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Υπάρχουν άνθρωποι ακόμη!

Συμβαίνουν πολλά, ακούμε πολλά.
Όλοι όμως δεν αντιδρούμε το ίδιο, ειδικά σε δύσκολες, δυσάρεστες
καταστάσεις. Υπάρχουνε οι αδιάφοροι, κι ευτυχώς εκείνοι οι
ευαισθητοποιημένοι, όχι μόνο για ότι αφορά τον εαυτό τους, αλλά και για
το πρόβλημα του διπλανού.
Έτσι συνέβη και σ’ εμάς στη Λεσβιακή Παροικία.
Το πρόβλημά μας, που δυστυχώς ήταν μεγάλο μετά την κλοπή της
αίθουσας, ήρθε να το ελαφρώσει η ευαισθησία συμπατριωτών μας.
Η φίλη πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Λέσβου κ. Ντόρα
Πολίτη στάθηκε αμέσως κοντά μας και ενημέρωσε τον συμπατριώτη μας
κ. Θεόδωρο Τρύφωνα, γνωρίζοντας την ευαισθησία του σε ό,τι αφορά το
νησί και όσους νοιάζονται γι’ αυτό.
Έτσι απλά και χωρίς πολλές κουβέντες αποκτήσαμε ξανά όλα τα
ηλεκτρονικά μηχανήματα που είχαν κλαπεί.
Ήταν μια κίνηση ιδιαίτερης ευαισθησίας για την οποία έχουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ και γι’ αυτά τα ίδια αντικείμενα, αλλά και για τον
ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο που προσφέρθηκαν.
Στη συνέχεια, θέλω να σταθώ σε μια ακόμα προσφορά των Εκδόσεων
“Αστερίας” και της “Λιθοτυπικής” Α.Ε. για την παραγωγή και εκτύπωση
του εορταστικού μας εντύπου της 8ης Νοεμβρίου, ημέρας απελευθέρωσης
της Λέσβου από τον Οθωμανικό ζυγό, το οποίο αντικατέστησε τη γιορτή
που οργανώνουμε κάθε χρόνο και δεν μπορούσε να γίνει φέτος λόγω της
κατάστασης που αντιμετωπίζουμε αυτόν τον καιρό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, να είσαστε βέβαιοι, ότι δεν αδρανεί, όμως
είναι πάντα απαραίτητη και επιβάλλεται και η συμμετοχή των μελών μας
για να κρατηθεί όρθιος ο αγαπημένος μας Σύλλογος.
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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 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 2020, καθώς και κάποιες άλλες προσφορές
σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυνση:
«Λεσβιακή Παροικία» - ΕΛΤΑ Κουμουνδούρου 29 - ΤΘ 34118
- ΑΘΗΝΑ 10029, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς και
στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας»
Νο 415/481058-93, IBAN GR 34 0110 4150 0000 4154 8105 893 ή
στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό: 5067-059786-003, 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.

Φιλαλληλία
Η κ. Μαίρη Πλάκα στη μνήμη του αγαπημένου της συζύγου Μιχάλη Πλάκα, εκλεκτού μέλους της Λεσβιακής Παροικίας ...............................................................200,00 €

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. της Λεσβιακής Παροικίας ευχαριστεί τους φίλους και συνεργάτες της
"Αιολίδας": Στρατή Μολίνο συγγραφέα, ερευνητή, πρώην πρόεδρο του συλλόγου
μας, τον συμπατριώτη μας Αντιναύαρχο του Π.Ν. ε.α. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και
τον Αριστείδη Κυριαζή συγγραφέα, ιστορικό ερευνητή για την βοήθειά τους
στη σύνταξη των κειμένων του 24/σέλιδου επετειακού μας εντύπου,
σχετικού με την απελευθέρωση της Λέσβου από τον Οθωμανικό ζυγό.
Ακόμη, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις Εκδόσεις "Αστερίας",
καθώς και την εκτυπωτική εταιρία "Λιθοτυπική" Α.Ε., για την προσφορά τους
στη δωρεάν παραγωγή του εν λόγω εντύπου.
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Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Μεγάλη χαρά και τιμή για τη Λέσβο,
Η πρόσκληση της συμπατριώτισσας
μας ποιήτριας Πέρθας Καλέμη, ανάμεσα σε 200 εκλεκτούς ποιητές απ’ όλο
τον κόσμο με 50 διανοούμενους στη
συνάντηση στο Odyssey International
Festival 2020 για να διαδώσουν το μήνυμα της αγάπης, της ενότητας και της
μη βίας.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Οδύσσειας
2020 είναι’’ Πολυπολιτισμικές Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Πολιτιστικής
Διαφορετικότητας, την κατασκευή Γεφυρών μεταξύ Πολιτισμού και την προώθηση των στόχων του Πολιτισμού της
Ειρήνης’’.
Για άλλη μια φορά η φωνή της Ελλάδας θα ακουστεί σ’ όλα τα μήκη και
πλάτη της γης.
Θα ακουστεί από τη Λέσβο, το νησί
της Σαπφούς που γέννησε την ποίηση,
το ποίημά της Πέρθας Καλέμη “Μοναχικό Κάστρο”.

«βρισκόταν εγκλωβισμένες κάτω από το
σκάφος που είχε ανατραπεί, σε συνθήκες απόλυτου σκότους και απαιτούνταν
πολύ λεπτοί χειρισμοί. Κάτι που έγινε
αφού τους παρασχέθηκε από σκάφος
μας μέσω σωλήνα οξυγόνο και στην
συνέχεια ο ιδιώτης δύτης με συνάδελφο έμπειρο και εκπαιδευμένο δύτη και
πλήρωμα του ΠΑΘ Ο60, κατάφεραν με
υποδειγματική ψυχραιμία και επαγγελματισμό και με κίνδυνο για τους ίδιους,
να τις απεγκλωβίσουν σώες και χωρίς
ίχνος τραυματισμού.»

Λίφτινγκ σε 13 παιδικές χαρές του
Δήμου Δυτικής Λέσβου
Ολοκληρώθηκαν στο Δήμο Δυτικής
Λέσβου οι μελέτες για 13 παιδικές χαρές στις δημοτικές του ενότητες, οι
οποίες αναμένεται να έχουν δημοπρατηθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Ο τίτλος του έργου είναι «Αναβάθμιση – βελτίωση δημοτικών χώρων-παιδικών χαρών», συνολικού προϋπολογισμού 1.081.583,10€.
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια
και εγκατάσταση των οργάνων και όλων
γενικά όλων όσων απαιτούν οι σύγχρονες προδιαγραφές για να καθιστούν τις
παιδικές χαρές έτοιμες για πιστοποίηση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος μέσω του
Πράσινου Ταμείου έχει προγραμματίσει την αναβάθμιση άλλων τεσσάρων
παιδικών χαρών, ενώ η δημοτική αρχή,
αναμένει την έγκριση όλων των υπολειπόμενων διαδικασιών που θα δώσουν
τη δυνατότητα δημοπράτησης της αναβάθμισης ή κατασκευής παιδικών χαρών σε όλα τα χωριά του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Συγχαρητήρια από την Ένωση
Λιμενικών για την επιχείρηση
διάσωσης
Τα συγχαρητήριά της εκφράζει η
Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Λέσβου – Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, στα στελέχη του Λιμενικού
Σώματος, αλλά και στους πολίτες που
συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης τριών ατόμων, που πραγματοποιήθηκε στις 28-09-2020, στην θαλάσσια
περιοχή Νέων Κυδωνιών.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο εντοπισμός
έγινε πολύ γρήγορα, ενώ η επιχείρηση
απεγκλωβισμού των δυο γυναικών ήταν
πολύ δύσκολη, αφού όπως σημειώνεται
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λοντικές μας εξορμήσεις στη φύση.
Την Κυριακή εξερευνήσαμε τον
κόσμο των ζώων που ζούσαν στο
υποτροπικό δάσος που υπήρχε στην
περιοχή μέσα από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Θέατρο Σκιών με τα
ζώα του Απολιθωμένου Δάσους».
Γνωρίσαμε επίσης το πρόπλασμα του
Δεινοθηρίου της Λέσβου και ανακαλύψαμε τι έτρωγε, πού ζούσε, πώς κινούνταν και σε ποια ομάδα ζώων ανήκει. Στη συνέχεια, κατασκευάσαμε το
δικό μας θέατρο σκιών ετοιμάζοντας
τη σκηνή και τις μαριονέτες-φιγούρες ζώων με απλά υλικά. Στο τέλος,
ταξιδέψαμε 20 εκατομμύρια χρόνια
πριν και ανεβάσαμε τη δική μας παράσταση εμπνευσμένη από τη ζωή
στο Απολιθωμένο Δάσος, καθώς και
την ιστορία της δημιουργίας του.»
σημειώνεται στο δελτίο. Παράλληλα,
οι επισκέπτες του Μουσείου είχαν
την ευκαιρία να επισκεφτούν την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Μουσείου
www.lesvosmuseum.gr και να περιηγηθούν ψηφιακά στην έκθεση «ΑΘΕΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ» και την ψηφιακή
παρουσίαση «Σωστικές ανασκαφές
και προστασία απολιθωμάτων». Στην
έκθεση παρουσιάστηκαν μοναδικά
ευρήματα από το Απολιθωμένου Δάσος Λέσβου, μεταξύ των οποίων ο
απολιθωμένος κορμός κωνοφόρου
δένδρου με το ριζικό του σύστημα
αλλά και εντυπωσιακά πετρώματα
και ορυκτά, τμήματα απολιθωμένων
κορμών, λεισμένες τομές, κλαδίσκοι
καρποφόρων δένδρων, απολιθωμένα
φύλλα, απολιθωμένα οστά και δόντια
ζώων όπως αλιγάτορες που έζησαν
στο υποτροπικό δάσος της Λέσβου
πριν από 18,5 εκατομμύρια χρόνια.
Παράλληλα, γνώρισαν τις εργασίες
που πραγματοποιούνται από το Μουσείο, για την προστασία του Απολιθωμένου Δάσους.

Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής
κληρονομιάς 2020
Με επιτυχία γιορτάστηκαν στο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου από την
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έως την
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2020 με κεντρικό θέμα «Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση:
Μαθαίνοντας για τη ζωή». Παράλληλα
ολοκληρώθηκαν οι καλοκαιρινές εκπαιδευτικές του δράσεις και από 1
Οκτωβρίου 2020 ξεκινάνε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του
Σεπτεμβρίου το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου υλοποίησε τις εκπαιδευτικές
δράσεις «Μικροί εξερευνητές: Ας
ανακαλύψουμε τη φυσική μας κληρονομιά» και «Θέατρο Σκιών με τα ζώα
του Απολιθωμένου Δάσους» καθώς
και την ψηφιακή έκθεση και παρουσίαση με ειδικό θέμα «Αθέατα τεκμήρια
στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου».
«Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μικροί εξερευνητές: Ας ανακαλύψουμε
τη φυσική μας κληρονομιά» επισκεφτήκαμε τους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου και μέσα από πολλά
παιχνίδια γνωρίσαμε όλα τα φυτά του
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Περιηγηθήκαμε ακόμη στον υπαίθριο
χώρο του Μουσείου για να ανακαλύψουμε τα σημερινά φυτά της Λέσβου
και συζητήσαμε για τις κλιματικές αλλαγές που επηρέασαν το φυσικό περιβάλλον του νησιού τα τελευταία 20
εκατομμύρια χρόνια. Μάθαμε επίσης
πως θα γίνουμε οι καλύτεροι παρατηρητές της φυσικής μας κληρονομιάς
και δημιουργήσαμε τα δικά μας κιάλια
και ημερολόγια της φύσης για τις μελ6

Κίνδυνος το παλιό Λιμεναρχείο
για πεζούς και οχήματα
Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών
της σκεπής του κτηρίου του παλιού λιμεναρχείου ζητούν τα μέλη του Συνδέσμου Ταξί Μυτιλήνης.
Τα μέλη του Συνδέσμου, σε δελτίο
Τύπου, επισημαίνουν ότι ο χρόνος έχει
αφήσει τα χνάρια του στο υπέροχης
αρχιτεκτονικής κτήριο το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Το αέτωμα της σκεπής του κτηρίου
έχει υποστεί μεγάλη και σοβαρή ζημιά
με αποτέλεσμα το εναπομένον τμήμα
αυτού, ουσιαστικά να κρέμεται πάνω
από τα κεφάλια των διερχομένων πεζών, καθώς και των οδηγών ταξί. Ως εκ
τούτου ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ανθρώπων αλλά και
υλικής ζημιάς στα οχήματα των επαγγελματιών είναι πολύ μεγάλος.
Μάλιστα στο δελτίο Τύπου σημειώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς που
επικρατεί καθώς και τι προβλέπεται
να γίνει σε αυτό, ζητώντας, προφανώς,
να επισπευστούν οι όποιες διαδικασίες: «Επί της οδού Αρχιπελάγους στην
διασταύρωση με την οδό Βούτσικα
βρίσκεται το νεοκλασικό κτήριο του
πρώην λιμεναρχείου Μυτιλήνης. Ένα
κτίριο υψίστης πολιτισμικής κληρονομιάς για την πόλη της Μυτιλήνης. Από
δημοσιεύματα έχουμε ενημερωθεί πως
με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής
και ιδιαίτερα με προσπάθειες του Αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών Στρατή
Τζιμή, η ΕΤΑΔ Α.Ε αποφάσισε την ενοικίαση του κτηρίου στο Δήμο για 20 +
5 χρόνια έναντι του ποσού των 15000
€ τον χρόνο και πως ο Δήμος έχει ήδη
προχωρήσει στη σύνταξη της απαραίτητης μελέτης ώστε να ενταχθεί στο
πρόγραμμα Leader η ανακαίνιση του
ιστορικού αυτού κτηρίου (έργο ύψους
250.000 ευρώ)».

Μικροί παλαιοντολόγοι
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου οργάνωσε
και φέτος για τους μικρούς του φίλους,
το θερινό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μικροί Παλαιοντολόγοι», το οποίο
έλαβε χώρα την Κυριακή 23 Αυγούστου
και ώρα 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις
του στο Σίγρι.
Τα παιδιά για δύο ώρες έγιναν ερευνητές του Απολιθωμένου Δάσους και
βίωσαν την εμπειρία της ανασκαφής
φυτικών απολιθωμάτων από το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα άρχισε
με το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού και ένα συναρπαστικό ταξίδι στον
κόσμο των απολιθωμάτων, των φυτών
και των ζώων, των ηφαιστείων, των ορυκτών και πετρωμάτων.
Οι μικροί παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν σταδιακά πληροφορίες για το
Απολιθωμένο Δάσους Λέσβου ενώ
άγνωστες εικόνες των φυτών που ζούσαν σ’ αυτό πριν 20 εκατομμύρια και
των μεγάλων ηφαιστείων της Λέσβου
γίνονται γνωστές σταδιακά από τα ίδια
τα παιδιά.
Ακολούθησε η βιωματική δράση
στον εκπαιδευτικό χώρο ΓΕΩΡΑΜΑ,
ένα πρότυπο ανασκαφικό σκάμμα με
κάναβο, το οποίο προσομοιάζει την εκπαιδευτική ανασκαφική δραστηριότητα
με την επιστημονική παλαιοντολογική
ανασκαφική έρευνα. Τα παιδιά εξοπλίζονται με ερευνητική διάθεση και αρχίζουν να ανακαλύπτουν τμήματα απολιθωμένων φυτών όπως κορμοί, κλαδιά,
ρίζες και φύλλα που ζούσαν πριν εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, τα αναγνωρίζουν,
τα συγκρίνουν με τα σύγχρονα φυτά
και καταγράφουν τις ομοιότητες και διαφορές τους.
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Παραχώρηση κτηρίου στην Καλλονή από την Περιφέρεια
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Στόχοι που πρέπει να υλοποιήσει
το Μουσείο

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παραχωρεί το κτήριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου με στόχο
την δρομολόγηση δράσεων ανάδειξης
του φυσικού πλούτου των υγροτόπων
του Κόλπου Καλλονής και την ανάπτυξη οικοτουρισμού.
Με απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραχώρηση
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου με προγραμματική σύμβαση
πενταετούς διάρκειας (4+1).
Αναγνώριση της δράσης του Μουσείου και στόχος της παραχώρησης
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναγνωρίζοντας την ισχυρή παρουσία και
πετυχημένη πορεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου, παραχωρεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής
στο Μουσείο, προσβλέποντας στην
επιτυχή λειτουργία του. Η παραχώρηση
αποσκοπεί στη συνεργασία μεταξύ των
δύο φορέων σε θέματα που σχετίζονται με την απρόσκοπτη λειτουργία του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Καλλονής και τις δράσεις ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών, των
επισκεπτών και των νέων σε θέματα
ανάδειξης και προστασίας της φυσικής
κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας
της προστατευόμενης περιοχής των
υγρότοπων του Κόλπου Καλλονής, εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τους
σκοπούς ίδρυσης του Κέντρου.

Ειδικότερα το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου αναλαμβάνει την λειτουργία του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής για την υλοποίηση των
παρακάτω ενεργειών: διαδικασίες υποστήριξης, συνεργασίας, συνεχούς πληροφόρησης και επισήμανσης προβλημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
και φορείς, το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των
αρμόδιων φορέων και του κοινού, το
σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων προσέλκυσης, υποδοχής και ενημέρωσης επισκεπτών, την οργάνωση
και λειτουργία αρχείου και βιβλιοθήκης
σχετικής με την περιοχή, τη διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων
και του τοπικού πληθυσμού σε θέματα
ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς
και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. την έκδοση ενημερωτικού
υλικού το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης
της ορνιθοπανίδας και της ποιότητας
περιβάλλοντος την υλοποίηση ειδικών
έργων και δράσεων ανάδειξης της περιοχής.Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης θα γίνεται
από τη 3μελή Συντονιστική Επιτροπή,
η οποία θα συντάσσει και θα υποβάλει
στους δύο συμβαλλόμενους φορείς
ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων των
δράσεων που υλοποιήθηκαν και τον
προγραμματισμό του επόμενου έτους.
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Πρόταση της Περιφέρειας για ένταξη
σε πολιτιστική διαδρομή
Στην πολιτιστική διαδρομή «Στα βήματα του Αγίου Παύλου, Αποστόλου
των Εθνών» της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας που έχει πιστοποιηθεί από
το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει αιτηθεί να συμμετάσχει και η Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου.
Πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια Β.
Αιγαίου ενώνει τις δυνάμεις της με την
Π.Κ.Μ. η οποία μετά από σχεδόν τρία
χρόνια εργασιών, μπήκε στην τελική
ευθεία για την πιστοποίηση μιας πολύ
σημαντικής θρησκευτικής, πολιτιστικής,
προσκυνηματικής και τουριστικής διαδρομής: Τα «Βήματα του Αποστόλου
Παύλου» (In the footsteps of St Paul the
Apostle of the nations).
Δημιουργώντας ένα εταιρικό σχήμα
με την Περιφέρεια της Πάφου στην
Κύπρο και την Περιφέρεια Λάτσιο
στην Ιταλία, οι τρεις χώρες παρουσιάζουν ένα κοινό τουριστικό προϊόν, σε
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Πολιτιστικού Τουρισμού στο Βέλγιο.
Πρόκειται για την πρώτη πιστοποιημένη διαδρομή της Κεντρικής Μακεδονίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η
οποία θα συνδράμει στην τόνωση του
τουρισμού στη μετα-κορονοϊό εποχή,
καθώς έλκει πλήθος επισκεπτών από
όλον τον κόσμο που θέλουν να ακολουθήσουν τη διαδρομή του Απόστολου των Εθνών, γνωρίζοντας ταυτόχρονα και τα μέρη από όπου πέρασε. «Την
ίδια ώρα, η συνεργασία που προέκυψε,
σε συνδυασμό με την πιστοποίηση
δημιουργεί προϋποθέσεις ένταξης σε
ευρωπαϊκά προγράμματα που θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη του τουρισμού, τόσο στον τομέα
της προβολής, όσο και των υποδομών.

Με αφορμή το συνέδριο -επίλογο του
έργου «Cult-RinG» – Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη
και Απασχόληση – Cultural Routes as
Investments for Growth and Jobs που
πραγματοποιήθηκε σήμερα μέσω του
διαδικτύου, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν για μια ακόμη φορά τις εμπειρίες
και τις απόψεις τους και ουσιαστικά σηματοδότησαν την ολοκλήρωση της εν
λόγω προσπάθειας. «Η εποχή που διανύουμε είναι πολύ ιδιαίτερη λόγω των
νέων δεδομένων που έφερε στη ζωή
μας ο νέος κορονοϊός. Εκτιμώ ότι τώρα
περισσότερο από ποτέ πρέπει να επενδύσουμε στην διαπεριφερειακή συνεργασία και στις συνέργειες σε επίπεδο
ευρωπαϊκών χωρών αλλά και στην ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού,
καθώς το “ήλιος-θάλασσα” δεν αρκεί»,
σημείωσε ο κ.Θάνος. Στο πλαίσιο του
συνεδρίου έγινε επίσης αναφορά σε
δύο υφιστάμενες πολιτιστικές διαδρομές πιστοποιημένες από το Συμβούλιο
της Ευρώπης, στις οποίες κατάφερε να
συμμετάσχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρώτη αφορά στην
πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου
της Ευρώπης “Iter Vitis” (Δρόμοι της
Αμπέλου) και η δεύτερη στην πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της
Ευρώπης “Iron Curtain Trail” (Ποδηλατικό Μονοπάτι του Σιδηρού Παραπετάσματος). Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο
Iter Vitis θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη
έμφαση στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην περιοχή ενώ το Iron Curtain
Trail συνδυάζει τον ποδηλατικό τουρισμό με την ιστορία, καθώς περιλαμβάνει τα μνημεία του Β΄ Παγκοσμίου Πο9

λέμου, όπου εντάσσονται τα ελληνικά
οχυρά του Ρούπελ κ.α., σύμφωνα με
τον κ.Θάνο. Σημειώνεται ότι το "CultRΙnG: Cultural Routes as Investments
for Growth and Jobs" (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη
και Απασχόληση) είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, που αναδεικνύει
την αξία των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές και τη
συνεισφορά της ανάπτυξης νέων πολιτιστικών διαδρομών στην ανάπτυξη και

την απασχόληση. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
συμμετέχει, ως επικεφαλής του εταιρικού σχήματος, στο οποίο εκπροσωπούνται έξι ευρωπαϊκές Περιφέρειες
και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού
Τουρισμού ως συμβουλευτικός εταίρος. Υπενθυμίζεται ότι το έργο CultRInG είχε επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η Εκκλησία του Απόστολου Παύλου στην Επάνω Σκάλα
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Εκδηλώσεις
Μουσική βραδιά
Μια αξέχαστη μουσική βραδιά χάρισαν στο κοινό της Λέσβου, η σοπράνο Μαρία Γαλάνη και ο πιανίστας
Άρης Γραικούσης, το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020, στον υπέροχο αύλειο
χώρο του Μουσείο Βιομηχανικής
Ελαιουργίας του Ομίλου Πειραιώς
στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.
Η συναυλία «Αγάπης Λόγια» ήταν
ένα αφιέρωμα στην ελληνική οπερέτα και το βαλς. Ακούστηκαν αγαπημένες αξέχαστες μελωδίες του
περασμένου αιώνα των καταξιωμένων συνθετών Θ. Σακελαρίδη και

Νίκου Χατζηαποστόλου, καθώς επίσης και βαλς των Shostakovich και
Khachaturian, ερμηνευμένα εξαιρετικά από τους δυο διακεκριμένους
καλλιτέχνες.
Χάρισαν στο κοινό μια υψηλού
καλλιτεχνικού επιπέδου βραδιά και
καταχειροκροτήθηκαν μέσα σε μια
ατμόσφαιρα μαγείας, συγκίνησης
και ψυχικής ευφορίας.
Η συναυλία διοργανώθηκε από
τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου κ Ταξιάρχη Βέρρο και την Αντιδήμαρχο
πολιτισμού κ. Ζαχαρώ Ιωακείμ.

Η σοπράνο Μαρία Γαλάνη και ο πιανίστας Άρης Γραικούσης
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Εξορμήσεις για την παρατήρηση πουλιών
Ξεκίνησαν οι δράσεις του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής με εξορμήσεις παρατήρησης πουλιών στις Αλυκές Καλλονής
Εξορμήσεις διοργανώθηκαν στο
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστευτικών Πουλιών
2020, πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, στην Αλυκή Καλλονής.
Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώθηκαν
από την Περιφέρειa Βορείου Αιγαίου,
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στα πλαίσια
παρόμοιων εκδηλώσεων που οργανώθηκαν σε πολλές χώρες του κόσμου,
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Οι εξορμήσεις προκάλεσαν ζωηρό
ενδιαφέρον και υπήρξαν πολλές δηλώσεις συμμετοχής από όλη τη Λέσβο,
αλλα και από άλλα μερη της Ελλαδας
και το εξωτερικό.
Λόγω των μέτρων και των πρωτοκόλλων για την πανδημία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες
προσήλθαν σε προκαθορισμένες ώρες
και σε συγκεκριμένες μικρές ομάδες
και η παρατήρηση πουλιών ήταν απολαυστική για μικρούς και μεγάλους.
Πραγματοποιήθηκε με καθοδήγηση
από ειδικούς επιστήμονες και τη χρήση
εξοπλισμού του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής (Τηλεσκόπια & Κιάλια).
Παρατηρήθηκαν κάποια σημαντικά
μεταναστευτικά είδη όπως Φλαμίνγκο,
Αβοκέτες, Αργυροπελεκάνοι, Μαυροπελαργοί, Αργυροτσικνιάδες, και άλλα
είδη (συνολικά 22 διαφορετικά είδη
πουλιών!).
Τα πουλιά υπάρχουν παντού γύρω

μας: Σε μεγαλουπόλεις, στην εξοχή, σε
πάρκα και σε αυλές, σε δάση και βουνά, σε υγρότοπους και ακτές. Συνδέουν
όλα αυτά τα ενδιαιτήματα μεταξύ τους
και τα συνδέουν και με εμάς, θυμίζοντας μας την άρρηκτη σύνδεση που
έχουμε με τον πλανήτη, τον κύκλο της
φύσης και την άγρια ζωή.
Φέτος το θέμα της Παγκόσμιας
Ημέρας Μεταναστευτικών Πουλιών, η
οποία γιορτάζεται 2 φορές το χρόνο,
το Μάιο και τον Οκτώβριο, επιλέχτηκε,
ώστε να τονίσει τις συνδέσεις αυτές και
τη σημασία της διατήρησης και αποκατάστασης της οικολογικής ισοροπίας
των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τα μεταναστευτικά πουλιά και είναι ουσιώδη για την επιβίωση και καλή
κατάσταση των πληθυσμών τους.
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Ημερολόγιο - Εορτολόγιο των αρχαίων Ελλήνων
ΜΗΝΕΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Από το ημερολόγιο του Ύπατου Συμβουλίου Ελλήνων Εθνικών
Επιμέλεια Παναγιώτης Αλατερός

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Στην Αθήνα και Αττική ήταν γνωστός
ως ΠΥΑΝΕΨΙΩ'Ν (μέσον Οκτ.- μέσον
Νοεμ.). Ονομαζόταν όμως και ΔΪΟΣ
στην Μακεδονία, ΕΡΜΑΙΟΣ στην Κρήτη, ΗΡΑΣΙΟΣ στην Σπάρτη και ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΣ στην Ρόδο. Προστάτευε
και ευνοούσε τις αρετές ΕΥΨΥΧΙΑ και
ΘΑΡΡΑΛΕΌΤΗΤΑ. Πλούσιο το εορτολόγιο με τις εξής γιορτές και πανηγύρια:
Προηρόσια: Εορταζόταν στις 5 του
αττικού μηνός στην Ελευσίνα προς τιμήν της Δήμητρας και της Κόρης, με
θυσία βοδιών "προ της αρόσεως" για
την εξασφάλιση της εφορίας της Γης.
Πυανέψια: Εορτή του Απόλλωνος,
εορτάζονταν στις 7 του αττικού μηνός
Πυανεψιώνος (μέσα Οκτωβρίου έως
μέσα Νοεμβρίου. Η ονομασία προέρχεται από την λέξη «πύανον=κύαμος
(κουκί). Κατά την γιορτή αυτή, οι πιστοί έτρωγαν βρασμένα όσπρια, για να
γιορτάσουν την πρώτη συγκομιδή τους
και να ευχαριστήσουν τον θεό Απόλλωνα, και άλλους θεούς για την αφθονία των γεωργικών αγαθών. Σήμερα σε
πολλά χωριά της Ελλάδας, κατά την
εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, η
οποία συμπίπτει σχεδόν με τα αρχαία
Πυανέψια, ο κόσμος αναλίσκει βρασμένα όσπρια, κυρίως διότι θεωρείται
ότι τότε η σπορά είναι στη μέση της.
Η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη στην

Παναγία την Μεσοσπορίτισσα (μέσον
σποράς) και πιστεύεται ότι το έθιμο
αυτό κρατά από τα αρχαία Πυανέψια.
Στην κοιλάδα του Μαραθώνα, πλάι στο
Τρόπαιο της Νίκης των Μαραθωνομάχων, υπάρχει ένα γραφικό εκκλησάκι
της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας.
Στήνια: Εορτάζονταν στις 9 του αττικού μηνός, με θυσία προς τιμήν της
Δήμητρας και της Κόρης σαν προετοιμασία για τις μεγάλες γυναικείες εορτές των Ελευσινιακών θεοτήτων.
Θεσμοφόρια: Γυναικεία εορτή της
Αθήνας για την Δήμητρα και την Κόρη.
Εορτάζονταν επίσης στην Μίλητο,
Έφεσο και Σμύρνη και πιθανότατα και
στην Μυτιλήνη.
Οσχοφόρια: Διονυσιακή εορτή στο
τέλος του τρυγητού, που ίσως εορταζόταν την ίδια μέρα με τα Θησεία
Απατούρια: Παλαιά εορτή πολιτειακής φύσεως, για την εγγραφή των παιδιών στους καταλόγους των φρατριών.
Αρρηφόρια: Εορτή με μυστηριακές
τελετουργίες προς τιμήν της Αθηνάς.
Η εορτή κορυφωνόταν με περιφορά
"αρρήτων", ιερών αντικειμένων, από
δύο μικρά κορίτσια.
Χαλκεία: Εορτή των χαλκέων και
όλων των τεχνιτών προς τιμήν της Εργάνης Αθηνάς και του Ηφαίστου.
Ηράκλεια του Μαραθώνος: Πεντετηρική εορτή με αγώνες στην πεδιάδα
του Μαραθώνος.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Μήνας αφιερωμένος στην λατρεία του
Διός Μαιμάκτου, εξ ου και το όνομα
ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩ'Ν (μέσον Νοεμ.-μέσον Δεκ.). Στην Μακεδονία και Σπάρτη λεγόταν ΑΠΕΛΛΑΙΟΣ, στην Κρήτη
ΜΕΤΑΡΧΙΟΣ και στην Ρόδο ΔΙΟΣΘΥΟΣ. Σωφροσύνη και Εγκράτεια ήταν οι
αρετές του και οι γιορτές του ήταν δύο
προς τιμήν του "Πατρός Θεών τε και
Ανθρώπων".
Μαιμακτήρια: Παλαιά εορτή προς
τιμήν του Διός Μαιμάκτου, επώνυμη
του μηνός, με θυσίες προς τον Ύπατο
Θεό, για την ευμένεια προς την πόλη
και ευημερία, για κατάπαυση των ανέμων, νεφοσυγκέντρωση και βροχές για
επιτυχή και αποδοτική σπορά.
Παμπαία: Καθαρτήρια εορτή προς τιμήν του Διός Μειλιχίου, για την ευόδωση της σποράς, με περιφορά της δοράς
θυσιασθέντος ζώου. ("δίον κώδιον")
και κηρυκείου (ήταν ο "πομπός", από
τον οποίον πήρε το όνομα η γιορτή).

της Κόρης και του Διονύσου, για την
ευόδωση της βλαστήσεως.
Κατ’ Αγρούς Διονύσια: Εορτή
στους δήμους της Αττικής, με πομπή
και ασκωλιασμούς, προς τιμήν του Διονύσου.
Τριέσπερον: Εορτή από τους Ελληνιστικούς χρόνους και εντεύθεν προς
τιμήν των πυρφόρων και ηλιακών θεοτήτων Ηρακλέους και Ηλίου. Ξεκινούσε
με το χειμερινό ηλιοστάσιο και κορυφωνόταν με την αναγέννηση του φωτοδότη Ηλίου.
Κρόνια ή Σατουρνάλια: Εορτή προς
τιμήν του πανάρχαιου θεού Κρόνου.
Ήταν μεγαλοπρεπής εκδήλωση με θυσίες. Παράλληλα οι Ρωμαίοι γιόρταζαν
τα Σατουρνάλια, για τον ίδιο θεό Κρόνο (λατ.= Saturnus) κατά το χειμερινό
ηλιοστάσιο. Στην γιορτή αυτή των Ρωμαίων, λάβαιναν μέρος και οι δούλοι
σαν ελεύθεροι πολίτες, ντυμένοι όπως
ήθελαν και μπορούσαν. Η γιορτή είχε
κάποια χαρακτηριστικά της δικής μας
σύγχρονης αποκριάς, όπου ο καθένας
διασκέδαζε, μεθούσε ή μασκαρευόταν
όπως ήθελε. Ο Κρόνος λατρευόταν
επίσης στις Μικρασιατικές ακτές και
στα νησιά του Αιγαίου.
Λαός και άρχοντες, θεότητες, ήρωες,
πρόγονοι, θυσίες, πομπές. Διθύραμβοι,
αγώνες, διασκέδαση, οινοποσία και
κραιπάλες, ένα απέραντο σκηνικό πανηγυρισμού, λατρείας και χαλάρωσης
στο ξετύλιγμα πολλών αιώνων και η
Λέσβος να συμμετέχει όπως θέλει και
όπως της ταιριάζει.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ανά το Πανελλήνιον ήταν γνωστός
ως ΠΟΣΕΙΔΕΩ'Ν (μέσον Δεκ.- μέσον
Ιαν). Είχε όμως και τοπικές ονομασίες
όπως ΑΥΔΥΝΑΙΟΣ στην Μακεδονία,
ΙΜΑΛΙΟΣ στην Κρήτη, ΔΙΟΣΘΥΟΣ
στην Σπάρτη και ΘΕΥΔΑΙΣΙΟΣ στην
Ρόδο. Οι αρετές που ευνοούσε ο μήνας τούτος ήταν η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ και
η ΚΟΣΜΙΌΤΗΤΑ. Το εορτολόγιο του
μήνα περιελάμβανε τις εξής γιορτές:
Πληρόσια: Εορταζόταν στις 5 του
αττικού μηνός, με θυσία προς τιμήν του
Διός, γνωστή από επιγραφή του Μυρρινούντος.
Ποσείδεα: Εορτάζονταν στις 8 του
αττικού μηνός. Πρόκειται για παλαιά
εορτή προς τιμήν του Ποσειδώνος, ως
Θεού της υγρασίας και της βλαστήσεως.
Αλώα: Εορτάζονταν στις 26 του αττικού μηνός προς τιμήν της Δήμητρας,
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Aφιέρωμα
28η Οκτωβρίου, φωτεινό παράδειγμα για το σήμερα
Γράφει ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης

Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμής για όλες τις Ελληνίδες και
όλους του Έλληνες.
Είναι ημέρα υπερηφάνειας για το σθένος και τη δύναμη ψυχής που επέδειξε
ο ελληνισμός. Είναι επέτειος απόδοσης
της οφειλόμενης τιμής σε όλους όσους
όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι
στις δυνάμεις της βίας.
Πιστεύω ότι στο αποφασιστικό «όχι»
του ελληνικού λαού απέναντι στο πανίσχυρο στρατιωτικά επίδοξο κατακτητή
της χώρας μας, αποτυπώνεται η ακλόνητη πίστη ενός λαού να τιμήσει την ιστορία και τις θυσίες των προγόνων του.
Μια ιστορία εκατοντάδων ετών, βαμμένη με αίμα και αγώνες για την κατάκτηση της ελευθερίας και της εθνικής
ανεξαρτησίας.
Αγώνες για διατήρηση της εθνικής
συνείδησης και αξιοπρέπειας.
Αγώνες για να έχουμε το δικαίωμα να
ζούμε ελεύθεροι.
Αγώνες για να διαθέτουμε τη δύναμη
να αποφασίζουμε και να διαμορφώνουμε εμείς το μέλλον μας.
Και βέβαια να διεκδικούμε ως έθνος
ένα αναβαθμισμένο ρόλο σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, που διαρκώς αλλάζει.
Πιστεύω ότι η επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου είναι ένα σημαντικό γεγονός και δεν πρέπει να εξαντλείται ο
εορτασμός της μόνο σε ωραίες ομιλίες.
Η διατήρηση της εθνικής μνήμης για
μικρούς σε μέγεθος λαούς σαν το δικό
μας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα,

και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα
για δυο λόγους.
Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η ισχυρή
εθνική μνήμη αποτελεί το βασικό μας
όπλο, το ανάχωμα για να αποκρούσουμε με επιτυχία τον ιστορικό αναθεωρητισμό που προωθείται τα τελευταία
χρόνια. Να αντιμετωπίσουμε την τάση
για εθνομηδενισμό και αποδόμηση της
εθνικής συνείδησης, ταυτότητας, ιστορίας που έχουν αναδειχτεί σε ύψιστα
εργαλεία αποσταθεροποίησης και γεωπολιτικής αναδιάταξης των εθνών και
κυρίως των ευρωπαικών.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι λαοί
που διατηρούν ζωντανή την εθνική μνήμη, είναι αυτοί που μπορούν να πρωταγωνιστούν στις διεθνής εξελίξεις.
Γιατί η ιστορική γνώση και η ρεαλιστική καταγραφή και ανάλυση των ιστορικών στιγμών, αποτελούν για τα έθνη
που τα διαθέτουν, ουσιαστικά εφόδια
για τη χάραξη μιας επωφελούς στρατηγικής, που θα υπηρετεί μακροπρόθεσμα τα συμφέροντά τους και θα τα
προστατεύει από άλλου είδους πλέον
«επιθέσεις».
Οι ζωντανές αυτές ιστορικές μνήμες
θα πρέπει να παραμείνουν ζωντανές με
την διδαχή της πραγματικής ιστορίας
και όχι παραμορφωμένη, ανάλογα με
τις ιδεοληψίες κάποιων δήθεν προοδευτικών.
Τα παραδείγματα της προσπάθειας
αλλοίωσης της ιστορίας μας είναι πολλά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που
μια μεγάλη εθνική επανάσταση, απε15

λευθερωτικοί αγώνες, η ξένη κατοχή
και η αντίσταση στον κατακτητή έγινα
προσπάθεια να παραχαραχθούν ή να
υποβαθμιστούν.
Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει να επιχειρείται να ξαναγραφτεί
η ιστορία με κυρίαρχο στοιχείο την
υποβάθμιση των σημαντικών ιστορικών
γεγονότων και την ανάδειξη δευτερευουσών πλευρών και προσωπικοτήτων.
Δεν είναι λίγες οι φορές που συγκρούονται οι ιστορικοί μύθοι και οι
πολιτικές σκοπιμότητες με την ιστορική αλήθεια.
Και από αυτή την σύγκρουση χαμένη έχει βγεί η αλήθεια. Ποιος μπορεί
να αμφισβητήσει ότι ο ελληνοιταλικός
πόλεμος του 1940, είναι ένα ιστορικό
γεγονός γεμάτο πάθη, μίση, συγκρούσεις αλλά και μεγαλειώδεις στιγμές της
ελληνικής ψυχής. Οι μάχες άλλωστε και
οι συγκρούσεις είναι πολλές φορές αλληλένδετες με το μεγαλείο.
Αν σβήσουμε τα πρώτα σβήνουμε και
το δεύτερο.
Και τότε δεν γράφουμε ιστορία.
Δημιουργούμε μια καρικατούρα πολιτικής ορθότητας που δεν βοηθά τις
επόμενες γενεές ούτε να μάθουν την
ιστορία αλλά ούτε και να καταλάβουν
τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους.
Με τον τρόπο αυτό καταργείται στην
πράξη η εθνική συνείδηση.
Θέλουμε να ξαναγραφτεί η ιστορία
μας στρογγυλεμένη;
Μας ωφελεί;
Ωφελεί τον τόπο;
Ωφελεί τους Έλληνες σε αυτές τις
δύσκολες στιγμές που περνάνε να μείνουν χωρίς ρίζες;
Όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια
ζήσαμε με αναφορές σε «συνωστισμούς» στη Σμύρνη και άλλα παρόμοια,
πολύ φοβάμαι ότι δεν ήταν ανεξάρτητα
αυτών που τώρα ζούμε.
Κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό

του αλλά θέλει να το σέβονται και οι
άλλοι, κάθε κράτος που θέλει να διατηρήσει την ανεξαρτησία του ουσιαστικά
αλλά και πολιτικά, διατηρεί την ιστορική του διαδρομή στο πέρασμα των αιώνων.
Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την
ιστορική κληρονομιά μας καθορίζει και
τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το παρόν και το μέλλον μας.
Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε το
χθές καθορίζει και το πώς θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τις τρικυμίες του παρόντος και του μέλλοντος.
Γιαυτό έχει ιδιαίτερη αξία ο εορτασμός και της επετείου απελευθέρωσης
της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου
αλλά και της 28ης Οκτωβρίου.
Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι λαοί που
τιμούν την ιστορία τους, έχει αποδειχθεί ότι κερδίζουν το σεβασμό των
υπολοίπων πρωταγωνιστών στην γεωπολιτική σκακιέρα.
Αντίθετα οι λαοί που αναθεωρούν την
ταυτότητά τους στο βωμό του δήθεν
προοδευτισμού, είναι καταδικασμένοι
να εξαφανιστούν αν όχι φυσικά σίγουρα πολιτικά.
Σε μια από τις ποιο δύσκολες γωνιές
του πλανήτη, ένα σταυροδρόμι ηπείρων, λαών και πολιτισμών, σε μια περιοχή που ήδη έχει ξεκινήσει και στα επόμενα χρόνια θα ενταθεί το παιχνίδι του
ενεργειακού τομέα, η Ελλάδα περνά μια
από τις ποιο δύσκολες συγκυρίες της.
Ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας για
τη χώρα μας; Ποιο ρόλο θέλουμε να
έχουμε τα επόμενα χρόνια;
Πρώτα από όλα θέλουμε να μας σέβονται, για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει καταρχήν να σεβόμαστε εμείς οι
ίδιοι τον εαυτό μας, δηλαδή τις ρίζες
μας, την ιστορία μας.
Και ότι είμαστε αποφασισμένοι να
χαράξουμε την δική μας εθνική πολιτική, χωρίς επιβλέποντες, που θα μας
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διασφαλίσει ασφαλώς την παρουσία
μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια αλλά
με αξιοπρέπεια.
Για να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάθε
πλευρά που αμφισβητεί τα εθνικά μας
συμφέροντα ότι και θέλουμε αλλά και
μπορούμε να αποτρέψουμε κάθε απειλή σε βάρος της πατρίδας μας.
Στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει ένας
βασικός κανόνας. Ό,τι δεν διαφυλάσσεται σε βάθος χρόνου αμφισβητείται.
Η αποτροπή λοιπόν είναι μια έννοια
ευρύτατη, που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των πράξεων και των παραλείψεων ενός κράτους, ενός έθνους.
Οι πράξεις και οι παραλείψεις αυτές
επηρεάζουν την εικόνα που οικοδομεί
ο αντίπαλος μας για εμάς, άρα επηρεάζει τις προδιαθέσεις και τις όποιες αποφάσεις του απέναντί μας.
Για αυτό η επέτειος έχει ειδικά αυτή

τη χρονική συγκυρία μεγαλύτερη αξία
από κάθε άλλη χρονιά.
Γιατί η κυριαρχία μας αμφισβητείται,
όχι μόνο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στον πυρήνα της
ύπαρξής μας στο δικαίωμά μας να αποφασίζουμε εμείς για εμάς!!
Τιμώντας λοιπόν τη μεγαλειώδη αυτή
επέτειο, στέλνουμε παντού το μήνυμα
ότι οι Έλληνες είμαστε αποφασισμένοι
να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας
με όποιο τρόπο και αν απειλείται, ότι
είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την ατομική μας αξιοπρέπεια
αλλά και του έθνους μας.
Ότι έχουμε τη βούληση αντλώντας
διδάγματα από την ιστορία μας να πάμε
την Ελλάδα μπροστά.
* Αντιναυάρχου ΠΝ ε.α
Επίτιμου Διοικητή Ναυτικής Εκπαιδεύσεως
Πρώην Προέδρου του ΕΚΑΒ

Έλληνες φαντάροι το 1940 στα Τζουμέρκα
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Παραμονή της λευτεριάς μας
Επιμέλεια Στρατής Αλ. Μολίνος

Πάντα με συγκινούσε το γεγονός της
«Κατοχής της Μυτιλήνης» και η απελευθέρωσή της από τους Τούρκους το
1912 και με ωθούσε-και εξακολουθεί- να
γράφω κάθε Νοέμβριο ένα σχετικό επετειακό κείμενο. Μου έχει γίνει μια απαράβατη «εθνική» συνήθεια, ας πούμε.
Αυτή τη φορά άλλαξα. Ξέθαψα από
τα χαρτικά μου ένα κείμενο του σοφού
και αείμνηστου Γυμνασιάρχη Σταύρου
Παρασκευαϊδη που είχε δημοσιευτεί
στο Νο 86 «Δελτίο» της Παροικίας με
τον πιο πάνω τίτλο. Χαρείτε το:
«Κείνο το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου
1912, τα παιδιά του Γυμνασίου βγαίνοντας απ’ το Γυμνάσιο δεν ακολούθησαν
το συνηθισμένο τους δρόμο.
Και τα μεσημέρια, και τ’ απογέματατότε μόνο το Σάββατο δεν κάναμε μάθημα τ’ απόγεμα, τις άλλες μέρες είχαμε τέσσερις ώρες το πρωί και δύο το
απόγεμα εκτός αν είχαμε γυμναστική
4.00-5.00 τρείς φορές την εβδομάδα
οπότε σχολούσαμε στις πέντε-και τα
μεσημέρια λοιπόν και τ’ απόγεμα συνήθως πηγαίναμε απ’ τη βόρεια πύλη
της αυλής και στρίβαμε απ’ την αγορά.
Θυμούμαι όμως ότι ήταν αρκετά νωρίς
όταν σχολάσαμε, πράμα που σημαίνει
πως η ώρα θα ήταν τέσσερις.
Η συνηθισμένη μας παρέα δεν πήγαμε απ’ τη βόρεια πύλη της αυλής του
Γυμνασίου για να στρίψομε ύστερα
απ’ την αγορά και να πάμε στα σπίτια
μας. Προτιμήσαμε να πάμε από την
κεντρική πύλη και να στρίψομε απ’ την
προκυμαία. Και πριν καλά-καλά βγούμε
στην προκυμαία αντίκρυσαν τα μάτια
μας με άφατη χαρά ένα Ελληνικό αντιτορπιλλικό, το «Νέα Γενεά» που περήφανο έσχιζε τα κύματα της στενής
θάλασσας από βορρά προς νότον. Ο

κόσμος όλος συγκεντρωμένος στην
προκυμαία το αντίκρυζε χωρίς να μιλά
και μόνο βλέμματα σιωπηλά αντήλλασε
ο καθένας με τους άλλους. «Είναι το
Νέα Γενεά».
Δεν το σχολιάσαμε αλλά σκορπίσαμε
και πήγαμε ήσυχα στα σπίτια μας για να
ετοιμαστούμε να εορτάσομε την επαύριο μεγάλην εορτήν των Ταξιαρχών.
Μα τώρα που καταπιάστηκα ν’ αναπλάσω τα συναισθήματά μου εκείνων
των ημερών, αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο πράγμα είναι να εκφράσει κανείς
νεανικά συναισθήματα κατά την γεροντικήν του ηλικίαν.
Το να είσαι δεκαεφτά χρονώ, αυτό
καθ’ εαυτό, είναι μιαν ευτυχία, μιαν ευτυχία διαρκείας που όμοιά της δεν βρίσκεται εύκολα σ’ αυτόν τον κόσμο. Το
δυστύχημα είναι ότι για να την αντιληφθείς, πρέπει να βγεις απ’ αυτήν, όπως
εκείνος που δεν μπορούσε να δει το
δάσος, γιατί ήταν μέσα σ’ αυτό και τον
εμπόδιζαν τα δέντρα.
Ε, για φαντασθείτε να είσαι δεκαεφτά
χρονώ και ξαφνικά να βλέπεις ν’ ανοίγει
ο ουρανός και ν’ αρχίσει ο Πανάγαθος να
σε περιλούει με αγαλλίασιν και ευφροσύνην τω θυλάκω, σωρηδόν, ακατάπαυστα.
Τι χρονιά ήταν εκείνη!
Δεν είχαν αρχίσει καλά-καλά τα μαθήματα και κηρύχτηκε ο Βαλκανοτουρκικός
πόλεμος. Στην αρχή, τον αντικρύσαμε με
δέος. Άραγε θα τα καταφέρει η Ελλάς; Ή
μήπως...; Μας ερχότανε στο νου το ’97
που δεν απείχε πολύ χρονολογικά. Μόλις είχαν περάσει δεκαπέντε χρόνια. Ο
κόσμος θυμόταν με φρίκη τον απαίσιον
εκείνον πόλεμο και όλοι μας τρέμαμε μη
τυχόν και δεν τα καταφέρουμε πάλι.
Μα αυτή τη φορά έγιναν πολύ διαφορετικά τα πράματα. Ο στρατός μας ξεκί18

σας, προπάντων αυτή, για να θυμηθώ
την ημέρα εκείνη, την 8ην Νοεμβρίου
1912, ύστερα από εξήντα πέντε χρόνια!
Σηκώθηκα πρωί κι ετοιμάστηκα να
πάγω στην εκκλησία. Το σπίτι μας ήταν
κοντά στην εκκλησία του Αγ. Συμεών,
στη σημερινή «οδός Τυρταίου» κι εκεί
ακουγόταν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών: Αγ. Συμεών πρώτα, Μητροπόλεως, Αγ. Αποστόλων, Αγ. Γεωργίου,
Αγ. Θεοδώρων, ως και του Αγίου Θεράποντος στο βάθος.
Μα η ώρα περνούσε και καμιά καμπάνα δεν ακουγόταν!
Άρχισα ν’ αναρωτιέμαι, γιατί άραγε αργεί να χτυπήσει η καμπάνα, όταν ξαφνικά σαν μια ουράνια μελωδία ακούστηκε
η μουσική του «Αβέρωφ» να παίζει το
«Μαύρ’ ειν’ η νύχτα στα βουνά…»
Σταύρος Παρασκευαϊδης
Ογδοντάρης και κάτι, με το δικό του
τρόπο, με τη δική του αντίληψη, πιθανόν με έντονη συγκίνηση των αναμνήσεων, ο διακριτός φιλόλογος δίνει την
ατμόσφαιρα των ανεπανάληπτων λεσβιακών στιγμών του Δώδεκα.

νησε απ’ τη «Μελούνα» και από νίκη σε
νίκη πριν περάσουν δυο μήνες είχε παρμένη τη Θεσσαλονίκη, είχε κλείσει τον
Τουρκικό στόλο στα Δαρδανέλλια και
μόνο στην Ήπειρο καρκινοβατούσε και
δεν μπορούσε ή ίσως και να μην ήθελε να
προχωρήσει, για λόγους στρατηγικούς.
Ζούσαμε σαν μέσα σ’ ένα όνειρο.
Αυτό που είχαν ονειρευθεί γενεές γενεών απ’ τους αμέσους προγόνους μας
το βλέπαμε να πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια μας: «Η Ελλάς νικούσε
την Τουρκία». Διαβάζαμε τα Τουρκικά ανακοινωθέντα και γελούσαμε, όλο
τουρκικές νίκες διεφήμιζαν. Ούτε και το
τελευταίο ανακοινωθέν τους πιστεύαμε
για το πραγματικό πάθημα της V Μεραρχίας μας στη μάχη του Σόροβιτς, στην
οποία οι δικοί μας με στρατηγόν τον
Καλάρην–αν θυμάμαι καλά τ’ όνομά τουαναγκάστηκαν να επιστρέψουν καταδιωκόμενοι στην Κοζάνη. Γιατί άλλως τε τα
γεγονότα ακολουθήσανε ραγδαία και η
μεγάλη ημέρα για το νησί μας έφθασε.
Και τώρα, ειπέτε μοι Μούσαι, τα παιδιά της Μνημοσύνης, μαζί με τη μητέρα

Η κατάληψη της Μυτιλήνης 8 Νοεμβρίου 1912
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Θέσεις - Απόψεις
Ακραία φαινόμενα
Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός

Ζούμε στην εποχή των ακραίων φαινομένων. Ακραία φυσικά φαινόμενα,
ακραία κοινωνικά και ακραία, στον παραλογισμό τους, πολιτικά φαινόμενα.
Πολλά από αυτά τα φαινόμενα υπήρχαν ανέκαθεν και πολλά άλλα είναι νεοφανή, δημιουργήματα της δράσης του
σύγχρονου ανθρώπου και του πολιτισμού του.
Ακραία φυσικά φαινόμενα, οι λεγόμενες θεομηνίες, όπως πλημμύρες και
παγετοί, καύσωνες και πυρκαγιές, τυφώνες, σεισμοί, λιμοί και λοιμοί, έχουν
διαχρονικά καταγραφεί στην Μυθολογία και την Ιστορία των ανθρώπων. Η
διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και
το παρόν είναι ότι τα σύγχρονα ακραία
φυσικά φαινόμενα εμφανίζονται με
μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση και
προκαλούν μεγάλες υλικές καταστροφές, καθώς και τον θάνατο πολλών ανθρώπων.
Τα σύγχρονα ακραία φυσικά φαινόμενα, λόγω της έντασης και της συχνότητας με την οποίαν εκδηλώνονται,
προκαλούν και ακραία κοινωνικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα, όπως
είναι οι μεγάλες απώλειες ανθρώπινων
ζωών και οι καταστροφές της περιουσίας και της παραγωγής των κατοίκων των
πληττόμενων περιοχών, η φτωχοποίηση κοινωνικών στρωμάτων και η αύξηση
της ανεργίας, η λιμοκτονία και η προσφυγοποίηση πληθυσμών, οι εμφύλιες
και, γενικά, οι πολεμικές συρράξεις, η
όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και
οι κοινωνικές εντάσεις, η αύξηση της

βίας και της εγκληματικότητας.
Τα παραπάνω στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα ακραία φυσικά
φαινόμενα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας και
μελέτης, είναι αποτέλεσμα της ανορθολογικής και βίαιης σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.
Εξαιτίας του αλόγιστου και διαρκώς εντεινόμενου «φαύλου κύκλου»
της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών
πηγών, της υπερπαραγωγής και της
υπερκατανάλωσης έχουν συσσωρευτεί
τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το όζον και
να έχει δημιουργηθεί η λεγόμενη «
τρύπα του όζοντος», να προκαλείται η
υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή, ενώ η ρύπανση του υδάτινου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και
η προϊούσα καταστροφή των φυσικών
οικοσυστημάτων απειλεί να ανατρέψει
πλήρως την φυσική ισορροπία.
Τα ακραία φυσικά φαινόμενα, καθώς
και τα συνεπακόλουθά τους ακραία
κοινωνικά φαινόμενα, της σύγχρονης εποχής, αποτελούν νομοτελειακό
αποτέλεσμα των « ακραίων πολιτικών»
που εφαρμόζουν οι πολιτικές ηγεσίες,
σε παγκόσμια κλίμακα, και ιδιαίτερα,
οι ηγεσίες των μεγάλων βιομηχανικών
κρατών.
Παρά τα καταστροφικά αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων ότι τα
ακραία φυσικά φαινόμενα θα λάβουν,
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στο μέλλον, εκρηκτικές διαστάσεις, εάν
δεν σταματήσει η αλόγιστη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (ειδικότερα, εάν δεν περιοριστεί δραστικά η
χρήση για την παραγωγή ενέργειας των
ορυκτών καυσίμων και η ατμοσφαιρική
ρύπανση που αυτά προκαλούν), οι πολιτικές ηγεσίες, σε παγκόσμια κλίμακα,
ή κωφεύουν προκλητικά ή επικαλούνται
-ηλιθίως- αντιεπιστημονικές απόψεις
(χαρακτηριστικά παραδείγματα του
Τράμπ, προέδρου των ΗΠΑ, και Μπολσονάρου, προέδρου της Βραζιλίας) ή
αντιμετωπίζουν με αποσπασματικά και
χλιαρά μέτρα τις καταστροφικές για το
φυσικό περιβάλλον δράσεις και την
λειτουργία των ρυπογόνων εστιών των
χωρών τους.
Η εξήγηση για αυτή την πολιτική του
«τρελού πιθήκου» -που πριονίζει το
κλαδί, όπου κάθεται- την οποίαν εφαρμόζουν, διεθνώς, οι περισσότερες πολιτικές ηγεσίες είναι ότι υπακούουν στην
«λογική» του κέρδους, ότι, δηλαδή,
προτάσσουν- στην κλίμακα των αξιών
τους- το οικονομικό συμφέρον και την
υλική ευδαιμονία. Γι΄ αυτό οι πολιτικές
ηγεσίες διατηρούν, συνήθως, αγαστές
σχέσεις με τους κάθε είδους και μεγέθους « ρυπαντές» και καταστροφείς
του πλανήτη και η σχέση τους αυτή,
σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζεται
με την μορφή της πλήρους υποταγής
στα κελεύσματα των οικονομικών κολοσσών (π.χ. των πετρελαιάδων και των
κατασκευαστών όπλων)!
Σε αυτή την αλόγιστη άσκηση της
πολιτικής ασυνείδητα συμβάλλουν και
οι λαοί, οι οποίοι-προ πολλού- έχουν
υποστεί την διαστροφή να εξαρτούν
την ποιότητα της διαβίωσής τους, καθώς και την κοινωνική καταξίωσή τους
από την αφθονία των υλικών αγαθών
που έχουν στην διάθεσή τους.
Και αυτή, ακριβώς, η αλλοτρίωση που
έχει υποστεί η κοινωνία των ανθρώπων

δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος, για
να ανθίσει και να καρπίσει ο λαϊκισμός
των πολιτικών, οι οποίοι υπόσχονται
στο λαό «χρυσά κουτάλια», για να τρώνε τα «πιλάφια» του επίγειου παραδείσου!
Στα «ακραία πολιτικά φαινόμενα»
εντάσσεται και ο αδίστακτος και αδυσώπητος ανταγωνισμός για την κυριαρχία στις πλουτοπαραγωγικές πηγές του
πλανήτη, που εκδηλώνεται και στην «
γειτονιά» μας με την προκλητική κατά
της Ελλάδας, παράλογη και παράνομη
διεκδίκηση εκ μέρους της Τουρκικής
πολιτικής ηγεσίας της ΑΟΖ, στο Αιγαίο κα την Αν. Μεσόγειο, παρόλο που
αυτή, σύμφωνα με το διεθνές Δίκαιο,
είναι ιδιοκτησία της Ελλάδας και της
Κύπρου!
Εάν, τελικά, προχωρήσουμε βαθύτερα στην έρευνα του ανθρώπινου
παραλογισμού, που ευθύνεται για τα
ακραία φυσικά, κοινωνικά και πολιτικά
φαινόμενα, θα βρούμε ότι η πρωταρχική αιτία βρίσκεται στο τεράστιο χάσμα
που υπάρχει ανάμεσα στον ηθικοπνευματικό και τον υλικοτεχνικό πολιτισμό
της βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής
περιόδου.
Ο σύγχρονος άνθρωπος, που καμαρώνει ως ημίθεος για τις μηχανές, τους
ουρανοξύστες και τα πλούτη του, παρά
τις γνώσεις που έχει συσσωρεύσει στο
κεφάλι του, παραμένει ανεξέλικτος ως
πνευματικό και λογικό όν, ένας «άμυαλος» και αυτοκαταστροφικός ουρακοτάγκος!
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«ΟΧΙ»
Ο Ιωάννης Μεταξάς έμεινε στην ιστορία ως μια προσωπικότητα που η αξία
της αμφισβητείται. Στις σελίδες που
γράφτηκαν για το πρόσωπό του διαβάζει κανείς βαριές αμαρτίες αλλά και
αράδες τιμής και παλικαριάς.
Από τη μια, στιγματίστηκε ως ο δικτάτορας που ανέστειλε ορισμένα άρθρα
του Συντάγματος, που έβαλε τη χώρα
στο γύψο, που φυλάκισε κι εξόρισε αντιφρονούντες, που τσαλαπάτησε με λίγα
λόγια την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη
σκέψη του πολίτη. Και μιμήθηκε συνάμα τους φασίστες με τους ναζιστικούς
χαιρετισμούς, δημιούργησε τους ένστολους φαλαγγίτες και τις φαλαγγίτισσες,
φαιδρές και ανόητες επινοήσεις. Έκανε
βέβαια και καλά. Καθιέρωσε το οκτάωρο εργασίας, ίδρυσε το ΙΚΑ, επέβαλε
την κοινωνική ασφάλιση, βοήθησε με
τον τρόπο του στην ανάπτυξη της χώρας
αλλά αυτά παραμένουν στα ψιλά γράμματα, στο ερμάριο της ηθελημένης λήθης.
Τού έχει μείνει η ρετσινιά. Ο δικτάτορας της 4ης Αυγούστου!
Από την άλλη, σαν ήρθε η ώρα, ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940,
αγουροξυπνημένος, όχι όμως ξαφνιασμένος, σαν έτοιμος από καιρό, παρέλαβε με τρεμάμενο χέρι από τον Ιταλό
πρεσβευτή το πρόστυχο τελεσίγραφο
και χωρίς δεύτερη σκέψη, ήρεμα, παλικαρίσια αποκρίθηκε: «Alors, c’ est la
guerre».
Τη φράση αυτή ο λαός μας τη μεταγλώττισε, απλά: «Όχι». Πίσω από τούτα τα λόγια κρύβεται το πνεύμα της ελληνικής φυλής, ατίθασο, ασυμβίβαστο,
μαχητικό, που δεν αφήνει τον Έλληνα
στιγμή να ησυχάσει και τούτες τις ώρες
το χάρισμα αυτό ξαναδούλεψε.
Μπορεί νάμαστε φτωχοί, μια χώρα μικρή κι όμως οι ζήλιες και οι έχθρες δια-

Γράφει ο Στρατής Μολίνος

φόρων επίβουλων ήρθαν και έρχονται
ορμητικές από παντού. Δεν αλλοίωσαν
όμως την καθαρότητα του γένους μας
όπως το νερό περνάει πάνω από την
τραχιά πέτρα και την αφήνει ανέγγιχτη.
Μπορεί η μοίρα του λαού μας νάναι
σκληρή και φειδωλή αλλά απλόχερο
μάς χαρίστηκε το πνεύμα. Κι ο Μεταξάς, γνήσιος Έλληνας ηγέτης, αυτά έφερε στο μυαλό του τις εφιαλτικές εκείνες ώρες κι αποφάσισε ανάλογα.
Σε μια τραγική κατάθεσή του, σαν απολογία των πράξεών του προς τον λαό,
εκφράστηκε ακριβώς έτσι, με τούτα τα
λόγια: «Καταιγίδα! δεν λέγω ότι θα αποφύγωμεν μέχρι τέλους την καταιγίδα-το
εύχομαι και θα το προσπαθήσω-αλλά
εκείνο δια το οποίον σας βεβαιώ είναι ότι
και αν δεν την αποφύγωμεν, θα εξέλθωμεν από αυτή ως άνθρωποι δυνάμενοι να
αξιούμεν να μας σέβωνται όλοι, σεβόμενοι προ παντός ημείς τον εαυτόν μας ως
άνθρωποι αξιοπρεπείς και με το αίσθημα
της τιμής πλήρες. Άλλως, εάν επρόκειτο
να μείνωμεν εις την ειρήνην έρποντες και
συρόμενοι, τότε καλύτερον να μη μείνωμεν ποτέ εις την ειρήνην».
Κι έτσι εξελίχθηκε η πολεμική μας
υπόθεση.
Με την ίδια λογική, η τρέλα τής αξιοπρέπειας ήταν και τίποτε άλλο, όλος ο
κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και
πανηγύρισε κι οι φαντάροι μας έσπευσαν στο μέτωπο με το χαμόγελο στα
χείλη κι οι ηπειρώτισσες ζαλώθηκαν τα
πολεμοφόδια πάνω στα κατσάβραχα. Η
χώρα γιόρταζε!
Κι οι ξένοι έτριβαν τα μάτια τους και
μέχρι σήμερα απορούν: «Οι λαοί πανηγυρίζουν όταν τελειώσει ο πόλεμος.
Οι Έλληνες πανηγυρίζουν με το που
άρχισε!».
Μα πού να καταλάβουν αυτοί!
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Η ανάπτυξη της Λέσβου μέσω ενός αναπτυξιακού/
επενδυτικού ψηφιακού ΣΟΚ!!!
Από ΜΟΡΙΑ σε Motivational Research & Innovation Association
Γράφει ο Στρατής Καλογρίδης *

Με την ευκαιρία των ανακοινώσεων για την μεγάλη και άμεση επένδυση 1δις (!) της Microsoft στην Ελλάδα,
αναρωτήθηκα αν η Λέσβος θα ήταν
σε θέση ποτέ να αξιοποιήσει τέτοιου
είδους δράσεις, για να ανακάμψει από
τα εξωγενή, κυρίως, δεινά που την περιβάλλουν (προσφυγικό/μεταναστευτικό, τουρκική προκλητικότητα κλπ.) και
ποιος θα ήταν ο τρόπος αυτός.
Δεν είναι στις προθέσεις μου να υποβαθμίσω όλες τις μέχρι τώρα φιλότιμες
προσπάθειες όλων των θεσμικών φορέων για δράσεις στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης, πολύ φοβάμαι όμως πως
δεν επαρκούν και αργά, αλλά σταθερά, το νησί θα «μαραζώνει». Κάνω μια
προσπάθεια με αυτές εδώ τις σκέψεις
να δω τα πράγματα «έξω από το κουτί», με σκοπό να ξεφύγουμε από την
λογική της διαχείρισης της μιζέριας,
που μόνο τοξικότητα στον Λεσβιακό
λαό παράγει.
Η Λέσβος χρειάζεται ένα αναπτυξιακό-επενδυτικό ΣΟΚ!!! Ένα reset, που
θα γίνει σε συνεργασία των τοπικών
θεσμικών φορέων και της κεντρικής
κυβέρνησης, αλλά και με την σύμφωνη
γνώμη των Ευρωπαϊκών θεσμών (καιρός να δείξουν και αυτοί έμπρακτα την
αλληλεγγύη τους όχι μόνο στα λόγια),
για την υιοθέτηση ισχυρών τοπικών φορολογικών πολιτικών και κινήτρων, που
θα την θωρακίζουν ουσιαστικά και πολύπλευρα.
Και εξηγούμαι...
Αφού έτυχε στην Λέσβο, λόγω της

θέσης της, να βρίσκεται στο σημείο
που ενώνει τα δύο άκρα Δύσης και
Ανατολής και να αποτελεί το σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, θα πρέπει
να στηριχθεί με κάθε μέσο για να μπορέσει να μείνει ζωντανή και να επιτελέσει τον ρόλο που της έλαχε από την
θέση της στον γεωπολιτικό χάρτη.
Η στήριξη αυτή, εκτός από εθνική, θα
πρέπει να είναι και διεθνής και δεν μπορεί να γίνεται με ευχολόγια, παρά μόνο
με ισχυρή τεχνοκρατική προσέγγιση.
Ένας σύγχρονος και με προοπτική
τρόπος θα μπορούσε να είναι η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις ειδικού τύπου, που εστιάζουν στην
καινοτομία, στην έρευνα και ανάπτυξη
(R&D) και στην εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας, το λεγόμενο
Intellectual Property (IP) ή με άλλα λόγια αυτό που λέμε κεφαλαιοποίηση της
γνώσης.
Και ως γνωστόν το κεφάλαιο για να
ταξιδέψει και να εγκατασταθεί στο
οποιοδήποτε μέρος θέλει κίνητρα.
Ισχυρά φορολογικά κίνητρα για την
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στο νησί, με την δημιουργία
μονάδων κοινών υπηρεσιών (shared
services), έτσι ώστε διεθνείς όμιλοι
εταιρειών (είτε μέσω των θυγατρικών
των, είτε μέσω συνδεδεμένων Ελληνικών εταιρειών στο πλαίσιο συμβάσεων υπηρεσιών R&D) να αυξήσουν την
ερευνητική τους δραστηριότητα για την
παραγωγή IP με στόχο την παγκόσμια
αξιοποίηση του.
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Οι νόμοι 4608/2019, 4712/20, είναι
μερικά από τα εργαλεία που θα μπορούσαν να κάνουν πράξη άμεσα τα
παραπάνω, αφού εισάγει σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση μεγάλων και
εμβληματικών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας. Με
τις κατάλληλες προσθήκες και τροποποιήσεις στον νόμο, που να δίνει πρόσθετα ειδικού τύπου ισχυρά κίνητρα,
(πχ. Σταθερό πολύ χαμηλό φορολογικό
συντελεστή για 20 χρόνια, πρόσθετα
κίνητρα για προσλήψεις δυναμικού που
θα ζουν και θα εργάζονται στο νησί,
ταχύτατες αδειοδοτήσεις, δημιουργία
υποδομών υποστήριξης κλπ.) για τέτοιου είδους επενδύσεις στο νησί της
Λέσβου και χωρίς να παραβιάζονται
κατ’ ανάγκη οι κανονισμοί περί κρατικών ενισχύσεων, θα δημιουργούταν οι
προϋποθέσεις για ένα αναγκαίο αναπτυξιακό-επενδυτικό ΣΟΚ!!!
Με άλλα λόγια η θωράκιση του νησιού έναντι των γνωστών και προαναφερθέντων σοβαρότατων κινδύνων
μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους, πιο
ευέλικτους και έξυπνους, τρόπους. Άλλωστε, το κεφάλαιο γνωρίζει πολύ καλά
πως να προστατεύει τις επενδύσεις του
όταν αυτές απειλούνται.
Η Λέσβος με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορούσε να καταστεί μια
διεθνής βιομηχανία εντάσεως τυποποιημένης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP).
Και ας ξεκινήσουμε από την Μόρια,
κάνοντας πράξη τη ρήση «η κρίση να
αποτελέσει μια νέα ευκαιρία». Να μετατραπεί (μέσω χωροθέτησης σε ενιαία
έκταση), σε ένα διεθνές επιχειρηματικό Cluster Τεχνολογίας, Καινοτομίας,
Έρευνας & Ανάπτυξης, που θα χρησιμοποιείται από διεθνείς επιχειρήσεις,
που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τα
παραπάνω κίνητρα για να επενδύσουν
στο νησί.
Το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής

εξειδίκευσης υπάρχει και είναι ανεξάντλητο και η εξ αποστάσεως εργασία
βοηθά σήμερα όσο τίποτα άλλο για να
πλαισιωθούν οι τοπικά εργαζόμενοι, με
τους άλλους που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε οποιαδήποτε σημεία του
κόσμου για την παραγωγή κοινών R&D
projects και της αξιοποίησης του IP
(λογισμικό κλπ.).
Σκεφτείτε πόσοι φοιτητές που θα
σπουδάσουν στο νησί (την έδρα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου) και θα αγαπήσουν αυτό τον υπέροχο τόπο, θα
θελήσουν αξιοποιώντας την ευκαιρία
που θα τους δίνεται να συνεχίσουν την
επαγγελματική τους καριέρα στο νησί.
Ενδεχομένως δε η παράλληλη ίδρυση
ειδικού τμήματος του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στο νησί, που θα δέχεται και
ξένους φοιτητές, θα ενίσχυε σημαντικά
την προσπάθεια αυτή.
Να γιατί αναφέρθηκα στην ανάγκη
για ένα ψηφιακό αναπτυξιακό/επενδυτικό ΣΟΚ!!! Πολλές φορές μέσα από
την προσήλωση μας στην επίλυση προβλημάτων χάνουμε τον στόχο και την
μεγάλη εικόνα και καταλήγουμε να διαχειριζόμαστε την μιζέρια.
Αυτό το νησί, με την ιστορία του, τις
τέχνες και τον πολιτισμό του, τους ανθρώπους που γέννησε, δεν μπορεί να
έχει αυτή την τύχη. Αξίζει ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
Γι’ αυτό το ΜORIA, από ένα brand δυστυχίας και μιζέριας, θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα εμβληματικό επιχειρηματικό cluster καινοτομίας, έρευνας και
ανάπτυξης με το όνομα: Motivational
Research & Innovation Association
Για σκεφτείτε το…
(*) Ο Στρατής Καλογρίδης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, επικεφαλής εκτελεστικός
διευθυντής της επιχειρηματικής μονάδος Δημοσίου
και προϊόντων λογισμικού της Uni Systems SMSA,
του ομίλου Quest.
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Πρόσωπα
της τέχνης
Πρόσωπα
της τέχνης
Το βυζαντινό και αναγεννησιακό ύφος
των έργων του Ελ Γκρέκο
Γράφει η Δρ. Αναστασία Μπιτσάνη-Πέτρου*

Το Μαρτιο του 2020 συμπληρώθηκαν 420 χρόνια από τον θάνατό του
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Στις 31
Μαρτίου του 1614, ο Γκρέκο άρρωστος πια και πολύ εξασθενημένος,
ανέθεσε στο γιο του Χόρχε Μανουέλ
να συντάξει τη διαθήκη του. Ως εκτελεστής της εμφανίζεται ο Λουίς δε
Καστίγια, ο άνθρωπος που τον έφερε στο Τολέδο πριν 37 χρόνια και ως
μάρτυρες υπογράφουν οι καλοί φίλοι
του Δομήνικου, ο γιατρός Διογένης

Παρραμόνλιος και ο Κωνσταντίνος
Φωκάς.
Οι δύο αυτοί Έλληνες, μαζί με το
γιο του Χόρχε Μανουέλ, πρέπει να
έκλεισαν τα μάτια του μεγάλου ζωγράφου το βράδυ της 7ης Απριλίου
του 1614, στο Τολέδο. Μια εβδομάδα αργότερα, στο βιβλίο κηδειών του
ενοριακού ναού του Αγίου Θωμά εμφανίζεται η εξής απέριττη καταχώριση: «Στις επτά, του μηνός Απριλίου,
απεβίωσε ο Ντομίνικο Γκρέκο. Δεν
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φίλος του Δομήνικου.
Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον τόπο ή
τα πρόσωπα στα οποία μαθήτευσε ο
Δομήνικος. Είναι γνωστό ότι στο Ηράκλειο (Χάνδακα), τη γενέθλια πόλη
του, περίπου διακόσιοι ζωγράφοι
ήταν ενεργοί κατά τον 16ο αι., οργανωμένοι σε συντεχνίες, κατά το ιταλικό πρότυπο. Οπωσδήποτε μπορούμε
να υποθέσουμε ότι το εργαστήριο
στο οποίο ο νεαρός Θεοτοκόπουλος
φοίτησε πρέπει να ήταν ένα από τα
καλύτερα του Χάνδακα, μέσα στην
παράδοση της υψηλής τέχνης που
είχε διδάξει ο Θεοφάνης. Εκτός όμως
από τη ζωγραφική παιδεία, ο Δομήνικος πρέπει να είχε λάβει και σοβαρή ανθρωπιστική παιδεία και γνώριζε
καλά εκτός από τα ελληνικά, αρχαία
ελληνικά, λατινικά, ιταλικά και ισπανικά. Ήταν νους εγκυκλοπαιδικός, με
ευρύτατα πνευματικά ενδιαφέροντα,
που ξεπερνούσαν τα στενά όρια της
ζωγραφικής, ένας γνήσιος «άνθρωπος
της Αναγέννησης».
Είναι αρκετά δύσκολο να οριστούν
ποια από τα πρώιμα έργα του φιλοτέχνησε ο Γκρέκο στο Ηράκλειο και
ποια στη Βενετία. Πιθανότατα ένα
από τα έργα της Κρητικής περιόδου
είναι το ενυπόγραφο έργο “Η Κοίμηση της Θεοτόκου” (Σύρος, ναός της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.)
Η άγνωστη μέχρι πρόσφατα ενυπόγραφη εικόνα της Κοίμησης της
Θεοτόκου ανακαλύφθηκε το 1983
στην ομώνυμη εκκλησία της Σύρου
από τον βυζαντινολόγο Γ. Μαστορόπουλο. Είναι ζωγραφισμένη σε πανί
με προετοιμασία πάνω σε ξύλο^ η
ουσία της εικονογραφικής σύνθεσης
της εικόνας, και ιδίως οι μορφές και
τα εξατομικευμένα στοιχεία έχουν
επηρεαστεί από έναν αρκετά συνήθη
τύπο κρητικής ζωγραφικής του 15ου
αι., τον οποίο χρησιμοποιούν ευρύ-
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έκανε διαθήκη. Κοινώνησε. Τάφηκε
στον Άγιο Δομήνικο τον Παλαιό».
Στην Κρήτη, τον τόπο καταγωγής
του, η παράδοση της ζωγραφικής
τέχνης ήταν ακμαία και συνεχής και
μάλιστα αναπτύσσεται κατά την πρώτη πεντηκονταετία του 16ου αι. αξιόλογη ζωγραφική σχολή που συνεχίζει
τη βυζαντινή παράδοση έως το τέλος
του 17ου αι., η λεγόμενη «Κρητική
Σχολή» της αγιογραφίας, που κυριαρχεί στη Βενετία, την Πάτμο, τις
περισσότερες Κυκλάδες, τα Επτάνησα, καθώς και στα μεγάλα μοναστικά
κέντρα της Ορθοδοξίας, τον Άθω, τα
Μετέωρα και το Σινά.
Ήδη ο Θεοφάνης από το 1527 στα
Μετέωρα και κατόπι το 1535 στη
Λαύρα του Αγίου Όρους είχε δημιουργήσει εξαιρετικές τοιχογραφίες,
ενώ ο σύγχρονος του Δομήνικου,
Μιχαήλ Δαμασκηνός, φιλοτεχνούσε
ωραία δείγματα της τέχνης αυτής.
Άλλοι γνωστοί ζωγράφοι την περίοδο
αυτή ήταν ο Ιερ. Παλλαδάς, ο Βίκτωρ,
ο Άγγελος και ο Γεώργιος Κλόντζας,
26

τατα οι ζωγράφοι του 16ου αι. τόσο
σε φορητές εικόνες όσο και σε τοιχογραφίες. Ταυτόχρονα ο νεαρός
Δομήνικος επιστρατεύει ασυνήθιστα
εικονογραφικά στοιχεία ή εφευρίσκει
νέα για να ανανεώσει την παραδοσιακή σύνθεση και να προσδώσει στο
έργο του πρωτοτυπία.
Σχετικά με την τεχνική και την τεχνοτροπία, ο καλλιτέχνης δείχνει
εκλεκτιστική διάθεση, αφού χρησιμοποιεί βυζαντινούς παλαιολόγειους χαρακτήρες, αλλά και ανανεωτικά στοιχεία της ιταλικής ζωγραφικής, όπως
την κυματοειδή μορφή της Παναγίας

που ανέρχεται στους ουρανούς μετά
την Κοίμησή της, το στέμμα στο κεφάλι και την ημισέληνο κάτω από τα
πόδια της. Έτσι ο καλλιτέχνης επιτυγχάνει να ανανεώσει την παραδοσιακή
σύνθεση, χωρίς όμως να προδώσει το
ορθόδοξο πνεύμα.
Η υπογραφή, εξάλλου, στο έργο,
ΔΟΜΗΝΙΚΟC
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟC Ο ΔΕΙΞΑC, είναι μοναδική ανάμεσα στις υπογραφές των πολυάριθμων κρητικών ζωγράφων της εποχής.
Την ίδια υπογραφή θα επαναλάβει ο
ίδιος μόνο μια φορά ακόμη στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, το 1577,
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ευρισκόμενος ήδη στην Ισπανία, στο
έργο Ανάληψη της Θεοτόκου στην
εκκλησία του Αγίου Δομηνίκου του
Παλαιού στο Τολέδο.
Στο άλλο πρώιμο έργο Ο άγιος Λουκάς ζωγραφίζει τη Θεοτόκο (Αθήνα,
Μουσείο Μπενάκη, 1560-1567 περίπου) με υπογραφή ΧΕΙΡ ΔΟΜΗΝΙ/
ΚΟΥ, απεικονίζεται ο Ευαγγελιστής
Λουκάς να ζωγραφίζει την Παναγία.
Πρόκειται για έναν πίνακα μέσα σε
άλλον πίνακα (Βild im Bild). Ο Δομήνικος έχει ζωγραφίσει μια βυζαντινή Οδηγήτρια κατά τα παλαιολόγεια
πρότυπα, από τις ωραιότερες Οδηγήτριες της εποχής και δικαιώνει τον
τίτλο του μαΐστρου που είχε, αν και
τόσο νέος. «Αυτή η μικρογραφική παράσταση έχει γίνει με τόση ασφάλεια
στην πινελιά και είναι εμπλουτισμένη
με τόση συναισθηματική πυκνότητα και μαζί αντίληψη υψηλού ήθους,

ώστε αντέχει σε οποιαδήποτε μεγέθυνση μνημειακών διαστάσεων».
Στο επάνω αριστερό μέρος της εικόνας, δίπλα στη βυζαντινή Οδηγήτρια
εικονίζεται ακέφαλη τώρα μορφή αγγέλου που φέρει δάφνινο στεφάνι στο
δεξιό χέρι, έτοιμος να στεφανώσει τον
Ευαγγελιστή και ανεμίζει λευκή ταινία
με επιγραφή. Ο άγγελος αυτός αποτελεί στοιχείο δυτικής τέχνης μέσα σε
υστεροβυζαντινή εικόνα χωρίς να έχει
χάσει τη γήινη υπόσταση του βενετσιάνικου πρωτοτύπου, με συμπαγή τη
μάζα του σώματος, με το γυμνό πόδι
που προβάλλεται και με την πτυχολογία του ιταλικού ενδύματος.
Η τεχνική, η εικονογραφία και το
ύφος των δύο έργων είναι μεταβυζαντινά, με επιδράσεις από την αναγεννησιακή ιταλική τέχνη, όπως η τάση
για σπάσιμο της συμμετρίας και μετωπικότητας, το ενδιαφέρον για την

«Τρίπτυχο της Μοντένα» - (1567-1569) Δ. Θεοτοκόπουλος, τέμπερα σε ξύλο, 0,37 Χ 0,60
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προοπτική απόδοση του χώρου, η
απόδοση κίνησης και η ανάδειξη των
όγκων με τη βοήθεια του σκιοφωτισμού, η σωματικότητα των προσώπων
παρά το γραμμικό στυλ, ο χρωματικός πλούτος και η φυσική λειτουργία
του φωτός... Παράλληλα υπάρχουν
οι πρώτες ενδείξεις πρoοδευτικής
εγκατάλειψης της βυζαντινής τέχνης,
η οποία θα σημαδέψει τα μεταγενέστερα έργα του καλλιτέχνη.
Παράλληλα, πιο συχνή ηθελημένη
χρήση δυτικών μοτίβων γίνεται στο
πρώιμο επίσης έργο του καλλιτέχνη
Η Προσκύνηση των Μάγων (15651567, Μουσείο Μπενάκη).
Θεωρείται έργο που έγινε στην
Κρήτη, πριν φύγει ο Δομήνικος για τη
Βενετία. Η χρήση του χρώματος είναι
επηρεασμένη από τον Τιντορέττο^ η
τεχνική του έχει ακόμη κάποια βυζαντινά στοιχεία, όμως το ύφος είναι
βενετικό, παρατηρείται δηλαδή και
πάλι συνύπαρξη παραδοσιακών και
ανανεωτικών στοιχείων, όπως και στα
άλλα νεανικά έργα του Δομήνικου.
Έχει πλούσια χρώματα. Η Παναγία
κάθεται στα σκαλοπάτια ενός Αναγεννησιακού κτηρίου, ενός κλασικού
ναού, που είναι ερειπωμένος, αντί σε
μια φάτνη. Ο ναός συμβόλιζε την αντίθεση με το νέο που φέρνει ο νεογέννητος Ιησούς. Η φωτεινότητα του έργου
του δίνει έναν δυναμισμό στο σύνολο και φανερώνει την υιοθέτηση των
Αναγεννησιακών προτύπων. Σίγουρα ο
Δομίνικος έχει ήδη επηρεαστεί από τα
έργα του Τιτσιάνο και του Παρμιτζανίνο. Έχει αξία να συγκρίνουμε αυτό το
έργο του με την «Κοίμηση της Παναγίας» που προηγείται χρονικά όπου η
σύνθεση ακολουθεί τα βυζαντινά πρότυπα από τη μια, αλλά με μιαν αυστηρότητα. Εδώ υπάρχουν στοιχεία της
Ιταλικής Αναγέννησης, όπως τη στάση
του Χριστού, τις χειρονομίες όλων

των μορφών κτλ.
Το πρώτο δείγμα που έχουμε από
τον Θεοτοκόπουλο ως μιας κάποιας
στροφής προς τον βενετσιάνικο “μανιερισμό” είναι το «Τρίπτυχο της
Μοντένα» - (1567-1569). Βρίσκεται
στην Πινακοθήκη του Εστέ στην Μοντένα και έχει την υπογραφή του ως
«χειρ Δομηνίχου». Ο Δομίνικος είναι
εμπνευσμένος από τις ξυλογραφίες
ιταλών και Φλαμανδών ζωγράφων, και
φαίνεται καθαρά το ενδιαφέρον του
για την προοπτική των δυτικών προτύπων. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία
στο σχέδιο, με έντονα χρώματα και
οι φωτισμοί του τονίζουν κάθε χειρονομία και κάθε πτυχή των ρούχων.
Το πιθανότερο θα το ζωγράφισε στην
Βενετία, αρχές του 1567. Οι πινελιές
του είναι μικρές και κοφτές και ενισχύουν την άποψη ότι είχε ήδη επαφές με τα εργαστήρια του Τιτσιάνο,
Τιντορέτο, Βερονέζε, Μπασάνο.
*Η Αναστασία Μπιτσάνη-Πέτρου, είναι Διδάκτωρ
Ιστορικός τέχνης
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Χρονογράφημα

Χρονογράφημα

Η Λίζα
Γράφει ο Στρατής Σαμιώτης*

Εκείνη τη βροχερή νύχτα του Δεκέμβρη ο κεντρικός δρόμος στο Καμένο
Δάσος ήταν άδειος από αυτοκίνητα.
Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και όλοι
ήταν στη θαλπωρή του οικογενειακού
τους περιβάλλοντος ή οπουδήποτε
αλλού σε μια ζεστή γωνιά. Η Λίζα σαν
μια σκιά κινήθηκε ανήσυχα πάνω-κάτω
στον κεντρικό δρόμο προς Καλλονή
σαν κάτι να περίμενε. Λίγες ώρες νωρίτερα όταν ακόμα ο Ήλιος δεν είχε
δύσει, κόσμος και κοσμάκης για την
αναζήτηση μανιταριών, που ήταν πολλά αυτόν το μήνα. Όλοι τους όμως την
προσπέρασαν αδιάφορα και τώρα που
έπεσε η νύχτα, η Λίζα στριμώχτηκε σε
μια γωνιά του δάσους. «Άλλο ένα βράδυ», σκέφτηκε. Ξάφνου, ένα φως φάνηκε στον ορίζοντα. Η Λίζα σήκωσε τα
αυτιά της ακούγοντας το θόρυβο του
αυτοκίνητου. Καλά άκουγε και μάλιστα ο θόρυβος αυτός γνώριμος, σαν
το αυτοκίνητο του Δημήτρη που τόσο
περίμενε. Πετάχτηκε σαν λιοντάρι στην
άσφαλτο και άρχισε να τρέχει μανιασμένη προς το αυτοκίνητο που ερχόταν προς το μέρος της.
Ένα εκτυφλωτικό φως τη διαπέρασε και μαζί του πέρασαν και όλες οι
εικόνες της ζωής της. Τότε που ο Δημήτρης την πήρε κουτάβι απ’ τη μάνα
και τα αδέλφια της, ένας πανέμορφος
Γκέκας που κυνηγούσε τους λαγούς
στο βουνό. Τόσοι και τόσοι λαγοί, τόσα
και τόσα χάδια από τον Δημήτρη και τα
παιδιά. Πάντα κάθε χρόνο τέτοιες κρύες μέρες του Δεκέμβρη η Λίζα μέσα
στο σπίτι σε μια ζεστή γωνιά κι όλοι να
την καμαρώνουν. Μέχρι εκείνο το τσί-

μπημα με τη βελόνα στο ιατρείο και την
ανακοίνωση του αποτελέσματος από
τον γιατρό στον Δημήτρη που πήρε τη
Λίζα τόσο σκυθρωπός για πρώτη φορά.
Και μετά μόνη της για μέρες στο σπιτάκι της αυλής με τον Δημήτρη σκεπτικό
να την βλέπει από μακριά ξύνοντας το
κεφάλι του και να φωνάζει στα παιδιά
να μην την πλησιάσουν. Μέχρι εκείνο
το απόγευμα όταν ξαφνικά πήγε κοντά
της και τη χάιδεψε. Χάρηκε η καημένη
όταν την έβαλε στο Terios και ξεκίνησαν για το Καμένο Δάσος, για κυνήγι
σκέφτηκε. Είχε τόση μανία να τρέξει
στο βουνό που δεν κατάλαβε γιατί ο
Δημήτρης της έβγαλε το λουρί από το
λαιμό της.
Έτρεξε, έτρεξε, έτρεξε, μα ο Δημήτρης δεν την περίμενε όπως πάντα. Μάταια περίμενε 20 μέρες τώρα
στον ασφαλτόδρομο, κοντά ένα μήνα
νηστικιά με νερό από τις λακκούβες,
της έφτανε όμως γιατί κάθε ξημέρωμα
όταν έβγαινε ο Ήλιος αδημονούσε για
τον Δημήτρη να φανεί με το αυτοκίνητο. Και τώρα αυτά τα φώτα μέσα στη
νύχτα που έτρεχε κατά πάνω τους πιστεύοντας ότι είναι ο Δημήτρης. Ένας
γδούπος και η Λίζα πεταμένη στη μέση
του δρόμου. Βιαστικός ο οδηγός του
βυτιοφόρου με τα γάλατα κατέβηκε και
την τράβηξε στην άκρη του δρόμου,
συνεχίζοντας το δρομολόγιό του μέσα
στη νύχτα. Ποιος ξέρει σε ποιο καφενείο ξεχάστηκε και πόσο είχε πιει. Έτσι
κι αλλιώς το κορμάκι της Λίζας ήταν
πια άψυχο. Άψυχο, αλλά με τα μάτια
ανοιχτά, με την ίδια αγωνία να φανεί ο
Δημήτρης. Δεν τη σκότωσε ούτε η αρ30

ρώστια, ούτε η πείνα.
Πάνε τρεις μήνες τώρα που περνώ
και ξαναπερνώ βλέποντας στο ίδιο σημείο, στην ευθεία του Καμένου Δάσους
στην άκρη του δρόμου το κορμάκι της
Λίζας να αποσυντίθεται. Πέρασαν τόσα
και τόσα αυτοκίνητα, τόσα απορριμματοφόρα, κανείς δεν την έθαψε, κανείς
δεν την πήρε για τα σκουπίδια.
Έτσι κι αλλιώς τόσο που άργησαν,
φαίνονται ήδη τα κοκαλάκια της. Να τα
βλέπει του χρόνου ο Δημήτρης που θα
έρθει για κυνήγι λαγού με το νέο του
απόκτημα. Έτσι κι αλλιώς, η Λίζα δεν

είναι εκεί για να τον βλέπει και να τον
συμπονά. Τώρα πια η Λίζα τρέχει ελεύθερη από αρρώστιες, από πείνα και δυστυχίες, ελεύθερη από την απανθρωπιά
στα απέραντα λιβάδια τ’ ουρανού.
Και πού ξέρεις μπορεί ο Πανάγαθος
που μαζί μ’ εμάς την έπλασε κι αυτή,
μπορεί από μια άκρη να στρέφει το
βλέμμα του και να την κοιτάζει.
*Ο Στρατής Σαμιώτης είναι αρχισυντάκτης στην
εφημερίδα «Νέα της Λέσβου».
Το χρονογράφημα είναι αναδημοσίευση από το φύλλο της εφημερίδας 11/03/2020.

Ένας δύσκολος Ιούλιος στο δρόμο μας...
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη – Σιακή

Βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού και ο λευκόχρυσος ήλιος έχει
εγκατασταθεί για τα καλά στη μέση του
ουρανού στέλνοντας τα ζεστά του χαμόγελα, κι εμείς σαν διψασμένοι οδοιπόροι στην έρημο ελπίζουμε ότι θα
συναντήσουμε λίγη από τη χαμένη μας
χαρά που θα απομακρύνει τις ατέλειωτες δοκιμασίες, τις απώλειες και τις περιπέτειες που λιθοβολούν εμάς και τη
χώρα μας.
Όμως ούτε ένα μικρό κομμάτι της
ψυχής μπορεί να γαληνέψει, γιατί είναι
πολλές οι ανοιχτές πληγές που αιμορραγούν και λιγοστεύουν το κουράγιο μας.
1. Είδαμε ότι η οικονομική κρίση βρίσκεται σε κορύφωση και το μοίρασμα
των 750 δις. ευρώ για τα δεινά που
προκάλεσε ο COVID – 19 εξελίχθηκε
σε θρίλερ στη Σύνοδο Κορυφής στις
Βρυξέλλες από τις 27 χώρες της Ευρω-

παϊκής Κοινότητας, που πολύ δύσκολα
κατέληξαν σε συμφωνία.
Μετά από 4 ημέρες συνεδριάσεων
και πολλών διαφωνιών, ήρθε η πολυπόθητη συμφωνία με την οποία η Ελλάδα
μας θα λάβει 70 δις. ευρώ, τμηματικά
βέβαια, αλλά εξασφαλίζοντας μια σημαντική οικονομική ανακούφιση.
2. Ο Ναός της Αγίας Σοφίας, το Παγκόσμιο Μνημείο της Χριστιανοσύνης
και Λίκνο της Ορθοδοξίας μετατρέπεται από τον Ερντογάν σε τζαμί και
ανοίγει τις πύλες του στους Μουσουλμάνους, δεδομένου ότι το σχέδιο του
Ερντογάν ήταν να κάνει τον περίλαμπρο Ναό μουσουλμανική δύναμη σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών καταδίκασε αυτήν την ανίερη
πράξη του Τούρκου ηγέτη, ενώ εκείνος
τη χαρακτηρίζει σύμβολο κατάκτησης
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και αδιάφορος για τις αντιδράσεις όλου
του κόσμου, τοποθέτησε σε νέο μουσείο, δίπλα στην Αγία Σοφία, χριστιανικά αντικείμενα, εικόνες και πολύτιμα
ενθύμια και κάλυψε με κουρτίνες τις
μεγαλοπρεπείς αγιογραφίες του Ιερού
Ναού.
Ακόμα δε δίστασε με απύθμενη
προκλητικότητα στα προπαγανδιστικά
σόου που πραγματοποίησε, να προβεί στη βεβήλωση της Αγίας Σοφίας
την Παρασκευή 24 Ιουλίου με φιέστες,
σημαίες, στολισμούς, drones κ.λπ. και
να προσκαλέσει και τον Πάπα Φραγκίσκο να παρευρεθεί στις ανόητες αυτές
γιορτές. Εκείνος απάντησε θλιμμένος
με τη σύντομη φράση: «Πονάω πολύ
για την Αγία Σοφία...»
Με πόνο οι απανταχού Ορθόδοξοι
Χριστιανοί δάκρυσαν στο άκουσμα της
καμπάνας των εκκλησιών που θρηνούσε και αυτή πένθιμα σαν να ζούσαμε
όλοι ξανά το δράμα της Σταύρωσης
του Σωτήρα Χριστού της Μεγάλης Παρασκευής.
Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
της χώρας μας ξέσπασε οργισμένος λέγοντας ότι: «Η Αγία Σοφία είναι η κληρονομιά μας. Δεν υπάρχει μνημείο... με
φερετζέ.»
3. Κι ενώ ο διπλωματικός πυρετός
της χώρας μας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο μ’ αυτές,
κορυφώνεται, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας
βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Ο στόλος
μας στο Αιγαίο, απέναντι στην απειλή
των Τούρκων, είναι σε ετοιμότητα και
θα είναι σε διαρκή εγρήγορση για τους
επόμενους μήνες.
Παρ’ όλα αυτά, η προκλητική τακτική
των Τούρκων στη θάλασσα, στον αέρα
και στη στεριά δεν έχει τελειωμό και
όσο οι ημέρες περνούν, η άθλια επιθετικότητά τους χειροτερεύει και γίνεται
οριακά επικίνδυνη.
Ο Ερντογάν δεν πτοείται ούτε στο

ελάχιστο για τις επιπλήξεις και τις παρατηρήσεις που δέχεται και συνεχίζει
αμετανόητος να βαφτίζει όλα τα λάθη
του σωστά και να υποδαυλίζει ύπουλα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που
κινούνται σε τεντωμένο σχοινί για μία
πιθανή πολεμική σύρραξη. Τα βήματά
του είναι απροσδιόριστα και η αποτίμηση των ενεργειών του οδηγεί σε αδιέξοδα.
Εύλογα ο Υπουργός Εξωτερικών της
χώρας μας τον χαρακτηρίζει: «Διαρκή
ταραξία».
4. Όμως, ο μεγαλύτερος εφιάλτης
που επέστρεψε απειλητικός στη χώρα
μας και σε άλλες χώρες του κόσμου,
είναι ο θανατηφόρος κορωνοϊός, που
καραδοκεί παντού.
Οι Λοιμωξιολόγοι, μιλούν για δεύτερο επιθετικό κύμα του ιού που βρήκε
πρόσφορο έδαφος. Τα μέτρα προφύλαξης έχουν χαλαρώσει παντού και η
προσωπική ευθύνη που οφείλουμε να
έχουμε όλοι χάθηκε στις ήρεμες θάλασσες του καλοκαιριού, στην ξεγνοιασιά και στην ελευθερία των ανθρώπων
που συνωστίζονται στα πανηγύρια, τις
γιορτές, τα κλαμπ και τις διασκεδάσεις
προσπαθώντας με λαχτάρα να σβήσουν από τη μνήμη τους την καραντίνα
και τους περιορισμούς που υπέφεραν
τους προηγούμενους μήνες.
Άμεσα λειτούργησε από τους αρμοδίους της Πολιτικής Προστασίας φρένο στη χαλάρωση και τη μη τήρηση των
μέτρων, δεδομένου ότι η εξάπλωση
του ιού στον πλανήτη κινήθηκε με ραγδαίους ρυθμούς.
Οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό και
οι εντατικοί έλεγχοι κατέληγαν συχνά
σε πρόστιμα – φωτιά για τους παραβάτες. Αυτό όμως που περισσότερο
ανησύχησε τους ελεγκτές και τους αρμοδίους, ήταν τα «ορφανά» κρούσματα και τα εισαγόμενα περιστατικά που
προέκυψαν απ’ τους ελέγχους.
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Η επιδείνωση και η αύξηση στον
αριθμό των κρουσμάτων επιβεβαιώνει
σήμερα κάθε στιγμή ότι ο κορωνοϊός
επέστρεψε και είναι απαραίτητο τα
γνωστά αναγκαία μέτρα προστασίας να
τα δούμε πάλι από την αρχή, δηλαδή
σωστές αποστάσεις ο ένας από τον
άλλο, συχνό πλύσιμο των χεριών και
απαραίτητη η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και όχι μόνο. Μέχρι και
ο Τραμπ, ο «ατρόμητος» Πρόεδρος
της Αμερικής, είπε σε όλους ότι: «Είναι
πατριωτικό να φοράει κανείς μάσκα…»
και ο Μπολσονάρο εμφανίστηκε με
μάσκα και δήλωσε ότι: «Εγώ και δύο
Υπουργοί της Κυβέρνησής μου έχουμε
προσβληθεί από τον κορωνοϊό...».
Βέβαια, και οι δύο το θυμήθηκαν αργά
όταν χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει
στις χώρες τους από την πανδημία.
Και μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη
κατάσταση ένας ακόμα ιός, ο ιός του
Δυτικού Νείλου γνωστός μας από τα
προηγούμενα χρόνια, μας θυμήθηκε
και φέτος και μας επισκέφτηκε με λίγα
ευτυχώς κρούσματα.

Και γι’ αυτόν άρχισαν άμεσα οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί σε βαλτώδεις εκτάσεις και όπου αυτό κρίθηκε
αναγκαίο.
Σε όλη αυτή τη σκοτεινιά του φετινού καλοκαιριού ψάχνοντας επίμονα
να βρούμε κάτι καλό και παρήγορο,
σταματήσαμε όλοι, με επιφύλαξη βέβαια στη χαρά μας, στην ανακάλυψη
του θαυματουργού εμβολίου για τον
κορωνοϊό, για το οποίο γνωρίζουμε ότι
εργάζονται πυρετωδώς οι επιστήμονες
και οι φαρμακευτικές εταιρίες όλων των
χωρών του κόσμου.
Οι καλές ειδήσεις έρχονται από την
Αμερική και τη Βρετανία και μαθαίνουμε ότι: «Είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της κλινικής
δοκιμής του εμβολίου».
Ας ελπίζουμε ότι η προστατευτική
δύναμη του εμβολίου σαν ουράνιο τόξο
θα δώσει τέλος στην αγωνία, τον πόνο
και τον τρόμο που ζούμε όλοι σήμερα
από την πανδημία και ότι το καλοκαίρι
του επόμενου χρόνου θα μας βρει πιο
αισιόδοξους και ξέγνοιαστους.

Είναι το μέτρημά μου με το χρόνο,
μαζί τους πάω κι όπου βγει…
Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

Όχι πως δεν είχε δίκιο ο άνθρωπος.
Είχε και παραείχε. Τον άκουσα με ηρεμία. Όλα καλοδεχούμενα – άλλωστε
δεν είναι ψέμα – όσα με θάρρος και
ειλικρίνεια μου κατέθεσε: «Σε διαβάζω και μ’ αρέσει όπως γράφεις, όμως,

μα την αλήθεια χριστιανέ μου, γιατί
τόση νοσταλγία, τόση αναπόληση, τόσες μνήμες, τόσα πισωγυρίσματα; Δεν
τα είπες ήδη όλα»; Τον χτύπησα στον
ώμο: «σωστά τα λες, θα ’θελα κάποια
άλλη στιγμή να στα εξηγήσω…» του
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απάντησα κι αλλάξαμε κουβέντα.
Αργότερα στο σπίτι, σκέφτηκα ότι
όλο αυτό θα είναι ένα ερώτημα ή μια
απορία και για άλλους που διστάζουν
να το εκφράσουν και θεώρησα πως θα
έπρεπε –ευκαιρία ήταν– να απολογηθώ.
Εξομολογούμαι, λοιπόν, γραπτώς!
Ό,τι έχω ζήσει με ακολουθεί. Διηγούμαι αυτά που έχουν συμβεί μες στη
διαδρομή μου. Εν προκειμένω, η εμμονή μου με το παρελθόν, οι συνέχειες
στα μικρά των στιγμών όπως τα ανασύρει η μνήμη μου, έχει να κάνει με τη
συντροφιά που με κρατούν στα χρόνια.
Θαρρώ πως μεγαλώνοντας, η νοσταλγία γίνεται η ταινία της ψυχής μου. Το
εκκρεμές του χρόνου ωθεί τη φαντασία
μου σε απομακρυσμένες ημέρες και
παιχνίδια παλινδρόμησης ξαναγράφοντας το σενάριο της ασήμαντης ύπαρξής μου. Σ’ αυτό συνωστίζονται ηδονικές νοσταλγίες, πολυκαιρισμένες και
τσαλακωμένες εικόνες, γεγονότα σημαδιακά και προσεκτικά καταγραμμένες
αναμνήσεις απ’ τα μετόπισθεν της ζωής
μου. Όλα πλέον στο... χρώμα της σέπιας. Παλεύω να τα συνταιριάξω δίχως να
παραβιάζω τη σιωπή τους. Τι να λησμονήσω, άλλωστε και τι να θυμηθώ;
Κοιτάζω τα περασμένα –αφημένα
και σκονισμένα στην επικράτεια της
λήθης– σαν μετρημένα χρόνια που
σβήνουν^ σιγά σιγά ξεμακραίνουν και
χάνονται μέσα στον χρόνο. Φοβάμαι
μη και αδειάσει η κλεψύδρα. Δεν θέλω
να χαθούν. Έστω ένας ψίθυρός τους
πρέπει να παραμείνει, γι’ αυτό δείχνω
–και είμαι– επιρρεπής στην επανάληψη.
Περίεργο πείσμα. Δεν το έκρυψα ποτέ.
Όσο κι αν το συγκεκριμένο ηχεί, πολλές φορές, τετριμμένο, εντούτοις το
χρησιμοποιώ ως άλλοθι ή «ως πρόφαση εν αμαρτίαις» κάνοντάς το θέμα. Εν
γνώσει μου, φυσικά.
Η μνήμη είναι το μέρος όπου «δραπετεύω» για παρηγοριά, για να ξαναδώ

και –γιατί όχι αν χρειαστεί– να ξαναγράψω την ιστορία μου. Γι’ αυτό καταφεύγω στο κρυμμένο προσωπικό καταφύγιό μου. Εκεί συντελείται το δικό
μου μέτρημα όλων όσων με δένουν με
τ’ ανυποψίαστα, χρόνια της νιότης. Η
αθωότητα, η τρυφερότητα και η ειλικρίνεια των συναισθημάτων με καθιστούν
ευάλωτο. Έχω μια κλίση στην ευαισθησία... Παρασύρομαι. Κυριεύομαι από
άλγος νόστου και αναπνέω... γράφοντάς τα. Είναι που τ’ αγαπώ, πανάθεμά
τα, κι όταν αγαπάς συμβαίνουν κάτι
τέτοια. Δύσκολο να το διαχειριστώ, κι
άλλο τόσο να το κρύψω.
Σκαλίζω συμβάντα από εκείνα τα
παλιοκαιρίσια χρόνια, τα όμορφα, τα
αξέχαστα και τα ονειρεμένα. Βάζω το
μαχαίρι όσο πιο βαθιά γίνεται κι ακουμπάω σε λεπτή χορδή, σε μια πόλη
ασυμμάζευτα ερωτική! Στη Βαλένσια
της μνήμης, της νοσταλγίας και της συνέχειας. Κρίκος μοναδικός μιας εποχής
που κρατάει ζωντανό το χτες μου... Εδώ
μπλέκουν οι ιστορίες. Πόσα χρόνια και
πόσες παραστάσεις ζωής έχω μετρήσει
σ’ αυτή την πόλη. Πόσα δικά μου έχει
πάρει, πόσες ιστορίες έχει κλειδώσει,
πόσα συρτάρια έχει γεμίσει...
Μη σ’ τα πολυλογώ, φίλε μου, είναι
κομμάτια μου, φτιαγμένα από υλικά
ανάγκης, όπου χωρεί όλη η αγάπη. Μάλιστα, τα συνοδεύει η καρδιά κι αυτά
πάνε κι έρχονται δίχως σταματημό, λες
και δραπετεύουν απ’ την αιχμαλωσία,
δίνοντάς μου το δικαίωμα –εις αντάλλαγμα– να τα διηγούμαι. Είναι τα κρεμαστάρια των μεταξωτών ονείρων του
νου μου, συνεπακόλουθα και ψήγματα
ευαισθησίας εκ των υστέρων. Είναι ένα
σφιχταγκάλιασμα του χτες με το σήμερα. Έχουν το ρόλο τους. Δεν είναι κάτι,
είναι πολύ! Είναι το μέτρημά μου με το
χρόνο. Η στέγη μου και η τροφή μου.
Για χρόνια. Τώρα επιζούν μέσα στις διηγήσεις. Μαζί τους πάω κι όπου βγει.
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Μια αγκαλιά μωβ χρώματα
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη – Σιακή

Το μωβ χρώμα, το όμορφο και παράξενο χρώμα του μυστηρίου και της
σιωπής! Μπορεί να είναι παντού. Στον
ουρανό, στη γη, στη θάλασσα... και
στην ψυχή μας.
* Ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα, ήρεμο και γαλήνιο μπορεί να έχει χρώμα
μωβ, στολισμένο με χρυσές και πορτοκαλί πινελιές. Και όσο η νύχτα θα απλώνεται απρόσκλητη και βιαστική, τα άλλα
χρώματα θα σβήνουν σιγά-σιγά αφήνοντας τώρα την κυριαρχία μόνο στο μωβ
χρώμα, μέχρι και αυτό να χαθεί στα
σκοτεινά περιβόλια του ουρανού.
* Τα σεμνά κυκλάμινα που κρύβονταν το καλοκαίρι «στου βράχου τη
σχισμάδα», όπως γράφει ο ποιητής, με
τα πρώτα ερωτικά φιλήματα της βροχής ξυπνούν απότομα και νυσταγμένα
καθώς είναι ανασηκώνουν αργά τα μωβ
κεφαλάκια τους, τα λούζουν στη δροσιά της πάχνης και τα στρέφουν προς
τον ήλιο για να στεγνώσουν γρήγορα
και ν’ αρχίσουν τα τρυφερά χάδια της
αντάμωσης με τους γνωστούς τους γείτονες, τα πολύχρωμα λουλούδια του
κάμπου. Περίμεναν από το περασμένο
φθινόπωρο να τα ξαναδούν και να τα
καλωσορίσουν με το γρήγορο πέρασμα του απαλού αέρα.
* Μωβ ήταν θυμάμαι, κι εκείνα τα
«εκατοντάφυλλα» τριαντάφυλλα με το
απαλό άρωμα που σκόρπιζαν φως και
γαλήνη στις παιδικές μου μνήμες και
χρωμάτιζαν τα τρυφερά μου όνειρα.
Αργά-αργά ξεδίπλωνα τα εκατό φύλλα
με το ζωηρό μωβ χρώμα και όταν έτοι-

μα κοίταζαν κατάματα τον ήλιο, νόμιζα τότε ότι κοίταζαν κατάματα... μόνο
εμένα!
Τότε ήταν που άναβαν γύρω μου χιλιάδες λαμπάκια ντυμένα με μωβ ελπίδες της χαράς και με μεγάλη διάρκεια,
όμοια μ’ αυτήν που είχαν τα γελαστά
«εκατοντάφυλλα».
* Μωβ χρώμα, θλιβερό και παράξενο, είχαν και οι πένθιμες κορδέλες που
κρέμονταν ακίνητες στα ματωμένα ξύλα
του Σταυρού του Σωτήρα Χριστού μας
τις φρικτές ώρες του Μαρτυρίου.
Τότε, το απαλό μωβ χρώμα σκοτείνιασε, έγινε σκούρο άγριο, και απόκοσμο...
Τότε, το φωτεινό μωβ χρώμα έσταξε
δάκρυα και αίμα. Πλημμύρισε με πόνο
αγωνίας και μετάνοιας τους ανθρώπους, που μόλις τούτη τη στιγμή, και
για λίγες ώρες μόνο -αλίμονο- ένιωσαν
τα λάθη και τα πάθη τους να γίνονται
ανήμερα λιοντάρια που κατασπάραξαν
την πίστη, την αλήθεια και την αγάπη.
Τον Θεάνθρωπο Χριστό...
* Στη βάση του Σταυρού οι ανθισμένες μωβ βιολέτες, η μία δίπλα στην
άλλη, έπλεξαν στεφάνια και τα ακούμπησαν στα παγωμένα δάχτυλα του
Χριστού.
Επάνω στα λουλούδια τους στάλαξε ο
κρύος ιδρώτας του Κυρίου που ξεψυχούσε στον Σταυρό της θυσίας.
Σήμερα όλα τα μωβ χρώματα, τα λαμπερά και τα σκούρα, γέμισαν τις ώρες
αυτού του παράξενου Σεπτέμβρη.
Πριν από λίγες ημέρες μία ευχάριστη
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έκπληξη φύτρωσε στον κήπο.
Ήταν ένα παράξενο λουλούδι που
δεν το είχα δει πουθενά. Ψηλός βλαστός με πολλά παρακλάδια γεμάτα
μακρόστενα μυτερά φύλλα και λίγα
λουλούδια-χωνάκια με διάφανο μωβ
χρώμα, κρεμασμένα σαν μικρά καντηλάκια εδώ κι εκεί.
Αυτά τα λίγα ανθάκια, μέρα με τη
μέρα γίνονταν περισσότερα, λες και το
λουλούδι αυτό ήθελε παρέα και λόγια
θαυμασμού για να μεγαλώνει γρήγορα
και να λάμπει στο φως του ήλιου.
Τα μωβ χωνάκια ξεκινούσαν από την
άκρη του λεπτού βλαστού με πέντε πέταλα ενωμένα στη βάση τους και πιο
πάνω χωρίζονταν και άνοιγαν σχηματίζοντας ένα καλοσχεδιασμένο χωνάκι
που αν το παρατηρούσες από κοντά
με προσοχή σε έκανε να πιστέψεις
ότι αυτό που θαύμαζες ήταν ψεύτικο,
φτιαγμένο θαρρείς από μωβ διάφανο
χαρτί, που είχε επάνω του ακόμα και
τις πτυχές που γίνονται εύκολα στα λεπτά χαρτιά.
Με το ξύπνημα της ημέρας τα μωβ
λουλούδια είχαν όλα προφτάσει ν’
ανοίξουν και τώρα χαίρονταν το άγγιγμα του πρωινού αέρα και τα χαϊδέματα
που έστελναν οι πρώτες ακτίνες του
ήλιου.
Αν και ξεκίνησε με λίγα μωβ λουλούδια να ξεπροβάλλουν ανάμεσα από τα
πράσινα φύλλα του, τώρα κάθε πρωί
ήταν γεμάτο από τα «χάρτινα» χωνάκια
που γίνονταν κάθε ημέρα και περισσότερα. Όμως η πανέμορφη εικόνα του
δε διαρκούσε πολύ. Πράγμα παράξενο
γιατί αυτά τα όμορφα στολίδια «ζούσαν» κάθε ημέρα μόνο… μέχρι το
απόγευμα. Μόλις το ρολόι έδειχνε ώρα
τρεις τα καταπράσινα κλαδιά του ήταν
άδεια γυμνά και φτωχά. Τα όμορφα
λουλούδια βρίσκονταν μαραμένα και
ζαρωμένα γύρω-γύρω στη ρίζα του φυτού, σαν ένα ξεθωριασμένο μωβ χαλί

που περίμενε τον αέρα να το σκορπίσει
μακριά.
Αύριο θα ξημέρωνε μια καινούρια
ημέρα, με νέα δροσερά μωβ χωνάκια
της χαράς και της λύπης που γνώριζαν
ότι η ζωή τους θα διαρκούσε μόνο λίγες ώρες, αλλά αυτό δεν τα εμπόδιζε
ν’ απολαμβάνουν την ευτυχία της κάθε
στιγμής που τους πρόσφερε η σύντομη
ζωή τους.
Έμαθα ότι υπάρχει και ένα είδος πεταλούδας που ζει μόνο μία ημέρα και
ύστερα πεθαίνει. Παρ’ όλα αυτά εκείνη πετά ευτυχισμένη από το ένα άνθος
στο άλλο, είναι γεμάτη με τα αγαπημένα της πράγματα, καμαρώνει τα πλουμιστά φτερά της, χορεύει στον αέρα και
στροβιλίζεται. Ζει την ημέρα με πάθος
σα να είναι η μεγαλύτερη γιορτή. Φαίνεται ότι γνωρίζει πόσο πιο όμορφη
μπορεί να είναι η ζωή όταν ζούμε κάθε
στιγμή σα να είναι μοναδική. Πάθος για
την κάθε στιγμή!
Η πεταλούδα, αν και ζει μόνο μία
ημέρα, στριφογυρίζει αμέριμνη στο
απαλό αεράκι, και ανασαίνει βαθιά την
ευτυχία της μέσα από κάθε στιγμή της
σύντομης ζωής της...
Το μωβ λουλούδι, αν είχε φωνή θα
μας έλεγε, πόσο χαρούμενο είναι για
τις πολλές στιγμές ενός μόνο πρωινού
που μπορεί να λικνίζεται ελεύθερα στο
φως...
Αλήθεια... Εμείς οι άνθρωποι γιατί παραβλέπουμε τη σπουδαιότητα που έχει
η κάθε στιγμή της ζωής μας, αλλά πάντα
μίζεροι, ανικανοποίητοι και άπληστοι,
θέλουμε, ψάχνουμε και πασχίζουμε να
προετοιμάσουμε τη ζωή μας για... τον
επόμενο αιώνα που πιστεύουμε ότι θα
ζήσουμε;
Και πράττοντας έτσι, χάνουμε την
πολυτιμότητα της ζωής!
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Θύμισες από τα παλιά Χριστούγεννα*
Γράφει η Αθηνά Κοντού-Λίτινα

Σιρίτια ολόφωτα, φωσφορικά, πορτοκαλιά και ασημένια, διασχίζουν κυκλικά
της απέναντι πολυκατοικίες. Γέρνω στο
τζάμι κι έρχονται εικόνες από τα Χριστούγεννα, στο χωριό μου το Κεράμι.
Τότε που έβλεπα μόνο αληθινά αστέρια
στον ουρανό, όταν νέα κοπέλα πήγαινα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
να παρακολουθήσω τη λειτουργία των
Χριστουγέννων. Τότε που ο ήχος της
καμπάνας μέσα στη νύχτα, ο φωτισμός
των κεριών στα πρόσωπα των συγχωριανών μου, που γέμιζαν ασφυκτικά την
εκκλησία, φορώντας την καλή φορεσιά
τους, ο παπα-Νικόλας, ιερέας του ναού,
ο μπαμπάς μου, δεξιός πάντα ψάλτης
και ο Μιχάλης Σακαλής αριστερός, όλοι
καλλίφωνοι δημιουργούσαν τη μαγεία
της Άγιας Νύχτας.
Με το πρώτο φέγγος και πριν τελειώσει η λειτουργία, κάποιος που παρέμενε σπίτι, συνήθως κανένα από τα πιο
μεγάλα παιδιά, πήγαινε να πάρει το αμίλητο νερό - πιο παλιά από τα “ταγαρέλια” και μετέπειτα από τον “μπουρμά”
που έτρεχε ασταμάτητα στον “χαζανέ”
που υπήρχε στον πλάτανο κάτω από το
ψηλό καφενείο με την πέτρινη σκάλα
του Σοφοκλή.
Δεν έπρεπε να μιλήσει σε κανέναν
μέχρι να φέρει το καινούργιο “κουμάρι” με το νερό στο σπίτι. Στο στόμιο
έβαζαν οι νοικοκυρές ένα κλαδί ελιάς
με τον καρπό της. Ήταν το γούρι του
σπιτιού και το τοποθετούσαν στην εσοχή του τζακιού που σιγά-σιγά έπαψε να
χρησιμοποιείται και είχε διακοσμητικό

ρόλο μιας και οι περισσότεροι νοικοκυραίοι μη αντέχοντας την κάπνα και τις
μυρωδιές από το ψήσιμο των φαγητών,
είχαν φροντίσει να κατασκευάσουν
τζάκι στα “νταμέλια” που είχαν στον
αυλόγυρο των σπιτιών τους.
Μοσχοβολούσαν τα σπίτια από την
μυρωδιά του ασβέστη των φρεσκοβαμένων τοίχων και από τη μυρωδιά των
ζουμπουλιων στα βάζα και αργότερα
από τη μυρωδιά του πεύκου που πρώτη εγώ τόλμησα να στολίσω το σαλόνι
με ένα μεγάλο κλαδί που μας έφεραν
από το “τσαμλίκι”. Δεν έλειπαν βέβαια
οι μυρωδιές από την πατροπαράδοτη
πλατσέντα, το βράσμα (πετιμέζι), τα
φοινίκια, τον μπακλαβά και την βασιλόπιτα, που όλα το αργότερο αποβραδύς
της Πρωτοχρονιάς, έπρεπε να είναι
στην πιατέλα για να έρθει ο Άγιος Βασίλης να κεραστεί.
Από τα γλυκά αυτά κερνούσαν και τα
παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα. Δεν υπήρχαν τότε χρήματα, αλλά και να τα κάνουν
τι τα παιδιά, αφού δεν υπήρχαν παιχνίδια
να αγοράσουν. Οι μανάδες τους έφτιαχναν από κομμάτια υφάσματος μπάλα
για τα αγόρια και κούκλες για τα κορίτσια. Από το “κομπόδεμα” του πατέρα
τους θα αγόραζαν συνήθως τα παπούτσια που τα έφτιαχνε ο παπουτσής.
Τα πιο μεγάλα παιδιά οι “μουρέλες”
είχαν τα τυχερά τους, που ήταν η συλλογή από ζωντανές κότες που τους
έδιναν οι νοικοκυρές, όταν πήγαιναν
μετά τη λειτουργία της Πρωτοχρονιάς
να τους ευχηθούν για τον καινούργιο
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χρόνο. Τις κρέμαγαν σ’ ένα ξύλο και τις
πήγαιναν σε φιλικό σπίτι για να τις ετοιμάσουν και να τις μαγειρέψουν, ψητές
ή βραστές ή γεμιστές στο φούρνο και
γελώντας η παρέα να τις φάνε.
Η κότα είχε την τιμητική της, γιατί
στόλιζε το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.
Τις άλλες μέρες των εορτών την τιμητική είχε ο “μπεσλεμές” (μεγάλο αρνί)
που τον έτρεφαν σχεδόν ένα χρόνο
πριν τον σφάξουν και που συναγωνιζόνταν ποιος θα καυχηθεί για τις πιο
πολλές οκάδες που ζύγιζε. Αλλά και το
χοιρινό κρέας δεν έλειπε από το γιορτινό τραπέζι, όσων έτρεφαν γουρούνι
και προπάντων, δεν έλειπαν οι “ματιές”, από το γεμισμένο με καρυκεύματα φαρδύ άντερο του γουρουνιού. Μα
και αυτοί που δεν είχαν τη δυνατότητα
ούτε να αγοράσουν ένα κομμάτι κρέας,
δεν στερούνταν τη γευστική ευφροσύνη, τη χαρμόσυνη μέρα των Χριστουγέννων, αφού κάποιος συγχωριανός

τους φρόντιζε πάντα να τους δώσει ένα
πιάτο πιλάφι με κρέας.
Και όταν πλησίαζαν τα Φώτα με συγκίνηση θυμάμαι τα κάλαντα που τραγουδούσαν οι καλλίφωνοι νέοι έξω
από τα σπίτια κάθε νοικοκύρη, εγκωμιάζοντας τα προτερήματα του. Όπως
έμαθα το ίδιο έθιμο με τον ίδιο σκοπό
εκτός από τη Μυτιλήνη, το έχουν και σε
άλλα μέρη της Ελλάδας και πιστεύω με
τα ίδια λίγο πολύ επαινετικά λόγια:
Σένα σου πρέπει αφέντη μου, καρεκλα
καρυδένια για ν’ ακουμπά μέση σου η μαργαριταρένια!
Τα θυμάμαι όλα αυτά με νοσταλγία,
αλλά και κάπου νιώθω ότι τα ξαναζώ,
όταν με την καθοδήγηση μου, μαζί με
τις κόρες μου φτιάχνουμε την πλατσεντα, τα φοινίκια, τη βασιλόπιτα και γεμίζουμε αντί για κότα μια γαλοπούλα.
*Το κείμενο εμπεριέχεται στο βιβλίο της Αθηνάς
Κόντου-Λίτινα
“Θύμισες από το Κεράμι Καλλονής”

Με τα γλυκά κερνούσαν και τα παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα
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Ιστορία
Ιστορία
H αρχαία Bρίσα και η Λυρνησσό
Από τον Διόνυσο το Βρησαγενή στον Άγιο Φωκά
Από τον ιστορικό πυρήνα της μυθολογίας, στην ιστορία
Γράφει ο Κων/νος Αθ. Κώστας

Το μοναδικό εξωκλήσι στη μνήμη
Αγίου Φωκά στη Λέσβο, βρίσκεται στο
ομώνυμο ακρωτήρι της νότιας παραλίας του νησιού, στην αγροτική περιοχή
του χωριού της σημερινής Βρίσας, που
αποτελεί την ιστορική του συνέχεια και
συνδέεται άμεσα με την ίδια ονομασία
που είχε στην αρχαία εποχή, όπως μας
το παραδίδει ο ιστορικός και γραμματικός Στέφανος Βυζάντιος, που έζησε
στο τέλος του 5ου έως τα μέσα του 6ου
μ.Χ. αιώνα («Βρίσα άκρα Λέσβου...»).
Σήμερα η λαϊκή λατρεία του Αγίου
Φωκά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στις ιδιότητές του, σαν προστάτη των ναυτικών
που του αποδιδόταν άλλοτε, έχει τελείως εκτοπισθεί από τον Άγιο Νικόλαο.
Η παράδοση φθάνει σε μας με το
εγκώμιο που συνέγραψε ο Επίσκοπος
Αμασείας, στον Πόντο της Μ. Ασίας,
Αστέριος στο τέλος του 4ου μ.Χ. αιώνα (εγκώμιο στον Άγιο Ιερομάρτυρα
Φωκά, Migne, PG, 40, στ.299-314).
Κατά το κείμενο αυτό ο Άγιος Φωκάς είναι ναυτικός, σωτήρας και θαυματουργός, γι’ αυτούς που κινδυνεύουν
στη θάλασσα. Είναι επίσης γιατρός θεραπευτής των ψυχικών και σωματικών
νόσων, όπως ψάλλεται στην ακολουθία
του, στις είκοσι δύο Σεπτεμβρίου κάθε
χρόνου. («...Τοις εν θαλάσση Πάτερ,
βοηθείς καθ’ εκάστην, νοσήματα διώκεις, παύεις ψυχής και σαρκός αρρωστήματα, παρά κυρίου την χάριν μάρτυς Φωκά...»).

Μαρτύρησε το 2ο αιώνα μ.Χ., στον
τόπο γενέτειρας του, τη Σινώπη του
Πόντου. Η διάδοση της λατρείας του
κάλυπτε όλη την ανατολική Μεσόγειο,
από τον Πόντο, την Κωνσταντινούπολη
και το Αιγαίο, ως την Παλαιστίνη, την
Αίγυπτο, τη Σικελία και τη Ρώμη.
Στον ελληνικό νησιωτικό χώρο αναφέρονται σήμερα δεκάδες αγνώστων
ναΐσκων του αγίου, καθώς και τοπωνύμια (ακρωτήρια, νησάκια κ.τ.λ.), σχετιζόμενα με τα λείψανα της λατρείας του
Αγίου Φωκά.
Η λατρεία του ως ναυτικού αγίου διήρκησε μέχρι του τέλους του 7ου αιώνα και σε αρκετές επαρχίες πολύ μετά
από τον αιώνα αυτόν, οπότε αντικαταστάθηκε από τον Άγιο Νικόλαο, με την
ευκαιρία μιας ναυτικής νίκης των Βυζαντινών κατά των Αράβων, το 805 που
αποδόθηκε στην εύνοια του Αγίου.
Οι παλαιοί κάτοικοι της Βρίσας τίμησαν τον καινούριο προστάτη των ναυτικών, στην περιοχή της πρώτης μετεγκατάστασης των, στο Παλαιοχώριον όπως
αναφέρεται στον κώδικα της παλαιάς
Κοινότητας Βρίσας, στη περιοχή του
Γατελούζικου Πύργου, όπως προκύπτει
από τα ελάχιστα πια ευρήματα ερειπίων
εξωκλησιού στο χώρο αυτό, στη χάρη
του Αγίου Νικολάου (δες Τσέλεκα «Το
χωριό μου τη Βρίσα», την αναφορά του
για ξωκλήσια της περιοχής του Παλιόπυργου).
Το εξωκλήσι στη μνήμη του Αγ. Φωκά,
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εκεί στο απόμακρο ομώνυμο ακρωτήριο της Λέσβου, είναι κτισμένο το έτος
1968, βορειότερα από το προηγούμενο, που ήταν χτισμένο το 1872 και κατεδαφίστηκε λόγω των ανασκαφών της
αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ασφαλώς
και στη θέση αυτού του παλαιού υπήρχε άλλο, όπως μαρτυρείται για πρώτη
φορά, στο έργο του Τούρκου πλοιάρχου Πίρι Ρέις, «το βιβλίο της Ναυσιπλοΐας», μεταξύ των ετών 1520 – 1526 (βλ.
Δ. Λούπη, Ο Πίρι Ρέις χαρτογραφεί το
Αιγαίο, σελ. 202, Αθήνα 1999).
Σήμερα στη γιορτή του Αγίου μπορεί να μην συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, αλλά ο χώρος όλος αυτός του
«ακρωτηρίου» και της περιοχής που
γειτνιάζει, έχει τη δική του ξεχωριστή
ιστορία, ώστε η θέση αυτή που κατοικείται από την Πρώιμο Εποχή του Χαλκού, δηλαδή από το 2600-2000 χρόνια π.Χ., δικαίως να συγκεντρώνει το
ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον
του καθενός, για τη συμβολή και όχι
μόνο, στην προϊστορική κατοίκηση της
Ελλάδας και τη γένεση του Ελληνικού
Έθνους, «μικρά ανασκαφή της αρχαιολόγου Δ. Χατζή το έτος 1968 εις το
κτήμα Βάσσου, περί τα 100μ. ΝΔ του
νέου ναού του Αγίου Φωκά, επί του
ομωνύμου ακρωτηρίου παρά το χωρίον
Βρίσα, κατά το νότιον άκρον της Λέσβου, απεκάλυψε ΠΕ (Πρωτοελλαδικά)
και ιστορικών χρόνων όστρακα, άλλα
δε ΠΕ όστρακα συνελέγησαν εκ της
επιφανείας του εδάφους νοτίως του
ανασκαφέντος χώρου» – Αρχαιολογικό
Δελτίο 1972 Χρονικά – (από τη μελέτη
του Κων/ νου Θ. Συριαπόλου, «η Προΐστορική Κατοίκησις της Ελλάδος και η
Γένεσις του Ελληνικού Έθνους»).
Μέχρι σήμερα η σκαπάνη της αρχαιολογίας πολύ λίγο συνέβαλε στην
ανάδειξη της περιοχής, ως μείζονος
σημασίας αρχαιολογικού κέντρου, στο
βαθμό που το διατύπωσε ο Λέσβιος

αρχαιολόγος Ιωάννης Κοντής, γράφοντας «ότι η σημασία της περιοχής της
Βρίσας (στην περιοχή στην οποία ανήκει το ακρωτήριο του Αγ.Φωκά) και
του ιερού του Διονύσου Βρησαγενούς
είναι μεγάλη. Από την εξερεύνηση τους
εξαρτώνται πολλά επιστημονικά θέματα που αναφέρονται σε ολόκληρο το
βοριοανατολικό Αιγαίο» (Ι. Κοντής, Η
Λέσβος και η Μικρασιατική της περιοχή σελ. 365 παρ. 1911).
Μία παράμετρος της εργασίας αυτής
είναι η ιστορική ανάδειξη της περιοχής
από τα υπάρχοντα αρχαιολογικά ευρήματα και την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία.
Συνεχίζοντας λοιπόν, θα τονίσουμε
ότι η λατρεία της πρώτης Χριστιανικής
ζωής στο τέλος του 5ου ή στις αρχές
του 6ου αιώνα αποτυπώνεται στον ίδιο
χώρο με την παλαιοχριστιανική βασιλική, τα ερείπια της οποίας περιέγραψε
το έτος 1972 η αρχαιολόγος Δέσποινα
Χατζή. Αποκαλύφθηκε το κεντρικό κλίτος, το ιερό, το μεγαλύτερο μέρος του
νάρθηκα, μέρος του προς το Δ. του
νάρθηκα προσκτίσματος και των εξωτερικών τοίχων. Το δάπεδο στο κεντρικό
κλίτος και στο νάρθηκα είναι στρωμένο
από πλάκες διαφόρων μεγεθών πάνω
στο φυσικό βράχο που διακρίνεται εκεί
όπου το δάπεδο είναι κατεστραμμένο.
Επί του βράχου σε ανεστραμμένη θέση
ήταν μία αρράβδωτη μαρμάρινη βάση
με την επιγραφή «Χαριστήριον». (Δ.
Χατζή, Αρχαιολογικό Δελτίο 27 (1972):
Χρονικά σελ. 596 κ.ε.)
Έκτοτε το αρχαιολογικό ενδιαφέρον για μια περισσότερο εκτεταμένη
ανασκαφή περιέπεσε στις «καλένδες»,
με μοναδική εξαίρεση αυτή του έτους
1993, κατά το οποίο, με χρήματα της
τότε κοινότητας Βρίσας, έγινε περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου και μια
υποτυπώδης έρευνα για τον εντοπισμό
του ναού του Διονύσου του Βρησαγε40

νούς (Αρχαιολογικό Δελτίον 48 1993).
Στην κορυφή του ακρωτηρίου του Αγίου Φωκά και σε μικρή απόσταση από το
ομώνυμο ναΐδριο βρίσκονται λείψανα
μικρού αρχαίου ναού, τον οποίο περιέγραψε αναλυτικά ο Γερμανός αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος R. Koldewey,
το έτος 1885 και ταύτισε αυτόν με το
ναό του Διονύσου χάρη σε μία επιγραφή που υπήρχε με αφιέρωση στο Διόνυσο το Βρησαγενή (ΜΕΓΑΡΙΤΟΣ ΑΙΣΧΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΩ ΒΡΗΣΑΓΕΝΕΙ).
Η επιγραφή καταγράφει την αφιέρωση του Μεγάριτου, γιού του Αισχίνη,
στο Διόνυσο το Βρησαγενή και χρονολογείται τον 4ο π.Χ. αιώνα (I.G. XII, ii,
478 = B.C. ii, iv, 1880, p 445, no 29),
όπως αναφέρει στην περιώνυμη διατριβή της, η Emily Ledyard Shields «The
Cults of Lesbos» («Οι Λατρείες της Λέσβου» σελ. 59).
Η λατρεία του Διόνυσου ήταν μεγάλη και παρουσιάζεται διαδεδομένη σε
ολόκληρο το νησί της Λέσβου. Συνδέεται με την καλλιέργεια της αμπέλου και
την παραγωγή του κρασιού, που αποτελούσαν την κυριότερη πηγή οικονομίας
στην αρχαία εποχή.
Προς τιμήν του Διονύσου γινόταν
γιορτές και αγώνες σε όλη τη Λέσβο,
κυρίως κατά την Ελληνιστική (323-146
π.Χ.) και Ρωμαΐκή εποχή (146 π.Χ. –
305 μ.Χ.).
Ο Ρωμαίος συγγραφέας του 3ου αιώνα μ.Χ. Αιλιανός, μιλάει για «τριετηρίδες» του Διόνυσου, που μπορεί να
αποδοθούν ότι ένα φεστιβάλ προς τιμήν του γινόταν κάθε τρία χρόνια στην
περιοχή της Βρίσας στο νότιο μέρος
του νησιού, όπως αναφέρεται στις «Λατρείες της Λέσβου» από την Shields
(1917, σελ. 64), λαμβάνοντας υπ’ όψη
και το συγγραφέα του 4ου μ.Χ. αιώνα
Λόγγο, που περιγράφει ένα Διονυσιακό
φεστιβάλ «στη γέννηση του κρασιού»,
στους τόπους λατρείας του.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Διόνυσος, θεός του κρασιού και της μέθης,
ήταν γιός του Δία και της Σεμέλης. Από
φιλοσοφική άποψη αντιπροσώπευε την
ενστικτώδη πλευρά της ανθρώπινης φύσης, που συμπλήρωνε τη λογική πλευρά, την οποία συμβόλιζε ο Απόλλωνας.
Η πρωιμότερη λατρεία του Διόνυσου στη Λέσβο, όπως αναφέραμε,
πρωτοεμφανίστηκε στο ακρωτήριο
της Βρίσας, σήμερα Αγίου Φωκά και
μαρτυρείται από το έτος 343 π.Χ., από
τον Αθηναίο πολιτικό και ιστορικό Ανδροτίωνα, ο οποίος αναφέρεται στον
ιδρυτή του ιερού και μυθικό οικιστή
της Λέσβου Μάκαρ ή Μακαρεύς: «το
ιερόν του θεού εν τη Βρίση φησίν ιδρύσθαι υπό Μάκαρος», με χρονολογία
που υπολογίζεται περίπου γύρω στα
1400 π.Χ. Ο Σταυράκης Αναγνώστου
αναφέρει το έτος 1826 π.Χ. (Στ. Αναγνώστου, Η Λεσβιάς Ωδή, Αθήνα 1972,
επανέκδοση). Υπολογίζοντας ότι ο Μάκαρ ήλθε στη Λέσβο επτά γενεές (περίπου 200-210 χρόνια) μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος το 1620-1600
π.Χ., που συνδέεται με την έκρηξη του
ηφαιστείου της Σαντορίνης (αρχαιολόγος Χρίστος Ντούμας, 14.3.2008, «Η
Καθημερινή», αναφερόμενος σε εργαστηριακή χρονολόγηση από ειδικούς
επιστήμονες), καταλήγουμε σε μια
χρονολόγηση γύρω στα 1400 π.Χ. για
την έλευση του Μάκαρ και της ύπαρξης
του Διόνυσου Βρισαίου ή Βρησαγενούς
ή και Βρησσαίου, κατά το λεξικό του
Ησύχιου. (για τις ποικίλες ορθογραφίες, που ενδιαφέρουν τους ειδικούς, βλ.
Gruppe – όπως αναφέρεται στη Shields
“The Cults of Lesbos”, 1917). Πήρε
την επωνυμία «Βρισαίος», όπως αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος (5ος-6ος
μ.Χ. αιώνας): «Βρίσα άκρα Λέσβου εν
η ίδρυται Διόνυσος Βρισαίος». Βρησαγενής δε από την επιγραφή που βρέθηκε στο ακρωτήριο του Αγίου Φωκά και
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περιέγραψε ο Γερμανός αρχαιολόγος
Koldewey. Η λατρεία του Διόνυσου
στο ακρωτήριο της Βρίσας μεταφέρθηκε από την κυρίως Ελλάδα, από τον οικιστή της Λέσβου Μάκαρα και από τις
απόψεις μερικών το όνομα Διόνυσος
Βρισαίος και αντίστοιχα το τοπωνύμιο
«Βρίσα» δεν είναι τοπικό, αλλά εισήχθη από την Βοιωτία, αν αποδεχτούμε
την άποψη συγγραφέων όπως αυτή του
Wilamowitz και του Gruppe (βλ. Gr.
Myth. Pp 296-297), που αναφέρονται
στη διατριβή της Shields (σελ. 75) και
υποστηρίζουν ότι είναι πιο κοντά στην
αλήθεια από τη γνώμη του Lewis Farneli
(βλ. στο έργο του «Λατρευτικά Αντικείμενα των Ελληνικών Πόλεων, Οξφόρδη, 1896-1909). Ο Βρησάδας στη
Βοιωτία, αλλά κυρίως το γεγονός ότι ο
Διόνυσος λατρευόταν στην πόλη Βρυ-

σαί στο όρος Ταϋγετος της Λακωνίας,
ανατρέχουν στην ίδια πηγή προέλευσης. Το ίδιο, δηλαδή τη μεταφορά του
ονόματος από την Ελλάδα μας βεβαιώνει ο Plehn το 1826, στα «Λεσβιακά»
του, (βλ. μετάφραση Ευστ. Γεωργιάδου,
1849, επανέκδοση 1973, σελ. 153). Το
αυτό αργότερα -1949- διαβάζουμε στο
Λέσβιο συγγραφέα Ματζουράνη, «Οι
Πρώτες Εγκαταστάσεις των Ελλήνων
στη Λέσβο», (σελ. 29) αναφερόμενος
σε τοπωνύμια της Πελοποννήσου που
βρίσκουμε στη Λέσβο. Στον αντίποδα άλλοι, υιοθετούν την άποψη ότι το
όνομα του ακρωτηρίου έδωσε το όνομα στο Διόνυσο και στο ναό του, όπως
αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος «Βρίσα άκρα Λέσβου εν η ίδρυται Διόνυσος
Βρισαίος». Το ίδιο και ο Ανδροτίων, λέγοντας ότι «το ιερό του Θεού ιδρύθηκε

"Άκρα Βρίσα" των αρχαίων, το ακρωτήριο του Αγίου Φωκά στη Λέσβο
με το αρχαίο λιμανάκι (αεροφωτογραφία).
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στη Βρίσα από το Μάκαρα».
Ο αναφερόμενος πιο πάνω Farnell,
πιστεύει ότι «τα χνάρια που οδηγούν
πίσω στη Βοιωτία είναι πολύ αχνά» και
ότι το όνομα μπορεί να προήλθε από
ντοπιολαλιά του νησιού.
Σχετικά με το θέμα αυτό στο Μέγα
Ετυμολογικό λεξικό «Magnum», όπως
διαβάζουμε στο «Θησαυρό της Ελληνικής γλώσσης» (Ερρίκος Στεφάνου,
Παρίσιοι 1833, τομ. 2, σελ. 423) δίδεται η επιλογή για δύο εκδοχές προέλευσης. Στη λέξη Βρισαίος [με τονισμό
περισπωμένης] διαβάζουμε: «ούτως
επωνυμείται, ο Διόνυσος και εάν μεν
[γραφεί] δια του ι [γιώτα], προέρχεται
από το [ρήμα] βρίζειν σημαίνον ο ορμητικός, εάν δε γραφεί δια του η [ήτα]
προέρχεται από το ακρωτήριον της Λεσβιακής Βρήσης, το οποίον αναφέρει ο
Ανδροτίων. «Την γραφήν “Βρησα” (με
περισπωμένη) επιβεβαιώνουν επιγραφαί Σμυρναϊκαί, εις τας οποίας υπάρχει
[αναγράφεται] “θεώ Βρησεί Διονύσω”
και “Βρησεί Διονύσω” αν και (αναφέρεται) εφ’ άπαξ προσέτι “τον Βρεισέα
Διόνυσον”, τουτ’ εστί (δηλαδή είναι
ταυτόσημον) τον “Βρισέα”.
Στη “Συναγωγή Επιγραφών” (τομ. 2,
α,72) ο Boeckh αναφέρει, εις επιγραφήν εκ Κωνσταντινοπόλεως, αναγεγραμμένον “Κορνηλία Λευκίου Βρησαιίς”, (άλλη ανάγνωσις ΒΡΗΣΑΕΙΣ, άλλη
ΒΡΗΣΑΙΣ). Ο Ησύχιος (λεξικογράφος),
αναφέρει: Βρησσαίος ο Διόνυσος,
όπως εξηγεί ο Dindorf (γερμανός φιλόλογος)».
Στη μυθική Βρίσα αναφέρεται η παράδοση για την ηρωίδα του Τρωικού
πολέμου, τη Βρισηίδα, την «ικέλη χρυσέη Αφροδίτη» (Τ. 282), όπως την
περιγράφει ο Όμηρος, το μήλον της
Έριδος ανάμεσα στον Αχιλλέα, που την
πήρε σαν λάφυρο και στον Αγαμέμνονα, που τη θέλησε αργότερα, τότε που
χρειάστηκε να επιστρέψει τη Χρυσηίδα

στον πατέρα της.
Στην τοπική παράδοση διατηρήθηκε
ζωντανή η πίστη για το πέρασμα του
Αχιλλέα από την αρχαία Βρίσα. Με περηφάνια δείχνουν οι κάτοικοι, ακόμη
και σήμερα το πηγάδι στο δρόμο για
τον Άγιο Φωκά, το οποίο «άνοιξε» ο
Αχιλλέας και ονομάζεται προς τιμή του
«Αχιλλοπήγαδο». Το σημερινό μεσογειακό χωριό της Βρίσας συνδέεται άμεσα
με το Βρισαίο Διόνυσο, αποτελώντας
έτσι ένα παράδειγμα ιστορικής συνέχειας στην άκρη αυτή της Λέσβου (βλ, Ψαριανός, «Αντίλαλος της Βρίσας», τευχ.
30, 2001, σ. 74, και «Βρίσα Λέσβου –
Αρχαιολογικά Ιστορικά» Αθήνα 2009 –
έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρισαγωτών Λέσβου – Αθήνας – σελ. 13).
Η Λέσβος την περίοδο του Τρωικού
πολέμου ανήκε στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική επικράτεια της
Τροίας. Υπήρξε σύμμαχος των Τρώων,
κάτω από την ηγεσία του αρχηγού των
Πελασγών, τον Πυλαία (Ιλιάδα, Β 842).
Τα λόγια του Αχιλλέα προς τον Πρίαμο
φανερώνουν ότι όλα αυτά τα μέρη τα
κυβερνούσε ο Πρίαμος, όπως αναφέρεται στα «Γεωγραφικά» του Στράβωνα
(63-23 π.Χ.) έχοντας υπ’ όψιν την Ιλιάδα (Ω 543-545): «ακούγαμε γέροντα
για σένα πόσο πλούσιος είσαι με όσα
κλείνει μέσα της η Λέσβος, πόλη του
Μάκαρος, η αντίπερα Φρυγία, ο ασυνόρευτος Ελλήσποντος».
Ο Φιλόστρατος, σοφιστής και παιδαγωγός, που έζησε στο τέλος του
2ου έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ.
(270-244/249) μας δίνει την πληροφορία (Ηρωικός σ. 187, εκδόσεις Κάκτου,
1995) ότι ο Αχιλλέας από τις είκοσι
τρεις πόλεις που κυρίευσε και πήρε
πολλά λάφυρα, τίποτα δεν τον συγκίνησε εκτός από ένα κορίτσι τη Βρισηίδα. Αντλεί την πληροφορία αυτή από
την Ιλιάδα (Ι 328-329). «…δώδεκα δη
συν νηυσί πόλεις αλάπαξ’ ανθρώπων,
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πεζός δ’ έντεκα φημί κατά Τροίην ερίβωλον» ερήμωσα δώδεκα πόλεις από
ανθρώπους με τα πλοία και λέω πως
ερήμωσα έντεκα πεζός, στην εύφορη
Τροία. Σήμερα είναι αποδεκτό, ότι η
Ομηρική Βρισηίδα συνδέεται με την
αρχαία Βρίσα (Ματζουράνης, Οι Πρώτες Εγκαταστάσεις των Ελλήνων στη
Λέσβο, 1949, αναφερόμενος σε Bary I
43 και Wilamowitz., 177) και ήταν κόρη
του Βρισέα (Ιλιάδα Ι 132, Ι 274) από τον
οποίο προέρχεται και το όνομά της.
Στους στίχους αυτούς είναι φανερή η
Λεσβιακή καταγωγή της Βρισηίδας
«Θα σου δώσω (λέει ο Αγαμέμνων)
εφτά Λεσβίδες και ανάμεσα σ’ αυτές
θα είναι εκείνη, που σου στέρησα τότε,
η κόρη του Βρισέα…» και παρακάτω (Ι
270-274) «…θα δώσει εφτά Λεσβίδες
(μεσολαβεί ο Οδυσσέας μιλώντας στο
στράτευμα), τις οποίες κυρίευσε στην
καλοχτισμένη Λέσβο (ο Αχιλλέας)...
αυτές θα του δώσει. Ανάμεσα τους θα
είναι κι εκείνη που του στέρησε τότε,
η κόρη του Βρισέα». Υπάρχουν όμως
μελετητές όπως ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (12ος αιώνας μ.Χ.) που αναφέρει την Ομηρική Πήδασο της απέναντι
Μικρασιατικής περιοχής (Ευστάθιος,
Παρεκβολαί στην Ομήρου Ιλιάδα), σαν
την πατρίδα της Βρισηίδας. Ο Στράβων
(1ος π.Χ αι.) αναφέρει (Γεωγραφικά
13 σ. 50, εκδόσεις Κάκτου, 1994) ότι
η Βρισηίδα αιχμαλωτίστηκε στην πόλη
Λυρνησσό της Μ. Ασίας – εκ μέν Λυρνησσού Βρισηίς εάλω – αναφερόμενος
στον Όμηρο (Β 690) που γράφει γι’ αυτήν ότι «εκ Λυρνησσού εξείλετο» (από
τη Λυρνησσό αιχμαλωτίστηκε). Στην
Ιλιάδα όμως η Λυρνησσός δεν τοποθετείται γεωγραφικά. Ο Λέσβιος αρχαιολόγος Ι. Κοντής (βλ. ο.π, σελ. 108 και σ.
478 σημ. 230), υποστηρίζει και αυτός
τη Λυρνησσό της Μ. Ασίας και έχει την
άποψη, ότι η Βρισηίς εάν ήταν Λεσβία,
στην πραγματικότητα δεν μπορεί να

στηριχθεί σε κείμενα της Ιλιάδας, λέει,
στηριζόμενος σε «χωρίο» της Ιλιάδας
(Ιλιάς Τ 295) στο οποίο η Βρισηίδα σε
κατάσταση θλίψης για το θάνατο του
Πάτροκλου, αναλογίζεται τα δικά της
δεινά: «... τρεις τε κασιγνήτους, τους
μοι μία γείνατο μήτηρ... ότ΄άνδρ’ εμόν
ωκύς Αχιλλεύς έκτεινεν, πέρσεν δε πόλιν θείοιο Μύνητος» – όταν ο γρήγορος
Αχιλλέας σκότωσε τον άντρα μου, τους
τρεις αδελφούς μου και κυρίευσε την
πόλη του θεϊκού Μύνητα, στη Θήβη.
Η αναφορά αυτή θεωρείται μεταγενέστερη προσθήκη στην Ιλιάδα και είναι η
γνωστή αθέτηση των στίχων αυτών από
τον Αρίσταρχο (δες σχόλιο 38 στον
5ο τόμο της Ιλιάδας, εκδόσεις Κάκτου,
Αθήνα 1992, σελ.239).
Εξάλλου η πατρίδα του Μύνητα δεν
είναι απαραίτητο, ούτε αναφέρεται
στην αρχαία ελληνική Γραμματεία, να
είναι ταυτόσημη με την πατρίδα της
Βρισηίδας. Όπως θα δούμε παρακάτω,
είναι γνωστή η σύγχυση που δημιουργείται από τις πόλεις με το ίδιο όνομα
στο νησί της Λέσβου και της απέναντι
Μικρασιατικής περιοχής.
Η Λεσβιακή καταγωγή της φαίνεται
καθαρά στο «χωρίο» της Ιλιάδας (Ι 128132 και στο ίδιο 270 ε.) όπου ο Αγαμέμνων προτείνει την επιστροφή της Βρισηίδας στον Αχιλλέα, μαζί με τις επτά
«Λεσβίδες» προκειμένου να εξευμενίσει αυτόν ώστε να πάψει η οργή του και
να επιστρέψει στο στρατόπεδο και στις
μάχες. Μιλά λοιπόν για γυναίκες της
ίδιας καταγωγής (Λεσβίες) που θα έδινε
σ’ αυτόν: «δώσω δ’επτά γυναίκας αμύμονα εργ’ ιδυίας Λεσβίδας, ας ότε Λέσβον ευκτιμένην έλεν αυτός εξελόμην,
αι κάλλει ενίκων φύλα γυναικών, τας μεν
οι δώσω, μετά δ’ έσσεται ην τότ’ απηύρων κούρη Βρισήος...» (Ι 128-132).
(Θα δώσω επτά γυναίκες Λέσβιες,
που ξέρουν αψεγάδιαστα εργόχειρα
[να κάνουν] και τις διάλεξα, όταν εκεί44

νος κυρίεψε την καλοχτισμένη Λέσβο
και ξεπερνούσαν σε ομορφιά όλες τις
γυναίκες. Αυτές θα του δώσω και ανάμεσα σ’ αυτές θα είναι εκείνη, που του
στέρησα τότε, η κόρη του Βρισέα...),
(βλ. εκδόσεις Κάκτος, τομ. 3, σελ.37 )
Και πιο κάτω (Ι 270 κ.ε), ανακοινώνει ο Οδυσσέας - «... επτά γυναίκας...
Λεσβίδας... τας μεν τοι δώσει, μετά δ’
εσσεται ην τότ’ απηύρα κούρη Βρισήος»- εφτά γυναίκες θα σου δώσει. Ανάμεσα τους θα είναι κι εκείνη που σου
στέρησε τότε, η κόρη του Βρισέα.
Το όνομα της, Βρισηίς, το πήρε όπως
αναφέραμε από τον πατέρα της Βρισέα
και είχε άμεση σχέση με τη Βρίσα της
Λέσβου.
Σήμερα η γνώμη του Wilamowitz
(1848-1931) Γερμανού καθηγητή του
Πανεπιστημίου, κεντρική μορφή της
κλασικής φιλολογίας στον 19ο και
20ο αιώνα, κορυφαίος μελετητής, που
ασχολήθηκε με όλη την ελληνική Γραμματολογία, ότι η Βρισηίς, η αιχμάλωτη
του Αχιλλέα, προήλθε από τη Λέσβο
είναι αποδεκτή από όλους (βλ. Shelds,
Οι Λατρείες στη Λέσβο, σελ. 58).

Ο Tumpel (Philol., XLIX, 1890, σελ.
89, κ.ε., βλ. ειδικά 103 κ.ε) μάλιστα
(αναφέρεται και αυτός από την ίδια
συγγραφέα, σελ. 1), με μια σειρά συλλογισμών, συμπεραίνει ότι και η πατρίδα της Χρυσηίδας, που αναφέρεται
στην Ιλιάδα ήταν η Λέσβος, όπου ο
Χρύσης ο πατέρας της ήταν ιερέας του
Απόλλωνα Σμινθέως. Τοποθετεί δε το
«Σμινθείον» στην Αρίσβη.
Ο δε Στράβων θεωρεί την παραθαλάσσια πολίχνη «Χρύσα» (Γεωγραφικά,
ΙΓ’, σελ 137, εκδ. Κάκτος, 1994), σαν το
τόπο που έζησε και η Χρυσηίδα, εκεί
που υπήρχε λιμάνι και ο ναός του Σμινθέα Απόλλωνα.
Η Λέσβος, στον Τρωικό πόλεμο,
αποτέλεσε θέρετρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, που έγιναν κυρίως με επιδρομές από τον Αχιλλέα: «δώδεκα δη
συν νηυσί πόλεις αλάπαξ’ ανθρώπων...»
(Ι328), (Και ερήμωσα δώδεκα πόλεις
από ανθρώπους, με τα πλοία), «φησί
γαρ Αχιλλεύς Λέσβον μεν πορθήσαι και
άλλα χωρία» (Στράβων Α, 45), «επειδή
γαρ Αχιλλεύς εκ της Λέσβου πολλήν
λείαν αποτεμόμενος ήγαγεν», (μυθο-
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γράφος Παρθένιος, Νικαεύς, 24).
Το πέρασμα του αποτυπώθηκε στις
περιοχές της Μήθυμνας και της Βρίσας
με τα τοπωνύμια «Αχιλλοπηγάδα» και
«Αχιλλοπήγαδο» αντίστοιχα.
Από τη μελέτη των αρχαίων κειμένων
-πηγές από τη μυθολογία, φιλολογίακαι την αρχαιολογική έρευνα συμπεραίνουμε ότι οι Αχαιοί, στην προσπάθεια
εγκατάστασής των, συνάντησαν οργανωμένη αντίσταση από την εχθρική γι’
αυτούς Λέσβο.
Η διακοπή της ζωής στον οικισμό της
Θερμής συμπίπτει με την εμφάνιση των
Αχαιών στο νησί της Λέσβου -γύρω
στα 1200 π.Χ.- που επιβεβαιώνεται με
την εισαγωγή Μυκηναϊκών προτύπων.
Για λεπτομέρειες της αντίστασης των
Μηθυμναίων στις επιθέσεις του Αχιλλέα, του Οδυσσέα και άλλων Αχαιών,
παραπέμπουμε στο δόκιμο συγγραφέα
και ιστορικό Π. Παρασκευαϊδη («Ο
Αχιλλέας και η Λέσβος», Αιολικά Γράμματα 1996, τεύχος 1-2 [151-152] σ. 7),
όπου αντλώντας πληροφορίες από τον
ποιητή του 1ου αιώνα, Παρθένιο, διαβάζουμε ότι μαζεύουν κάθε τόσο τους
νεκρούς των, τους θάβουν και τους
πενθούν. Για τον ήρωα τους Λάμπετο
ιδρύουν το «Λαμπέτιο σήμα» ένα μεγάλο δηλαδή χωμάτινο τύμβο, πράγμα που σημαίνει ότι η αντίσταση ήταν
τόσο μεγάλη ώστε είχαν όλο τον καιρό να δημιουργήσουν ειδικό γι’ αυτόν
τάφο, όπου «η δόξα αείμνηστος καταλύπτεται», όπως θα μας πει αργότερα ο
Περικλής στον «Επιτάφιο».
Οι σχέσεις της περιοχής της Μήθυμνας, με τις επιδρομές του Αχιλλέα,
διαφαίνονται από το γεγονός ότι εκεί
έθαψε αυτός και ο Αίαντας τον Παλαμήδη, μετά την άδικη εκτέλεσή του
στην Τροία, φτιάχνοντας ιερό για χάρη
του. «Αχιλλεύς τε και Αίας ες την όμορον τη Τροία των Αιολέων ήπειρον,
υφ’ ων και ιερόν αυτώ τι εξωκωδόμη-

ται...» (Φιλόστρατος, Ηρωικός, σ. 152).
Συνεχίζοντας παρακάτω, γράφει: «...
μαστεύειν δε χρή το ιερόν κατά Μήθυμναν τε και Λεπέτυμνο...» (... αυτό το
ιερό πρέπει να αναζητήσεις στη Μήθυμνα και Λεπέτυμνο...).
Στη νότια Λέσβο η αντίσταση υπήρξε ανάλογη. Ο Φιλόστρατος (Ηρωικός,
στις εκδόσεις «Κάκτος», 1995, σελ.
147), μας διηγείται, ότι ο Αχιλλέας μαζί
με τον Παλαμήδη πολιορκούσαν δέκα
μέρες το χωριό αυτό, επειδή ήταν δύσκολο να αλωθεί («χαλεπόν γαρ η αλώναι το χωρίον»), όταν για την ανάκληση
του Παλαμήδη έφθασαν κήρυκες στη
Λέσβο, που δεν είχε κυριευτεί ολόκληρη («εαλώκει δε ούπω πάσα»), επικρατούσε η εξής κατάσταση: Υπήρξε κάποια Αιολική πόλη, η Λυρνησσός, που
ήταν φυσικά οχυρωμένη αλλά είχε και
τείχη, διότι εκεί λένε, μεταφέρθηκε η
λύρα του Ορφέα και έδωσε φωνή στις
πέτρες και ακόμη μέχρι σήμερα οι παραλίες της Λυρνησσού βγάζουν μουσική εξ αιτίας της ωδής των βράχων... (η
φασί την Ορφέως προσενεχθήναι λύραν και δούναι τινα ηχήν ταις πέτρες,
και μεμούσωται έτι και νυν της Λυρνησσού τα περί την θάλατταν υπ’ ωδής των
πετρών...).
Την πιο πάνω διήγηση του Φιλόστρατου, εξέχοντες Έλληνες μελετητές,
ιστορικοί και αρχαιολόγοι (Κ. Άμαντος, Π. Καρολίδης, Σ. Μαρινάτος, Μ.
Στεφανίδης), στην Παγκόσμιο Ιστορία των εκδόσεων Ελευθερουδάκη,
με έτος έκδοσης 1932, αποδίδουν ως
εξής (τόμος Α’, βιβλίον έκτον, μέρος
πέμπτον, σελ 540): «Η Λέσβος νήσος
μεγάλη και πλουσία, είδε τους πρώτους αποίκους και κατέστη ολόκληρος
Αχαϊκή, εκτός μιας πόλεως της Βρίσης
(Βρήσης), ταυτίζοντας με τη Λυρνησσό
του “Φιλόστρατου”, σαν το μοναδικό
τόπο της Λέσβου που συγκέντρωνε τα
χαρακτηριστικά που αναφέρονται από
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τρική (1100-800 π.Χ.), ερμηνεύοντας
τον ιστορικό πυρήνα δράσης του Μάκαρα, του Τρωικού πολέμου έως τα
Αρχαϊκά (800-500 π.Χ.), με μαντείο, τη
γνώμη του οποίου ζήτησαν ήρωες του
Τρωικού πολέμου κατά την επιστροφή τους από την Τροία και τέμενος
στο οποίο κατέφυγε ο ποιητής Αλκαίος στο τέλος του 7ου αιώνα ( J. Guinn,
Cape Phokas, Lesbos Site of an Archaic
Sanctuary for Zeus, Hera and Dionsus?,
American Journal of Archaiology, τομ.
65, σελ.391-393, Βοστώνη1961 ), με
το Διόνυσο και τον Ορφέα αργότερα
(εποχή Ηρόδοτου, 484-425) ως μετεξέλιξη, πάντα παρόντα. Οι κάτοικοι Πελασγοί ή Αιολείς διέθεταν στην Άκρα
Λέσβου ή αλλιώς σήμερα στο ακρωτήριο του Αγίου Φωκά της Λέσβου, ένα
λατρευτικό χώρο προς τιμήν του Διόνυσου και ίσως της τριπλής θεότητας
του Δία, της Ήρας και του Διόνυσου,
όπως αναφέρουν σημαντικοί ξένοι συγγραφείς ( βλ. o.π Jerom Quinn ), που
λειτούργησε σαν θρησκευτικό Κέντρο,
με μαντείο πότε του Διόνυσου και πότε
του Ορφέα.
Πλείστα όσα αρχαιολογικά ευρήματα
στην περιοχή του ακρωτηρίου και του
γειτνιάζοντος χώρου στο «Πηγαδούλι»
ανακαλύπτονται από τους κατοίκους,
πιστοποιώντας κάποιο αρχαίο οικισμό,
με σημαντικό ενδιαφέρον το ναό του
Διονύσου (1ος π. Χ αι.), και μια παλαιοχριστιανική βασιλική, που αντικατέστησε το ναό κατά τον 5ο μ.Χ. αιώνα, με
την έλευση του χριστιανισμού να υπενθυμίζει την ιερότητα του χώρου.
Η σημερινή Βρίσα αποτελεί τη συνέχεια της αρχαίας, διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή της Λέσβου, αλλά σήμερα μετά τον σεισμό
του 2017, μας θυμίζει μια ακόμη καταστροφή που συνδέθηκε και πάλι με τη
μοίρα της.

τους αρχαίους συγγραφείς, δηλαδή τη
σχέση του ως τόπου που δέχτηκε τις
επιδρομές του Αχιλλέα και των άλλων
Αχαιών».
Για το θέμα αυτό ο Λέσβιος μελετητής
Ματζουράνης στη μελέτη του «Οι Πρώτες Εγκαταστάσεις στη Λέσβο», (1949,
σελ. 29), επικαλούμενος άλλους ερευνητές, γράφει ότι συνέδεσαν τη Βρίσα
με τη Λυρνησσό, που φαίνεται πως ήταν
το προελληνικό όνομα της Βρίσας με
φημισμένο μαντείο του Ορφέα.
Ο Γερμανός Ernst Maas στο βιβλίο
του «Ορφέας» (σελ. 131, σημ. 9, Μόναχο 1895) ερμηνεύοντας τον Φιλόστρατο μας λέει ότι η αρχαία Λυρνησσός
είναι η πατρίδα του «κοριτσιού της Βρίσας», πολιτιστικού χώρου του Διόνυσου Βρισέα – Βρησαγένη, ταυτίζοντας
την Λυρνησσό με την αρχαία Βρίσα.
Ο Γερμανός επίσης καθηγητής
Wilamowitz (1848-1931), στην ίδια σημείωση του Maas, μας λέει τη γνώμη του
(Wilamowitz S. 409), ότι η Λυρνησσός
είναι περιοχή του ακρωτηρίου της Βρίσας. (Das ist die Gegend von Kap Bresa).
Η Ιστορία της αρχαίας Βρίσας, με την
ένδεια των ιστορικών και βιβλιογραφικών "πηγών" και χωρίς καμιά συμπαράσταση της αρχαιολογικής έρευνας,
είναι εξαιρετικά δύσκολα να γραφεί.
Είμαστε γνώστες ότι ο «Όμηρος» και
οι άλλες φιλολογικές «πηγές» της αρχαίας Γραμματολογίας δεν μπορούν να
θεωρηθούν ιστορικά κείμενα.
Η βοήθεια μας υπήρξε από τους ξένους συγγραφείς και αρχαιολόγους, η
δε δική μας προσπάθεια επικεντρώθηκε στην ανάδειξη του Ιστορικού πυρήνα που περικλείουν τα αρχαία αυτά
κείμενα.
Σίγουρα η αρχαία Βρίσα με αυτό το
όνομα ή με το πιθανό προελληνικό της
ως Λυρνησσός, διαδραμάτησε ένα σημαντικό ρόλο στην Υστεροελλαδική
εποχή (1600-1125 π.Χ.), στη Γεωμε47

Λαογραφία
Λαογραφία
“Επίκαιρα” άνθη και... κλωνάρια
Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Συμβαίνει τους τρεις τελευταίους μήνες της χρονιάς να εμφανίζονται άνθη
που από χρόνια έχουν αποκτήσει κάποιο συμβολισμό και ταυτίζονται με
τον αντίστοιχο μήνα που τα φιλοξενεί.
Σαν να δίνουν μιαν υπόσχεση με το
χρόνο και τούτη η συνάντηση τηρείται
με ακρίβεια. Υπάρχει η εξήγηση: Η νομοτέλεια της φύσης.
Χωρίς χρονικές παρεκκλίσεις, με αξιοπρόσεκτη ακρίβεια τα αποδημητικά
λ.χ. πουλιά έρχονται και φεύγουν από
τον τόπο μας, οι χελώνες κι οι αρκούδες ξεκινούν για τη χειμερία νάρκη, τα
φύλλα πέφτουν και ξαναβγαίνουν την
άνοιξη.
Ο κύκλος ολοστρόγγυλος. Αλάνθαστοι νόμοι της φύσης.
Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, εμφανίζονται τα χρυσάνθεμα, τα ομολογουμένως εντυπωσιακά λουλούδια. Ο κόσμος
τα λέει Αγιοδημητριάτικα και η βοτανική επιστήμη τα κατατάσσει στο γένος
chrysanthemum. Μαρτυρείται ότι υπάρχουν πολλές δεκάδες είδη, γύρω στα
εκατόν ογδόντα. Πατρίδα τους θεωρείται η Ιαπωνία, η χώρα των Χρυσανθέμων όπως αλλιώτικα είναι γνωστή και το
χρυσάνθεμο λένε είναι το έμβλημα του
κράτους. Από εκεί, το έτος 1764 πρωτοήρθε στον τόπο μας το χρυσάνθεμο
το λεγόμενο «σινικόν» και μεταλλάχθηκε σε πολλές ποικιλίες. Τρεις απ’ αυτές
θεωρούνται πλέον καθαρά ελληνικές.
Τα χρυσάνθεμα για τη μορφιά τους,
για τη λαμπρότητά τους, για την επο-

χικότητά τους, για πολλούς λόγους
υμνήθηκαν. Ο ανεπανάληπτος εικαστικός Βίνσεντ φαν Γκογκ χάρισε στην ανθρωπότητα εξαίσιους πίνακες με χρυσάνθεμα, ο Γάλλος συγγραφέας Πιερ
Λοτί το 1887 έγραψε το έργο «Κυρία
Χρυσάνθεμο» με πολλές ομοιότητες
με την υπόθεση της «Μαντάμ Μπατερφλάϊ» ενώ στην παλιά λεσβιακή εφημερίδα «Λέσβος» εμφανίζεται συχνά μία
συνεργάτις με το ψευδώνυμο Χρυσανθέμισσα.
Όταν πηγαίναμε στο δημοτικό η δασκάλα μάς είχε μάθει το παιδικό τραγουδάκι:
Με τ’ Αγίου Δημητρίου τη γιορτή την
αγιασμένη τα χρυσάνθεμα τριγύρω μας
γεμίζουν με χαρά.
Στη ζωή την πικραμένη και με βάσανα
γεμάτη τα χρυσάνθεμα χαρίζουν τόση
χάρη κι ομορφιά.
Καμαρώστε την Αθήνα χρυσανθεμοστολισμένη φωτισμένη από λουλούδια κι όταν
είναι συννεφιά.
Το απλοϊκό τούτο στιχούργημα δεν
θα είχε τόση αξία αν δεν είχε γραφτεί
την εποχή που η Αθήνα είχε ζήσει τα
«δεκεμβριανά» και ήδη είχε μπει στην
πρώτη φάση του «εμφυλίου» πολέμου
και μεις... στην πρώτη δημοτικού. Εποχή να μη ξανάρθει. Η «ζωή η πικραμένη» και η «συννεφιά» πέρα από το
ποιητικό συνταίριασμα, χωρίς άλλο, σηματοδοτούν και την ατμόσφαιρα εκείνης της ζοφερής περιόδου. Τα σεμνά
και ωραία χρυσάνθεμα όσο μπορούν,
48

μηλιές ή βαλανιδιές και πολλαπλασιάζεται από τα περιττώματα των πουλιών. Είναι λένε και θεραπευτικό για την
πίεση. Απ’ αυτό το παράσιτο με τους
λευκούς γρόμπους γεμάτους κολλώδη
ουσία και καταπράσινα φυλλαράκια,
γίνονται και τα «ξόβεργα», οι παγίδες
των μικρών πουλιών. Είθισται τα Χριστούγεννα να το κρεμάνε σε εμφανές
σημείο κι όποιος βρίσκεται από κάτω
του να δέχεται θερμό φιλί από τον(την)
περαστικό, έτσι για γούρι και ευτυχία.
Θεραπευτικές ιδιότητες παρέχει προφανώς ως ύστατη ελπίδα και παρηγοριά
στα αφίλητα κορίτσια.
Το λεγόμενο πάλι στα σαλόνια «Ού»
είναι το λιόπουρνο, ελαιόπρινος, ο ίληξ,
ibex agnifolium. Διακοσμητικό! τα καταπράσινα δερματώδη φύλλα του με
αγκαθάκια, οι κόκκινοι γρόμποι σήμα
κατατεθέν των Χριστουγέννων.
Μιας και δόθηκε η ευκαιρία, ξεφεύγοντας από το τελευταίο τρίμηνο της
χρονιάς, αξίζει να αναφέρουμε και τα
κλωνάρια της βάγιας που προσφέρονται από την εκκλησία στη γιορτή των
Βαϊων, το βασιλικό επίσης εκκλησιαστική προσφορά στη γιορτή της Ύψωσης
του Σταυρού και το σεμνό δενδρολίβανο τη μέρα Σταυροπροσκυνήσεως.
Σημαδιακοί σταθμοί, απλόχερες προσφορές της μάνας φύσης!

δίνουν τον τόνο κάποιας αίσθησης παρηγοριάς, γίνονται αν μη τι άλλο, σύμβολο αισιοδοξίας!
Να λοιπόν κάποιοι λόγοι που τα χρυσάνθεμα του Οκτώβρη έμειναν αθάνατα.
Τον Νοέμβριο, τον τελευταίο μήνα
του φθινοπώρου, ανθίζουν τα «διουχταρέλλια», ντελικάτα, σεμνά, άγρια
κρινάκια με κίτρινες και μαβιές ραβδώσεις. Η ζωή τους είναι σύντομη, ζωή
δυο-τρεις το πολύ εβδομάδες. Ανθίζουν θαρρείς όλα μαζί σε μια μέρα και
πάλι όλα μαζί εξαφανίζονται. Εντυπωσιάζει η χρονική ακρίβεια της εμφάνισής των, κάθε χρόνο την ίδια ακριβώς
εβδομάδα αποτέλεσμα και πάλι της
επανάληψης των φυσικών φαινομένων.
Το Νοέμβριο με τις πολλές βροχές και
τις απότομες αλλαγές του καιρού, ο
κόσμος είναι μάλλον συνοφρυωμένος.
Αναλογίζεται τις κρυάδες του χειμώνα,
τις δυσκολίες του κακού καιρού, την
αντιμετώπιση της χειμωνιάτικης καθημερινότητας που πλησιάζει και είναι διαρκής και μονότονη. Και το πρώτο μήνυμα το δίνουν αυτά τα σεμνά κρινάκια.
Αυτά που νομίζω ως διουχταρέλλια
είναι της κατηγορίας Κρόκος. Άλλοι,
πιο ειδικοί στα θέματα της βοτανικής
αναφέρονται σε κάποια κίτρινα ανθάκια που ανθίζουν νωρίτερα, περίπου τον
Σεπτέμβριο και είναι γνωστά στη Λέσβο
με το όνομα «ξικουμπίστιργις». Οι γνώμες διχάζονται. Όπως και νάχουν τα
πράγματα, τα ανθάκια του Νοεμβρίου
σηματοδοτούν μια καινούργια εποχή.
Μπαίνοντας στο Δεκέμβριο δυο συμπαθητικά άνθη δεσπόζουν, το «γκυ»
και το «ου». Ο κόσμος συχνά τα συγχέει, λέγοντας το ένα εννοεί το άλλο και
τανάπαλιν. Και τα δύο είναι αξιοπρόσεκτα, συμβολικά τις χριστουγεννιάτικες
μέρες. Το αναφερόμενο στα σαλόνια
ως «Γκυ» είναι απλά ο ιξός ο λευκός
ή η ιξία η λευκή. Viscum επισημότερα,
ημιπαράσιτο αναπτυσσόμενο πάνω σε
49

Η λεσβιακή φορεσιά
“Τα μιταξουτά βρατσά θέλιν τσι πιδέξα σκέλια”
Γράφει ο Π. Δ. Πανταζής

Το ντύσιμο δείχνει πολύ τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και ο τύπος της νησιώτικης βράκας με τη γενική εμφάνιση της
φορεσιάς είναι χαρακτηριστικός στη
Λέσβο.
Η βράκα των ανδρών ζώνεται στη
μέση του κορμιού με μεγάλο ζουνάρι,
μαύρο, μεταξωτό, κι απ’ το πλάι του
ξέβγαινε καμιά φορά η λαβή μαχαιριού.
Πάνω απ’ το ζουνάρι προβάλλει στη
μέση του η γωνία μαντηλιού με καρεδάκια. Χρώμα έχει συνήθως βυσσινί. Γενικά αποφεύγονται τα χτυπητά χρώματα
και η λεβεντιά του ντυσίματος των ανδρών είναι νοικοκυρεμένη και σοβαρή.

Κ’ οι κάλτσες που σε άλλα νησιά είναι
άσπρες, στη Λέσβο είναι μαύρες. Το
μαντήλι που ανέφερα έχει διακοσμητικό κυρίως χαρακτήρα, χωρίς αυτό να
το εμποδίζει να τραβηχτεί από το ζουνάρι στην ώρα του χορού ή και για άλλη
πρακτικότερη χρήση.
Το πουκάμισο είναι με φαρδιά μανίκια, που κουμπώνουν στο κάτω μέρος.
Χρώμα έχει άσπρο τις σκόλες και μαβί
τις καθημερινές. Πολύ συνηθισμένα
είναι όμως και τα χαρούμενα λεπτά,
ξανοιχτά χρώματα, Πάνω απ’ το πουκάμισο έρχεται το “κουμπούρι”, είδος
γιλεκιού, σταυρωτό με πολλά κεντήμα-
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τα από γαϊτάνι. Τέτοια κεντήματα σε
σοβαρό χρώμα έχει όλη η φορεσιά, γι’
αυτό και υπήρχαν ειδικά εργαστήρια
κατασκευής γαϊτανιών. Η “πατατούκα”
είναι είδος σακακιού, ανοιχτό μπροστά. Το χειμώνα φορούν μακριά γούνα.
Όλη η φορεσιά έχει μαβί γλυκό χρώμα.
Αλλά οι βράκες της καθημερινής ήταν
μαύρες. Στο κεφάλι αντί για κασκέτο,
που φορούν και σήμερα οι λίγοι γέροι
βρακάδες που μένουν, τον παλιό καιρό φορούσαν κόκκινο φέσι, καθισμένο προς τα πίσω στραβά, με μακριά
ίσια φούντα από στριφτό κορδόνι σαν
μπρισίμι. Στο φέσι τυλίγανε συνήθως
μαντήλι πλουμιστό.
Πρέπει να φανταστεί κανένας το λεβέντικο πέσιμο της σέλας, του πίσω
μέρους δηλαδή της βράκας, και να συμπληρώσει την εικόνα με το απαραίτητο κομπολόι ή και μ’ ένα λουλούδι
στο αυτί, σε πανηγύρι ή στην αγκαλιά
της φύσης, για να σχηματίσει καλύτερη
ιδέα αυτής της εμφάνισης.
Οι γυναίκες φορούν βράκα, που

φτάνει ίσαμε το κατώτερο μέρος των
ποδιών, έχει πλούτο πτυχών, γι’ αυτό
χρειάζεται γύρω στις 15 πήχες πανί
και πρέπει να σημειώσω, ότι κάθε άλλο
παρά αδικεί την εμφάνιση της γυναίκας,
όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς. Είναι αισθητή η καλαισθησία που
εκδηλώνεται στις βράκες των γυναικών
της Λέσβου. Τα σχέδια αλλάζουν από
περιοχή σε περιοχή και γενικά οι γραμμές τους πέφτουν με τέτοια αισθητική,
που ορισμένων χωριών, αν δεν ξέρεις,
σε κάνει να σκεφτείς αν πρόκειται για
βράκα ή για φούστα. Συνηθίζουν να
φορούν σειρά από βράκες, τρεις έως
πέντε, για να αποκτά επιβλητικότητα η
εμφάνιση, ιδίως στο περπάτημα, οπότε
με το κούνημα της σέλλας γίνεται αισθητός ένας ήχος.
Της Γαλανής η βράκα
που κάνει τράκα-τράκα...
Οι γυναικείες βράκες είναι μεταξωτές λουλουδάτες και όπως σημείωσα,
από χωριό σε χωριό συναντούμε και
παραλλαγές γραμμής. Ο Μυριβήλης σ’
ένα διήγημα του “Γαλάζιου βιβλίου” περιγράφει το θρόισμα των ολομέταξων
βρακιών των γυναικών της Αγιάσου τη
νύχτα της Λαμπρής. Κι ο τραγουδιστής
δεν ξεχνά το βάσανο, που του άναψαν
οι πλουμαρίτικες βράκες.
Δεν πάγου στου Πλουμάρι
Γιατί είνι πουταμός
Γιατί φουρούνι βράκις
Κι είνι λουλαμός
Απ’ το πάνω μέρος της βράκας, στο
πλάι, βγαίνει διπλωμένο μεταξωτό μαντήλι, που χρειάζεται και στο χορό.
Το πουκάμισο είναι από λεπτό πανί,
που έχει του μεταξιού το χρώμα και τα
μανίκια του είναι προς τα κάτω πολύ
φαρδιά. Τα μανικιέτια στολίζονται με
πολύχρωμη ταντέλα, τη “μπιτένια’. Ένα
βελουδένιο γιλέκι από πάνω φέρνει το
όνομα “κουμπουρέλι” κι έχει πολλά κεντήματα, όπως και το σακάκι, που μοιά51

ζει με σημερινή κοντή ζακέτα, αλλά με
πολύ φαρδιά μανίκια, και το λένε “καμζόρ”.
Όπως πληροφορήθηκα, εξόν απ’ τις
βράκες η αρχοντοπούλες έβαζαν και
φουστάνια, ακόμα και σε παλιούς καιρούς, αλλά μόνο τις σκόλες. Ήρθαν βέβαια απ’ τη Δύση. Η πρώτη εισβολή! Ο
τύπος είναι γνωστός. Μακριά φουστάνια μέχρι που να κυλιούνται κάτω και
τα κρατούσαν με το χέρι. Κι είχανε από
μέσα, κάτω απ’ τη μέση, τρεις γύρους,
τον ένα μεγαλύτερο από τον άλλο, όσο
κατέβαιναν. Έτσι ξάνοιγαν πολύ το
φουστάνι. Στο πάνω μέρος φορούσαν
μπούστο εφαρμοστό με μπανέλες - που
είχε στενά μανίκια και καρέ. Στο κεφάλι
οι γυναίκες φορούσαν κόκκινο φέσι κα-

θισμένο στραβά, με μακριά φούντα από
ξεφτισμένο μετάξι και χρυσοδεμένο
κόμπο. Στο φέσι τυλίγανε το τσεμπέρι τους. Και τις σκόλες το στεφάνωναν
μπροστά με μία σειρά φλουριά, που την
ονομάζανε “μπασλίτσ”. Το “μπασλίτσ”
ήταν κυρίως κορδέλα γαρνιρισμένη με
μαργαριτάρι και από πάνω της ήταν τοποθετημένα πάρα πολλά απανωτά μικρά φλουριά “κουσάρια”. Πάνω απ’ το
φέσι έριχναν και πέπλο. Ήταν μεταξωτός και το χρώμα του ήταν είτε πράσινο με κόκκινα κεντήματα, είτε κόκκινο
με πράσινα κεντήματα, είτε ολόασπρο,
είτε ροζ με μετάξια.
Τα μαλλιά τάδεναν πλεγμένα στο
φέσι. Μα τώχαν μεγάλο στολίδι να τ’
αφήνουν λεύτερα να πέφτουν στους
ώμους κι’ ήταν ζηλευτή αρετή τα μακριά μαλλιά. Γι’ αυτό δεν δυσκολεύονταν στην ανάγκη να προσθέσουν και
ξένα. Τον παλιότερο καιρό τα πλέκανε
ψηλές, ψηλές πλεξουδίτσες, πάρα πολλές, και δένανε ανάμεσά τους μικρά
χρυσά κουλουράκια. Αργότερα σχημάτιζαν δύο μακριές παχιές, πλεξούδες,
που σα γυαλιστερά φίδια απλώνονται
στη βελουδένια πλάτη. Τότε πιθανόν
εξαφανίζεται και το φέσι, που το αντικαθιστά το χρωματιστό τσεμπέρι, που
δένεται καλαίσθητα στο πλάι, όπου
καρφιτσώνονται και λουλουδένιες καρφίτσες. Οι κοπέλες τοποθετούν στο
δέσιμο ζουμπούλια.
Φλουριά έχουν και για σκουλαρίκια.
Αλλά το στήθος αστροκοπά κυριολεκτικά απ’ τα χρυσά φλουριά. Σκεπάζεται απ’ το “καφασέλι” που έχει περίπου
σχήμα σαλιαρίτσας παιδιού κ’είναι όλο
μαργαριτάρι. Γεμίζει απ’ τις πλούσιες
αρμαθιές πάμπολλων φλουριών (τρακοσάρες, κωνσταντίνατα, πεντόλιρα,
λουίζια), που τριγυρίζουν και πίσω απ’
το λαιμό και πάνε να συναγωνιστούν
μεσ’ το θαμπωτικό ήλιο τα λαμπερά,
τριανταφυλλένια πρόσωπα.
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Η μυτιληνιά ρίγανη έδωσε τη νίκη
Η νίκη της της Ελληνοαυστραλέζας, μυτιληνιάς στην καταγωγή, Δέσποινας (Νταίζη)
Μανταφέρη - Χρυσοστόμου, σε τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής στην Αυστραλία, έχει
γεμίσει με χαρά την κοινωνία της Αγίας Παρασκευής το χωριό της μητέρας της.
Η Δέσποινα μαζί με την Πένη Κερασιώτη, κέρδισαν τον τίτλο της καλύτερης κουζίνας
στον κόσμο, στην δημοφιλή εκπομπή “Plate of Origin”του καναλιού 7 της αυστραλιανής
τηλεόρασης και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 αυστραλιανών δολαρίων. Η Ελληνική
ομάδα κατάφερε να αναδείξει την ελληνική κουζίνα καλύτερη ανάμεσα σε 10 συνολικά
ομάδες που αναμετρήθηκαν στο διαγωνισμό.
Η νικήτρια μίλησε για το διαγωνισμό και την επιτυχία της ελληνικής ομάδας, που δεν
ήταν, όπως είπε, παρά η μυτιληνιά ρίγανη που της είχαν στείλει από την Αγ. Παρασκευή,
και χρησιμοποίησαν τα κορίτσια στα πιάτα που σέρβιραν στους κριτές του διαγωνισμού.
Οι κριτές όταν δοκίμασαν το φαγητό ξεχώρισαν αμέσως εξαιρετική τη μυρωδιά της
“μυτιληνιάς” ρίγανης, και αυτό έδωσε τη νίκη στην ελληνική ομάδα.
Αρνίσια συκωταριά λαδορίγανη

τη συκωταριά να μαγειρευτεί για 20-25
λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.
Περίπου στα μισά του χρόνου
αλατοπιπερώνουμε και 5λεπτά πριν
το τέλος ρίχνουμε τη ρίγανη για να
μην πικρίσει. Σβήνουμε με τον χυμό
λεμονιού και σερβίρουμε.

Υλικά
6 μερίδες
1 συκωταριά αρνίσια ολόκληρη (1 1/2
κιλό περίπου)
2 φλ.τσ. ελαιόλαδο
1 ποτήρι κρασιού λευκό ξηρό κρασί
Αλάτι
Πιπέρι
2 κλωνάρια φρέσκια ρίγανη (τα φύλλα
ή 11/2 κ.γλ. ξερή)
1 λεμόνι ( τον χυμό του, προαιρετικά)
Εκτέλεση
Πλένουμε καλά τη συκωταριά και τη
ζεματάμε για 5λεπτά σε κατσαρόλα με
νερό που κοχλάζει.
Αν είναι γάλακτος δεν χρειάζεται.
Τη σουρώνουμε και μόλις κρυώσει
ελαφρά την κόβουμε με το ψαλίδι
κουζίνας σε μεγάλες μπουκιές.
Ζεσταίνουμε το λάδι σε πλατιά
κατσαρόλα ρίχνουμε τις μπουκιές και
τις σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 4-5
λεπτά.
Σβήνουμε με το κρασί χαμηλώνουμε
τη φωτιά σκεπάζουμε και αφήνουμε
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Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές
ΤΟ ΦΙΛΙ ΣΟΥ
Το φιλί σου γλυκό στον ουρανίσκο
Κι η ευωδιά των μύρων σου απ' όλα τα αρώματα
Είσαι ο τέλειος καρπός
Τα μάτια σου είναι περιστέρια
Στα νερά στ' αυλάκια λούζονται στο γάλα
Τα μάγουλα σου βραγιές μεθυστικές
ωσάν το σπόρι του ροδιού σταλάζουν φως
Τα λόγια σου είναι γλυκασμός. Ολόκληρη είσαι επιθυμία.
Όμορφα που' ναι τα πόδια σου,
ο γύρος των μηρών σου είναι γιορντάνι, δουλειά τεχνίτη.
Τα χείλη σου κάλυκας τορνευτός
Τα στήθη σου είναι δυο νεβροί δίδυμοι της ζαρκάδας.
Στο δέρμα σου μια θεϊκή τελειότητα
συναγωνίζεται το αγνότερο φίλντισι.
Τα κατάμαυρα, στιλπνά πλούσια μαλλιά σου
η λεπτοκαμωμένη μύτη σου που έχει
την ηδονική απαλότητα της γραμμής.
Το γλυκό στόμα ένας πραγματικός θρίαμβος ουράνιας ομορφιάς
Το εξαίσια τορνεμένο πάνω χείλι ακουμπά
στου κάτω την ηδονική καμπύλη.
Τα παιχνιδιάρικα λακκάκια που λες και σου μιλούνε
Τα δόντια που σε κάθε χαμόγελο
ή στο κρυστάλλινο το γέλιο σου
αντανακλούν μια λάμψη που ξαφνιάζει
από το ευλογημένο φως που πέφτει πάνω τους.
Αλλά εκείνο που υπερέχει είναι τα μάτια
πιο τέλεια κι απ' τα μάτια της δορκάδας
με εκείνη τη βαθιά έκφραση που συγκλονίζει τη ψυχή.
Πότε πότε στην υπερφυσική διαστολή τους
θέλγουν και τρομάζουν μαζί
σε σχεδόν μαγική συνοδεία
Κι είναι στιγμές που κλείνουν μέσα τους
την πιο βίαιη περιπάθεια
και προκαλούν ρόδινες αναστατώσεις.
Γιαννακός Βόμβας-Αλύτης (1907-1999)
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Η ψυχή του πατέρα

Μου ‘στειλε κάρτα πολλαπλών
διαδρομών
εκείνη η γνωστή μου επιθυμία
Στο πάνω μέρος εικονίζεται η ανάμνηση
η όψη της ανέγγιχτη απ’ το χρόνο

Θέλω πατέρα να σου γράψω,
νοσταλγικό νιογέννητο τραγούδι
όπως εκείνα που σου άρεσαν,
μακρόσυρτο, γλυκό παράπονο,
ήρεμο χάδι του μαΐστρου.
Όμως με προσπερνούν του αγέρα οι
φωνές,
κι αρπάζουν στίχο, ρυθμό και μελωδία.
Και σταματώ υποταγμένη στη στιγμή,
όπως το δέντρο της αυλής μας το
ορθόστητο,
που αγκάλιασε τον φράχτη,
γυμνό από φύλλα και ανθούς κι
αποκοιμήθηκε.

Το διεθνές αεροδρόμιο της νύχτας
συστήνει, λέει, σε επιβάτες
φθινοπωρινούς
να σπεύσουν για την έκδοση εισιτηρίων
τους
Τα οχήματα παγώνουν με το χιόνι
Κάτω απ’ το φως μιας λάμπας πορτατίφ
διαβάζω τις ανακοινώσεις των
δρομολογίων
Αφετηρία έχουν στα μεσάνυχτα
πάνω σε ράγες προσμονής κυλανε

Απλώνω τρεμάμενα χέρια
να ακουμπήσω τ’ άσπρα φτερά της
πεταλούδας.
Τρεχάτη κύλισε η ώρα και η νύχτα
απέχει μόνο μια δρασκελιά.
Εκείνη, ακίνητη με συντροφεύει,
και οι μαύρες χάντρες των ματιών της
λάμπουν παράξενα,
λες και σταλάζει στην καρδιά ζεστή
βροχή καλοκαιριάτικα.

Γράψε μου αν θέλεις σε ποιο όνειρο να
μπω
αυτό που σ’ επισκέπτεται τα βράδια
Είναι πολλά τα διερχόμενα για τους
μοναχικούς
να μη λαθέψω και βρεθώ σε ξένο τόπο
Λενέτα Στράνη

Ήθελα να σου στείλω αγριολούλουδα
δειλά όπως αυτά που αγαπούσες.
Χιονάτες μαργαρίτες γελαστές με
κίτρινη ηλιοφώτιστη καρδιά,
και θυμωμένες μεταξένιες παπαρούνες
που κυματίζουν ασυλλόγιστες
κι αμύριστες ανεμώνες βελούδο μωβ,
που φορτωθήκαν τους χειμώνες.
Σε ψάχνω ανάμεσα
στα νυσταγμένα δέντρα
και τις σκιές που γέννησαν σιωπή.
Θα τα μοιράσω σε χέρια κουρασμένα,
που τρέμουν αβοήθητα μπροστά μου,
μήπως με χίλια στόματα ο αγέρας
σβήσει,
πέτρινες ιστορίες και φαντάσματα.
Ελένη Κονιαρέλλη – Σιακή

Με προσπερνούν

Με προσπερνούν,
κάθιδροι και διψασμένοι
φορτωμένοι με άχρηστες
πραμάτειες τόσες, οι αβέβαιοι
με τους μαύρους κύκλους
στα μάτια, και στα χρώματα
της ανατολής αγκομαχώντας.
Με προσπερνούν,
με το βλέμμα των φαγιούμ
στο βαθύ της νύχτας φέγγος
κάμερες τόσες, οι εικονολάτρες,
οι ατέχνως συντεχνίτες
με τις άδειες ανατροπές
το χαλκείον επινοόντας..
Με προσπερνούν, οι σκιές
των επιθαλάμιων ονείρων
σε επιθανάτιες διαδρομές,
με προσπερνούν…
Περικλής Μαυρογιάννης

Καθ’ οδόν Ονείρων

Την κάθε νύχτα θέλω να σε φτάσω
ας είναι το ταξίδι απερπάτητο
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Η σημαία και η ιστορία

Μπρος στη δική σου ομορφιά
αυτά μοιάζουν σκουπίδια .

Με ποια σημαία θ’ αντέξουμε
το θάνατο.
Με τι καπνό θα υψώσουμε
τη θλίψη μας.
Είναι μαύρη σημαία.
Είναι σημαίες.
Και εξορκιστες ιεραποστολοι.
Είναι πέτρινα τα μαχαίρια
-μόνο μικρές φωνέςΑυτές τη σιωπή καραδοκούν.
Αέρα διατάζουν, τα σύννεφα,
λουλούδια το μύθο τραγουδούν.
Μία μελωδία,
ιστορία
η πιο μακρινή φαντασία.
Και τα παιδιά
με ρόδα και οστά
να σκίζουν τη θάλασσα.
Μια αμαρτία του χρόνου
που κυλά άφθονα.
Στρατής Γ. Γιαννίκος

Πα’ στου Αιγαίου τα νερά
το φως σου σαν σκορπίζει
διαμάντια και ασημικά ,
το νου μου ξεμαυλίζει .
Του ουρανού βασίλισσα,
σαν σε θωρώ γλυκιά μου
νοιώθω σαν να’μαι νιος ξανά
κι αναριγά η καρδιά μου !
Θεόδωρος Μεσσηνέζης

Με θυμάμαι

Με θυμάμαι
να παίζω στους δρόμους
και τους κλέφτες
και τους αστυνόμους.
Τον κρυφτό
στα στενά τα σοκάκια,
τον "κουτσό"
στ'ασπρα - μαύρα πλακάκια.

Φεγγάρι μου ....

Του ουρανού βασίλισσα,
της νύχτας διαφεντέφτρα,
αχ, πόσο σ’ αποθύμησα,
του λογισμού μου κλέφτρα.

Με θυμάμαι
να μαζεύω κοχύλια
και να κλέβω τα βράδια
της Φιλιώς τα σταφύλια.

Να κάτσω στην ακρογιαλιά
σ’ ένα μικρό βραχάκι
και να σ’ ανοίξω την καρδιά
ως έκανα παιδάκι .

Με θυμάμαι
εικόνες να φτιάχνω
στο χώμα,
με σπασμένα γιαλια
και κουρέλια με χρώμα,

Και να σου πω πως πέρασα
αλάργ’ απ’ το νησί μου,
στη ξενιτιά που γέρασα
κι έλιωσε η ψυχή μου .

να μου γράφω μηνύματα
στη βρεγμένη την άμμο,
να τα σβήνουν τα κύματα
και καινούργια να κάμω.

Στη πολιτεία ξέχασα
ως και τον εαυτό μου .
Την ομορφιά σου έχασα
από τον ουρανό μου..

Σε θυμάμαι
κοντά μου να στέκεις
να γελάς
και τα χέρια να πλέκεις,
σαν κισσός στο κορμί μου επάνω,
να μιλάς, τη μιλιά μου να χάνω.

Τα χρόνια που περάσανε,
λες μαύρα περιστέρια
τον ουρανό σκεπάζανε
δεν βλέπαμε αστέρια .

Και θυμάμαι και δεν το ξεχνάω,
όταν σ'ακουσα
να λες "σ' αγαπάω".
Νίκη Βούρβουλη

Τα φώτα με ξελόγιασαν
τα λαμπερά στολίδια.
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ερευνώνται και αναλύονται τα χωριά Σκαλοχώρι και Ανεμότια, στη βορειοδυτική
Λέσβο, απ’ όπου κατάγονταν σημαντικές
οικογένειες πετράδων. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό της έκδοσης, που υποστηρίζει εικονογραφικά τη μελέτη, αποτυπώνει το δομημένο περιβάλλον και την
αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Λέσβου,
στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς
του τόπου και των κατοίκων της.

Χρήστου Ν. Χατζηλία.
“Οι πετράδες της Λέσβου”
Κοινωνικά δίκτυα, τεχνικές
και τοπική ιστορία (1850-1950)
Έκδοση Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου
Πειραιώς - 256 σελ.
2020
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(ΠΙΟΠ) παρουσιάζει τη
νέα έκδοση με τίτλο Οι
πετράδες της Λέσβου.
Κοινωνικά δίκτυα, τεχνικές και τοπική ιστορία
(1850-1950), του φιλόλογου, δρ. Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Χρήστου Ν. Χατζηλία.
Το έργο επικεντρώνεται στα δίκτυα
των μαστόρων-πετράδων της Λέσβου,
στα οικοδομικά τους έργα (δημόσια κτήρια και ιδιωτικές οικίες), στην ανάδειξη
της τοπικής μικροϊστορίας, καθώς και
στα ευρύτερα οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά συμφραζόμενα του ανατολικού Αιγαίου.
Ο Χρήστος Ν. Χατζηλίας ολοκλήρωσε
το έργο του έπειτα από πολυετή αρχειακή έρευνα και μελέτη βιβλιογραφικών πηγών, σε συνδυασμό με επιτόπια έρευνα
σε λιθόχτιστες κατασκευές της Λέσβου.
Επιπλέον, ο συγγραφέας βασίστηκε στις
προφορικές μαρτυρίες των παλιών πετράδων και σε πληροφορίες από συνεντεύξεις τους, ώστε να αποτυπώσει με
ενάργεια το ευρύ δίκτυο εργασιών και
τη «διαδρομή» της πέτρας, τη διαμόρφωση των οικογενειακών εργαστηρίων,
την κινητικότητα των πετράδων εντός
και εκτός Λέσβου, τον κατάλογο των πιο
αντιπροσωπευτικών έργων, τις κοινωνικές
και οικονομικές παραμέτρους της λιθοξοϊκής εργασίας. Ως μελέτες περίπτωσης

Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης
“Στιγμές που δεν ξεχνιούνται”
Αφηγήσεις
Έκδοση “Αστερίας”, σελ. 144
Αθήνα 2020
Κατάθεση ψυχής, μας
έκανε ο Θεόδωρος Μεσσηνέζης με το βιβλίο των
αναμνήσεών του, που κυκλοφόρησε
πρόσφατα
από τις εκδόσεις “Αστερίας” με τίτλο “Στιγμές που
δεν ξεχνιούνται”.
Προσεγγίσεις ανθρώπινες με απλή
ματιά αγάπης. Μας γνωρίζει με τον δικό
του τρόπο, και μας ταξιδεύει περισσότερο σε γεγονότα παλιά, που έγραψαν στη
ζωή του έντονα συναισθήματα και εικόνες. Έγραψαν στη μνήμη του, ανθρώπους
που έζησε μαζί τους, που αγάπησε, και
χάραξαν στη ψυχή του εικόνες που με
αυθορμητισμό και ευαισθησία μεταφέρει
στις σελίδες του.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια και την παραγωγή του βιβλίου είχαν οι εκδόσεις
“Αστερίας”.
Το ζωγραφικό έργο του εξωφύλλου και
τις βινιέτες επιμελήθηκε η ζωγράφος Καίτη Μεσσηνέζη αδελφή του συγγραφέα.
Θ.Α.Π.
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Τα ευεργετήματα της φύσης προς τον σύγχρονο άνθρωπο
Γράφει η Αμαλία Ηλιάδη

Σύμφωνα με την επιστήμη της Οικο-ψυχολογίας αν φροντίσουμε τον
πλανήτη θα μας φροντίσει κι εκείνος.
Αυτή είναι η βασική αρχή της περιβαλλοντικής ψυχολογίας, μιας σχετικά νέας
επιστήμης που βλέπει τον άνθρωπο και
το περιβάλλον ως ενωμένη ολότητα. Είναι σημαντικό να φέρουμε τη φύση πιο
κοντά μας, ακόμη και μέσα στο διαμέρισμά μας.
Υπάρχει μια σχέση αλληλεξάρτησης
του ανθρώπου με τη φύση. Όταν ο
άνθρωπος πονά, πονά και η φύση και
το αντίστροφο. Ή τουλάχιστον έτσι θα
έπρεπε να συμβαίνει. Από τότε όμως

που αρχίσαμε να χτίζουμε πόλεις, μεγάλες και μικρότερες, να χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα για τις βόλτες και τα
ταξίδια μας, να ζούμε με άλλα λόγια
«πολιτισμένα», συνέβη κάτι που άλλαξε
ριζικά τη σχέση μας με τη φύση: μας
απομάκρυνε από αυτή. Το αποτέλεσμα:
Η φύση πονάει και το φωνάζει, αλλά
εμείς είμαστε πολύ αγχωμένοι και νευρικοί για να την ακούσουμε. Στο σημείο
αυτό έρχεται να μας συνδράμει η Περιβαλλοντική Ψυχολογία.
Πρόκειται για τον κλάδο της Ψυχολογίας που μελετά την αλληλεπίδραση
ανθρώπου και περιβάλλοντος και κυρί-

Η επαφή με τη φύση βελτιώνει την ψυχική μας διάθεση και υγεία
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ως την αλληλεπίδραση με το “χτιστό”
περιβάλλον. Πώς επιδρούν δηλαδή τα
κτίρια και η διαμόρφωση του χώρου
στη συμπεριφορά. Η επιστήμη αυτή,
που έφτασε στη χώρα μας σχετικά
πρόσφατα, έχει τις ρίζες της στα μέσα
της δεκαετίας του 1970 στην Αμερική, γιατί σε πολλούς κλάδους υπήρχε
η ανάγκη να δουν την ψυχολογία από
μια άλλη σκοπιά. Παρατήρησαν λοιπόν
ότι οι μελέτες για την αλληλεπίδραση
του ανθρώπου με το γύρω περιβάλλον
γίνονταν μέσα στα εργαστήρια. Η Περιβαλλοντική Ψυχολογία βγήκε έξω από
το εργαστήριο με στόχο να δει πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος μέσα στην
πόλη, μέσα σε ένα κατάστημα, μέσα σε
ένα μουσείο και πώς αλληλεπιδρά με
αυτό το φυσικό περιβάλλον.
Σήμερα, συνήθως οι πόλεις μας
προκαλούν το άγχος μας. Νιώθουμε
αγχωμένοι όταν πηγαίνουμε για δουλειές στο κέντρο της πόλης, ίσως λίγο
περισσότερο επιθετικοί, πράγμα που
είναι φυσιολογικό, αφού με αυτόν τον
τρόπο αντιδρά ο οργανισμός μας στα
ερεθίσματα που δέχεται. Ο θόρυβος,
η κίνηση, η πυκνότητα του πληθυσμού
προκαλούν αρνητικά συναισθήματα.
Βιώνονται λοιπόν ως απειλητικά και
δημιουργούν στρες. Είναι το λεγόμενο 'περιβαλλοντικό στρες'. Γιατί όμως
συμβαίνει αυτό; Στο περιβάλλον της
μεγαλούπολης υπάρχουν πολλά ερεθίσματα στα οποία καθένας προσπαθεί
να προσαρμοστεί. Όμως, δεν ανέχονται όλοι το κάθε ερέθισμα στον ίδιο
βαθμό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να
ανέχεται πολύ περισσότερο το θόρυβο
από έναν άλλο κι έτσι να επιβιώνει καλύτερα σε μια πόλη σαν την Αθήνα ή τη
Νέα Υόρκη.
Τι γίνεται, αλήθεια, με εκείνους που
δεν αντέχουν τις στρεσογόνες συνθήκες μιας μεγαλούπολης; Σε αυτήν την
περίπτωση ο άνθρωπος θα βρει μηχα-

νισμούς προσαρμογής που θα τον βοηθήσουν να αισθανθεί πιο ευχάριστα.
Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσει να
προσαρμοστεί. Μπορεί, για παράδειγμα, να αποφύγει το θόρυβο μετακομίζοντας σε μια πιο ήσυχη γειτονιά. Αν
αυτή η προσαρμογή πετύχει, τότε το
άτομο είναι ικανοποιημένο, μπορεί να
επιβιώσει. Εάν όμως δεν καταφέρει να
προσαρμοστεί, δεν αντέχει το θόρυβο,
την πυκνότητα του πληθυσμού, τότε
μπορεί να παρουσιαστούν ψυχολογικά
προβλήματα.
Το βλέπουμε, άλλωστε, γύρω μας.
Στις μεγάλες πόλεις οι άνθρωποι ζουν
σαν αρπακτικά. Είναι επιθετικοί, αγχώδεις, ανταγωνιστικοί, φοβισμένοι, ενώ
κάποιες φορές νιώθουν περιορισμένοι
και αβοήθητοι. Είναι εύλογο λοιπόν να
υποθέσουμε ότι όσοι ζουν σε μικρότερες, πιο ήσυχες πόλεις θα πρέπει
να νιώθουν πολύ καλύτερα, αφού εκεί,
ούτε πολλή κίνηση υπάρχει, ούτε πολύς
θόρυβος, και η ζωή είναι μάλλον «πιο
ανθρώπινη». Κι όμως, αυτή δεν είναι
ακριβώς η αλήθεια. «Δεν είναι απαραίτητο οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης
να είναι πιο ευχαριστημένοι με τη ζωή
τους. Είναι πιθανό να είναι και λιγότερο
ευχαριστημένοι απ' ό,τι ένας κάτοικος
μιας μεγάλης πόλης. Ωστόσο, μπορεί
να είναι περήφανοι για την ιστορία της
πόλης τους, να έχουν την αίσθηση της
ευταξίας και να νιώθουν πως η πόλη
στην οποία ζουν δίνει αξία και στους
ίδιους.
Άγχος, πίεση, τρέξιμο, αγώνας για
επιβίωση. Κι όμως, δεν μπορεί να είναι
όλα τόσο δυσοίωνα. Κάτι θα πρέπει να
υπάρχει για να μας βοηθά να νιώθουμε
ευχαριστημένοι. Τα πάρκα, η διαμόρφωση του χώρου, η φροντίδα προς τον
πολίτη, η καλή οργάνωση των δρόμων,
των κτιρίων, η λειτουργικότητα ώστε να
μπορεί να πηγαίνει κανείς εύκολα στη
δουλειά του. Όλα αυτά είναι παράγο59

ντες που επηρεάζουν τη στάση του
ατόμου απέναντι στην πόλη του.
Ίσως αυτά ισχύουν πράγματι σε πόλεις της βόρειας Ευρώπης. Στην Ελλάδα
όμως, οι μεγάλες πόλεις δεν είναι τόσο
καλά οργανωμένες ώστε να διευκολύνουν τους κατοίκους τους, γι' αυτό και
η ύπαρξη μικρών χώρων όασης μέσα
στην πόλη είναι απαραίτητη. Το πράσινο επηρεάζει την ευεξία, την απόσπαση
προσοχής. Σε έρευνα που έγινε, έβαλαν φοιτητές να περπατήσουν σε ένα
δάσος κάποιες ώρες μετά το μάθημα
και στη συνέχεια τους έδωσαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια για το
πώς αισθάνονται. Διαπιστώθηκε ότι η
ευεξία και η αυτοεκτίμησή τους βελτιώθηκαν σημαντικά μετά την έκθεση στο
πράσινο.
Η φύση λοιπόν μας κάνει καλό, μας
ηρεμεί και μας χαλαρώνει. Πράγμα λογικό, εφόσον ο άνθρωπος γεννήθηκε
σ' αυτήν και είναι φτιαγμένος να νιώθει
πιο ευχάριστα όταν βρίσκεται εκεί.
Τι ρόλο όμως παίζει το κλίμα στη συμπεριφορά; Τα φυσικά χαρακτηριστικά,

όπως ο θόρυβος, ο ήχος, το κλίμα και
τα χρώματα επηρεάζουν ως ένα βαθμό τη συμπεριφορά και την υγεία του
ανθρώπου. Στις βόρειες χώρες, όπως
η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η
Αγγλία, όπου ο καιρός είναι μουντός,
τα ποσοστά περιστατικών κατάθλιψης
ή ακόμα και αυτοκτονιών είναι αυξημένα. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι με
την αύξηση του φωτός ή την άνοδο της
θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό, μειώνεται σημαντικά ο ρυθμός κατανάλωσης
των αντικαταθλιπτικών.
Η φύση είναι μεγάλος γιατρός του
ανθρώπου. Άραγε τι θα σκεφτόταν κανείς εάν έβλεπε κάποιον να αγκαλιάζει...
ένα δέντρο; Σίγουρα, η πρώτη σκέψη
θα ήταν πως πρόκειται για κάποιον τρελό. Κι όμως, οι Ιάπωνες το συνηθίζουν.
Άλλωστε, η επαφή με τη φύση λειτουργεί αγχολυτικά. Ο περίπατος στην
εξοχή μπορεί ενδεχομένως να αντικαταστήσει τα χάπια στη μάχη ενάντια
στην κατάθλιψη. Αυτή η νέα προσέγγιση ονομάζεται «οικοθεραπεία» και
βασίζεται στις θεραπευτικές ιδιότητες

Οι σύγχρονες πόλεις προκαλούν άγχος
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που έχει το φυσικό περιβάλλον. Ήδη
εφαρμόζεται σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπου και έχουν δημιουργηθεί οι
λεγόμενες «φάρμες περίθαλψης», τις
οποίες επισκέπτονται άτομα που έχουν
ανάγκη την επαφή με τη φύση. Σε ένα
τέτοιο κέντρο χαλάρωσης ασθενείς με
προβλήματα επιθετικής συμπεριφοράς
έρχονται καθημερινά σε επαφή με τη
φύση για δύο, τρεις ώρες. Φυτεύουν,
καλλιεργούν, φροντίζουν ένα φυτό. Έξι
μήνες αργότερα, οι σχέσεις τους με
τους γύρω είναι καλύτερες.
Σε χώρες όπως η Σουηδία, οι επιστήμονες προτείνουν την οικοθεραπεία
ως επίσημη θεραπευτική μέθοδο, η
οποία αναγνωρίζεται ακόμη και από την
κοινωνική ασφάλιση. Μοιάζει να είναι
ένα σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος
όσον αφορά την ψυχική υγεία. Γιατί
όχι, αφού είναι οικονομική, διαθέσιμη
παντού και προπάντων, φυσική!
Άρα το πράσινο μας κάνει καλό. Έχει
αποδειχθεί ότι η επαφή με τη φύση αυξάνει την αυτοπεποίθηση, την αίσθηση
ευεξίας και την ικανότητα επικέντρωσης προσοχής. Έρευνες έδειξαν ότι:
Στα νοσοκομεία, ασθενείς χτυπημένοι
από την ίδια νόσο, έχουν πιο γρήγορη ανάρρωση όταν το δωμάτιο όπου
νοσηλεύονται βλέπει σε κήπο, απ' ό,τι
όταν βλέπει σε τσιμέντο. Στο σχολείο,
οι μαθητές είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι και δημιουργικοί όταν το
περιβάλλον στο οποίο διδάσκονται
είναι ευχάριστο, φωτεινό και έχει θέα
σε πράσινο. Στην πόλη, η ζωή δείχνει
να είναι πιο ήρεμη σε γειτονιές όπου
υπάρχει πράσινο και οι σχέσεις μεταξύ
των γειτόνων πιο φιλικές όταν στα σπίτια τους έχουν κήπο.
Το καλύτερο αντίδοτο στην κακοκεφιά, είναι μια βόλτα σε ένα πάρκο.
Η βόλτα στους δρόμους της πόλης,
αντί να μας ηρεμήσει, είναι πιθανό να
μας προκαλέσει μεγαλύτερο άγχος. Γι

αυτούς τους λόγους στις μέρες μας ο
«πράσινος σχεδιασμός», όχι τόσο ως
μόδα αλλά περισσότερο ως επιτακτική ανάγκη κερδίζει συνεχώς έδαφος,
αφού στο χώρο των κατασκευών και
της Αρχιτεκτονικής, ακούγεται όλο και
περισσότερο η φράση «πράσινος σχεδιασμός».
Ένας χαρακτηρισμός που αποτελεί
πλέον επιτακτική ανάγκη, αφού συνεπάγεται ευαισθησία σε περιβαλλοντικά
θέματα. Τι είναι όμως ο πράσινος σχεδιασμός; Ή καλύτερα, τι αφορά; Είναι
κάτι νέο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα,
ή κάτι που προϋπήρχε και απωλέσθη
στο όνομα της εξέλιξης της επιστήμης
των κατασκευών;
Στο παρελθόν, οι κατασκευές ήταν
«γηγενείς». Προέρχονταν από το ίδιο
το περιβάλλον, ως φυσική κυτταρική
εξέλιξή του. Η πρώτη ύλη παρείχετο
από την ίδια την περιοχή. Φυσικά υλικά - όπως πέτρα και ξύλο- έδιναν όγκο,
σχήμα και μορφή σε συνδυασμό με
τοπικές τεχνοτροπίες. Οι κλιματικές
συνθήκες, τα γεωφυσικά δεδομένα και
ο προσανατολισμός είχαν κυρίαρχο
ρόλο. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν
μία τίμια, οικολογική αρχιτεκτονική,
που εξυπηρετούσε ανάγκες, σεβόταν
τη φύση και αφομοιωνόταν στο περιβάλλον... θαρρείς ότι γεννιόταν από
αυτό, και εφθείρετο σ' αυτό.
Οι συνθήκες άλλαξαν, καθώς και τα
δεδομένα. Η εξέλιξη ήρθε και στις κατασκευές, με τα γνωστά αποτελέσματα.
Ο πρωταρχικός στόχος, το κέρδος,
επαναδιατυπώνει την ίδια την επιστήμη
απομακρύνοντάς την από τις ανθρωποκεντρικές αρχές. Καταλύτης σ' αυτή
την εξέλιξη, τα νέα υποκατάστατα υλικά. Χαρακτηρίζονται «εξωτικά»! Μια
τραγική αντίφαση, αφού τα περισσότερα αποτελούν παράγοντα πετρελαίου και χημικών. Όμως, η τεχνολογική
εξέλιξη επεμβαίνει και στο σχεδιασμό.
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Δίνει την δυνατότητα να ξεπεραστούν
προβλήματα κλιματικών συνθηκών, γεωφυσικού περιβάλλοντος και έντασης
- αφομοίωσης στο τοπίο. Εκτός από
την απώλεια της τέχνης του «Αρχιτέκτονα», χάνεται και αυτή της κλίμακας.
Υπερμεγέθη κτήρια, με υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, συνθλίβουν τους
χρήστες σε καταθλιπτικές κάψουλες
ελαχίστων τετραγωνικών μέτρων.
Τα προαναφερθέντα δεν αποτελούν
ένα manifesto κατά της τεχνολογίας και
της εξέλιξης, απλά καταδεικνύουν την
απομάκρυνση από κάποιες βασικές αρχές της Αρχιτεκτονικής. Η ευαισθησία
περί πράσινου σχεδιασμού απουσιάζει.
Ωστόσο, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η
χρήση νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή εναλλακτικών πηγών ενέργειας,
σε συνδυασμό με τις χρήσιμες βασικές
αρχές της παθητικής μελέτης και του
σχεδιασμού των χώρων. Ο πράσινος

σχεδιασμός, ή αλλιώς το "green design"
πρέπει ν' αποτελέσει ουσιαστική προδιαγραφή στις σύγχρονες μελέτες, δεν
πρέπει να το αφήσουμε να περάσει
απλά σαν μία μόδα...
Εξάλλου, το παλιό και το καινούργιο
στην αρχιτεκτονική, όπως και σε όλους
τους τομείς της ζωής, έχουν μεταξύ
τους, μια σχέση ιδιόμορφη, πολύτροπη,
πολυσχιδή, βαθιά και σχεδόν πάντοτε
εξαρτώμενη από τις εκάστοτε (ανθρωπογενείς και φυσικές) συνθήκες. Το παλιό, θετικά ή αρνητικά, γεννάει το νέο,
το καινούργιο και του δίνει κατά κανόνα τις δυνατότητες να αναπτυχθεί. Το
νέο προκύπτει από το παλιό με αιδώ,
με πρωτοτυπία, με ορμή και με διεκδίκηση του κόσμου. Η αρμονική σχέση
του παλιού και του καινούργιου, αν μη
τι άλλο κάνει τον κόσμο πιο όμορφο.
Η δυσαρμονία του νέου με το παλιό
κάνει τον κόσμο πιο άσχημο σίγουρα.
Μόνο με σεβασμό, φαντασία και γνώση
των σύγχρονων αναγκών, στο επίπεδο
της χρήσης, της μορφολογίας και της
κατασκευής, το παλιό θα αναδεικνύεται
μέσα από το καινούργιο ώστε η επέμβαση του σύγχρονου να είναι ουσιαστική και όχι αυθαίρετη, να είναι τολμηρή
και ζείδωρη και να ομορφαίνει το σύνολο.

Πηγή: www. Ideotopos.gr/posts/ecolo*

Ο θόρυβος, η κίνηση, η πυκνότητα του πληθυσμού προκαλούν αρνητικά συναισθήματα.

Η Αμαλία Ηλιάδη είναι εκπαιδευτικός, ιστορικός και
συγγραφέας.
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Νίκος Παπαδημητρίου

Μιχάλης Πλάκας

Ο λέσβιος,
με καταγωγή
από τα Χύδηρα
Νίκος Παπαδημητρίου, ένας
άνθρωπος πρόσχαρος, κοινωνικός και μεγάλος ευεργέτης
της Λέσβου και ειδικά των Χυδήρων,
δεν είναι πια μαζί μας.
Σε συνέχεια του έργου του πατέρα
του, ο Νίκος Παπαδημητρίου έχει κάνει
πολλά για τα Χύδηρα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Ψηφιακό Μουσείο
«Γεώργιος Ιακωβίδης». Μέχρι τελευταίων του ημερών, ακόμα και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, με προβλήματα υγείας
να τον βαραίνουν, ήταν πάντα κοντά στο
χωριό του, ανοιχτός να βοηθήσει σε
οποιαδήποτε πρόταση του γινόταν.
Έφυγε απ’τη ζωή, αφήνοντας πίσω
του τεράστια προσφορά και παρακαταθήκη σε κοινωνικό σύνολο, πολιτισμό,
εκπαίδευση, περιβάλλον και σε αμέτρητους άλλους τομείς.
Μέσω του «Ιδρύματος Νικόλαος Γ.
Παπαδημητρίου» που ίδρυσε, προσπάθησε να δημιουργήσει ανθρώπους, ικανούς να προσφέρουν και να αφήσουν
έργο στην κοινωνία και τον κόσμο μας.
Για περισσότερα από 30 χρόνια
ασχολούνταν ακούραστα και επίμονα
σχεδόν αποκλειστικά με το πως να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο έχοντας
εγκαταλείψει πλήρως το προσωπικό
συμφέρον. Η “Λεσβιακή Παροικία” τίμησε τον ίδιο και το έργο του σε ειδική
εκδήλωση που οργανώθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου ‘Αμαλία”.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της “Λεσβιακής Παροικίας” συλλυπείται την οικογένειά του και εύχεται στη σύζυγό του
Μάρω να έχει υγεία για να τον θυμάται.
Λ.Π.

Έφυγε από κοντά μας, για το
μεγάλο ταξείδι,
ακόμα ένα αγαπητό μέλος του
συλλόγου μας, ο
Μιχάλης Πλάκας,
ένας πολύ καλός
φίλος και εκλεκτό μέλος της Μυτιληναϊκής κοινωνίας.
Τον θυμόμαστε, πάντα μ’ ένα χαμόγελο στα μάτια, που έλαμπαν από καλοσύνη και καλή διάθεση, στις συναντήσεις και στις εκδρομές μας.
Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1932. Εκεί
τελείωσε Δημοτικό και Γυμνάσιο και
στη συνέχεια πήρε πτυχίο της Παντείου και της Νομικής του Πανεπιστημίου
Θεσ/νίκης. Υπηρέτησε στο στρατό σαν
έφεδρος αξιωματικός. Διατέλεσε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και επιχειρηματίας δημιουργικός και επιτυχημένος.
Είχε 62 χρόνια γάμου από έρωτα.
Ένα ζευγάρι με τη γυναίκα του Μαίρη,
πολύ αγαπημένο, που καμάρωνε το γιο
τους Παναγιώτη και τα δυο τους εγγόνια Μικαέλα και Φίλιππο.
Έφυγε από οξεία καρδιοπάθεια, μετά
από 2,5 εβδομάδες νοσηλεία στο Νοσοκομείο.
Ευχόμαστε στην οικογένειά του να
έχουν υγεία για να τον θυμούνται.
Και για εκείνον, να βρει την ανάπαυση
της ψυχής, όπως αξίζει στους σωστούς
και καλούς ανθρώπους. Καλό ταξείδι
αγαπητέ Μιχάλη.
Λ.Π.
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Ιγνάτης Προβέτζας
Ένας ακόμα από τους φίλους, συμμαθητές της “παρέας της Τετάρτης”, που
τελείωσαν το Ά Γυμνασιο Μυτιλήνης το
1957, πέθανε στα 82 του χρονια, μετά
από μακρόχρονη ασθένεια.
Εδώ και αρκετά χρόνια ο Ιγνάτης
ήταν τακτικός στην όμορφη παρέα των
φίλων, συμμαθητών του Ά Γυμνασίου
που μαζευόταν κάθε Τετάρτη σ’ ένα
γνωστό στέκι της “Επάνω Σκάλας”.
Φέτος ο κορωνοϊός μας απομάκρυνε,
αλλά η επαφή μας γινόταν τακτικά με το
τηλέφωνο και μαθαίναμε όλα τα νέα της
παρέας, ευχάριστα, αλλά πολλές φορές
και δυσάρεστα, όπως τώρα.
Ο Ιγνάτης Προβέτζας, ένας υπεροχος
ανθρωπος, πολύ καλός και ξεχωριστος
φιλος άφησε πίσω του μια εξαιρετική
οικογένεια που στάθηκε δίπλα του όσο
καιρό τον ταλαιπωρούσε η ασθένειά του.
Στη σύζυγό του την αγαπητή μας Μαρία και τα παιδιά του Χριστόδουλο και
Αναστασία εκφράζουμε από τούτη τη
Λεσβιακή γωνιά τα θερμά μας συλληπητήρια να είναι γεροί για να τον θυμούνται.
Φίλε μας Ιγνάτη η απουσία σου από
την παρέα θα είναι αισθητή. Ας είναι
ελαφρό το χώμα της λεσβιακής γης που
σε σκέπασε.

Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία της
Λέσβου η απώλειά του, καθώς είναι ο
άνθρωπος που δημιούργησε το Παιδοψυχιατρικό τμήμα στο Βοστάνειο
Νοσοκομείο και πρωτοστάτησε για την
ίδρυση του Ιατροπαιδαγωγικού τμήματος Μυτιλήνης. Ήταν εκείνος που
άνοιξε νέους ορίζοντες στο νησί όσον
αφορά τα παιδιά που βρίσκονται στο
φάσμα του αυτισμού.
Πριν έρθει, αποσπασμένος,από το
Νοσοκομείο “Σωτηρία” το 2004 στη
Λέσβο, παιδιά και ενήλικοι μαζί, επωφελούνταν από την ψυχιατρική κλινική.
Τότε ο Γιώργος Φρέρης τόνισε την
ανάγκη διαχώρισης των δύο αυτών κατηγοριών. Υποστηρικτής της ιδέας αυτής κατάφερε με τις προσπάθειες του
και την επιμονή του, το 2006, το τμήμα
αυτό να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει για όλα εκείνα τα παιδιά που το είχαν
ανάγκη.
“Μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό
αφήνει ο θάνατός του.
Πολλοί γονείς μιλάνε σήμερα για τον
καλό άνθρωπο με την όμορφη ψυχή, τον
σπουδαίο επιστήμονα που έδινε θάρρος
στους γονείς πάντα με χαμόγελο, που
αναγνώριζε τις δυσκολίες και τόνιζε πάντα τα δυνατά σημεία του παιδιού.
Καλή ανάπαυση Γιώργο, οι γονείς πάντα θα σε θυμόμαστε,
Στη μνήμη του Γιώργου Φρέρη από
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χορηγήθηκαν
συνολικά 20 υποτροφίες. Οι 10 πρώτες
αφορούν προγράμματα ψυχικής υγείας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι άλλες 10 θα δοθούν με κλήρωση για το
μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα “Κλινική Παιδοψυχολογία”.

Βασίλης Πετριανός

Γιώργος Φρέρης
Έφυγε από τη ζωή ο Παιδοψυχίατρος
Γιώργος Φρέρης, δημιουργός του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Θ.Α.Π.
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