νέκθεσης των αντικειμένων του Θωρη-
κτού Αβέρωφ, είχε επιτευχθεί! 

Παρουσίαση της όλης μελέτης έγι-
νε τον Σεπτέμβριο του 2018 επι του 
πλοίου με την προσέλευση ανώτερων 
αξιωματικών ΓΕΝ και του Κυβερνιτή με 
απόλυτη επιτυχία. 

« Κατά την παρουσίαση των οριστι-
κών μελετών», δηλαδή την συλλογική 

διάσωση της μνήμης και της ιστορίας 
που αφορά τόσο το ίδιο το πλοίο όσο 
και την ζωή του ιστορικού ναυάρχου 
Παύλου Κουντουριώτη, του κυβερνήτη 
του αντιπλοιάρχου Σοφοκλή Δούσμανη 
και των αξιωματικών του πλοίου.

 Μετά την έρευνα της υπάρχουσας 
κατάστασης:

«Επιβράβευση από τον τότε αρχηγό 
του ΓΕΝ κ. N. Τσούνη για την μελέτη 
αναβίωσης του Θ/Κ  Γ. ΑΒΕΡΩΦ».

«Πρόταση»

« Κατά την παρουσίαση των οριστικών μελετών »

Λαογραφία 

Η Λεσβιακή θυμοσοφία και... ο Γενάρης

Γράφει ο Στρατής Α. Μολίνος

Νέα χρονιά, 2023. Καλορίζικη!
Ο Χριστός γεννήθηκε εν Βηθλεέμ 

τη πόλει, μέσα σε φαντασμαγορίες και 
υπερβολικούς πανηγυρισμούς κάθε 
μορφής, ο Αη-Βασίλης κατάκοπος από 
τις μοιρασιές πήγε για ξεκούραση, οι 
καλικάντζαροι πήραν των ομματιών 
τους και χώθηκαν στα βάθη της γης για 
να ξαναρχίσουν το ροκάνισμα του δέ-
ντρου, τα παιδιά χάρηκαν με τα δώρα 
τους και τώρα ξανάγιναν σκολιαρούδια, 
τα φώτα σβήσανε!

Μ’ άλλα λόγια έπεσε η αυλαία η μιας 
μεγάλης, φασαριόζικης και πομπώδους 
παράστασης και η κατακλείδα είναι επί 
το λαϊκότερον «κάθε κατεργάρης στον 
πάγκο του». Ετσι, ξανοίγεται μπροστά 
μας διάπλατη η αρένα με τους δώδεκα 
μήνες σε παράταξη, με τις συνηθισμέ-
νες έγνοιες και ερωτηματικά που περ-
νούν απαρατήρητα σχεδόν μπροστά 
από την αισιοδοξία των χαμογελαστών 
όμως γίνονται φόβητρα για τους σο-
βαροφανείς και τους απαισιόδοξους. 
Covid, ακρίβεια, αισχροκέρδεια, εθνι-
κές εκλογές, προκλητικότητα από τους 
γείτονες, με τελευταίο το ενεργειακό, 
φρούτα φύρδην-μίγδην στο ίδιο πανέ-
ρι. Ίσως και κάποια άλλα χαμηλότερης 
επήρειας. Κι έτσι αρχίζει ο προβλημα-
τισμός και η σκοτούρα!

Η πάνσοφη λαϊκή θυμοσοφία όμως, 
πανταχού παρούσα, ζωντανή και εκφρα-
στική με τον τρόπο της, χρόνια τώρα 
επεμβαίνει και πασχίζει να δώσει απα-
ντήσεις στα θέματα που πιο πάνω αρα-
διάστηκαν, να δώσει λύσεις τέλος πά-
ντων, να συμπαρασταθεί στον άνθρωπο:

Αρρώστιες;

 «Το κρύο του Γενάρη στέλνει πολλούς 
στον Άδη».

Προσοχή, λοιπόν! Ας παίρνουμε τα 
μέτρα μας κι ας μη γελιόμαστε. Ο ξε-
νόφερτος ιός και οι άλλες «ιώσεις» και-
ροφυλακτούν, μας γυροφέρνουν. 
Δεν κοστίζει πολύ μια επαγρύπνηση.

Ακρίβεια; 
«Γενάρης μήνας πλάκωσε κοντά το κα-
λοκαίρι».

Παρηγοριά στον άρρωστο θ’ απα-
ντούσε μιαν άλλη παροιμία. Το μήνυμα 
εν τούτοις είναι υπομονή, στωϊκότητα. 
Ο άνθρωπος είναι δυνατός για να υπο-
μένει, να βγαίνει παλικάρι.

Αισχροκέρδεια:
Πέρασε η εποχή της. Ό,τι αισχρά απο-
κτήθηκε ανάλογα με τις περιστάσεις, 
τέλειωσε. 

Εθνικές εκλογές:
Η λαογραφία δεν ασχολείται με παρό-
μοια θέματα.
Θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας.
Γειτονική προκλητικότητα: 
«Μαρτιού χιουνιές, λαγού πουρδιές».
Σαφές και κατανοητό, συνοδευόμενο 
πάντα με ψυχραιμία και εγρήγορση.

Ενεργειακό:
«Το Γενάρη μήνα, αν θες να ζεσταθείς, 
πίνε, τρώγε, τρέχα, κι έπειτα να κοιμη-
θείς». 

Απλές ρήσεις-συμβουλές βγαλμένες 
από τη συσσωρευμένη λαϊκή φιλοσο-
φία -την χαρακτηρίζουμε και θυμοσο-
φία- την πείρα, τα επαναλαμβανόμενα 
φυσικά φαινόμενα, τη διορατικότητα 
του απλού ανθρώπου να ανακαλύψει 
κάποιαν αλήθεια διαχρονική. Αίσιον και 
ευτυχές το 2023!
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Επιστήμη

Το σύνδρομο Long-Post COVID

Γράφει η Εύη Γογγολίδου*

Ο όρος Long-Post COVID αναφέρε-
ται πλέον από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας ως μετά τον COVID-19 και 
ορίζεται ως μια κατάσταση που εμφα-
νίζεται σε άτομα με ιστορικό πιθανής 
ή επιβεβαιωμένης λοίμωξης SARS CoV-
2, συνήθως 3 μήνες από το COVID-19 
και με συμπτώματα που διαρκούν του-
λάχιστον 2 μήνες και δεν μπορούν να 
εξηγηθούν με εναλλακτική διάγνωση. 
Ενώ αυτός ο ορισμός λαμβάνει υπόψη 
την διατήρηση των συμπτωμάτων για 
περισσότερο από δύο μήνες, μια μετα-
ανάλυση 18 μελετών που περιελάμβα-
ναν 8.591 επιζήσαντες COVID-19 με 
συμπτώματα μετά τη νόσο που επιμέ-
νουν για τουλάχιστον 12 μήνες, διαπί-
στωσε ότι κόπωση/αδυναμία, δύσπνοια, 
αρθρομυαλγία, κατάθλιψη/άγχος, απώ-
λεια μνήμης/δυσκολίες συγκέντρωσης 
και αϋπνία ήταν τα πιο διαδεδομένα 
συμπτώματα κατά την παρακολούθηση 
ενός έτους. Ωστόσο, στη μετα-ανάλυ-
ση, η πλειονότητα των μελετών που 
συμπεριλήφθηκαν (13) ήταν από νο-
σηλευόμενους ασθενείς και τα μεγέθη 
του δείγματος κυμαίνονταν από 51 έως 
2433 με διάμεσο 146.

Σε άλλη μελέτη, οι ερευνητές συμπε-
ριέλαβαν ασθενείς με όλα τα επίπεδα 
σοβαρότητας της νόσου, εκείνους με 
ασυμπτωματικές και συμπτωματικές 
λοιμώξεις καθώς και μια ομάδα σύγκρι-
σης ατόμων που ανέφεραν ότι δεν είχαν 
μολυνθεί ποτέ από τον ιό. Τα δεδομέ-
να συλλέχθηκαν από τη μελέτη Long-
CISS, η οποία κάλεσε όλους άνω των 16 
ετών στη Σκωτία με θετικό τεστ PCR 
για COVID-19 να συμμετάσχουν. Η με-

λέτη συμπεριέλαβε επίσης μια ομάδα 
σύγκρισης μη μολυσμένων ατόμων και 
τα θετικά PCR άτομα αντιστοιχίστηκαν 
3:1 με μη μολυσμένα άτομα με βάση 
την ηλικία, το φύλο και το πεμπτημόριο 
κοινωνικοοικονομικής στέρησης βάσει 
της περιοχής. Τα δεδομένα συλλέχθη-
καν μέσω ενός διαδικτυακού ερωτημα-
τολογίου, το οποίο επαναλήφθηκε 6, 
12 και 18 μήνες μετά τη μόλυνση του 
ατόμου για να εκτιμηθεί ο βαθμός στον 
οποίο είχαν αναρρώσει. Το ερωτημα-
τολόγιο αξιολόγησε 26 συμπτώματα, 
περιορισμούς σε 7 δραστηριότητες 
καθημερινής διαβίωσης και ποιότητας 
ζωής που σχετίζονται με την υγεία και 
τη νοσηλεία και αξιολόγησε την ανάρ-
ρωση ως πλήρη, μερική ή καθόλου (δη-
λαδή, δεν έχει αναρρώσει).

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνο-
λικά 96.238 άτομα με μέση ηλικία τα 
45 έτη (60,9% γυναίκες), εκ των οποίων 
31.486 είχαν συμπτωματικό COVID-19, 
1.795 ασυμπτωματική λοίμωξη και 
62.957 που δεν είχαν ποτέ μολυνθεί. 
Συνολικά 3.744 άτομα παρείχαν δεδο-
μένα για την κατάσταση ανάρρωσής 
τους στους 6 και 12 μήνες. Μετά από 
6 μήνες, το 8% ανέφερε ότι δεν είχε 
αναρρώσει και το ποσοστό αυτό πα-
ρέμεινε αμετάβλητο στους 12 μήνες. 
Επιπλέον, το 45% και το 46% δήλωσαν 
ότι ανάρρωσαν πλήρως στους 6 και 12 
μήνες αντίστοιχα. Είναι ενδιαφέρον 
ότι ένα παρόμοιο ποσοστό ανάρρωσε 
μόνο μερικώς στους 6 και 12 μήνες 
(47% και 46% αντίστοιχα). Μόνο 197 
άτομα παρείχαν δεδομένα στους 12 
και 18 μήνες και από αυτά, το 11% ανέ-

φερε ότι δεν είχε αναρρώσει πλήρως 
και στα δύο χρονικά σημεία, ενώ ένα 
ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό (51%) 
δήλωσε ότι ανάρρωσε μερικώς στους 
12 και 18 μήνες.

Τα άτομα που ανέφεραν ότι ήταν 
συμπτωματικά ανέφεραν σημαντικά 
μεγαλύτερη δυσκολία σε 6 από τις 7 
καθημερινές δραστηριότητες, συμπε-
ριλαμβανομένου του περπατήματος/
περιήγησης, της άσκησης ή του αθλη-
τισμού και των δουλειών του σπιτιού.

Οι συμπτωματικοί συμμετέχοντες 
ανέφεραν επίσης ορισμένα συμπτώμα-
τα κατά την παρακολούθηση, από τα 
οποία τα υψηλότερα ήταν αλλαγές στη 
γεύση και την όσφρηση. Παράγοντες 
που σχετίζονται με την έλλειψη πλή-
ρους ανάρρωσης ήταν η πιο σοβαρή 
αρχική μόλυνση, η λευκή εθνικότητα και 
οι προϋπάρχουσες παθήσεις υγείας.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι 6-18 μήνες μετά τη συμπτω-
ματική λοίμωξη με COVID-19, οι ενήλι-
κες διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο από 
ποικίλα συμπτώματα και αρνητικό αντί-
κτυπο στις καθημερινές δραστηριότη-
τες που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν. 

Η Ελληνική Ένωση ατόμων που πά-

σχουν από τις μακροχρόνιες συνέπειες 
του Covid-19 είναι μια ένωση ασθε-
νών που ξεκίνησε από την σελίδα του 
Facebook Long Covid ελληνική ομάδα 
υποστήριξης, μια σελίδα που πρωταρ-
χικό στόχο είχε να γίνει ένας τόπος 
συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών 
μεταξύ ανθρώπων που είχαν νοσήσει 
από Covid και δεν είχαν αναρρώσει, 
αλλά και ένας τόπος ενημέρωσης των 
ιατρών για την πληθώρα των προβλημά-
των που αντιμετωπίζει αυτή η κατηγο-
ρία ασθενών. Η ομάδα και κατ’ επέκτα-
ση η ένωση γρήγορα έγινε μέρος του 
ευρωπαϊκού οργανισμού Long Covid 
Europe και του οργανισμού Long Covid 
Kids, με συμμετοχή σε συνομιλίες με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αν 
υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχετε το 
σύνδρομο Long-Post COVID, μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο 
https://longcovidgreece.gr/

*Πηγή δεδομένων-Hastie CE et al. Outcomes 
among confirmed cases and a matched 
comparison group in the Long-COVID in Scotland 
study. Nature Communications, 2022.

*Η Παρασκευή Γογγολίδου είναι αναπληρώτρια 
καθηγήτρια στην Μοριακή Γενετική στο Πανεπι-
στήμιο του Γουλβερχάμτον (Ηνωμένο Βασίλειο)

Long Covid
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Οδοιπορικό στη Λέσβο

Ο καθολικός ναός της Μυτιλήνης

Στην καρδιά του ιστορικού κέντρου 
της Μυτιλήνης και επί της οδού Ερμού 
βρίσκεται ο Καθολικός Ιερός Ναός Με-
ταστάσεως της Θεοτόκου.

Η παρουσία της Καθολικής κοινότη-
τας στη Μυτιλήνη έρχεται στο δεύτερο 
μισό του 14ου αιώνα, όταν υπήρξε επι-
γαμία της αδελφής του βυζαντινού αυ-
τοκράτορα, Μαρίας Παλαιολογίνας με 
τον Γενουάτη Φραγκίσκο Γατελούζο, ο 
οποίος εγκαταστάθηκε στο νησί μαζί 
με τη φρουρά του. Οι τότε λατρευτι-
κές δραστηριότητες στεγάζονταν στον 
δισυπόστατο Ναό του Επάνω Κάστρου 
που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάν-
νη τον Πρόδρομο. Οι θετικές για τους 
Έλληνες οικονομικές συνθήκες και η 
παραχώρηση προνομίων προς αυτούς, 
στο τέλος του 18ου αιώνα έφεραν στο 
νησί αρκετούς Ευρωπαίους. Για να ευ-
νοηθεί η διατήρηση της πίστης και των 
χριστιανών Καθολικών σε έναν χώρο, 
όπου συμβίωναν με Μουσουλμάνους 
και Χριστιανούς Ορθόδοξους, η ηγεσία 
της Καθολικής Εκκλησίας εγκατέστησε 
στο νησί μοναχικά τάγματα. Ο Ιερός 
αυτός Ναός χτίστηκε το έτος 1844. 
Ανήκε στους Μοναχούς Φραγκίσκα-
νούς, οι οποίοι οικοδόμησαν στην πόλη 
της Μυτιλήνης την Ιερά Μονή τους το 
ίδιο έτος. Αποτελούσε “το Καθολικό” 
της Μονής, λειτουργούσε όμως και ως 
Ενοριακός Ναός για την πνευματική 
εξυπηρέτηση της Καθολικής κοινότη-
τας, την οποία αποτελούσαν κατά πλει-
ονότητα Ιταλοί και Γάλλοι πολίτες, που 
ζούσαν και εργάζονταν στη Λέσβο. Το 

Μοναχικό Τάγμα των Φραγκισκανών 
μοναχών λειτουργούσε επίσης και σχο-
λείο στην πόλη της Μυτιλήνης.

Ο Ναός ανακατασκευάστηκε δύο 
φορές. Την πρώτη φορά μετά από μία 
μεγάλη φωτιά, η οποία συνέβη το έτος 
1851 και τη δεύτερη το έτος 1867 εξαι-
τίας της Μεγάλης ζημίας που υπέστη 
από τον σεισμό. Οι εργασίες για την 
επισκευή του χρηματοδοτήθηκαν από 
την πριγκίπισσα Αnnε De Lusτignan,η 
οποία επίσης χρηματοδότησε και την 
αγορά γης για τη δημιουργία νεκροτα-
φείου για την ταφή των χριστιανών Κα-
θολικών στην περιοχή “Βουνάρι”, όπου 
όμως σήμερα δεν υπάρχει τίποτα που 
να μαρτυρά την ύπαρξή του.

Η Καθολική Εκκλησία της Μυτιλήνης, 
πριν από το 1931, διοικητικά ανήκε 
στην Καθολική Επισκοπή της Σμύρνης. 
Μετά την ενσωμάτωση της νήσου Λέ-
σβου στη μητέρα Ελλάδα, με απόφαση 
της Αγίας έδρας της Ρώμης η Καθολική 
Εκκλησία της Μυτιλήνης ανήκει διοικη-
τικά στην καθολική Επισκοπή Χίου. Το 
έτος 1979 Ιερά Μονή των Φραγκισκα-
νών στη Μυτιλήνη ανέστειλε τη λειτουρ-
γία της και το κτιριακό συγκρότημα της 
εκτός του Ναού, του σκευοφυλάκιου 
και μικρού κήπου, πωλήθηκε σε ιδιώτες 
του νησιού. Μέχρι σήμερα στο Ναό 
φυλάσσεται και μέρος των ιερών λει-
ψάνων του Αγίου Βαλεντίνου προστάτη 
των απανταχού ερωτευμένων, από τις 
14 Φεβρουαρίου του 2014.

Ο Ναός είναι μονόχωρος με το Ιερό 
Βήμα με την μαρμάρινη Αγία Τράπεζα 

Γράφει η Χριστίνα Λούπου
(αρχαιολόγος)

-κατά λατινικό πρότυπο- υπερυψωμέ-
νο από τον κυρίως ναό. από τον οποίο 
διαχωρίζεται από υψηλό τόξο που στο 
ανώτερο τμήμα του κοσμείται στις 
2 απόληξεις με δύο σαλπίζοντες αγ-
γέλους εξαιρετικής τέχνης. Τέσσερα 
μαρμάρινα υποστυλώματα (παραστά-
δες) με επίστεψη Ιωνικού κιονόκρανου 
στηρίζουν την υπερκείμενη αετοματι-
κή κατασκευή, ενώ αγάλματα μέσα σε 
κόγχες κοσμούν τον δυτικό τοίχο πλαι-
σιώνοντας την εικόνα της Θεοτόκου 
που δεσπόζει στο κέντρο του Ιερού. 
Αντίστοιχα η οροφή του Ιερού κοσμεί-
ται με οροφογραφία με την εικόνα της 
Ανάληψης της Παναγίας. Το σύνολο 
του ζωγραφικού διακόσμου είναι δυτι-
κής τεχνοτροπίας και καλής τέχνης. με 
απαλές φωτοσκιάσεις στα εικονιζόμε-
να πρόσωπα. Επαναλαμβανόμενα στα-

μπωτά φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα 
λειτουργούν ως πλαίσια των παραστά-
σεων, αναπτυσσόμενα και στις κάθε-
τες τοιχοποιίες, οι οποίες ήταν  αρχικά 
μονόχρωμες. Οι τόνοι γκρι χρώματος 
που έχουν χρησιμοποιηθεί “δένουν” 
αρμονικά με το μαρμάρινο δάπεδο του 
Ναού με ασπρόμαυρο ζατρίκιο. Το 
1999 οι κάθετες τοιχοποιίες επικαλύ-
φθηκαν με λευκό χρώμα. το οποίο απο-
μακρύνθηκε το 2012-13, παράλληλα με 
την πλήρη αποκατάσταση του συνόλου 
των οροφογραφιών και τοιχογραφιών 
με ενέργειες της τοπικής περιφερεια-
κής υπηρεσίας του υπουργείου πολιτι-
σμού.

Πρόκειται για Θρησκευτικό κτίσμα 
χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο 
Πολιτισμού ως Μνημείο χρήζον ειδικής 
προστασίας.

Λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου
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Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

Οδυσσέας:

Αλυσόδεσε τη θάλασσα
Αστροθύτης του χρόνου
κυλούσε τις μέρες του

ανάμεσα
στη Σκύλα και τη Χάρυβδη.

Σχίζοντας τις νύχτες
πέρασε από πέλαγα

αγέρινος.
Έντυσε τον ωκεανό

με το λευκό του πουκάμισο.

Δάφνη, πικρό χαμόγελο
της άνοιξης, φώναξε,

Συλλογίζομαι τη θύελα.
Σκορπώ τους γιούς μου στα πέρατα.

Ποια νύχτα θα σπείρουμε
τα πέλαγα;

Με τι καρδιά θ’ ακούσουμε
τους κτύπους των Ουρανών;

Στρατής Γιαννίκος

Θαλασσιά μου!
Από παιδί αγαπούσα την γειτονοπούλα,
με τo βαθύ γαλάζιο στα μάτια.
Κι ήμουν τυχερός, γιατί παντρεύτηκα,
για όλη μου τη ζωή,
αυτήν που αγάπησα από παιδί,
γιατί άλλοι απόμειναν με τον καημό,
πως παντρεύτηκαν μιαν άλλη,
απ΄αυτήν που αγαπούσαν.
Κι η πρώτη μου αγάπη,
σαν την Πηνελόπη,
μου έμεινε πιστή κι όταν εγώ πάλευα
με τους Κύκλωπες και τους Λαιστρυγόνες
κι όταν περιπλανιόμουνα σε ξένες 
αγκαλιές, στα παλάτια της Καλυψώς και 
της Κίρκης.
Κι όταν ξαναγυρνώ,
κάθε φορά, κι από μιαν Οδύσσεια,
η πρώτη μου αγάπη μ΄ αγκαλιάζει,
όπως η μάνα το ξενιτεμένο της παιδί,
και με τα φωτεινά τα μπλε τα μάτια της
ψάχνει, μέσα από τις ρυτίδες μου,
να διαβάσει όσα με πίκραναν στην 
ξενιτειά.
Κι όταν λέω, γυναίκα, μάνα μου
κι αδερφή μου, γέρασα, μη με κοιτάς,
 με τα φωτεινά τα μπλε τα μάτια σου,
χαμογελά και με μαλώνει:
«μην κοιτάς τις ρυτίδες σου∙
να κοιτάζεις μόνο τα μάτια μου
και να λες,οι μέρες της νιότης μου 

είναι μπροστά μου!
Κι όταν μαύρο, από την κάπνα,
το δάκρυ σου κυλά, στα αυλάκια των 
ρυτίδων σου, να τα στεγνώνεις
με το λευκό πανί,
που ξεπροβάλλει από τον Λογαρά.
Και μην κοιτάς πίσω σου
να κοιτάς μπροστά
και να ξεπλένεις την κάπνα
και την στάχτη,
που σκοτείνιασαν τα μάτια σου,
μέσα στο απέραντο γαλάζιο
των ματιών μου.
Και να θυμάσαι: θα είμαι πάντα εδώ
και θα σε περιμένω,
η Πηνελόπη σου,
γυναίκα και ερωμένη σου,

η Βατεριανή γαλαζομάτα σου»!
Βασίλης Ψαριανός

Στα σκαλοπάτια του 
σπιτιού μου.
Στα σκαλοπάτια του σπιτιού όπου 
γεννήθηκα,
Ήρθα ένα λιόγερμα καλοκαιριού, να 
κάτσω.
Tων περασμένων νοσταλγός αγιάτρευτος,
Έτσι για λίγο, να συλλογιστώ, να 
ξαποστάσω.
Όσα στο διάβα της ζωής μου και αν 
πέρασα,
Ήρθαν εκεί μπροστά μου και αραδιαστήκαν
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Κι άρχισαν ξαφνικά να μου φωνάζουνε,
πως κι αν περάσανε, ποτέ  δεν ξεχαστήκαν.
Παιδιά, στη σκάλα αυτή, κάθε που έβρεχε,
Και δε μπορούσαμε στο δρόμο να 
χαρούμε,
Σαν σμάρι στη κυψέλη, μαζευόμασταν.
Με τρίλιζα και παραμύθια να τη βρούμε!
Κάθε πρωί για το σχολειό, πάντα όταν 
ξεκίναγα.
Με πόνο τα κατέβαινα, αργά! Ναι, ένα ένα.
Το μεσημέρι όμως, πεινασμένος καθώς 
γύρναγα,
Τρεχάτος τα ξεπήδαγα, δυο δυο τους  
μαζεμένα!
Αργότερα, τα βράδια, αργά σπίτι σαν  
γύρναγα
Τ’ ανέβαινα σιγά σιγά σαν να ‘μουν γάτα.
Μη τύχαινε, αλίμονο, τους γέρους μου 
και ξύπναγα.
Γιατί τότε θα τ’ άκουγα χοντρά μα και 
σταράτα!
Κι όταν μια μέρα η καρδιά, για μια 
μικρούλα χτύπησε.
Στη σκάλ’ αυτή καθίσαμε, κάποια βραδιά 
κι οι δυο μας.
Κι η σκάλα, ότι και αν άκουσε, ποτέ γι’ 
αυτό δε μίλησε!
Μια και το γνώριζε πως ήταν όνειρο τρελό, 
καταδικό μας.
Μα ήρθ’ η μέρα που ’πρεπε τη σκάλα μου 
ν’ αφήσω.
Και για σπουδές στη ξενιτιά, μακριά της 
να βρεθώ.
Τότε όρκο της έκανα βαρύ, πως  θα 
ξαναγυρίσω.
Και πως στα σκαλοπάτια της θα 
ξαναξαπλωθώ.

Η αδυσώπητη όμως ζωή, μας πάει και 
μας φέρνει,
Σαν το βοριά όταν φυσά, τα φύλλα τα 
ξερά.
Και πριν το καταλάβουμε, στα δίχτυα της 
μας δένει.
Και σ’ άλλα μέρη άγνωστα, μια μέρα μας 
πετά.
Εκεί οι μέρες μας περνούν  και φεύγουνε 
τα χρόνια.
Κι ένα πρωί, ω! τι κακό, με έκπληξη κοιτάς.
Πως τα μαλλιά σου, δυστυχώς γεμίσανε 
με χιόνια!
Τότε μονάχα σκέπτεσαι τον όρκο σου, 
που πρέπει να κρατάς.
Έτσι το αποφάσισα και γύρισα μια μέρα.
Και σαν παλιά, ξανάκατσα στο πρώτο 
της σκαλί.
Κι ανάσανα αχόρταγα το γνώριμο αγέρα,
που με μεθούσε πάντοτε, σαν ήμουνα 
παιδί
Τα σκαλοπάτια μέτρησα. Δεν έλειπε 
κανένα.
Κάθε σκαλί, μια θύμηση. Τ’ άλλο, μια 
ζαβολιά.
Κι ας ήταν όλα πέτρινα, μιλούσανε σε 
μένα,
και τα παλιά μου θύμιζαν κι ας μην είχαν 
μιλιά!
Καλότυχος εκείνος, που μπορεί μια μέρα 
ν’ αντικρίσει
το πατρικό το σπίτι του, την πρώτη του 
φωλιά.
Τι κι αν το δάκρυ σαν φωτιά απ’ τα μάτια 
του κυλήσει;
Σαν περιστέρι, μέσα του φτεροκοπάει η 
καρδιά!

Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

Κοιμωμένη
Στον Χαλεπά
Μαρμάρινο το βλέμμα της
κι όχι μαρμαρωμένο
η κόρη γέρνει ανάλαφρα
χάνεται στ’ όνειρό της
λιτό στεφάνι η κώμη της
το χέρι της γερμένο
ένα σταυρό κρατά σφιχτά
λάμπει το μέτωπό της.
Με της ψυχής την δύναμη
και του Θεού το χέρι
τον θάνατο εσμίλεψες
και την ζωή μαζί,
μια νέα που ταξίδεψε
στ’ αλλοτινά τα μέρη
μα γύρισε στον τόπο της

κοντά σε μας να ζει.

 Γιώργος Μεταξάς

Ο ποιητής μαζεύει
Τις επικίνδυνες λέξεις
Γι’ αυτό κάποτε
Εκρήγνυται
Κάτι θέλω να πω
Έτσι ασκούμαι
Στη σιωπή
Ανάμεσα σε δυο στίχους
Ξαποσταίνω
Είναι μακρύς ο δρόμος της ποίησης.
Ω! κι αυτό έχει ειπωθεί

Μήπως πρέπει ν’ αυτοκτονήσω
Με την πένα μου;

Αριστείδης Καλάργαλης

Απόπλους
Του προορισμού μας ήρθε η στιγμή
και η σειρήνα στο καράβι αφέτης
όλων μαζί και του καθένα ξεχωριστά
τις προσδοκίες
το ταξίδι να ανταμείψει,
για τους ορίζοντες που ανοίγονται εμπρός 
μας.
Καθώς η πλώρη τα νερά του Αιγαίου σκίζει
το λιμάνι πίσω σου μακραίνει
κι η εικόνα του απ’ τα μάτια σου θαμπώνει,
όλο και σκέφτεσαι εκείνο το ταξίδι
που θα ‘θελες χωρίς αποσκευές
χωρίς φορτία δεσμευτικά να φύγεις
και σαν το γλάρο να ζυγίζεις τα φτερά σου
σε μια ελευθερία κερδισμένη
για τους πολλούς πόθους

που γίνονται ένα.
Ολγα Παπαδημητρίου

Ανώνυμοι πεσόντες
Περιδιαβαίνει ο νους εκείνα τα βουνά                                  
σπαρμένα που ‘ναι ηρώων κόκαλα ιερά                             
αγνώστων είναι ανδρών που βγήκαν 
απ’ το πλήθος γεμάτοι λεβεντιά και με 
περίσσιο ήθος.
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Σκεπασμένα από χώμα πέτρες και 
κλαδιά της φύσης άγρυπνοι φρουροί, 
τα φρουρούν από ψηλά οι αιώνες 
δίπλα και σιμά τους, έχουν σταματήσει 
απ’ το χαμό της λησμονιάς μακριά να τα 
κρατήσει.
Πάνω τους γραμμένα της φυλής ιδανικά                               
ιστορία, που ο χρόνος να τη σβήσει δεν 
τολμά ανώνυμοι ήρωες, θυσίας και της 
λευτεριάς του θριάμβου τα στεφάνια δεν 
έλαμψαν για ‘σας.
Ευλαβικά σκυμμένοι στης ιστορίας το 
βωμό εσείς που πέσατε, για το χρέος το 
εθνικό τη στερνή της ζωής σας δώσατε 
ρανίδα το βάθρο χτίσατε όπου στέκει η 
πατρίδα. 
Μνημείο για τον ανώνυμο έχουν 
στήσει κάθε επόμενη γενιά, να μην σας 
λησμονήσει της λευτεριάς το λάβαρο 
εσείς θα το κρατείτε εσείς, πετράδια 
λαμπερά, τη δόξα θα κοσμείτε.

Στρατής Καραβασίλης 

Σπασμένη κραυγή
Τεθλασμένες ανθρωπισμού
Οι σκόπιμα ευθείες σκέψεις μου.
Τα ξόρκια μου.
Αγλαΐζω την πηγή του φωτός.

Ξορκίζω την πηγή του πόνου.
Γι’ αυτό αναμένω στο σκοτάδι.
Εκεί που ξέρω ότι είμαι μόνος.
Για να κρύψω την μοναξιά μου.
Εκεί που η τεθλασμένη διαπερνά το άβατο
και περνά περήφανη στην απέναντι 
πλευρά…
Στην απέναντι πλευρά πάλι με την 
καθηνερινότητά μου.
Μοναδικός και περήφανος.
Μπορώ να φτάσω με ψυχή αξεθώριαστη
και να επικαλεστώ αυτάρεσκα την 
αυτοκτονία μου.
Μιλώντας για πράγματα που που θα 
ζήσουν για πάντα.
Αιώνια σαν το σκοτάδι μου.
Που με πνίγει κρατώντας με ζωντανό.
Αναζητώ μια ευθεία.
Εσκεμμένα.
Μάταια
Ίσως για να ξαναρχίσει ο κύκλος.
Αναμένοντας κάθε μέρα το ερχόμενο 
βράδυ.
Αναγνωρίστε με!

Εγώ δεν μπορώ.

Άρης Ταστάνης

Μαρία Γρηγορά-Φανή Μαρωνίτου
¨1919-1922¨
Οι εφημερίδες της Λέσβου 
αφηγούνται
Εξώφυλλο Soloup, σελ. 182
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Μυτιλήνης Μυτιλήνη 2022

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το έργο της 
Μαρίας Γρηγορά και Φανής Μαρωνίτου 
με τίτλο ̈ 1919-1922» το οποίο πραγμα-
τεύεται με πρωτότυπο τρόπο το μεγάλο 
ζήτημα της μικρασιατικής καταστροφής, 
παρεμβάλλοντας ταυτόχρονα πληροφο-
ρίες για το ρόλο που έπαιξε η Λέσβος 
εκείνη την περίοδο.

Ένα βιβλίο από αισθητικής πλευράς 
προσεγμένο, άρτιο, από δε λογοτε-
χνικής άποψης εμπεριστατωμένο, δια-
φωτιστικό. Στο έργο παρουσιάζονται 
ανταποκρίσεις που καλύπτουν τη χρο-
νική περίοδο 1919-1924 των λεσβιακών 
εφημερίδων ¨Ελεύθερος λόγος¨ και 
¨Σάλπιγξ¨, επιμελώς διαλεγμένες με τα 
σχετικά αποκόμματα κατάλληλα τοπο-
θετημένα. Τα δε συνοδευτικά κείμενα 
είναι πολύ κατατοπιστικά με σχόλια των 
συγγραφέων που αποκαλύπτουν ενδια-
φέρουσες πτυχές του θέματος.

Οι μαρτυρίες όπως εμφανίζονται στον 
τοπικό τύπο, παρουσιάζουν ταυτόχρο-
να με σαφήνεια και το ρόλο της νήσου 
Λέσβου η οποία δέχθηκε ένα τεράστιο 
κύμα ρακένδυτων, απελπισμένων προ-
σφύγων-λέγεται ότι πενήντα οκτώ χι-
λιάδες βρήκαν καταφύγιο-και ηττημένων 
στρατιωτών μας, υπήρξε δε το κέντρο 
μαζί με τη Χίο του εθνικού κινήματος 
των Γονατά-Πλαστήρα. Παράλληλα και η 
ντόπια κατάσταση ήταν απογοητευτική. 
Η στερημένη πατρίδα φαίνεται εξαι-

ρετικά δύσκολο να περιθάλψει τόσες 
χιλιάδες ψυχές και να τις βοηθήσει να 
ενσωματωθούν στην εγχώρια κοινωνία.

Το νησί προσφέρει ό,τι και όσο μπο-
ρεί.

Για την υπεύθυνη και σοβαρή αυτή 
εργασία, αξίζουν πολλά θερμά συγχαρη-
τήρια στις δημιουργούς. Μπράβο τους! 
Το βιβλίο τους θ’ αποτελέσει πολύτιμο 
κόσμημα για τις λεσβιακές και όχι μόνο 
βιβλιοθήκες.

Οι δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις 
αρχίζουν με θρίαμβο και στόμφο με την 
κατάληψη της Σμύρνης την 1η Μαϊου του 
1919. Αλλά η χαρά είναι προσωρινή, κρα-
τά λίγο. Ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος ο 
οποίος συμφώνησε με τους συμμάχους 
του η Ελλάδα να αναλάβει την «τήρηση» 
της τάξης στο σαντζάκι της Σμύρνης, 
στις 20 Νοεμβρίου του 1920 αποτυγχά-
νει στις εκλογές, ενώ οι Τούρκοι αρχί-
ζουν συστηματικά να οργανώνονται και 
εξαγριωμένοι να αντιδρούν βίαια, όπου 
τύχει, με κάθε τρόπο.

Στη μητροπολιτική πατρίδα το πολι-
τικό καθεστώς περιέρχεται στα χέρια 
ανίκανων και αφρόνων πολιτικών, με την 
παρουσία ενός πεισματάρη, άμυαλου 
και άρρωστου βασιλιά, ενώ στη Σμύρνη 
εγκαθίσταται ως ύπατος αρμοστής ο 
αντιπαθής και ιδιόρρυθμος Αρ. Στερ-
γιάδης.

Και επιμένουν να προχωρούν στα 
ενδότερα, να διασχίζουν κατακαλό-
καιρο την Αλμυρή έρημο, νηστικοί και 
καταταλαιπωρημένοι οι φαντάροι μας 
λόγω καθυστερημένων εφοδιοπομπών, 
με προορισμό πλέον ακαθόριστο. Και 
το κυριότερο! Χωρίς πια συμμάχους οι 
οποίοι, ο ένας μετά τον άλλο έστρεψαν 
τα νώτα και περιφρόνησαν την ελληνική 
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συνεχώς. Αυτό ταιριάζει στο λαό μας 
που χαρακτηρίζεται από ιστορία λαμπρή 
και ένδοξη.

Και πάλι μεγάλος έπαινος στις δημι-
ουργούς του ωραίου βιβλίου!

Στρατής Αλ. Μολίνος

Ιωάννα Πετροπούλου
“Η Σμύρνη των βιβλίων”
Συγγραφείς, μεταφραστές, 
τυπογράφοι 1764-1922”
Κέντρο Μικρασιατικών σπουδών
Αθήνα 2020

Με τη συμπλήρω-
ση 100 χρόνων από 
την Μικρασιατική κα-
ταστροφή το Κ.Μ.Σ. 
προτείνει την ευκαι-
ρία ανάκτησης της 
Σμύρνης μέσα από 
την βιβλιογραφική πα-
ραγωγή “Η Σμύρνη 

των βιβλίων”. 
Αρχικό κορμό της εργασίας απο-

τέλεσε, όπως εξηγεί η συγγραφέας 
- ιστορικός Ιωάννα Πετροπούλου, 
αποτελεί η πολύτιμη καταγραφή του 
ιατρού συλλέκτη Αθανασίου Χατζηδή-
μου (1910-1967), μιας εμβληματικής 
προσωπικότητας που γεννήθηκε στο 
Αϊδίνι, ενηλικιώθηκε στη Μυτιλήνη, 
σπούδασε ιατρική στο Παρίσι, έλαβε 
μέρος στο ισπανικό Εμφύλιο και στον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο, εργάστηκε στην 
Αθήνα ως ιδιώτης ιατρός και διευθυντής 
νευρολογίας στην Πολυκλινική Αθηνών, 
υπήρξε συνεργάτης της επιθεώρησης 
Τέχνης και συλλέκτης σπάνιων βιβλίων.

Η “Βιβλιογραφία” εξηγεί η συγγρα-
φέας, δεν συνιστά απλό άθροισμα λημ-
μάτων αλλά απομνημειώνει την ιστορία 
της πόλης στην εξελικτική πορεία της. 

«πρωτοβουλία». Μια ιστορία διηγώντας 
την να κλαίς. Τ’ αποτελέσματα είναι γνω-
στά, φρικιαστικά. Ας μην επαναληφθούν!

Είναι δίκαιο όμως να αναφερθούν 
δυο ξεχωριστά περιστατικά: Κατά τις 
αποτρόπαιες ώρες των βανδαλισμών της 
κακότυχης Σμύρνης μόνο οι Αμερικανοί 
στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες, 
και είναι άκρως τιμητικό γι’ αυτούς, έτει-
ναν χείρα βοηθείας με κάθε μέσον στους 
κατατρεγμένους κι έσωσαν όσο κόσμο 
μπόρεσαν σε …αντίθεση με τη φωνή  
Γάλλου αξιωματικού που ακούστηκε ν’ 
απευθύνεται ενθουσιώδης προς τους 
σφαγείς τσέτες:
«Le jour de gloire est arrive!»…
οι ανέκαθεν φίλοι μας Γάλλοι.

Ως κατακλείδα υπήρξε το κίνημα των 
συνταγματαρχών Πλαστήρα-Γονατά στη 
Λέσβο και Χίο με αποτέλεσμα τη δίκη 
και εκτέλεση των «Έξι». Πράξη εξιλέω-
σης και ικανοποίησης των αδικημένων.

Μα τόσοι και τόσοι βασανισμένοι, ξε-
σπιτωμένοι αθώοι, οι χιλιάδες πεσόντες 
στρατιώτες ικανοποιήθηκαν; Όχι βέβαια! 
Τούτο θ’ ακουγόταν ανεπαρκέστατο, 
ακατανόητο.

Των νεκρών μας αδελφών και στρα-
τιωτών τιμούμε κάθε χρόνο τη μνήμη, 
με κάθε τρόπο κι αυτό θα γίνεται στο 
διηνεκές, όπως κι ο σεβασμός μας στη 
δυστυχία που βίωσαν τόσοι κατατρεγ-
μένοι είναι ειλικρινής και αμέριστος. Δεν 
θα σταματήσουμε να τους θυμόμαστε, 
ούτε στιγμή.

Όμως την ίδια ώρα δεν πρέπει το 
μεγάλο αυτό συμβάν, η εκστρατεία που 
κατέληξε σε καταστροφή, να μας βαραί-
νει ως ένα εθνικό μειονέκτημα.

Ναι, γράφτηκε τότε μια ματωμένη σε-
λίδα στην ιστορία μας που δεν σβήνει. Η 
ζωή όμως δεν σταματά, εξακολουθεί σ’ 
ένα περιβάλλον ερεθισμένο, προκλητι-
κό. Η περηφάνια μας ως λαού με αρχές 
και προοπτικές, οφείλει όχι μόνο νάναι 
ψηλά, ακέραιη αλλά να ενδυναμώνεται 

Μέσα από την εκδοτική παραγωγή πα-
ρακολουθούμε την διαδικασία ανάπτυ-
ξης της πόλης, την άνοδο των μεσαίων 
στρωμάτων -εμπόρων, δικηγόρων, δη-
μοσιογράφων, δασκάλων και γιατρών 
- την άνθηση της παιδείας, τον όψιμο 
νεοτερισμό της ανάγνωσης, την διάδοση 
της ελληνικής εθνικής ιδέας. H πόλη έτσι 
που συγκροτήθηκε από μεταναστευτι-
κά πληθυσμιακά ρεύματα, αρχίζει από 
τα μέσα του 19ου αιώνα να σημειώνει 
αλματώδη πρόοδο, αφήνοντας πίσω το 
πρώτο στάδιο της λάσπης για να μετα-
τραπεί σε κοσμοπολίτικο “θερμοκήπιο 
πολιτισμού” και συγχρόνως της ιδέας 
του ελληνικού εθνικισμού.

Το πρώτο γνωστό ελληνικό βιβλίο που 
τυπώθηκε στη Σμύρνη καταγράφεται το 
1764. Μεσολαβεί 70 χρόνων σιωπή για 
να φτάσουμε στη δεύτερη καταγραφή 
το 1832 και κατόπιν στο δεύτερο μισό 
του αιώνα, όπου πραγματοποιήθηκε μια 
τόση αλματώδη ανάπτυξη οικονομίας, 
παιδείας και θεσμών, ώστε σύμφωνα με 
τα σημερινά στοιχεία να προκύπτει πως 
στη διάρκεια του 19ου αιώνα εκδόθηκε 
στη Σμύρνη το 3,7% της εκ 47.600 τόμων 
παραγωγής ελληνικών βιβλίων της εποχής.

Η “βιβλιογραφία” αποτελεί κι αλλιώς 
εργαλείο ιστορικής γνώσης. Διότι πα-
ρακολουθώντας μέσα από τα βιβλία την 
κοινωνική φυσιογνωμία των Σμυρναίων 
η σύγχρονη ιστοριογραφία κατόρθωσε, 
σύμφωνα με τη συγγραφέα, να αντιλη-
φθεί τις αποσιωπήσεις που έλαβαν χώρα 
όσον αφορά την αρχαϊκή πρώτη φάση 
της πόλης.

Επρόκειτο για μια αναμενόμενη φυσική 
αντίδραση των πρώτων νοσταλγικών μαρ-
τυριών αλλά και της ιστοριογραφίας μετά 
την καταστροφή, οι οποίες συγκάλυψαν 
τη δύσκολη πραγματική εικόνα του τόπου 
για να καλλιεργήσουν τον μύθο μιας αδι-
άλειπτης ανθοφορούσας Σμύρνης.

Θ.Α.Π.

Καίτης Μεσσηνέζη-Πλατσή
«Ελένη»
Βιωματική βιογραφία
Εκδόσεις  «Αστερίας»  
Αθήνα 2021

«Ελένη» Το ταξίδι 
μιας ζωής, η Καίτη 
Μεσσηνέζη παρου-
σιάζει μια Βιωματική  
βιογραφία, με συ-
γκινητικές απλές και  
πρωτότυπες περιγρα-
φές των γεγονότων 
που θυμάται από τα 
παιδικά της χρόνια.

Τα γεγονότα μοιρασμένα σωστά σε 15 
κεφάλαια, εξελίσσονται με αφυπνιστικές  
περιγραφές τις οποίες συμπληρώνουν  
ζωντανές εικόνες εκείνης της εποχής,  
αλλά και φωτογραφίες των ανθρώπων   
που αναφέρονται στο βιβλίο και που 
με την τοποθέτησή τους, οδηγούν τον 
αναγνώστη να γίνεται κι αυτό «αληθινό  
μέλος» των οικογενειών και των ατόμων 
που έρχονται, κινούνται, χρονολογού-
νται, δρουν, δημιουργούν και αποσύρο-
νται... Και δεν είναι μόνο τα πρόσωπα 
της οικογένειας που υπάρχουν στις 
σελίδες του βιβλίου. Στις ολοζώντανες 
μνήμες της Καίτης, βρίσκουμε ιστορίες  
και γεγονότα από την πολιτική και κοι-
νωνική ζωή της χώρας, νέα για φίλους,  
συγγενείς, που όλοι έπαιξαν έναν ρόλο  
στη ζωή της -μπορεί και ασήμαντο- που 
όμως για την ίδια όλα αυτά ήταν πο-
λύτιμα μαθήματα γνώσης και αλήθειας. 
Ο αναγνώστης δεν μένει ασυγκίνητος 
διαβάζοντας στις πρώτες σελίδες του 
βιβλίου, τις τραγικές ώρες που βίωσε 
η μικρή Ελενίτσα, όταν με το κύμα της 
προσφυγιάς ξεριζώθηκε από το Αϊβαλί 
και βρέθηκε σε τόπο διαφορετικό και 
άγνωστο. Και ενώ οι σελίδες του βιβλίου 
ανεμίζουν στον χρόνο ασυγκράτητες, 
ο αναγνώστης δυσκολεύεται να σταμα-
τήσει την ανάγνωση. Το διαβάζει χωρίς 
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Αγγελική Ράλλη 
“Μορφολογία”
Εκδόσεις Πατάκη σελ. 432 
Αθήνα 2022

Το βιβλίο είναι μια 
ξενάγηση στο χώρο της 
περιγραφής και ανά-
λυσης της μορφολογί-
ας της νέας ελληνικής 
γλώσσας σύμφωνα με 
τις τελευταίες εξελί-
ξεις της γλωσσολογι-
κής θεωρίας. Δίνονται 

πληροφορίες για τον ορισμό και τη 
δομή των λέξεων, τον εντοπισμό των 
επιμέρους συστατικών και των βασικών 
τους χαρακτηριστικών, τους κανόνες και 
τις αρχές σχηματισμού λέξεων, τα χα-
ρακτηριστικά των τριών μορφολογικών 
διαδικασιών, της κλίσης, της παραγωγής 
και της σύνθεσης, καθώς και τη σχέση 
της μορφολογίας με τους τομείς του 
λεξικού, της φωνολογίας και της σύ-
νταξης. Με σκοπό τη διαμόρφωση μιας 
βασικής προσέγγισης για τη μελέτη της 
μορφολογίας της Ελληνικής αναφέρονται 
οι σημαντικότερες θεωρητικές θέσεις 
που έχουν κατά καιρούς προταθεί από 
Έλληνες και ξένους γλωσσολόγους. 
Αντιμετωπίζοντας με κριτικό πνεύμα 
τις διάφορες απόψεις, υιοθετούνται ή 
απορρίπτονται συγκεκριμένες προτά-
σεις οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη 
μιας γραμματικής θεωρίας της ανάλυσης 
των λέξεων, ικανής να λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας. 

Το βιβλίο προορίζεται τόσο για αρχά-
ριους όσο και για προχωρημένους στην 
περιγραφή και τη θεωρία της μορφο-
λογίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εγχειρίδιο για μαθήματα γλωσσολογικής 
θεωρίας και μελέτης της Eλληνικής. 
Οδηγεί τον αναγνώστη από τις βασι-
κές αρχές της εσωτερικής δομής των 
λέξεων στα εξειδικευμένα θέματα της 

διακοπή γιατί είναι πολλά και ενδιαφέ-
ροντα αυτά που αποκομίζει και διδά-
σκεται από αυτή τη μελέτη. Ανάγλυφες 
περιγραφές τόπων, σπιτιών, οικογενειών  
και εργασιών, με κάθε λεπτομέρεια, ανα-
φορές και αναλύσεις στους χαρακτήρες 
των προσώπων, άνθρωποι σωστοί και 
δίκαιοι, γεμάτοι καλοσύνη και αλήθεια, 
άνθρωποι πονηροί του συμφέροντος και 
της αδιαφορίας. Ήθη και έθιμα περιοχών 
ζυμωμένα με τη δύναμη του χρόνου 
αναλλοίωτα και πάντα επίκαιρα. Ευχάρι-
στες συνήθειες, γιορτές με τραγούδια 
και χορούς, γέμιζαν τις ώρες της χαράς! 
Μαζί, και πλήθος με παραδοσιακές συ-
νταγές εδεσμάτων και γλυκών που είχαν 
τη σφραγίδα της εποχής και τη γεύση 
της επιτυχίας.

Το μολύβι της Καίτης τρέχει γρήγορα  
στις βιογραφικές σελίδες του βιβλίου 
«Ελένη». Είναι πολλά αυτά που είχε  
κλειδώσει, εδώ και αρκετά χρόνια στο 
μυαλό της ερμητικά, και ποτισμένα με τα 
δάκρυα της καρδιάς της, και τώρα είχε 
έρθει η ώρα που έπρεπε να τα βγάλει 
από μέσα της και να τα «ακουμπήσει» 
με σεβασμό σ’ ένα βιβλίο που ο ανα-
γνώστης θα μπορούσε διαβάζοντάς το, 
να βρει ένα κομμάτι από τη δική του 
καταλυτική πραγματικότητα, από τη δική 
του ζωή στο πέρασμά τους αφήνουν 
μόνο την λυτρωτική αλήθεια το μολύβι 
της Καίτης. Η Γλώσσα στην οποία είναι 
γραμμένο το βιβλίο «Ελένη», είναι λιτή, 
καλοδουλεμένη, και περιγραφική, χωρίς 
πομπώδεις και δυσνόητες λέξεις και 
φράσεις, και χωρίς υπερβολές στους 
διαλόγους. Στο τελευταίο μέρος του 
βιβλίου, διαβάζουμε με έκπληξη όμορφα 
ποιήματα  γεμάτα με λυρισμό και ευαι-
σθησία, όλα για την «ΜΑΝΑ», που αν 
και έχει «φύγει» από καιρό, το βελονάκι 
της και τα νήματα με τα οποία έφτιαχνε 
τα υπέροχα πλεκτά της, έχουν μείνει 
στην ίδια θέση να μιλούν τη γλώσσα της 
και ν΄απαντούν συμβουλευτικά, γλυκά 

και πρόθυμα, σε όλες τις απορίες των 
παιδιών της.

Ελένη Κονιαρέλλη -Σιακή

Καίτης Μεσσηνέζη-Πλατσή
«Ελένη»
Βιωματική βιογραφία
Εκδόσεις «Αστερίας»
Αθήνα 2021

Η ζωγράφος Καίτη Μεσσηνέζη αφήνει 
για λίγο το χρωστήρα και στέκεται στη 
συγγραφή, Μέσα από τους δρόμους της 
γραφής φέρνει στο φως παλιές καταγρα-
φές της, από τις αφηγήσεις της μητέρας 
της Ελένης.

Μέσα από την εξιστόρηση η Ελένη ξα-
ναζεί τα παιδικά της χρόνια στο Αϊβαλί, 
Κυδωνίες. Θυμάται πολλά από όσα έζησε 
στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε 
με λεπτομέρειες εντυπωσιακές. Θυμάται 
το Αϊβαλί σε εποχές όμορφες, στα νιάτα 
του, με ένα ευτυχισμένο γάμο, με παιδιά 
και επιτυχημένη δουλειά. Το θυμάται 
όμως και σε εποχές δοκιμασιών, διωγμών 
και τρόμου, μετά το 1914, όταν έφτασαν 
στο Αϊβαλί οι βαναυσότητες. Σε όλα αυτά 
συνεισφέρει η συγγραφέας, ευαίσθητη 
δέκτης αλλά και πομπός των αφηγήσεων, 
με αναμνήσεις της, σκέψεις, αναφορές, 
αισθήσεις και αισθήματα. 

Η ίδια συνθέτει τη λογοτεχνική βιογρα-
φία της Ελένης αναδεικνύοντας ιστορικές 
και ανθρώπινες καταστάσεις που μας 
απασχολούν και μας ενδιαφέρουν πάντα. 
Το αφήγημα αρθρώνεται σε τέσσερα 
μέρη. Αρχίζει από τον τόπο όπου ξεκινά 
η ιστορία της οικογένειας, το Αϊβαλί. Εκεί 
γεννιέται η Ελένη το 1910 κα μεγαλώνει 
χωρίς το χάδι της μάνας. Συνεχίζεται με 
τους ανηλεείς διωγμούς των Νεότουρκων 
εναντίον των Ελλήνων των μικρασιατικών 
παράλιων. Οι διωγμοί άρχισαν με τις θη-

ριωδίες που έγιναν στις Φώκιες το 1914. 
Λίγα χρόνια μετά ξεκινούν τα έκτροπα 
και στο Αϊβαλί, με την επιστράτευση νέων 
ανδρών για τα στρατόπεδα εργασίας. Γί-
νονται και εδώ θηριωδίες. Ακολουθούν τα 
ταξίδια της προσφυγιάς. Μια ριψοκίνδυνη 
απόφαση σωτηρίας, για πολλούς, όπως 
και για τα αδέλφια της Ελένης, τον Πα-
νάγο κα τον Σπύρο. Φεύγουν μέσα στο 
χαλασμό με βάρκα για την Μυτιλήνη. Είναι 
μία αγωνιώδης κινηματογραφική φυγή. 
Αποδίδεται με εξαιρετική παραστατι-
κότητα από την συγγραφέα. Ακολουθεί 
άλλο ένα περιπετειώδες ταξίδι φυγής 
για την Μυτιλήνη. Είναι του Στρατή, της 
Ελένης και της Κυριακούλας (ψυχοκόρης 
της οικογένειας). Φεύγουν νύχτα, χωρίς 
αποσκευές, με αέρα και κύματα. Έχουμε 
και εδώ μία εξαιρετική περιγραφή.

Τελευταίος σταθμός η επανένωση της 
οικογένειας και η εγκατάσταση στο νησί. 
Στη νέα τους πατρίδα δημιουργούν όλοι 
τη ζωή τους σε ένα γόνιμο, ειρηνικό 
περιβάλλον. 

Αλλά δεν υπάρχει μόνο νοσταλγία στο 
λογοτέχνημα «Ελένη». Η Καίτη Μεσση-
νέζη γράφει για τη ζωή που κυλάει, για 
πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν, για 
αισθήματα απώλειας, απουσίας, αλλά και 
χαράς της ζωής. Οι παρέες με συγγενείς 
και φίλους, τα καλοκαιρινά φεγγαρόφωτα 
βράδια, με τραγούδια στην ακρογιαλιά, 
αποδίδονται με αισθαντικότητα που εκ-
φράζει το λυρισμό της. Η Ελένη έζησε 
μια ζωή που άνθισε στο Αϊβαλί, καρποφό-
ρησε στην Μυτιλήνη και ολοκληρώθηκε 
στην Αθήνα όπου πέρασε τα τελευταία 
χρόνια της ζωής της. 

Οι προσωπικές της μαρτυρίες, προ-
σθέτουν μία ακόμη ψηφίδα στη συλλο-
γική μνήμη στο μεγάλο ψηφιδωτό της 
Ιστορίας. 

Όλγα Παπαδημητρίου
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και ευγενικές όσο και ηρωικές μορφές 
γυναικών που κρύβουν μέσα τους μια 
δύναμη αρχαία.Διαβάζοντας σε βιβλία 
ιστορικά για την Ελληνική Επανάσταση, 
όλοι έχουμε αναρωτηθεί γι’ αυτό το 
θαύμα. Πώς το έκαναν; Ποιοι ήταν; 
Πώς ήταν; Πώς ζούσαν; Πώς άντεχαν; 
Τί ένοιωθαν; Πώς μιλούσαν; Στον Κάβο 
του Αγίου Αγγέλου, οι Έλληνες εκείνοι 
της Λακωνίας, οι άντρες, οι γυναίκες 
αλλά και τα παιδιά, παίρνουν σάρκα και 
οστά και ξετυλίγουν τον πάπυρο της 
Ιστορίας μπροστά μας με την μαγεία, 
τον σεβασμό αλλά και την αγάπη που 
της αρμόζει. Πέρα από την ευρεία και σε 
βάθος ιστορική και λαογραφική γνώση 
που προϋποθέτει το επίτευγμα αυτό, 
είναι η γλώσσα της Ελένης Σαραντίτη 
που δίνει το μυστικό κλειδί. Μια γλώσσα 
μελωδική, ανάγλυφη, γλαφυρή, στοχα-
στική και ποιητική που φέρνει στο φως 
όλο τον ξεχασμένο της πλούτο. Αυτή η 
γνωστή και, ευτυχώς, όχι ακόμη άγνωστη 
ελληνική γλώσσα εκπέμπει την ευγένεια 
ψυχής, την αξιοπρέπεια, την αντίληψη 
αλλά και το μεγαλείο εκείνων που την 
μιλούσαν και μπορεί να αφηγηθεί τις 
ιστορίες τους. Είναι το περιδέραιο και 
η κληρονομιά τους. 

Ελπίδα Πασαμιχάλη

Γιάννης Παπάνης 
«Σατυρικά Γυνάσματα»
Μυτιλήνη 2022

Δώδεκα βιβλία έχει 
στο ενεργητικό του ο 
αγιασώτης φιλόλογος 
Γιάννης Δ. Παπάνης. 
Βιβλία αναφοράς για 
τη λαογραφία και τη 
γλώσσα της Αγιάσου, 
σε συνεργασία με τον 
πατέρα του Δημήτρη, 

μορφολογικής ανάλυσης, μερικά εκ των 
οποίων αποτελούν ακόμα αντικείμενο 
συζητήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις 
δίνονται παραδείγματα από άλλες γλώσ-
σες προκειμένου να διασαφηνιστούν 
καλύτερα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της 
Eλληνικής και να γίνει κατανοητό πώς 
εντάσσεται η γλώσσα στο γενικότερο 
γλωσσικό σύστημα.

Θ.Α.Π.

Ελένη Σαραντίτη
Ο Κάβος του Αγίου Αγγέλου
Εκδόσεις Πατάκη
Αθήνα 2022

Αυτή η θάλασσα σκο-
τείνιαζε ακόμη και τους 
πιο έμπειρους θαλασ-
σοπόρους και ναυτι-
κούς από τα χρόνια τα 
παλιά και το όνομά της 
έχει συνδεθεί με πολ-
λές αφηγήσεις, θρύ-
λους και τραγούδια, 
ναυάγια και σωτηρίες. 

Είναι το θαλασσοδαρμένο Ακρωτήρι 
του Μαλέα, ο Καβομαλιάς, που οι Ενετοί 
ονόμαζαν Κάβο του Αγίου Αγγέλου. 
Γιατί εκεί, κοντά πάνω στον βράχο, 
βρισκόταν μια εκκλησία των Ταξιαρχών 
αλλά και γιατί χρειάζονταν έναν άγγελο 
κάθε φορά που περνούσαν τον Κάβο 
με μπουρίνι. Εκεί στην απόκρημνη και 
σκληροτράχηλη γη της Λακωνίας βρέ-
θηκε το πολυταξιδεμένο περιδέραιο και 
εκεί διαδραματίζεται το μυθιστόρημα 
της βραβευμένης συγγραφέως Ελένης 
Σαραντίτη με τον ομώνυμο τίτλο.

Ο Κάβος του Αγίου Αγγέλου είναι ένα 
βιβλίο που έχει κάνει κι αυτό ταξίδια 
πολλά, στις καρδιές των αναγνωστών, 
αφού η πρώτη του έκδοση ήταν το 1999 
από τις εκδόσεις Καστανιώτη και τώρα 

ταξιδεύει ξανά, ανανεωμένο, από τις 
εκδόσεις Πατάκη.

Με την τέχνη της προφορικής αφήγη-
σης και την παρενθετική ροή της, που 
σε αλλοτινούς χρόνους είχαν κάποιο 
χαρισματικοί αφηγητές στην ελληνική 
ύπαιθρο, χωρίς ωστόσο να παρεκκλί-
νουν  από το αρχικό τους θέμα, η Ελένη 
Σαραντίτη,  ξετυλίγει μια αξιοθαύμαστη 
μυθιστορία, με οδηγό τη διαδρομή του 
πολύτιμου περιδέραιου στον χρόνο.

Μια διαδρομή που εμπεριέχει «ζώσα 
μνήμη» σε ένα σπάνιο σε εύρος συνδυ-
ασμό ιστορικών, λαογραφικών, ηθογρα-
φικών, ταξιδιωτικών ακόμη και δημοσιο-
γραφικών τεκμηρίων που συναρπάζουν, 
συγκλονίζουν, συγκινούν και αιχμαλωτί-
ζουν τον αναγνώστη. 

Από την προεπαναστατική περίοδο, 
την τουρκοκρατία, τα Ορλωφικά, τις 
χαραυγές της Επανάστασης του ’21, 
τους ξένους θαλασσοπόρους, τους 
κουρσάρους, τους κατακτητές, τους 
πρώιμους αδούλωτους επαναστάτες της 
Λακωνίας, μέχρι τους Λακεδαιμόνιους 
που ζήσαν στον Ταΰγετο και στις όχθες 
του Ευρώτα.Τα γλέντια, τα πανηγύρια, οι 
έρωτες, οι συναντήσεις, οι αποχωρισμοί, 
οι γέννες και οι απώλειες, οι χαρές και οι 
λύπες, οι προσδοκίες, οι λαχτάρες και τα 
όνειρα των ανθρώπων γίνονται ο καμβάς 
πάνω στον οποίο η Ελένη Σαραντίτη  με 
ευδιάκριτες πινελιές φιλοτεχνεί πραγμα-
τική Ιστορία. Πινελιές από την Ιστορία 
της Ελληνικής Επανάστασης. 

Ο μεγάλος ξεσηκωμός για τη λευτεριά, 
το πάθος, το πείσμα, η περηφάνια το 
φιλότιμο και οι θυσίες. Ένα περίτεχνο 
ψηφιδωτό από γεγονότα όπου η φαντα-
σία συμπληρώνει την πραγματικότητα, 
χωρίς να την παραβιάζει και αναδύονται 
στο φως μορφές φλογερών ηρώων και 
πρωτοπόρων πολεμιστών, που στο 
πέρασμα των χρόνων αφέθηκαν να 
σκεπαστούν από τη σκόνη της λήθης και 
αποσιωπήθηκαν. Μαζί τους αναδύονται 

βιβλία με στίχους και θεατρικά. Στο 
παρόν βιβλίο ξεδιπλώνει το ταλέντο του 
στην έμμετρη σάτιρα. Παίρνει αφορμή 
από διάφορες “ειδήσεις” της πολιτικής 
και κοινωνικής μας ζωής και εκφράζει τη 
γνώμη του του σατιρικά. Να ένα δείγμα 
γραφής: Η είδηση που δημοσιεύτηκε 
στις 2/3/2017 έχει ως εξής:

« Με πρόσφατο νόμο, που ψηφίστηκε 
στη Βουλή από τους βουλευτές όλων των 
κομμάτων! Αποφασίστηκε να αυξηθεί 
το αφορολόγητο των αποδοχών των 
βουλευτών. Και επειδή, ως γνωστόν 
και οι δικαστικοί έχουν φροντίσει (διά 
του συντάγματος, παρακαλώ!) να εξο-
μοιώνονται οι αποδοχές τους με τους 
βουλευτές, θα ζητήσουν οσονούπω και 
αυτοί και αυτοί την αύξηση του αφορο-
λόγητου τους αναλόγως!».
Ακολουθεί η έμμετρη σάτιρα:
“H Εθνική μας... ομοψυχία!
Ποιος είπε πως στη χώρα αυτή/Υπάρχει 
αντιπαλότητα;/Ιδού και πάλι στη Βουλή/ 
Βασίλεψε η... ολότητα!// Οι βουλευτές 
όλοι μαζί,/Με πλήρη ολοψυχία,/ Σκεφτή-
καν πως το... μαγαζί, /Προσφέρει μόνο..
Ψιχία!// Έτσι ψήφισαν αύξηση,/Έμμεσα 
στο μισθό τους,/αφού το ανεβάσανε/ τ’α 
φορολογητό τους!//Βεβαίως δείχνουν 
έμπρακτα,/ Χωρίς καμίαν... αισχύνη/Και 
την αλληλεγγύη τους,/ Για την δικαιο-
σύνη!// Γι΄αυτό τώρα και οι δικαστές/
Κι αυτοί με τη σειρά τους/Αμέσως θα 
αυξήσουνε,/ Τ’ αφορολογητά τους.//
Και πλέον σ’εναρμόνιση,/ Βουλή-δικαι-
οσύνη,/Θα νέμονται τον... κορβανά/ Και 
ό,τι θελ’ ας γίνει.//Και με τούτα και με τ΄ 
άλλα, φάγαν το... γλυκό απ’ τη γυάλα!».

Στο πρώτο εσώφυλλο της Αιολίδας, 
παραθέτουμε το εξώφυλλο του βιβλίου 
με μιά σάτιρα σχετική με ευχές για το 
2023, σε ντοπιολαλιά της Λέσβου. 

Θ.Α.Π.
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ρει μορφολογικά ως προς τα χρώματα 
σε σχέση με τη μεγάλη δράκαινα.

Οι δράκαινες ζουν και κυνηγούν σε 
αμμώδεις περιοχές.

Τις ζεστές μέρες του χρόνου οι 
δράκαινες γίνονται νωχελικές στις αντι-
δράσεις τους και έτσι δεν αποκλείετε 
κάποιος κολυμβητής να πατήσει μία 
και φυσικά να δεχθεί ένα αναπάντεχο 
τσίμπημα.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
βγούμε αμέσως έξω από το νερό και 
αν είναι δυνατόν να επισκεφθούμε ένα 
σημείο που θα μας προσφέρουν τις 
πρώτες βοήθειες. 

Αυτό είναι σημαντικό γιατί το τσίμπη-
μα μιας δράκαινας (όσο μεγαλύτερη 
είναι σε μέγεθος, τόσο πιο επώδυνο 
το τσίμπημα) μπορεί σε ορισμένους να 
δημιουργήσει αλλεργικό σοκ με πολύ 
άσχημα επακόλουθα. 

Οι Σκορπίνες
Η Σκορπίνα (Scorpaena scrofa) έχει 

κιτρινοκόκκινο ζωηρό με σκούρες σκόρ-
πιες κηλίδες.

Το κεφάλι τους είναι πολύ μεγάλο, 

Τα πιο επικίνδυνα ψάρια στις Ελληνικές θάλασσες.
Επιμέλεια Θεόδωρος ΠλατσήςΤσ’ λά η πέτρα, σπα τ’ αβγό. Τσ’ λά τ’ αβγό, αλί στ’ αβγό

Γράφει ο Τάσος Μακρής Οι Δράκαινες
Μεγάλη δράκαινα 

Οι δράκαινες ανήκουν στην οικογέ-
νεια των τραχινιδών. Η μεγάλη δράκαινα 
(Trachinus araneus) χαρακτηρίζεται από 
το μικρότερο κεφάλι το οποίο καταλήγει 
σε ένα στόμα το οποίο έχει διεύθυνση 
προς τα πάνω. Μπορεί να φτάσει στα 40 
εκατοστά και είναι αρκετά επικίνδυνη.
Έχει επτά δηλητηριώδεις αγκαθωτές 
ακτίνες στο ραχιαίο πτερύγιο, ενώ και 
στην άκρη του επικαλύμματος υπάρχει 
ένα αγκάθι. Αυτά συνδέονται με δηλητη-
ριώδεις αδένες, το δηλητήριο των οποίων 
ενεργεί τόσο στο νευρικό σύστημα του 
ανθρώπου όσο και στο αίμα όταν αυτός 
έχει την ατυχία να τσιμπηθεί.
Το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση 
είναι ο έντονος και με διάρκεια πόνος, 
η λιποθυμία, ο εμετός και ο υψηλός 
πυρετός. Οι παρενέργειες ενός τέτοιου 
τσιμπήματος διαφέρουν από άνθρωπο σε 
άνθρωπο ανάλογα με τις άμυνες και τις 
αντιστάσεις του οργανισμού του.
Μικρή δράκαινα

Τα ίδια ισχύουν και για τη μικρή δρα-
καινα (Trachinus draco) η οποία διαφέ-

Μικρή δράκαινα (Trachinus draco) © by 
Philippe Guillaume on Flickr

Σκορπίνα (Scorpaena scrofa) © by Simone 
Carletti on Flickr

Παροιμιακές Φράσεις

Πρόκειται για μια πανέμορφη παροι-
μιακή αλληγορία κι ας αναφέρεται σε 
αυτονόητα πράγματα.

Όλοι ξέρουν πως αυτός που το πλη-
ρώνει σε κάθε σύγκρουση, είναι πάντα ο 
αδύναμος. Παρά ταύτα, η διατύπωση έγι-
νε φαντάζομαι για δυο λόγους. Πρώτα, 
γιατί πάντα υπάρχουν οι θερμοκέφαλοι, 
που αψηφούν τη δύναμη και προτάσ-
σουν την περηφάνια και δεύτερον, γιατί 
με τη φράση εκφράζεται σε δεύτερο 
επίπεδο κοινωνική διαμαρτυρία εναντίον 
της αυθαιρεσίας, που προέρχεται από 
την όποια δύναμη.

Η ολική σκέψη διατυπώνεται με την 
χρησιμοποίηση δύο αρκετά ζωηρών 
εικόνων, χρησιμοποιώντας και στις δύο 
τα ίδια αντικείμενα, με διαφορετικές 
ιδιότητες. Ο διατυπώσας τη φράση 
διάλεξε, για να γίνει παραστατικός και 
πειστικός, το εύθραυστο αυγό και την 
άθραυστη πέτρα.
Η πέτρα είναι η δύναμη, το αυγό η αδυ-
ναμία. Δύο αντίστροφες κινήσεις αυτών 
των αντικειμένων φέρνουν το ίδιο απο-
τέλεσμα, το σπάσιμο του αυγού.

Στο δεύτερο μέρος μάλιστα χρησι-
μοποιείται και το επίρρημα “αλί”, για να 
δοθεί η τραγικότητα με το δραματικό 
περιεχόμενο της λέξης. Τσ’ λά ηπέτρα, 
σπα τ΄αβγό. Τσ’ λά τ’ αβγό, αλί στ’ αβγό. 
“Όλτλουγιά τσι να του κάν’ς δ΄κό σ’ είνι 
του γιούν”,όπου “γιούν” σήμαινε παιχνί-
δι και κατ’ επέκταση το πάθημα.
Σε πανελλήνια κλίμακα υπάρχει η δια-
τύπωση: “ Όταν μαλώνουν τα βουβάλια 
στο βάλτο, την πληρώνουν τα βατράχια”. 

Είναι κι αυτή μια εύστοχη παρατήρηση 
και μια όμορφη ζωηρή εικόνα. Το νόημά 
της όμως είναι διαφορετικό. Αναφέ-
ρεται σε γενικότερες συγκρουσιακές 
καταστάσεις, όπου τα βατράχια είναι 
αμέτοχα στη βουβαλομαχία. Στη δική 
μας διατύπωση έχουμε συγκεκριμένη, 
εξατομικευμένη σύγκρουση. Στοχεύει 
σε ατομική νουθεσία και προσπαθεί να 
προφυλάξειαπό άσκοπες αναμετρήσεις, 
απ΄τις οποίες είναι γνωστό εκ των προ-
τέρων το αποτέλεσμα. 
Έτσι ανιχνεύουμε ακόμα μια φορά, πως 
οι δομές των κοινωνιών των προγόνων 
μας στηρίζονταν πάνω στο νόμο του 
δικαίου του ισχυροτέρου.

Η διατύπωση της παροιμιακής φράσης 
δείχνει, ότι η κοινωνική αδικία ήταν πα-
γιωμένη τακτική από πάντα, τόσο, που 
καμιά διακήρυξη ατομικών δικαιωμάτων 
να κλονίζει την πίστη των αδυνάτων, πως 
δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό.
Οι αδύνατοι θα είναι πάντα αυγά και οι 
ισχυροί πέτρες.
Το λέει εξάλλου και η Αγία Γραφή: “Δεν 
κλωτσούν τα καρφιά!”
Ποιάς άλλης χρειάς μαρτύρων έχουμε;
Σε ποιούς απευθύνεται είχαν οι πρόγο-
νοί μας με τη διατύπωση τους;
Στους σύγχρονους τους, ή μήπως ήταν 
σίγουροι πως θα χρειαζόταν και στις 
επόμενες γενιές;

Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ακόμα 
μία διαχρονική παροιμιακή φράση των 
προγόνων μας τόσο ζωντανή και λει-
τουργική που μοιάζει σαν παρέμβαση 
στα δρώμενα της εποχής μας.
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Σκορπίνα Μαδέρας (Scorpaena maderensis) ©  
by Lars Behnke on Flickr

Μαυροσκορπίνα (Scorpaena porcus) © 
by Chris Taklis

σχεδόν 1/3 του σώματος, με πολλές 
προεξοχές, αγκάθια στα μάγουλα και 
στα βράγχια, η Σκορπίνα περισσότερες 
από τις άλλες σκορπίνες, έχει γένι και 
στο πηγούνι, κεραίες στο κεφάλι, τα 
λέπια της είναι πιο τραχιά και τα τα άκρα 
τους τους αγκαθωτά. Ζούνε σε πέτρες 
και βράχια και είναι απ’ τα κυριότερα 
πετρόψαρα στα ελληνικά νερά. Το ξε-
ψάρισμα και το ξεαγκίστρωμά τους θέλει 
προσοχή, το κέντρισμά τους πονά πολύ 
(όχι σαν της δράκαινας) και μπορεί να 
φέρει πυρετό κι άλλες ενοχλήσεις.

Σκορπίνα Μαδέρας 
Η Σκορπίνα Μαδέρας (Scorpaena 

maderensis) έχει παρόμοια χρώματα 
με την Σκορπίνα, αλλά έχει και άσπρες 
γραμμές στο σώμα της.

Σκορπίδι 
Το Σκορπίδι (Scorpaena notata) έχει 

κιτρινωπά στίγματα, ζει σε αμμουδερό 
βυθό, δεν μεγαλώνει παραπάνω από 15-
18 εκ. Έχει λίγες προεξοχές στο κεφάλι, 
τ’ αγκάθια του πολύ φαρμακερά

Μαυροσκορπίνα
H Μαυροσκορπίνα (Scorpaena porcus) 

έχει σκούρο καφέ και καστανό χρώμα 
με κιτρινωπές κηλίδες και μαύρη ουρά

Η Σμέρνα
Η Σμέρνα ανήκει στην τάξη των Eγχε-

λυόμορφων, στα οποία ανήκουν επίσης 
το χέλι, το μουγγρί και πολλά ακόμα είδη 
που ζούνε στις θάλασσές μας.

Το δάγκωμά της είναι επικίνδυνο, 
ακόμα και για τον άνθρωπο. Ζει κοντά 
σε ακτές, μέσα σε κοιλότητες βράχων.

Πρόκειται για ένα από τα διασημότερα 
ψάρια των θαλασσών μας. 

Tο χρώμα της είναι σκούρο καφετί-
σοκολατί ή πιο μαύρο με πολλές μικρές 
και μεγάλες κίτρινες ή άσπρες μαρμα-
ρώσεις.Yπουλη, άφοβη, μοχθηρή και 
πονηρή, η σμέρνα θεωρείται από τους 
περισσότερους ένα επικίνδυνο υποθα-
λάσσιο συναπάντημα.

Που αν κλείσει το σαγόνι της μόνο αν 
είναι νεκρή μπορείς να το ξανά-ανοίξεις.

Aνεξάρτητα όμως από τους μύθους 
και τις αλήθειες για τον άγριο χαρακτήρα 
της είναι ένα υπέροχο πλάσμα λες και 
βγήκε απ την εποχή των δεινοσαύρων.

Τα πιο συνήθη επικίνδυνα ψάρια στις 
ελληνικές θάλασσες είναι αυτά.

Υπάρχουν και άλλα είδη που είναι 
επικίνδυνα, όπως μερικά από τα είδη 
των καρχαριών που υπάρχουν στις 
Ελληνικές θάλασσες, αλλά και πάλι η 
συνάντηση με τους ανθρώπους είναι 
πολύ σπάνια.

Σκορπίδι (Scorpaena notata) © by Sirgfreid on Flickr

Σμέρνα (Muraena helena) © by Raimundo Fernandez on Flickr
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Η Μαρία Αναγνωστοπούλου, μια αξιό-
λογη και πολύ αγαπητή συμπατριώτισσα, 
έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών στις 
αρχές Φεβρουαρίου.

Η κηδεία της έγινε στην Μυτιλήνη την 
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου στις 15.30 στον 
ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, στον Συ-
νοικισμό. Εκλεκτό μέλος της Λεσβιακής 
Παροικίας της Αθήνας και της κοινωνίας 
της Μυτιλήνης, όπου έζησε τα περισσό-
τερα χρόνια της ζωής της.
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από 
Μικρασιάτες γονείς, και μεγάλωσε στην 
Μυτιλήνη.

Ως καθηγήτρια της Αγγλικής γλώσσας 
εργάστηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση για 
20 χρόνια και διέκοψε για να ασχοληθεί 
αποκλειστικά με την Λαογραφία.
Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο 

επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη θέση της 
γυναίκας της Λέσβου στην οικογένεια και 
την κοινωνία των χρόνων της Οθωμανικής 
κατοχής του νησιού.

Συμπληρώνοντας σχεδόν ένα αιώνα 
ζωής (1923-2023), η Μαρία Αναγνωστο-
πούλου, άφησε ένα σπουδαίο ερευνητικό 
και συγγραφικό έργο που επικεντρώνεται 
ιδιαίτερα στη θέση της γυναίκας της Λέ-
σβου στην οικογένεια και την κοινωνία.
Εργασίες της δημοσιεύτηκαν σε περι-
οδικές εκδόσεις της Μυτιλήνης και της 
Αθήνας. ενώ στο περιοδικό του συλλό-
γου της Λεσβιακής Παροικίας "Αιολίδα" 
δημοσιεύτηκαν πολλές συνεργασίες 
της. Τα βιβλία της "Τα υφαντά της Λέ-
σβου"(1990), "Η Λεσβιακή γυναικεία 
φορεσιά 18ος-19ος αι.", (1996), "Η 
γυναίκα της Λέσβου στα χρόνια της 
Οθωμανοκρατίας - ιστορικά και λαογρα-
φικά ανάλεκτα", (1998), εκδόθηκαν από 
το Δήμο Μυτιλήνης. "Η κεντητική στη 
Λέσβο 18ος-20ος αι." αποτελεί έκδοση 
του Υπουργείου Αιγαίου. Ακόμη δικά της 
βιβλία είναι: "Η παραδοσιακή γυναικεία 
φορεσιά του Πλωμαρίου", (1986). "Ο 
Κνας στη Λέσβο”, Αθήνα (1991). Ακόμη 
δικά της βιβλία είναι: "Η προσφυγογει-
τονιά μου, (Δικαστήρια - Γενί Τζαμί"), Ν. 
Χριστόπουλος, Μυτιλήνη (1995). Από τις 
εκδόσεις “Ενδελέχεια”κυκλοφορούν τα 
βιβλία της: "Απάνω Σκάλα η Μυτιληνιά”. 
“Η γειτονιά του ονείρου" (2006), "Μπο-
ρώ ακόμη και ονειρεύομαι" το (2008),  
από τον Δήμο Αγ. Παρασκευής,"Όψεις 
Θεάτρου στη Λέσβο, Λαϊκά Δρώμενα 
και Θεατρικές Παραστάσεις στην Αγία 
Παρασκευή (1864-2010)".

Τέλος από τις εκδόσεις “Αιολίδα” το 
2013 κυκλοφόρησε το βιβλίο "Λεσβιακοί 
Ιδιωματισμοί”. Η Λεσβιακή Παροικία την 
τίμησε σε ιδιαίτερη τιμητική εκδήλωση 
στο Θέατρο της Έλενας Τσαλδάρη, με 
θέμα το βιβλίο της: “Λεσβιακή Φορεσιά”.
Το έργο της την έχει κατατάξει προ πολ-
λού στη χορεία των έγκριτων λογίων του 

νησιού μας.Η Λέσβος θρηνεί το θάνατο 
της τελευταίας των μεγάλων δημιουργών.
Αγαπημένη μας Μαρία καλό σου ταξείδι.
Το πλούσιο έργο σου θα μας θυμίζει, 
ότι πέρασε απ’ το αγαπημένο μας νησί 
την Λέσβο, ακόμη ένας σπουδαίος άν-
θρωπος.

Λεσβιακή Παροικία

Σπύρος Γαληνός

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών, στο Νοσο-
κομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλευόταν  
μετά από μακρόχρονη μάχη με τον 
καρκίνο, ο πρώην Δήμαρχος Λέσβου 
Σπύρος Γαληνός κατά την περίοδο 
2014-2019.

Ο Σπύρος Γαληνός αντιμετώπιζε τα τε-
λευταία χρόνια προβλήματα με την υγεία 
του, η οποία επιδεινώθηκε τις τελευταίες 
ημέρες με αποτέλεσμα να μην αντέξει.
Στην τελευταία ανάρτηση του στο 
Facebook στις 12/12/22 ευχόταν καλές 
γιορτές στον κόσμο και αποκάλυπτε, ότι 
περνάει δύσκολα λόγω της περιπέτειας 
υγείας του.
Η νεκρώσιμη ακολουθία του Σπύρου Γα-
ληνού έγινε, στον Ιερό ναό της Παναγίας 
στη Χρυσομαλλούσα. Αντί στεφάνων 

μετά από επιθυμία της οικογενείας του 
προσφέρθηκαν δωρεές στον Σύλλογο 
Αιμοδοτών και στον Σύλλογο Καρκι-
νοπαθών.

Ο Σπύρος Γαληνός γεννήθηκε στην 
Αθήνα το Μάρτιο του 1952 και μεγά-
λωσε στη Μυτιλήνη. Ανέπτυξε αθλητική 
δραστηριότητα ως κολυμβητής και ως 
παίκτης του πόλο στο Ναυτικό Όμιλο 
Μυτιλήνης (ΝΟΜ). Διετέλεσε προπονη-
τής, μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος του 
Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης.
Το 1990, το 1994 και το 1998 εξελέγη 
Δημοτικός Σύμβουλος Μυτιλήνης.
Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμ-
βουλος αναλαμβάνοντας καθήκοντα 
Αντινομάρχη Λέσβου.
Το 2009 εξελέγη βουλευτής Λέσβου, 
Λήμνου και Αϊ-Στράτη, με το κόμμα της 
Νέας Δημοκρατίας.
Μέσα σε δυόμιση χρόνια θητείας ερ-
γάστηκε εντατικά για την προώθηση 
ζωτικών θεμάτων του νομού Λέσβου. 
Πρώτος αποποιήθηκε τα βουλευτικά 
προνόμια και τη βουλευτική ασυλία ενώ 
η παρουσία του στο Κοινοβούλιο ήταν 
έντονη και ασυμβίβαστη.
Τον Ιούνιο 2013 εξελέγη γενικός γραμ-
ματέας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. 
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Mέλπω Ξεφαντωτή - Γανωτή

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 άφησε 
την τελευταία της πνοή η αγαπημένη, 
αδελφική φίλη ΜΕΛΠΩ ΞΕΦΑΝΤΩΤΗ- 
ΓΑΝΩΤΗ, στην αγκαλιά και τη φροντίδα 
της οικογένειας της, στον τόπο που 
γεννήθηκε και μεγάλωσε: στη Μυτιλήνη... 
Λάτρευε το νησί!... Και παρά τον αποχω-
ρισμό από τον τόπο της για χρόνια- λόγω  
των μεταθέσεων του συζύγου της Δήμου, 
ο οποίος υπηρέτησε στις ανώτερες βαθ-
μίδες του Δικαστικού Σώματος- ποτέ δεν 

ξέχασε τη Μυτιλήνη. Πάντα, όλα τα κα-
λοκαίρια τα περνούσε με την οικογένεια 
της στο Μυτιληνιό σπίτι της.

Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. 
Υπέροχη κόρη στους γονείς της, καλή σύ-
ζυγος, προστατευτική αδελφή, στοργική 
μητέρα. Ανοιχτόκαρδη, ταλαντούχα σε 
όλα της: στη δουλειά της, το νοικοκυριό, 
στη ζωγραφική, στην αγιογραφία, στο 
χορό, στο τραγούδι, στη μουσική! Ήταν 
πάντα η ψυχή της παρέας, αλλά και άν-
θρωπος της Εκκλησίας, της φιλανθρωπίας 
και της προσφοράς. Άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις σε όσους τη γνώριζαν. 

Ελαφρύ το χώμα της Μυτιληνιάς γης 
που τη σκεπάζει...! 

Παρηγοριά για το σύζυγο, τα παιδιά της 
και τις αδελφές της, ας είναι οι ευχάριστες 
αναμνήσεις που έφτιαξαν μαζί.

Μας λείπεις, Μέλπω, 
μας λείπεις πολύ!....

Άσπα Κοπανέλλη- Αβαγιανού

Στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του 
για τη δημαρχία του Δήμου Λέσβου, 
παραιτήθηκε της θέσης στην οποία 
βρισκόταν.
Τον Μάιο του 2014 εκλέχθηκε Δήμαρ-
χος Λέσβου για μια πενταετία.
Ο Σπύρος Γαληνός, είναι γιος του ήρωα 
της Εθνικής Αντίστασης και επί σειρά 
ετών βουλευτή νομού Λέσβου Μίμη 

Χαράλαμπος Σκούρτης

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη όπου τελείω-
σε το Γυμνάσιο. Απόφοιτος του ΕΚΠΑ 
εργάστηκε σαν οδοντίατρος στην Αθήνα 
στο ιατρείο του επί της οδού Ακαδημίας. 
Υπηρέτησε - σημαιοφόρος - στο Πολε-
μικό Ναυτικό.

Το 1974 εκλέγεται - πρώτος σε σταυ-
ρούς - Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο 
Χολαργού, για δύο τετραετίες και το 
1982 εκλέγεται Δήμαρχος στον ίδιο 
Δήμο. Μετά από 5 τετραετίες θητείας 
αποσύρεται οικειοθελώς το 2002.
Επί πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη εκλέ-
γεται αριστίνδην Δημοτικός Σύμβουλος.

Συνολικά υπηρέτησε την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση για 32 χρόνια.
Για αρκετό διάστημα διετέλεσε πρόε-
δρος στο Σύνδεσμο Προστασίας και 
Ανάπτυξης του Υμηττού, του οποίου η 
ίδρυση υπήρξε δική του ιδέα.
Επίσης, ως εκπρόσωπος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης θήτευσε ως μέλος Διοικ. 
Συμβουλίου στα Νοσοκομεία Γ. Γεννη-
ματάς, Σωτηρία, και Παίδων στο Γουδί.

Αναγνωρίζοντας το άκρως σημαντικό 
έργο (Γήπεδα, ΚΑΠΗ, Δημοτικά Ιατρεία, 
Νεκροταφείο, Δημαρχιακό μέγαρο με 
αμφιθέατρο 300 θέσεων κ.α.) οι Δήμαρ-
χοι, που τον διαδέχτηκαν τον ονόμασαν 
επίτιμο το 2005, ενώ δόθηκε το όνομά 
του στο Δημαρχείο (Κτήριο “Χαράλα-
μπος Σκούρτης”).
Έφυγε απ’ τη ζωή χτυπημένος για χρό-
νια από καρκίνο απολαμβάνοντας όμως 
την αγάπη της γυναίκας του Λιούμπας, 
των παιδιών του και των εγγονών του 
παράλληλα με την αγάπη των κατοίκων 
του Χολαργού.
Σήμερα αναπαύεται στο Νεκροταφείο, 
που ο ίδιος έκανε πριν 30 χρόνια.
Στην πλάκα του τάφου του διαβάζουμε: 
“Αρχή άνδρα δείκνυσι”.

Λεσβιακή Παροικία Αθηνών

Γαληνού.
Από τον γάμο του  με την Ελένη Γαλε-
τάκη απέκτησαν δύο γιούς.

Η Λεσβιακή Παροικία συλλυπείται την 
οικογένειά του και εύχεται η Λεσβιακή 
γη να τον δεχτεί με την ίδια αγάπη που 
και ‘κείνος την υπηρέτησε! 
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Σπύρο!

Λεσβιακή Παροικία

Η Λεσβιακή Παροικία συμμετέχουσα στην οδύνη και το πένθος 
για το φοβερό σιδηροδρομικό δυστύχημα της 1ης Μαρτίου τ.ε. 

εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια 
στους συγγενείς των θυμάτων και 

εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. 
Ο πόνος είναι όλων μας!
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ΤΗΛΕγραφος

Ευχαριστήριο σημείωμα
Κάθε φορά που κρατάω στα χέρια μου το περιοδικό μας, την «Αιολίδα», στέκομαι 

λίγο περισσότερο στην πρώτη σελίδα. Δεν παραλείπω να ξαναδιαβάσω τα μέλη της 
συντακτικής επιτροπής κι έπειτα συνηθίζω να μην προσπερνώ τις αναφορές στην 
επιμέλεια ύλης, τις διορθώσεις, τη σελιδοποίηση, τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας 
και τον χειριστή. Κι αυτό γιατί διαθέτοντας η ίδια μια σχετική εμπειρία, γνωρίζω, ότι 
για να φτάσει στα χέρια μας το συγκεκριμένο περιοδικό με την εμπλουτισμένη ύλη 
και την ελκυστική θεματολογία, τη σωστή σελιδοποίηση, την καλαίσθητη μορφή, κι 
ακόμη, την προσεγμένη ποιότητα του χαρτιού χρειάζεται κόπος, χρόνος, κατάρτιση, 
αγάπη για τα κοινά, αγάπη για τον τόπο μας, συνεργατικό ήθος, πηγαίο ενδιαφέρον 
και ζήλο για τη συνέχιση της έκδοσης της «Αιολίδας», η οποία ήδη έχει ξεπεράσει 
αισίως μισό αιώνα έντυπης ζωής.

Νιώθω λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που 
επιλέγουν να συνεισφέρουν, ώστε η «Αιολίδα» να συνεχίζει να αποτελεί βήμα έκφρα-
σης και επικοινωνίας, καθώς και μέσο διάχυσης γνώσεων και πολιτισμικών στοιχείων 
μεταξύ ανθρώπων που διαπνέονται από την ίδια αγάπη για τη Λέσβο.

Τέλος, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ ιδιαιτέρως στην ακαταπόνητη προσπάθεια του 
φίλου και συνεργάτη Θεόδωρου Πλατσή, ο οποίος με την βοήθεια της συντακτικής 
επιτροπής, χρόνια τώρα προσφέρει γενναιόδωρα τις υπηρεσίες του με στόχο την 
πληρότητα, την εγκυρότητα και την επιμελημένη μορφή ενός αξιόλογου κατά γενικήν 
ομολογία, περιοδικού που συμβάλλει στην ανάδειξη του λεσβιακού πολιτισμού.

Ευχαρίστως σας ανακοινώνουμε ότι από το παρόν τεύχος εγκαινιάζουμε ειδικό χώρο με 
την ένδειξη ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ όπου θα μπορείτε με επιστολές σας ή με ηλεκτρονικό τρόπο 
-το προτιμότερο- να επικοινωνείτε με το περιοδικό μας για υποδείξεις, κρίσεις, αλλαγές  
κοκ ή και καλά λόγια...,γιατί όχι; Μια τέτοια επικοινωνία θα κάνει καλό και στο περιοδικό 
και στις ήδη άριστες σχέσεις μας. Σας ευχαριστούμε!"
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