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Με βαθύτατη θλίψη
αναγγέλλουμε ότι ο Επίτιμος
Πρόεδρος του Συλλόγου μας,
ο αγαπητός μας Τάκης
Χατζηαναγνώστου, τη Δευτέρα
15 Φεβρουαρίου εγκατέλειψε
τα εγκόσμια. Πλήρης ημερών,
σχεδόν εκατό ετών, έφυγε
ήρεμα διατηρώντας το πνεύμα
του ακέραιο, λαμπερό, όπως
πάντα
διερευνητικό
και
ανήσυχο.
Ο Τάκης, λάτρης του
γενέθλιου τόπου, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας και διετέλεσε επί
πολλά χρόνια αρχικά Γεν. Γραμματέας και στη συνέχεια Πρόεδρος του. Κι
όταν πια αποτραβήχτηκε, στιγμή δεν έπαυε να νοιάζεται και να συμβουλεύει
για την πρόοδό του.
Με σπουδές στα οικονομικά και επιτυχή σταδιοδρομία στον τραπεζικό
κλάδο, παράλληλα εξελίχθηκε σε διακεκριμένο λογοτέχνη και συγγραφέα
πολλών αξιόλογων έργων για τα οποία έτυχε πολλών διακρίσεων και
βραβεύσεων. Ξεχώριζε για το ιδιάζον συγγραφικό ύφος, για τις αλήθειες και
τους κοινωνικούς προβληματισμούς του, τον βαθύ ανθρωπισμό του καθώς
και για τον λυρισμό του που ενέπλεκε με τέχνη στα έργα του όποτε έκρινε για
να εξιδανικεύσει λεπτές συγγραφικές πτυχές. Επιγραμματικά ο Τάκης
δημιουργούσε πάντα με πόνο ψυχής, αυτό που απλά ονομάζουμε μεράκι.
Η εκδημία του είναι μια μεγάλη απώλεια για τους δικούς του αγαπημένους,
για το σύλλογό μας, για τους πολλούς φίλους και συμπατριώτες Λέσβιους, και
βέβαια για τον κόσμο των γραμμάτων και του πνεύματος.
Η «Λεσβιακή Παροικία» εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια στην
οικογένειά του με την ευχή να είναι γεροί να τον θυμούνται.
Για μας, όσοι τον γνωρίσαμε, ο Τάκης θα μείνει αξέχαστος, ο θάνατός του
συμβολίζει μιαν «Αιολική εποχή» που δεν ξαναγυρνάει.
Σημ.: Επειδή το παρόν τεύχος του περιοδικού μας ήταν έτοιμο προς εκτύπωση, στο
επόμενο τεύχος της «Αιολίδας» θα επανέλθουμε στον θανόντα επίτιμο Πρόεδρό μας
πιο αναλυτικά, αγγίζοντας όσο γίνεται πληρέστερα, πτυχές της προσωπικότητάς του.
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Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι!
Από καρδιάς εύχομαι μια καλύτερη χρονιά από εκείνη που μας πέρασε,
και πάνω απ’ όλα υγεία για όλους και ειρήνη στον κόσμο!
Ο σύλλογός μας στη διάρκεια των 55 χρόνων ζωής του έζησε και
χαρές και δόξες και δυσκολίες. Όλα αντιμετωπίστηκαν με σύνεση,
μεθοδικότητα, και προχώρησε, όπως θα προχωρήσει και αυτή τη φορά,
μετά την πανδημία.
Όλοι αγαπούμε την “Λεσβιακή Παροικία” και προσπαθούμε να
κρατηθούμε όρθιοι. Κάτω από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, που
όλοι γνωρίζετε, χρειάζεται ομοψυχία και κοινή προσπάθεια γενικά, γιατί
υπάρχουν και επιτακτικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε,
όπως: γενικά έξοδα κίνησης αίθουσας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, καθώς
και τα εκτυπωτικά και τα έξοδα αποστολής του περιοδικού μας. Όλα,
έξοδα άμεσα εξοφλητέα.
Δεν μιλώ για έξοδα εκδηλώσεων αυτή την περίοδο. Μόνο μέσω του
περιοδικού μας έχουμε τακτική επικοινωνία, και μάλιστα ευχαριστούμε
για τα καλά σας λόγια σχετικά με την ποιότητά του.
Εδώ θα ήθελα να επισημάνω, ότι οι συνδρομές τον τελευταίο καιρό
μειώθηκαν, τα μέλη μας μεγαλώνουν και αποσύρονται, και δυστυχώς δεν
εγγράφονται ΝΕΑ μέλη ηλικιακά εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις.
Εμείς, τα μέλη του Δ.Σ., κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες και
προσφέρουμε το χρόνο μας ανιδεοτελώς, για το καλό του συλλόγου, όμως
δίχως τη δική σας βοήθεια και τη συμμετοχή είμαστε αδύναμοι.
Αν θέλετε, και πιστεύω ότι όλοι θέλετε να στηρίζετε το σύλλογό μας με
κάθε τρόπο, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη στιγμή, με τη συνδρομή σας,
συμπληρώνοντας την εσώκλειστη ταχυδρομική επιταγή, εφ’οσον δεν το
έχετε ήδη κάνει.

Εικόνα εξωφύλλου: "Η θυσία της μάνας", Εμίλ ντε Λανσάκ
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Επιμέλεια Θ. Πλατσής

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 2021, 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 Κλειώ και η Ελίνα Φραγκισκοπούλου στη μνήμη της Αμαλίας Κοτσιφάκου .........
........................................................................................................................................100,00 €

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ευχαριστεί θερμά τις εκδόσεις “Αστεριας” και
την εκτυπωτική εταιρία “Λιθοτυπική” για την προσφορά τους στην επιμέλεια
και την 4/χρωμη εκτύπωση του 8/σέλιδου στο παρόν τεύχος της Αιολίδας,
του αφιερωμένου στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.
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Εδαφολογική μελέτη για
τον ελαιώνα της Μόριας

Απολιθωμένο δέντρο με κλαδιά,
20 εκατομμυρίων ετών

Πρωτοβουλία της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τον
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την αποκατάσταση της περιοχής.
Εδαφολογική μελέτη για τον ελαιώνα
της Μόριας.
Ειδική έκθεση για την εδαφολογική
κατάσταση του ελαιώνα της Μόριας
μετά τη μεγάλη φωτιά στο ΚΥΤ πραγματοποίησε ομάδα του ΕΛΓΟ Δήμητρα
κατόπιν συνεννόησης με την Περιφέρεια βορείου Αιγαίου.
Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στον ίδιο
τον Περιφερειάρχη ο οποίος αφουγκραζόμενος την αγωνία των κατοίκων
της περιοχής, οι οποίοι έχουν περάσει
δύσκολες καταστάσεις, θέλησε να προχωρήσει αυτή η μελέτη ώστε το επόμενο διάστημα να γίνει πλήρης αποκατάσταση του ελαιώνα.
«Δυστυχώς ο ελαιώνας της Μόριας,
έχει υποστεί τεράστια ζημιά μετά τη
μεγάλη φωτιά καθώς τοξικά απόβλητα
από διάφορες συσκευές και πλαστικά
που κάηκαν πιθανολογείται ότι έχουν
εισχωρήσει στο έδαφος αλλοιώνοντας
τη σύστασή του. Παράλληλα η καταστροφή των αναβαθμίδων μπορεί να
έχει σοβαρότατες συνέπειες στη γύρω
περιοχή σε περίπτωση καταιγίδας καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας. Σε
κάθε περίπτωση η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.

Σπάνιο εύρημα εντοπίστηκε στη διασταύρωση του απολιθωμένου δάσους,
κατά τη διάρκεια των εργασιών ασφαλτόστρωσης του δρόμου Καλλονής – Σιγρίου.
Μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που έγιναν ποτέ στην περιοχή
της Δυτικής Λέσβου και του Απολιθωμένου δάσους Λέσβου ήρθε στο φως
στο πλαίσιο ανασκαφικών ερευνών που
πραγματοποιούνται στην περιοχή της
διασταύρωσης που οδηγεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στο απολιθωμένο δάσος του Σιγρίου.
Όπως αποκαλύπτει ο διευθυντής του
Μουσείου του Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου καθηγητής Νίκος Ζούρος, πρόκειται για ένα ολόκληρο δέντρο μαζί με
τα κλαδιά του, το οποίο ανακαλύφθηκε
εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια των
εργασιών για την ασφαλτόστρωση του
οδικού άξονα. «Εντοπίστηκε ένα απολίθωμα το οποίο είναι μοναδικό στο
είδος του παγκοσμίως. Πρόκειται για
ένα ολοκληρο δέντρο με τα κλαδιά του
σχεδόν ανάγγιχτο από το χρόνο, όπως
ακριβώς ήταν πριν από 20 εκατομμύρια
χρόνια. Επίσης έχουνε βρεθεί πολλά
φύλλα γύρω από το κύριο εύρημα, καθώς και το ριζικό του σύστημα».
Αναφερόμενος ο Ν. Ζούρος στις
συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο σημείο, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερες γι’ αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο δέντρο διατηρήθηκε σε τόσο καλή
5

κατάσταση για εκατομμύρια χρόνια.
«Πρόκειται για μια μοναδική ανακάλυψη διότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε
εντοπιστεί ολόκληρο δέντρο σε τόσο
καλή κατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών θα μεταφερθεί λίγα
μέτρα από το αρχικό του σημείο ώστε
όλοι οι επισκέπτες να μπορούν να το
θαυμάσουν».

ζαν μέχρι το ’60 μόνο στο Δέλτα του
Έβρου...) ενώ η περιοχή μας δέχεται κι
άλλα πουλιά που έρχονται νοτιότερα
για να ξεχειμωνιάσουν.
Έτσι, μέχρι πρόσφατα (από τις καταγραφές του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Καλλονής), εντοπίζονταν
στο νησί μας Θαλασσαετοί μόνο το
Φθινόπωρο και το Χειμώνα για λίγες
μέρες, και ενώ διέρχονταν πιθανά προς
υγροτόπους της Τουρκίας.
Ο νεαρός Θαλασσαετός είναι ολόσωμα σκούρος καφέ, όπως φαίνεται
και στις φωτογραφίες του, Μετά από
5 χρόνια θα αποκτήσει κίτρινο ράμφος
και σταδιακά (μέχρι τα 8 χρόνια) ολόλευκη ουρά.

Θαλασσαετός: Ένας χειμερινός
επισκέπτης στη Λέσβο!
Είναι γνωστό ότι η Λέσβος αποτελεί
κορυφαίο προορισμό παρατήρησης
πουλιών στην Ευρώπη την Άνοιξη και το
Φθινόπωρο. Όμως το νησί δε σταματά
να μας εκπλήσσει με τον φυσικό του
πλούτο όλες τις εποχές του χρόνου!
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής ενημερώθηκε, πως στο
νησί μας περνά ήδη αρκετό χρονικό
διάστημα και για δεύτερο συνεχόμενο
χειμώνα, ένας νεαρός Θαλασσαετός!
Όλα αυτά τα γνωρίζουμε επειδή το
πουλί φέρει ειδικό πομπό και η πορεία
του παρακολουθείται μέσω δορυφόρου. Ο πομπός τοποθετήθηκε, όταν το
ζώο χρειάστηκε να δεχθεί ολιγοήμερη
περίθαλψη, καθώς μια ξαφνική καταιγίδα έριξε αυτό και τον/την αδελφό του
από τη φωλιά τους στη Βουλγαρία, το
καλοκαίρι του 2019. Το χειμώνα που
ακολούθησε κατέβηκε νοτιότερα και
έμεινε από τα μέσα Δεκεμβρίου με
τέλη Ιανουαρίου στη Λέσβο.
Ο Θαλασσαετός (Haliaetus albicilla)
είναι ένα μεγαλόσωμο αρπακτικό της
Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης και
της Βόρειας Ασίας. Αν και ο παγκόσμιος πληθυσμός του δεν θεωρείται υπό
απειλή, το είδος έχει χαρακτηριστεί ως
«Κρισίμως κινδυνεύον» στη χώρα μας.
Τα τελευταία χρόνια φωλιάζουν περίπου 10 ζευγάρια σε μεγάλους υγροτόπους στη Βόρεια Ελλάδα (τόσα φώλια-

Δημιουργία “Πάρκου Εκδηλώσεων”
στην Επάνω Σκάλα
Ο Δήμος Μυτιλήνης προχωρεί σε
ακόμη μια αστική παρέμβαση, με τη
δημιουργία “Πάρκου Εκδηλώσεων”,
στη θέση Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης
(πρώην Στάβλοι). Το έργο αυτό, όπως
σημειώνεται σε σχετικό δελτίο, αλλάζει και αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την εικόνα της πόλης και είναι
μια καλή επένδυση για τον Τουρισμό
και τον Πολιτισμό. Την πρόταση για
τη χρηματοδότηση του έργου αυτού,
προϋπολογισμού 1.119.183 ευρώ, από
το Πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης υπέβαλε ο Δήμος Μυτιλήνης στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου.
Στον συγκεκριμένο ελεύθερο χώρο,
3 στρεμμάτων, που βρίσκεται κάτω
από το Κάστρο και κοντά στο παλιό Λιμάνι της Επάνω Σκάλας, εναποτίθενται,
σήμερα, απορρίμματα και μη χρησιμοποιούμενα οχήματα και λόγω του ανομοιογενούς εδάφους, σε περίπτωση
βροχόπτωσης, δημιουργούνται πολλά
λιμνάζοντα νερά, που δυσχεραίνουν τη
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χρήση από πεζούς και οχήματα.
Για το χώρο αυτό η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εκπόνησε μελέτη για
την κατασκευή ενός αμφιθεάτρου ημικυκλικής διάταξης. Επιπλέον, μπροστά
του θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος,
επίπεδος, ανοιχτός χώρος εκδηλώσεων
με εκατέρωθεν χώρους στάσης και σκίασης (φύτευση και λίθινα καθιστικά),
απαραίτητους για τους θερινούς μήνες.
Οι χαράξεις επί του δαπέδου είναι
καμπύλες γραμμές σε τρία χρώματα,
που σχεδιαστικά υποδέχονται τον επισκέπτη από την είσοδο και τον οδηγούν στο χώρο του αμφιθεάτρου ή
στο χώρο του τοξοειδούς μεταλλικού
στεγάστρου. Η χάραξη του δαπέδου
αποτελεί μια αναφορά στον κυματισμό της θάλασσας και της γειτνιάζουσας ακτογραμμής. Αξιοποιείται, ακόμη,
και ο χώρος κάτω από το αμφιθέατρο,
κυρίως, ως αποθηκευτικός αλλά και ως
τουαλέτες ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ.
Παρακείμενα, επίσης, δημιουργείται
και χώρος στάθμευσης 25 αυτοκινήτων.
Οι χώροι φύτευσης περιβάλλονται
από χαμηλά λίθινα τοιχία που είναι και
καθιστικά, ενώ τα φυτά που θα τοποθετηθούν είναι μεγάλοι θάμνοι και δέντρα
με μικρό ριζικό σύστημα και αντοχή
στον βοριά και τη θάλασσα.
Η επιλογή της θέσης αυτής έγινε με
στόχο την ενοποίηση του Πάρκου Εκδηλώσεων με το Κάτω Κάστρο και του πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου στα Τσαμάκια, που σήμερα κατασκευάζεται από
το Δήμο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Καλλονής σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων για την προστασία των υγροτόπων της Λέσβου.
Η Λέσβος διαθέτει την πρώτη θέση
ανάμεσα στα νησιά καθώς διαθέτει 63
χαρτογραφημένους υγροτόπους.
«Σεισμικός κίνδυνος στο ΒΑ Αιγαίο
& Μέτρα πρόληψης και προστασίας»
Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερη
επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα
«Σεισμικός κίνδυνος στο ΒΑ Αιγαίο &
μέτρα πρόληψης και προστασίας», που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10
Φεβρουαρίου 2021 για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
με τη συμμετοχή 130 εκπαιδευτικών.
Το σεμινάριο οργανώθηκε σε συνέχεια του αντίστοιχου διαδικτυακού
σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η
διοργάνωση του δεύτερου διαδικτυακού σεμιναρίου έγινε από τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου,
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας, την Διεύθυνση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου και την έδρα UNESCO για τα
Γεωπάρκα και την βιώσιμη ανάπτυξη
νησιωτικών και παράκτιων περιοχών
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.
Σκοπός των δύο σεμιναρίων ήταν η
ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας στην περίπτωση ενός σεισμού μετά την πρόσφατη έντονη σεισμική δραστηριότητα που
αναστάτωσε τους κατοίκους της Λέσβου.

Διαδικτυακή Εκδήλωση
«Υγρότοποι της Λέσβου»
Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και
συμμετοχή η διαδικτυακή εκδήλωση
με θέμα «Υγρότοποι της Λέσβου» που
οργανώθηκε από το Μουσείο Φυσικής
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νήτου, το οποίο θα θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στο συνταγματικό δικαίωμα της
ιδιοκτησίας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα κτίρια,
η κατάσταση των οποίων απειλεί τη δημόσια ασφάλεια, θέτοντας σε κίνδυνο
τους διερχόμενους πεζούς από μία ενδεχόμενη μερική ή ολική κατάρρευση.

Αποκατάσταση των
ετοιμόρροπων κτιρίων μνημείων
Από τους 111 έναντι 330 συνολικά υφιστάμενων δήμων, που έδωσαν λίστες
επικίνδυνων ακινήτων, μετά τον δήμο
Αθηναίων σε αριθμό τέτοιων κτισμάτων, έρχεται δεύτερος ο δήμος Λήμνου και τέταρτος ο δήμος Μυτιλήνης.
Στις αρχές του επόμενου έτους κατατίθεται στη Βουλή η σχετική νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου
Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση
των ετοιμόρροπων κτιρίων μνημείων
που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα και
κυρίως την απεμπλοκή τους από ένα
δαιδαλώδες και πεπαλαιωμένο θεσμικό
καθεστώς που επί της ουσίας διαιωνίζει
την εγκατάλειψη.
Τα περισσότερα ετοιμόρροπα κτίρια δήλωσε ο δήμος Αθηναίων 2.863,
ενώ ακολουθούν οι δήμοι Λήμνου με
1.500, Ορεστιάδας με 399, Μυτιλήνης
με 285, Τεμπών με 249, Νάξου με 246
και Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου με 233
ετοιμόρροπα κτίρια.
Θα ακολουθήσουν τα απαραίτητα
χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο για τις
απαιτούμενες παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή μη, όσο και για τις αναγκαίες
κατεδαφίσεις, στις οποίες θα πρέπει
να προβούν οι δήμοι. Με το ευρύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης που
θα αφορά το σύνολο των ετοιμόρροπων κτιρίων, θα δίνεται η δυνατότητα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να προχωρά στη συντήρηση εγκαταλελειμμένων
και ετοιμόρροπων κτιρίων, εφόσον δεν
εντοπίζεται ο ιδιοκτήτης τους εντός
συγκεκριμένης προθεσμίας ή δεν μπορεί να επωμιστεί το κόστος και να τα
εκμεταλλεύεται μέχρι την αποπληρωμή
του κόστους αποκατάστασης. Κι αυτό
πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να τίθεται
ζήτημα αλλαγής κυριότητας του ακι-

10 ηλεκτροκίνητα οχήματα
στο Δήμο Μυτιλήνης
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης, εκτός από την υποβολή της
πρότασης για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) καλύπτοντας όλη την έκταση του Δήμου, υπέβαλε και νέα πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», προϋπολογισμού
1.785,920.35 €, με τίτλο: «Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
Μέσω αυτού του προγράμματος ο Δήμος θα προμηθευτεί 10 νέα ηλεκτρικά
οχήματα καθώς και τους ηλεκτρικούς
φορτιστές τους, καλύπτοντας με ηλεκτροκινούμενα οχήματα σημαντικό
μεταφορικό έργο και εξασφαλίζοντας
υποδομές με μεγάλα οικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη για το Δήμο. Τα
οχήματα, τα οποία προτίθεται ο Δήμος
να προμηθευτεί μέσα από την παρούσα
πρόσκληση χρηματοδότησης, είναι: 5
επιβατηγά οχήματα τύπου SUV, 2 οχήματα έργου «Σάρωθρα», 2 οχήματα έργου «Πολυμηχανήματα», 1 όχημα έργου «Πλυστικό Μηχάνημα» και όλους
τους φορτιστές τους, μαζί με σταθμούς
φόρτισής τους και με την απαιτούμενη
ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισής
τους.
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Σάτιρα
Η... ΜΑΡΓΑΡΑ Τ’ ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ
ένα – ένα δάχτλου πλύσμου
αργά-αργά τσι όχ(ι) βιασκά!»
Σι κουμάτ’ ανοίγ(ι) η πόρτα!
Να η γναίκαμ’ γ’ Ιλπινικ(ι)
πούχει πα για να πληρώσ’
στουν ιδιουκτήτ΄του νοίκ(ι).
Βάζ’ τς΄φουνές ξανά η Μαργάρα:
«όξου κάτσι μη κάν(ι)ς ζάλου,
για να σι ψικάσου κάργα
σα μπου ψέκασα τουν άλλου!
Βγάλι τ’ φούστασ’! Έ κρυγιών(ι))!
Καλουκαιρ’ ειν’ σιζόν
βγάλ’ τσι τς΄κάρτσις ν΄απουμίν(ι)ς
μον΄μι του κουμπινιζόν!»
Τσ’ αφού τάβγαλι πλια ούλα,
κάρτσις, ζώνις τσι μπρουφίλια
φσουτ τσι φσιτ πάλ’ η Μαργάρα,
απ΄τ’ κουρφ’ ισαμ’ τα δαχτύλια!
Ίδια τα καμώματα σα σκουλάσαν
τα μουρά!
Μ’ ένα πείσμα τσι μι κεφ’ ψέκαζι τσ’
αυτά μιαν ώρα,
τάτριψι τσι μ’ αφρουλέξ,
τάγδαρει σα νάχαν ψώρα!
Τα δύσκουλα ήρταν του βραδ’
άμα πέσαμ’ α τσμηθούμι.
Άμα πέσαμι τ’ αντρόγ(ι)νου,
αγκαλιά να... ξισαστούμι!
«Χραπ» μια κάν(ι) τς΄ανοίγ(ι) η πόρτα
τσι Μαργάρα η μουρμούρα
μπαίν(ι) μες τ΄ κάμαρ’ νταυραντσμέν(ι),
τσι βαστά στου χερ΄ μιζούρα!
«Για όνουμα! Τι κάνιτι;
Τόσου κουντά έ κάν(ι)!

Ήβρα του Βασίλ(ι) του Γκίν(ι),
φίλου μ’, πουν’ απ’ τ΄ Μυτιλήν(ι).
Φτος μι είπι –κουντά στ’ άλλατα πιο κάτου τα μιγάλα:
«’Ακσα στου Ιβαγγέλιου
για «άσουτου υιό»!
Για κάλπ’, φουνιά, μζουβίρ, μπαμπέσ’
δεν άκσα ούτι σν’ ακκλησά,
ούτι τσι στου σκουλειό!
Τούτους φάντσι τιληυταία
μι κουρώνα στου τσιφάλ(ι)
τσ’ αναστάτουσι του κόσμου
τσι τουν εκαν’ ένα χάλ(ι)!
Συ δε τουν βλεπ’ς, μ’ αυτός σι βλεπ’
έρχητι, κουλλά απάνους
σα τ’ ψαριού του λεπ΄!
Έδιετς τώρα τυραννιέμι, γω, η γναίκα,
τα μουραμ’
μι του «Χαρδαλιά» τ’ σπιτιού μας,
τ’ κυρά Μαργάρα τ’ πιθιράμ’!.
«Βγάλι όξου τα παπούτσιας!
Μη μπεις μέσα παπτσουμένους!»
«τνάχτσι για να φύγ’ η σκούν(ι)!
Μη μπεις μέσα ντιπ σκουν(ι)σμένους!
«Βγάλ’ τα ρούχας, ρίξτα κάτου!
Άστα γω να τα ξισάσου!
Έφτου κάτσι στου κατέφλιου
νάρτου γω να σι ψικάσου!»
Στέκουμι μι τα κατώρχα
όξ’ απ’ πόρταμ’ ρε Γιαννέλ(ι)
τσι πιθιρά μι φσουτ τσι φσιτ ψικαζ’
κουρμί τσι πλέλ(ι)
«΄Αντι τώρα, πλυν’ τα χέριας,
σα που λεν σχουλαστικά»
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Ανάμς μέτρου θέλ(ι) απόστασ’,
Κουρουνιός μη σας ξικάν(ι)!
Ιμπρός! Αλάργα! Σν’ άκριγια ου ένας
απ’ τουν άλλου.
Άμ’ ακμπιόστι θα μας έρτ’ πρόβλημα
που λεν μιγάλου!
Ένας θα πεσ’ πα στου κριβάτ’
γι άλλους θα στρως’ στου πάτουμα
Ένας θα πάρ’ τ’ κουβέρτα,
άλλους θα παρ’του πάπλουμα!»
Βαζ’ η γναίκα μ’ μια φουνή:
«Να χουρίγ(ι)ς ένα αντρόγ(ι)νου,
μάνα είνι αμαρτία!
Παλαβώθτσις ντιπ για ντιπ,
είσι σκετ’ τρουμουκρατία!
Ιμεις είμιστι αντρόγ(ι)νου,
ξέρουμι τουν ιαυτό μας

θέλουμι ν’ αγκαλιαστούμι,
θελουμι τσι του... αυτό μας”
«Αυτό να του ξιχάσιτι! ΄
Ε τ΄αφήν(ι) ι κουρουνιός
σεχ τώρα, κανές δε κάν(ι)
μήδι γέρους, μήδι νιος!»
κορ’ τσι μάνα, αρπαχτήκαν.
Ποια σι συ; Ποια μι’ ιγώ!
Ά ρουτάς τσι για τα μένα,
«τσλά η πέτρα, σπα τ΄ αυγό»!
Αναγκάσκα να μπω σ’ μες:
«Ας την(ι) γναίκα, μη βαϊζσ’ φώλια,
πού θα πα; Θα ρθουν τα μπόλια!
Τότι γω θα τν’ι ξισάσου
Για ουλνούς θα πάρου μπόλια... μα
ΑΥΤΗΝ(Ι) ΔΕ ΘΑ Τ΄ΜΠΟΥΛΙΑΣΟΥ!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τιμή για τη Λεσβιακή κεραμική
η εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του 2020, της μακρόχρονης κεραμικής
παράδοσης της οικογενείας Κουρτζή
Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Ανακοινώθηκε σήμερα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού η εγγραφή 16
νέων στοιχείων στο Εθνικό Ευρετήριο
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Ελλάδας, ανάμεσα στα οποία και η
μακρόχρονη κεραμική παράδοση της
οικογένειας Κουρτζή (κατ’ εφαρμογή
στην Ελλάδα της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, UNESCO 2003).
Είναι το πρώτο στοιχείο κεραμικής

που συγκαταλέγεται στην λίστα Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO!
Στη σχετική απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας
Μενδώνη αναφέρεται: Κεραμική Παράδοση της οικογένειας Κουρτζή: Η
Κεραμική Κουρτζή ιδρύθηκε από τον
Παναγιώτη Κουρτζή στην Αγιάσο της
Λέσβου, στην Ελλάδα – σύμφωνα με
καταγεγραμμένα στοιχεία – το 1820.
Ξεκίνησε σαν οικοτεχνία και εξελίχθη-

Τον τρόπο με τον οποίο μέρος των πολιτών αντιμετωπίζει την κρισιμότητα των ημερών,
στηλιτεύει με σκίτσο του ο Αρκάς.
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κε τον 20ο αιώνα στη φημισμένη βιοτεχνία. Εδώ και 200 περίπου χρόνια οι έξι
γενιές Κουρτζήδων έδωσαν περισσότερους από σαράντα τεχνίτες και μαστόρους στην τέχνη της κεραμικής, της
αγγειοπλαστικής, της κατασκευής και
διακόσμησης αγγείων. Σήμερα, οι σύγχρονοι εκπρόσωποι της οικογενειακής
παράδοσης προσπαθούν να μπολιάσουν την τεχνογνωσία της κεραμικής
με τη σύγχρονη τέχνη.
Το εργαστήρι κεραμικής της οικογένειας Κουρτζή ιδρύθηκε στην Αγιάσο της Λέσβου το 1820 και από τότε
συνεχίζει αδιάλειπτα τη λειτουργία μέχρι σήμερα. Ο οργανωτικός νους της
οικογενειακής επιχείρησης ήταν ο Νίκος Κουρτζής, άνθρωπος της δουλειάς,
γνώστης της Τέχνης και της τεχνικής,
άριστος χειριστής του τροχού. Η συμβολή της οικογένειας Κουρτζή στην
ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής τέχνης
στο Αιγαίο είναι μεγάλη. Τα κεραμικά
των Κουρτζήδων χαρακτηρίζονται από
ιδιαίτερες τεχνικές, φόρμες και διακοσμητικά μοτίβα, στοιχεία που τους
έχουν προσδώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα μεταξύ των εργαστηρίων αγγειοπλαστικής στην Ελλάδα. Σήμερα τα
νεότερα μέλη συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση, διαφυλάσσοντας και
εξελίσσοντας την παραδοσιακή τεχνογνωσία για την κατασκευή κεραμικών
διακοσμητικής χρήσης, μινιατούρων
αλλά και κοσμημάτων.

νοντας στον πατέρα του ότι μένει στο
εργαστήριο και δεν επιστρέφει πια στο
σχολείο. Ετσι και έγινε. Υστερα από μερικά χρόνια αρχίζει να προβληματίζεται
για ορισμένα θέματα της δουλειάς και
δείχνει τάση να σπρώξει τη δουλειά
πέρα από τα «τσκαλουμπάρδακα», κι
ας άφηναν καλό ψωμί στην πολυμελή
του οικογένεια. Δεν έκατσε δηλαδή
πάνω στα κεκτημένα, αλλά έψαχνε συνεχώς για κάτι που θα άλλαζε τη μοίρα
του εργαστηρίου.
Εδώ και σχεδόν δύο αιώνες οι έξι γενιές Κουρτζήδων – ο Παναγιώτης Κουρτζής (1820-1895), ο Νικόλας Κουρτζής
(1849-1929), ο Ηλίας Κουρτζής (18731956), ο Νίκος Κουρτζής (1907-1998),
ο Ηλίας Κουρτζής (1944-) και η Ελπίδα
Κουρτζή (1971-)– μεγάλωσαν δεκάδες
τεχνίτες και μαστόρους στην τέχνη της
αγγειοπλαστικής, της κατασκευής και
της διακόσμησης αγγείων.

6 γενιές Κουρτζήδες
Όταν γεννήθηκε, το 1907, ο Αγιασώτης Νίκος Κουρτζής ήταν κληρονόμος
μιας μακράς οικογενειακής παράδοσης
στην τέχνη της κεραμικής. Η εγκύκλια
μόρφωσή του ήταν μετριότατη, διαπιστώνει ο γιος του Ηλίας. Τελείωσε το
δημοτικό σχολείο και φόρεσε την ποδιά της κεραμικής 12 χρόνων, δηλώ-

Νίκος και Ηλίας Κουρτζής
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Επίκαιρα
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΣΙΣΥΦΕΙΟΥ ΜΥΘΟΥ
Το βαθύ αποτύπωμα της πανδημίας του κορονοϊού
που αλλάζει τον κόσμο μας
Γράφει ο Νίκος Δέτσης*

Μία ακύτταρη μορφή ζωής, ο ιός
Covid-19, ορατός μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, έχει παραλύσει τον
πλανήτη μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος,
που κομπάζει διαρκώς για τα επιστημονικά του επιτεύγματα - εξαιρετικά
ανεπαρκή όμως απέναντι στον κορωνοϊό - δέχτηκε ένα ηχηρό και οδυνηρό ράπισμα! Όταν ακούς διαπρεπείς
λοιμωξιολόγους και επιδημιολόγους να
επιμένουν, στην εποχή της τεχνητής
νοημοσύνης, ότι τα βασικά όπλα μας,
όχι βέβαια για την ανάσχεση της επέλασης της θανατηφόρου αυτής ίωσης,
αλλά απλώς για την πρόληψη της, είναι
τουλάχιστον επί του παρόντος, μέχρι
που θα ευρεθεί το κατάλληλο κατά του
ιού Covid-19 εμβόλιο, ο εγκλεισμός μας
στο σπίτι, η αποφυγή συγχρωτισμού με
τους άλλους και η τήρηση αποστάσεων
μεταξύ μας, η υποχρεωτική χρήση της
μάσκας και της καραντίνας για όσους
επιστρέφουν στον τόπο μας από το
εξωτερικό, ως ύποπτοι -πιθανώς- του
να είναι φορείς του κορονοϊού κλπ.,
σκέπτεσαι ότι, από τα πολλά πηδήματά
μας προόδου, που έχουμε κάνει, ξεχάσαμε... να βαδίζουμε.
Η ανθρωπότητα σήμερα βρίσκεται
αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη, μετά
το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο απειλή, που
μοιάζει σαν να έχει βγει από σενάριο
ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Οι

συνθήκες της ζωής που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού,
παγκοσμίως, είναι πρωτόγνωρες και
απαιτείται μεγάλη αντοχή για να κρατήσεις την ψυχή σου όρθια, το νου σε
εγρήγορση και την καρδιά να μη λιγοψυχήσει. Δεν χρειάστηκαν παρά μόνο
λίγοι μήνες από την εμφάνιση της επιδημίας του Covid-19, για να έχουμε τη
διάδοση της σε όλη τη Γη και γρήγορα
να βρεθούμε μπροστά σε μια πραγματική πανδημία, που μας θύμισε τις
παρόμοιες της του απώτατου και πρόσφατου παρελθόντος, όπως το "Λοιμό"
της αρχαίας Αθήνας (430 - 428 π.Χ), τη
"Μαύρη Πανώλη" του Μεσαίωνα (1347
- 1351 μ.Χ.), τη "φυματίωση" του 19ου
και των αρχών του 20ου αιώνα κλπ.
Ξαφνικά, βρεθήκαμε μπροστά σε μία
ραγδαία και δραματική, μεταβολή της
ζωής μας, αφού η υγειονομική αυτή
κρίση της πανδημίας ανέτρεψε πλήρως
την καθημερινότητά μας και δημιούργησε νέα δεδομένα σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Μέσα σ’
αυτή τη συγκυρία, επανατοποθετούμε
αξίες, προβλήματα και τρόπους ζωής.
Κλεισμένος στο μικρόκοσμό του ο
καθένας, αφουγκράζεται την αγωνία
των συνανθρώπων του, ανησυχεί για
την πορεία της επιδημίας, αντλεί κουράγιο από την φύση που αναγεννήθηκε και αυτή την Άνοιξη και συγκινείται
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από το λειτούργημα των γιατρών, νοσηλευτών, νοσοκόμων κλπ και από τις
δωρεές, μικρές ή μεγάλες, επωνύμων
ή ανώνυμων δωρητών προς την Πολιτεία, για την αντιμετώπιση του αόρατου
αυτού εχθρού. Τα πρωτόγνωρα μέτρα
που έχουμε πάρει για την πρόληψη και
ανάσχεση της πανδημίας, στήνουν ένα
οργουελικό σκηνικό, ενώ τα ερωτήματα
που πλανώνται για τη μετά το πέρασμά
της εποχή είναι πολλά, όπως π.χ. "το
πώς θα είναι ο κόσμος μας στη μετά
τον κορονοϊό εποχή;", "πώς θα βγει η
χώρα μας, όσο είναι δυνατόν πιο αλώβητη, από αυτή την κρίση;" και άλλα.
Μέσα στο απίστευτο δράμα που βιώνει η ανθρωπότητα, εμείς οι Έλληνες
αποδείξαμε ότι “κρατάμε γερά”, ότι
παίρνουμε σωστές αποφάσεις, κατανοούμε εγκαίρως τις απειλές, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται γύρω μας και
αντιδρούμε παραδειγματικά στους μεγάλους κινδύνους, με ευαισθησία και
ενσυναίσθηση. Επιδείξαμε και επιδεικνύουμε θαυμαστή πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση και ακυρώσαμε τη γνωστή
άποψη ότι "οι Έλληνες είναι ένας από
τους πιο απειθάρχητους λαούς του κόσμου". Παράλληλα, επιδείξαμε και τις
ικανότητές μας στην εξοικείωση με τη
νέα τεχνολογία (τηλεργασία, τηλεδιασκέψεις, εκπαίδευση "εξ αποστάσεως"
κλπ), αν και δεν είχαμε παρά ελάχιστη
προηγούμενη εμπειρία. Η γονατισμένη
από ό,τι έχει περάσει χώρα μας εξαιτίας των τριών "μνημονίων" που μας επιβλήθηκαν, αποδείχτηκε τώρα σώφρων,
όταν κράτη, με πολύ πιο ανεπτυγμένα
και προηγμένα τεχνολογικά συστήματα
υγείας, απέτυχαν να διαχειριστούν την
πανδημία, καταγράφοντας εκατοντάδες
ανθρώπινες απώλειες.
Υποστηρίζεται ότι από αυτή την πανδημία, που προξένησε τη μεγαλύτερη
μεταπολεμική, υγειονομική και οικονομική κρίση και στοίχισε τη ζωή χιλιάδων

ανθρώπων παγκοσμίως, κυοφορείται
ένας νέος κόσμος. Οι πολιτικοί, προσπαθούν να διαγνώσουν το διεθνές
σκηνικό της επόμενης μέρας. Οι διεθνολόγοι, επισημαίνουν ότι ο ιός αυτός
θα έχει επιπτώσεις αντίστοιχες ενός
παγκοσμίου πολέμου. Οι οικονομολόγοι, συγκρίνουν την υγειονομική αυτή
κρίση με τις συνέπειες μιας παγκόσμιας
σύρραξης. Οι γιατροί και τα επιστημονικά εργαστήρια, παρακολουθούν τις
εξελίξεις και κάνουν πιο οδυνηρή τη
διαπίστωση ότι, αποτελεσματικά φάρμακα και το σωτήριο εμβόλιο, ακόμη
δεν έχουν παρασκευαστεί (ευτυχώς το
θέμα αυτό βρίσκεται σε "καλό δρόμο"),
ενώ τα δημόσια συστήματα υγείας, λυγίζουν κάτω από το βάρος της πανδημίας.
Τι το θετικό θα μπορούσε να βγει
από όλη αυτήν την καταιγίδα, που έπληξε -και εξακολουθεί να πλήττει- την ανθρωπότητα; Ίσως, το να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την "ευθραυστότητα
του". Τα τελευταία χρόνια, χάρη στα
επιτεύγματα της τεχνολογίας, ένιωθε
πανίσχυρος και άτρωτος. Ένας όμως
ιός αποδείχτηκε ικανός να μας κάνει να
συνειδητοποιήσουμε τα όριά μας, στερώντας μας ακόμα και τα αυτονόητα:
την επαφή με τους άλλους, την αγκαλιά, την παρηγοριά της συντροφικότητας. Και επειδή το ακατανόητο μυστικό
του πόνου αποκαλύπτεται μόνο όταν
μοιράζεσαι ό,τι βασανίζει τον άλλον,
ας γίνει αυτό αφορμή να σκεφτούμε εκ
νέου τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, που αναζητούν απεγνωσμένα
τη βοήθειά μας και να σταθούμε πλάι
τους. Ας γίνει η τραγωδία που βιώνουμε αφορμή να αναλογιστούμε όλα αυτά
και να βάλουμε, επιτέλους, τις βάσεις
για έναν καλύτερο κόσμο. Ίσως, όσο
φρικτή και αν είναι αυτή η πανδημία, να
είναι και μία ευκαιρία να γίνουν οι αλλαγές τις οποίες έχουμε ανάγκη και να
μας δοθεί η δυνατότητα να στραφούμε
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σε ό,τι έχει πραγματική αξία: στην οικογένεια, σ’ αυτούς που αγαπάμε, στη
δημιουργία, στην Τέχνη, στα βιβλία,
στη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο κλπ και σε όσα άλλα πλουτίζουν
και δίνουν νόημα στην ανθρώπινη ζωή.
Αυτή η πανδημία πρέπει να αφυπνίσει
όλες τις ανθρώπινες συνειδήσεις, για
το πόσο σεβαστή και πολύτιμη είναι η
ζωή και, ταυτόχρονα, τόσο ευάλωτη. Η
παραδοχή αυτή, καθώς και το ότι ούτε
εμείς είμαστε αθάνατοι, ούτε η επιστήμη παντοδύναμη, ίσως να μας κάνει πιο
ταπεινούς στην ικανότητά μας να μπορούμε να ορίζουμε και να ελέγχουμε
το μέλλον μας, καθώς και περισσότερο
ευαίσθητους στην ανάγκη να έχουμε
προγραμματίσει την αντιμετώπιση του
αναπάντεχου και απροόπτου, που μπο-

ρεί να μας συμβεί.
Ελπίζουμε ότι αύριο ο κόσμος μας
θα είναι πιο όμορφος, πιο φωτεινός,
πιο χαρούμενος. Ένας κόσμος, που θα
έχει κάτι από τα χρώματα και τις ευωδιές της Άνοιξης, που δεν τη ζήσαμε
εφέτος, ιδιαίτερα όσοι κατοικούμε στις
πόλεις. Ας έχουμε όμως την αισιοδοξία
πως δεν θα αργήσει το ξημέρωμα της
ημέρας εκείνης, που η πανδημία αυτή
του κορονοϊού θα αποτελεί μία κακή
ανάμνηση για την πληγωμένη σήμερα
ανθρωπότητα, που θρηνεί περισσότερες από ενάμισι εκατομμύριο ανθρώπινες υπάρξεις, θύματα ενός ύπουλου και
αόρατου φονικού ιού. Ασφαλώς και "θα
ξαναβγούμε στον ήλιο"
*Ο Νίκος Δ. Δέτσης είναι Φιλόλογος - τ. Λυκειάρχης

Γιατί να κάνω εμβόλιο για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2;
Τα εμβόλια παρασκευάζονται με
σκοπό την αντιμετώπιση νοσημάτων
που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν
μόνο με την εφαρμογή άλλων μέτρων δημόσιας υγείας. Στόχος τους
είναι να περιορίσουν και να εξαλείψουν νοσήματα με υψηλή μεταδοτικότητα, με σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία των ανθρώπων, με υψηλή
θνητότητα, με μεγάλη επιβάρυνση
στα συστήματα υγείας, αλλά και με
δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις
στην κοινωνία.
Ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 είναι ένας νέος ιός που μέσα σε ένα
χρόνο από την εμφάνισή του επη-

ρέασε δραματικά τις ζωές όλων των
ανθρώπων παγκοσμίως. Έχει υψηλή
μεταδοτικότητα με αποτέλεσμα να
είναι αδύνατο να ελεγχθεί μόνο με
την εφαρμογή των άλλων, πιο γνωστών σε όλους μας, μέτρων δημόσιας υγείας, επιβαρύνει σοβαρά σε
πολλές περιπτώσεις την υγεία των
νοσούντων, μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια πολλών ανθρώπινων ζωών
ακόμα υγιών ατόμων, επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα όλων,
δοκιμάζει τα συστήματα υγείας και
δημιουργεί ανεπανόρθωτες οικονομικές επιπτώσεις σε όλον τον πλανήτη.
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Το εμβόλιο ενάντια στον κορωνoϊό απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Μόλυνση ανθρώπινων κυττάρων από τον κορωνοϊό

Παρασκευή Γογγολίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Μοριακή Γενετική,
Πανεπιστήμιο του Wolverhampton, Ηνωμένο Βασίλειο
Εύη Μαϊφόσιη, Υπεύθυνη Εφαρμογής Προγραμμάτων της Ε.Ε. σε θέματα Προαγωγής
Υγείας και επιστημονικής επικοινωνίας με εμπειρία στην Έρευνα & Ανάπτυξη Φαρμάκων,
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation), Κύπρος

1. Τι είναι το mRNA, αλλάζει το
DNA μας;
Οι γενετικές πληροφορίες που διαθέτουμε όλοι μας υπάρχουν στον πυρήνα
των κυττάρων μας με τη μορφή DNA,
σαν ένα μεγάλο τηλεφωνικό κατάλογο
που συμβουλευόμαστε ανάλογα με την
ανάγκη μας και την περίσταση (Εικόνα
1Α). Αυτός ο κατάλογος από μόνος του
δεν είναι κατανοητός από τα κύτταρα
μας, χρειάζονται κάποιον αγγελιοφόρο
(σαν τον φτερωτό Ερμή) για να τους
δώσει εντολές ενεργοποίησης. Το ρόλο
αυτό κατέχει το (messenger) mRNA αγγελιοφόρο RNA. Το mRNA βοηθάει τα κύτταρα μας να συνθέσουν όλα
όσα χρειάζονται για να παραμείνουν
ζωντανά και ενεργά. Η σύνθεση αυτών
των απαραιτήτων δομικών και λειτουργικών υλικών του κυττάρου (ονομάζονται πρωτεΐνες) πραγματοποιείται σε
ένα τμήμα του κυττάρου που λέγεται
κυτταρόπλασμα και αποτελεί το εργοστάσιο των πρωτεϊνών. Στην περίπτωση του εμβολίου, το mRNA δίνει την
εντολή στα κύτταρα μας να καταπολεμήσουν τον ιό. Τα εμβόλια mRNA δεν
περιέχουν ζωντανό ιό, συνεπώς δεν μεταδίδουν την ασθένεια στους εμβολιαζόμενους. Το mRNA του εμβολίου δεν
εισέρχεται στον πυρήνα του κυττάρου
αλλά στο κυτταρόπλασμα, συνεπώς δεν
επηρεάζει, ούτε αλλοιώνει το ανθρώπινο DNA το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου.

2. Τι κάνει το εμβόλιο στον οργανισμό μας, επηρεάζει την τεκνοποίηση;
Τα 3 μέχρι στιγμής εγκεκριμένα εμβόλια βασίζονται σε 2 διαφορετικές τεχνολογίες - στη τεχνολογία του mRNA
(εμβόλια από Pfizer και Moderna) και σε
προηγούμενες υπάρχουσες τεχνολογίες (εμβόλιο Οξφόρδης/AstraZeneca).
Με άλλα λόγια, τα 2 πρώτα εμβόλια
μεταφέρουν την εντολή (δηλαδή το
mRNA) για παραγωγή αντισωμάτων
έναντι του ιού, ενώ το τρίτο μεταφέρει
απευθείας το υλικό – ή την πρωτεΐνη
του ιού - που παράγει η εντολή. Αυτό
που γίνεται στη συνέχεια και με τα 3
εμβόλια είναι ότι τα κύτταρα μας ανιχνεύουν το υλικό του ιού και ενεργοποιούνται για να αντιδράσουν και να
προστατέψουν τον οργανισμό μας. Η
ενεργοποίηση αυτή αποτελείται από 2
ενέργειες - πρώτον, τα κύτταρα μας παράγουν αντισώματα έναντι στον ιό για
να μπορέσουν να τον καταστρέψουν,
και δεύτερον, παράγουν τα Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης, τα οποία σε ενδεχομένη μελλοντική μόλυνση θα αντιδράσουν άμεσα για να υπερασπίσουν τον
οργανισμό μας από τον εισβολέα ιό (Εικόνα 1Β). Τα αντισώματα και τα Τ-λεμφοκύτταρα τα φανταζόμαστε σαν την
πύλη και τα τείχη ενός κάστρου, που
μαζί βοηθούν στην αποτελεσματική
θωράκιση του. Το εμβόλιο δεν προκαλεί αλλαγές στο γενετικό μας υλικό, συνεπώς δεν επηρεάζει την τεκνοποίηση.
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Το εμβόλιο προστατεύει τα κύτταρα από τον κορωνοϊό
δημιουργώντας αντισώματα

Εικόνα 1. (Α) Ο κορωνοϊός προσκολλάται και καταστρέφει τα ανθρωπινά κύτταρα και
(Β) η χορήγηση του εμβολίου οδηγεί στην μεταφορά του mRNA στο κύτταρο, στην συνέχεια παραγωγή
αντισωμάτων και ενεργοποίηση Τ-λεμφοκυττάρων μνήμης που με την σειρά τους καταστρέφουν τον
ιό και συνεπώς προστατεύουν τα ανθρώπινα κύτταρα.
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3. Γιατί χρειαζόμαστε εμβόλια;
Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά στην
αντιμετώπιση πολλών ασθενειών γιατί παρέχουν σταδιακή εξοικείωση του
οργανισμού έναντι στον εισβολέα ιό, με
τον ίδιο τρόπο που κάποιες αλλεργίες
αντιμετωπίζονται, κάτω από παρακολούθηση ιατρού, όταν στο άτομο που έχει
την αλλεργία δοθεί μικρή, ελεγχόμενη
δόση του αλλεργιογόνου για τακτά χρονικά διαστήματα πχ. μικρή ποσότητα
αμυγδάλων σε άτομα με έντονες αλλεργίες στα αμύγδαλα. Έτσι και τα εμβόλια
προετοιμάζουν τον οργανισμό μας να
αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά
σε τυχόν επαφή με τον ιό. Επίσης, καθώς εξοικειώνουν τον οργανισμό μας με
τον ιό, σε περίπτωση δεύτερης μόλυνσης θα βοηθήσουν ίσως να περάσουμε
την ασθένεια με πιο ήπια συμπτώματα
και να μην καταλήξουμε διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο.
4. Τι είναι τα συστατικά του mRNA
εμβολίου, αρκούν οι 2 πρώτες δόσεις;
Και τα 2 εμβόλια (της Pfizer και της
Moderna) περιέχουν τα παρακάτω συστατικά (Εικόνα 2): 1. Ενεργό συστατικό, δηλαδή την πληροφορία που δίνει
την εντολή (mRNA) στα κύτταρα μας να
θωρακιστούν έναντι στον ιό, 2. Λιπίδια
που προστατεύουν την εντολή από την
καταστροφή και εξασφαλίζουν την μεταφορά του στα κύτταρα μας, 3. Άλατα
που διασφαλίζουν το pH του εμβολίου
να είναι το ίδιο με του σώματος μας,
και 4. Ζάχαρη, που διατηρεί το εμβόλιο
ενεργό και το προστατεύει στις χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης του.
Το εμβόλιο χορηγείται σε 2 δόσεις με
περίπου 1 μήνα απόσταση μεταξύ των
δόσεων. Η διπλή δοσολογία χρειάζεται
για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ανταπόκριση του οργανισμού μας και στην πιο
αποτελεσματική θωράκιση του έναντι
στον ιό. Η δοσολογία του κάθε εμβολίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

που εξετάζονται εκτενώς σύμφωνα με
αυστηρές διαδικασίες κατά την διάρκεια των κλινικών δοκιμών.
5. Είναι ασφαλές το εμβόλιο για άτομα σε ανοσοκαταστολή;
Το εμβόλιο ενάντια στον κορωνοϊό
δεν περιέχει ζωντανό ιό, συνεπώς δεν
αποτελεί κίνδυνο για άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Η μόνη
αντένδειξη αφορά ασθενείς σε ανοσοκαταστολή που έχουν σοβαρό ιστορικό
αλλεργικών αντιδράσεων – και αυτοί
οφείλουν να μιλήσουν στο γιατρό τους
πριν τη χορήγηση του εμβολίου. Ίσως
σε άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή το εμβόλιο να μην έχει τόσο
αποτελεσματική δράση στην προστασία
έναντι στον κορωνοϊό, όσο στον υπόλοιπο πληθυσμό με ακέραιο ανοσοποιητικό σύστημα. Γι’ αυτό είναι σημαντικός
ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού
μίας χώρας, γιατί οφείλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους σε ανοσοκαταστολή ή με άλλες αντενδείξεις. Εντούτοις, ακόμα και μειωμένη προστασία να
έχουν αυτά τα άτομα, έναντι στον κορωνοϊό, με το εμβόλιο, είναι καλύτερη από
την καθόλου προστασία.
6. Γίνεται να βγει ασφαλές εμβόλιο
μέσα σε 6 μήνες; Ποιος μας εγγυάται
ότι οποίος το κάνει δεν θα πεθάνει;
Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται
το εμβόλιο είναι ευρέως γνωστές και
μελετιούνται τα τελευταία 10 χρονια.
Για χρονια επιστήμονες εργάζονται με
νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη
δημιουργία αποτελεσματικών εμβολίων
σε ιούς όπως τον SARS, MERS κλπ. Τα
πρώτα δεδομένα από το εμβόλιο της
Οξφόρδης/AstraZeneca
βασίζονται
σε 11.636 συμμετέχοντες άνω των 18
ετών, της Pfizer σε 43.548 συμμετέχοντες άνω των 16 ετών και της Moderna
σε 30.000 συμμετέχοντες άνω των 18
ετών. Και οι τρεις είναι μεγάλες κλινικές
μελέτες που μας δίνουν την εμπιστοσύ18

νη να πούμε ότι έχουν συλλεχθεί επαρκή δεδομένα όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του
εμβολίου. Δεν υπάρχει κανένας καταγεγραμμένος θάνατος που να ήταν άμεσο
αποτέλεσμα του εμβολίου έναντι του
κορωνοϊού. Αντιθέτως, ο κορωνοϊός ο
ίδιος είναι υπεύθυνος για τον καταλογισμό 1,76 εκατομμυρίων ανθρώπινων
ζωων ανά το κόσμο μέχρι την στιγμή
που ελέγξαμε τα σημερινα δεδομένα.
7. Αν εμβολιαστούμε ενώ παίρνουμε
βιολογικούς παράγοντες, θα έχουμε
πρόβλημα;
Οι βιολογικοί παράγοντες είναι εντολές στον οργανισμό μας να σταματήσει
την υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι στον
ίδιο τον οργανισμό και να υποχωρήσει
η φλεγμονή. Το εμβόλιο του κορωνο-

ϊού δίνει άλλη εντολή στον οργανισμό
μας να καταπολεμήσει τον ιό. Οι δυο
εντολές δεν σχετίζονται, αλλωστε ο
οργανισμός μας μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Συνεπώς, ο
εμβολιασμός δεν επηρεάζει αρνητικά
τον οργανισμό μας με την ταυτοχρονη
λήψη βιολογικών παραγόντων.
8. Η νέα μετάλλαξη επηρεάζει την
αποτελεσματικότητα του εμβολίου;
Από τις υπάρχουσες πληροφορίες, η
τωρινή σύνθεση του εμβολίου φαίνεται
να είναι αποτελεσματική απέναντι στις
τωρινές μεταλλάξεις του ιού. Όσο πιο
γρηγορά εμβολιαστούμε όλο και περισσότεροι, τόσο καλυτέρα θα θωρακίσουμε την ανθρωπότητα έναντι στον
ιό. Επίσης η γρηγορη θωράκιση μας θα
προλάβει μεταλλάξεις του ιού στο μέλλον που τα τωρινά εμβόλια ισως να μην

Εικόνα 2. Τα συστατικά των mRNA εμβολίων.
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είναι αποτελεσματικά.
9. Υπάρχει κίνδυνος αν εμβολιαστώ,
να πάθω αλλεργικό σοκ;
Το αναφυλακτικό σοκ δεν το προκαλεί το mRNA του ιού άλλα τα υπόλοιπα
συστατικά του εμβολίου (πολύαιθυλενογλυκόλη (PEG), όπως αναφέρονται στην
απάντηση 4. Αν έχετε ιστορικό σοβαρών
αλλεργιών, πρέπει να ενημερώσετε το
γιατρό σας πριν τη χορήγηση του εμβολίου. Στις κλινικές μελέτες, η πιθανότητα
αλλεργικής αντίδρασης δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ όσων έλαβαν
το εμβόλιο και όσων έλαβαν το εικονικό
φάρμακο (placebo). Η Ελληνική Εταιρεία
Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας θεωρεί ότι όσοι έχουν συνήθεις αλλεργίες σε φάρμακα, τροφές, αλλεργιογόνα
(γύρη, ακάρεα, μύκητες) ή δηλητήρια μέλισσας/σφήγκας δεν έχουν αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση
στο εμβόλιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η οδηγία είναι ότι οι άνθρωποι που
εμβολιάζονται να παρακολουθούνται για
15-30 λεπτά μετά τον εμβολιασμό, για να
χορηγείται η κατάλληλη αγωγή (πχ. επινεφρίνη, αντιισταμινικά) στη σπάνια περίπτωση του αλλεργικού σοκ.
10.Είναι ανάγκη/μπορούν να εμβολιαστούν και όσοι έχουν ήδη περάσει
τον κορωνοϊό;
Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι η
ανοσία απέναντι στον κορωνοϊό διαρκεί σίγουρα γύρω στους 8 μήνες - ίσως
διαρκεί και περισσότερο αλλά δεν έχει
περάσει αρκετό χρονικό διάστημα για
να το γνωρίζουμε. Στην περίπτωση που
διαρκεί μόνο 8 μήνες, θα χρειαζόμαστε
ετήσιο εμβολιασμό έναντι στο κορωνοϊό, ακριβώς όπως κάνουμε και με τη γρίπη. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα είναι να
εμβολιαστούν όλοι, είτε έχουν περάσει
τον κορωνοϊό είτε όχι, για να είμαστε
σίγουροι ότι διατηρούν την προστασία
έναντι στον ιό. Η τωρινή σύσταση για
τα εμβόλια αφορά τον εμβολιασμό σε
άτομα άνω των 18 χρονών, καθώς σε
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αυτό το ηλικιακό γκρουπ έχουν γίνει οι
κλινικές δοκιμές. Περαιτέρω μελέτες
θα δείξουν κατά ποσό μπορούν να εμβολιαστούν άτομα κάτω των 16 ετών,
καθώς και εγκυμονούσες γυναίκες.
11. Γνωρίζουμε τις βραχυπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του
εμβολίου;
Οι πιο συχνές παρενέργειες του εμβολίου (παρατηρήθηκαν σε περίπου
10% των συμμετεχόντων) ήταν κόπωση, πονοκέφαλος, πόνος στο χέρι στο
σημείο του εμβολιασμού και πυρετός.
Κανένας από τους θανάτους που παρατηρήθηκαν στους συμμετέχοντες στον
εμβολιασμό δεν σχετίζεται με το εμβόλιο. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι εμβολιαζόμενοι που συμμετείχαν στις κλινικές
δοκιμές θα παρακολουθούνται για μέχρι και 2 χρόνια μετά την πραγματοποίηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου.
Συνοψίζοντας, χάρη στα εμβόλια
έχουμε καταφέρει να καταπολεμήσουμε πολλές ασθένειες, όπως η φυματίωση, η ιλαρά και η μηνιγγίτιδα Β, ασθένειες που προκάλεσαν πολλούς θανάτους,
χρόνια προβλήματα και κοινωνική περιθωριοποίηση. Όλες οι ιατρικές παρεμβάσεις περιέχουν ένα ποσοστό ρίσκου
και όλες οι αποφάσεις στην ιατρική και
επιστημονική κοινότητα παίρνονται
μετά από ζύγισμα οφελών με ρίσκα.
Ενημερωθείτε λοιπόν και αναλογιστείτε τα οφέλη στη δικιά σας υγειά, την
υγεια των αγαπημένων σας προσώπων
και πως εμβολιάζοντας τον εαυτό σας
προστατεύετε τους αγαπημένους σας,
τον κοινωνικό σας κύκλο άλλα και αυτούς που κρατάνε το δημόσιο σύστημα
υγείας όρθιο. Μόνο με συντονισμένες
δράσεις όπως συνεχή τεστ, ιχνηλάτιση
επαφών, και εμβολιασμό θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη διασπορά και
μετάλλαξη του ιού και να τον εξαλείψουμε. Η συλλογική ευθύνη και οι αποφάσεις μας σκεπτόμενοι το κοινωνικό
σύνολο είναι το σημαντικότερο όπλο
που έχουμε ενάντια στον κάθε ιό.

Aφιέρωμα
ΤΙΜΗ ΣΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
Γράφει ο Στρατής Μολίνος

ογκώδες, ανεξάντλητο, ασύλληπτο και
θάναι επιπολαιότητα όποιος κομπάσει
ότι το ξέρει ή το χειρίζεται με πληρότητα. Μόνο μια διαδρομή λοιπόν στα τεκταινόμενα της εποχής με τη βοήθεια
της σοφίας σπουδαίων και εκλεκτών
ανδρών που ασχολήθηκαν σε βάθος,
με γνώση και έμπνευση.

Δεν γίνεται πιο μεγάλη χαρά μαζί και
περηφάνια, όπως τούτη που μας διακατέχει καθώς γιορτάζουμε φέτος τα διακόσια χρόνια από τότε που το έθνος
μας αποτίναξε τον βαρβαρικό ζυγό.
Από τότε που οι υπόδουλοι Έλληνες,
οι καταπιεσμένοι «ραγιάδες» σήκωσαν
κεφάλι στον κατακτητή, ανοργάνωτοι,
χωρίς ουσιαστική βοήθεια, οικονομική
ή πολεμική, μα όλο ενθουσιασμό. Στην
παράτολμη αυτή απόφαση ο μόνος
ένθερμος συμπαραστάτης υπήρξε η
μακραίωνη λαχτάρα της λευτεριάς, το
αέναο ατίθασο πνεύμα του Έλληνα.
Ο Θ. Κολοκοτρώνης με απλοϊκό
όμως ξεκάθαρο τρόπο κάποια στιγμή
τα εξήγησε όλα:
«Μας είπαν τρελοί. Μα αν δεν ήμαστε
τρελοί δεν θα κάναμε επανάσταση»
Αγαπητοί μας φίλοι, φέτος σημαδιακή χρονιά 2021, ο ελληνισμός γιορτάζει τη λευτεριά του. Ο Σύλλογός μας
από κοντά, με τον τρόπο του και τα
λίγα μέσα που διαθέτει τιμά τούτη τη
σπουδαία εθνική επέτειο. Στην «Αιολίδα» το περιοδικό μας, σε κάθε τεύχος
της φετινής χρονιάς, θα δημοσιεύεται
ένα σχετικό κείμενο υμνητικό, διαφωτιστικό, αντικειμενικά γραμμένο που θα
τονίζει τους σημαντικούς σταθμούς της
«επανάστασης» έτσι, σαν υπενθύμιση
της ηρωικής εκείνης προσπάθειας με
όλα τα καλά και τα κακά που συνέβησαν τα κρίσιμα χρόνια 1821 έως 1827.
Δεν ήμαστε ιστορικοί. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες ή μακρηγορίες. Το
θέμα της ελληνικής επανάστασης είναι

Α. Φιλική Εταιρεία
Στα τέλη του 17ου και τα μέσα του
18ου αιώνα, εμφανίζεται και καρποφορεί ο Διαφωτισμός, σημαντικότατη
πνευματική κίνηση των χρόνων εκείνων
την οποία οι Γάλλοι ως πρωτοπόροι
«διαφωτιστές» αποκάλεσαν «Siècle de
lumieres», αιώνας των φώτων. Η θεωρία
του Διαφωτισμού αναπτύχθηκε αρχικά
στη Γαλλία και σχεδόν αμέσως στις άλλες χώρες της Ευρώπης και ουσιαστικά ετοίμασε το έδαφος για τη γαλλική
επανάσταση.
Τι πρέσβευαν οι διαφωτιστές; Τον
ορθολογισμό και την πίστη στην πρόοδο, αξίωναν αλλαγές σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας,
στους πολιτικοκοινωνικούς θεσμούς,
στην οικονομία, στην εκπαίδευση και
στη θρησκεία. Τάχθηκαν σαφώς υπέρ
της ελευθερίας του ατόμου και αντίθετοι σε κάθε τυραννική διακυβέρνηση ακόμα και στην καταπίεση που
ασκούσε με τον τρόπο της η ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Γνωστά ονόματα
του γαλλικού διαφωτισμού υπήρξαν ο
Βολταίρος, ο Μοντεσκιέ, ο Ντιντρό, ο
Ζαν-Ζακ Ρουσώ, κ.α. ενώ συνάμα δια21

από τους Οθωμανούς. Η ακριβής ημερομηνία ίδρυσής της θεωρείται η 14η
Σεπτεμβρίου του 1814 στην Οδησσό
από τους Εμμανουήλ Ξάνθο, 42 ετών
από την Πάτμο, τον Νικόλαο Σκουφά,
ετών 35 από την περιοχή της Άρτας και
τον Αθανάσιο Τσακάλωφ, 26 ετών από
τα Ιωάννινα. Και οι τρεις τους, νέοι στην
ηλικία έχουν ήδη κατανοήσει και ενστερνιστεί τις επαναστατικές ιδέες και
το πνεύμα του εταιρισμού. Σε σύντομο
διάστημα στην Εταιρεία μυήθηκαν κι
άλλα γνωστά μέλη όπως ο Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος, ο Σέκερης, ο Λεβέντης κ.α. Οι Φιλικοί μετά την μύησή
τους στην Εταιρεία έδιναν με ειδική ιεροτελεστία αυστηρό όρκο πίστης στο
Ευαγγέλιο, η δε μεταξύ των επικοινωνία
γινόταν με απόλυτη μυστικότητα με ειδικούς κώδικες και συνθήματα.
«Ορκίζομαι εις το όνομα της αληθείας και της δικαιοσύνης, ενώπιον του
Υπερτάτου Όντος, να φυλάξω, θυσιάζων και την ιδίαν μου ζωήν, υποφέρων
και τα πλέον σκληρά βάσανα το μυστήριον, το οποίον θα μου εξηγηθεί και
ότι θα αποκριθώ την αλήθειαν εις ό,τι
ερωτηθώ».
Οι ιδρυτές εταίροι έταξαν ως σκοπό
της οργάνωσης τη γενική επανάσταση
των Ελλήνων για την «ανέγερσιν και
απελευθέρωσιν του Ελληνικού Έθνους
και της Πατρίδoς μας», όπως ο ίδιος ο
Ξάνθος καταθέτει. Στην ουσία ο σκοπός της ίδρυσης επεδίωκε την απελευθέρωση εκτός των Ελλήνων και όλων
των χριστιανικών κοινοτήτων της Βαλκανικής.
Η Εταιρεία ήταν δομημένη σε βαθμίδες ιεραρχίας ως πυραμίδα της οποίας
ο υπέρτατος αρχηγός παρέμενε άγνωστος ως η «Αόρατος Αρχή». Η ανάπτυξη της υπήρξε εντυπωσιακή. Από τη
χρονιά ίδρυσης της το 1814 όπου τα
μέλη της δεν υπερβαίνουν τα είκοσι διότι κάποιος δισταγμός ήταν διάχυτος,

κριτοί διαφωτιστές εμφανίζονται και
στην Αγγλία όπως ο Λοκ, στην Ιταλία
ο Μπεκαρία, στη Γερμανία οι Καντ και
Λάϊμπνιτς.
Στη σκλαβωμένη Ελλάδα οι αρχές του
διαφωτισμού δειλά αλλά σταθερά και
με γοργό ρυθμό διεισδύουν χάρη στην
ενόραση και επίμονη αφοσίωση προσωπικοτήτων όπως ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής οι οποίοι
κατατάσσονται στους κορυφαίους Έλληνες διαφωτιστές, ο Ευγένιος Βούλγαρις, ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, ο Βενιαμίν
ο Λέσβιος, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς,
ο Άνθιμος Γαζής, κλπ. Μορφοποιείται,
λοιπόν, και στον τόπο αυτό, το όραμα
της απολύτρωσης. Το πνεύμα της λευτεριάς ξεθαρρεύει και κατακτά δειλάδειλά τις ψυχές των υποδούλων.
Κατά το έτος 1821 η κατάσταση στην
υπόδουλη χώρα είναι εν πολλοίς συγκεχυμένη. Πολλοί μιλούν για ξεσηκωμό,
πότε-πότε ακούγονται κάποιες ντουφεκιές Κι η Ελευθερία υπομονετικά περιμένει πως και πως να ξεπεταχτεί:
«Εκεί μέσα εκατοικούσες,
Πικραμένη, εντροπαλή
Κ’ ένα στόμα ακαρτερούσες
Έλα πάλι, να σου ‘πή».
Οι κατά τόπους επαναστατικοί παράγοντες δρούσαν λίγο-πολύ αυτόβουλα,
χωρίς σωστή καθοδήγηση, χωρίς συνοχή. Ευτυχώς παντού κυριαρχούσε η
φλογερή επιθυμία της αποτίναξης του
δυνάστη και ο ενθουσιασμός μαζί με
την ελπίδα για τη μεγάλη αλλαγή και
τούτα τα δύο αγαθά τροφοδοτούσαν
συνεχώς με άφθονο οξυγόνο τον αγώνα που είχε αρχίσει να δυναμώνει. Και
προπαντός από κοντά η «αόρατη» Φιλική Εταιρεία που ενεργούσε με πρόγραμμα και σύστημα:
Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σημαντικότατη μυστική οργάνωση που σχηματίστηκε για την προετοιμασία επανάστασης για την απελευθέρωση των Ελλήνων
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ξαφνικά το έτος 1820 οι μυήσεις πολλαπλασιάζονται, και εκτείνονται τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
και φτάνουν τον απίστευτο αριθμό των
δέκα χιλιάδων.
Τότε θεωρείται αναγκαίο η αρχηγία
να ανατεθεί σε πρόσωπο υψηλού κύρους με ουσιαστικές ηγετικές ικανότητες για να διατηρηθεί η μυημένη μάζα
ζωντανή και οι σκοποί να ευοδωθούν.
Έγινε πρόταση αρχικά στον Ιωάννη Καποδίστρια ο οποίος όμως δεν δέχθηκε την πρόταση και τελικά η αρχηγία
ανατέθηκε στον πρίγκηπα Αλέξανδρο
Υψηλάντη ο οποίος ως γνωστό επεχείρησε και την πρώτη πολεμική απόπειρα
με τον Ιερό Λόχο στη μάχη του Δραγατσανίου.
Παράλληλα με τη στελέχωση που
γινόταν από άτομα διαφόρων τάξεων
όπως έμποροι ή απλοί πολίτες αλλά και
κοτζαμπάσηδες και διακριτοί φαναριώτες ή πρόκριτοι έπρεπε να ενισχυθεί

και η πλευρά η οποία θα αναλάμβανε
την πολεμική δράση. Έτσι μυήθηκαν
ονόματα όπως ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο
Παπαφλέσσας, ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, οι θαλασσινοί καπεταναίοι όπως οι Υδραίοι
Κουντουριώτηδες, ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός κ.α.
Ρίχνοντας μια ματιά στη Λέσβο, η οργάνωση δεν παρέλειψε να ρίξει κι εκεί
τον σπόρο της εξέγερσης. Ο Παλαιολόγος Λεμονής, οι αδελφοί Γεωργάκης
και Δημητράκης Γρημάνη, ο Χατζηγεωργάκης Μάνδρας έδωσαν το έντονο
παρών στον αγώνα με πολλές περιπέτειες και δυσκολίες.
Εν περιλήψει αυτή ήταν η φυσιογνωμία της Φιλικής Εταιρείας, δυναμικής
οργάνωσης που εμφύσησε πατριωτισμό, ετοίμασε με σωστό τρόπο τον
αγώνα κι αποτέλεσε το φάρο και το
εποπτικό όργανο της εξέγερσης.

Ο Λόρδος Βύρων, στον απελευθερωτικό
Αγώνα της Ελλάδας το 1821
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Στον ιερό απελευθερωτικό αγώνα
της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό το
1821, είναι πολλοί οι Φιλέλληνες που
πρόσφεραν με γενναιότητα ακόμα και
τη ζωή τους για τη σωτηρία της πατρίδας μας από τη μακρόχρονη υποδούλωση και τυραννία.
Ο Βύρων Γεώργιος (Λόρδος Byron,
Λονδίνο 1788 – Μεσολόγγι 1824),
ήταν Άγγλος αριστοκράτης, απόγονος
μεγάλης πλούσιας οικογένειας, ποιητής, πολιτικός, Φιλέλληνας, και μία

από τις σημαντικότερες μορφές του
Ρομαντισμού. Θεωρείται ένας από
τους σπουδαίους Βρετανούς ποιητές
και παραμένει ακόμα και σήμερα δημοφιλής. Φοιτητής ακόμα, έγραψε την
ποιητική συλλογή «Ωρες σχολής» που
ενθουσίασε. Από το πλούσιο έργο του
ξεχωρίζουν τα μακροσκελή ποιήματα
«Δον Ζουάν» και «Το προσκύνημα του
Τσάιλντ Χάρολντ». Υπήρξε εξαιρετικά
διάσημος και επιτυχημένος ως ποιητής, αλλά και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη
23

προσωπικότητα στην Αγγλία, ζώντας
άστατη οικονομική και ερωτική ζωή. Είναι πολλές και ποικίλες οι πληροφορίες
που διαβάζουμε γι’ αυτόν και πολύ συχνά ασαφείς και δυσάρεστες. Όμως, το
συμπέρασμα είναι ότι ο Λόρδος Βύρων
είναι για την Ελλάδα μία από τις πιο αναγνωρισμένες μορφές της Επανάστασης
του 1821 και εθνικός ευεργέτης.
Ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και το 1809 ήρθε στην Ελλάδα,
στην Ήπειρο, και από τότε συνέδεσε
το όνομά του με την στήριξη των επαναστατικών κινημάτων της πατρίδας
μας.
Όταν έφτασε στην Ήπειρο τον υποδέχτηκαν με τιμές, και στα Ιωάννινα
σώζεται το σπίτι που έμενε μ’ εντοιχισμένη αναμνηστική πλάκα. Ταξίδεψε στην Πάτρα, στους Δελφούς, στην
Αθήνα (έγραψε το ποίημα «Κόρη των
Αθηνών»), τη Σμύρνη, την Έφεσο, την
Τροία και την Κωνσταντινούπολη και
τελικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Ανάμεσα στα θαυμάσια ποιήματά του
είναι και τα «Τσάιλντ Χάρολντ» και
«Κατάρα της Αθήνας» στα οποία διαμαρτυρόταν για την αρπαγή από τον
Έλγιν των Μαρμάρων της Ακρόπολης.
Αργότερα στην Πίζα, στο σπίτι του
φίλου του ποιητή Σέλλεϋ γνώρισε τον
Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, άκουσε
τα σχέδια των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους, ένιωσε τον πόνο της
πολύχρονης σκλαβιάς και ως μέλος του
Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου,
αποφάσισε να βοηθήσει τον αγώνα των
Ελλήνων.
Συγκέντρωσε χρήματα, δημιούργησε
ένα ορεινό πυροβολικό, και μια υγειονομική υπηρεσία. Πούλησε ακόμα και
τα άλογά του, τα βιβλία του, τα έπιπλά
του και τη θαλαμηγό του, ναύλωσε το
πλοίο «Ηρακλής» και μαζί με δύο φίλους του, έναν γιατρό και οκτώ υπηρέτες, έφτασε στην Κεφαλονιά και από

εκεί στις 4 Ιανουαρίου 1824 έφτασε
στο Μεσολόγγι, όπου του έγινε αποθεωτική υποδοχή.
Στο Μεσολόγγι κατάφερε να συγκροτήσει σώμα από 3.000 γυμνασμένους
στρατιώτες και να πείσει τους οπλαρχηγούς να σταματήσουν –χάριν της πατρίδας - τις προσωπικές τους διαφορές
και διαφωνίες. Εργάστηκε για τον ιερό
σκοπό ακούραστα, δόθηκε ολόψυχα
σ’ αυτόν, και όλον τον καιρό αυτής της
μεγάλης προσπάθειας, σταμάτησε να
γράφει ποίηση. Είναι χαρακτηριστικό
ότι έγραψε ένα μόνο ποίημα την ημέρα
των γενεθλίων του, στις 22 Ιανουαρίου
1824, που μεταξύ άλλων έλεγε:
«Ζήτησε να πεθάνεις σαν στρατιώτης καθώς σου ταιριάζει. Κοίταξε γύρω,
διάλεξε τη θέση σου, και ξάπλωσε ν’
αναπαυθείς».
Και δυστυχώς οι στίχοι του βγήκαν
αληθινοί. Η σκληρή ζωή του στρατοπέδου, το υγρό κλίμα με τις πολλές βροχές κλόνισαν την υγεία του και έφεραν
τον θάνατο. Ήταν μόλις 36 ετών.
Στις τελευταίες στιγμές της ζωής του,
πρόφερε δύο ονόματα: Της κόρης του
Άννας και της Ελλάδας!
Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος
τον ελληνισμό και ενέπνευσε πολλούς
ποιητές να γράψουν γι’ αυτόν, όπως,
τον Διονύσιο Σολωμό, τον Ανδρέα
Κάλβο (Ωδή «Η Βρετανική Μούσα»)
και άλλους.
Η μνήμη, η ανυπολόγιστη προσφορά
και τέλος η θυσία του Λόρδου Βύρωνα,
μένει πάντα ζωντανή στις καρδιές των
Ελλήνων και αποτέλεσε τη συνισταμένη
ανάμεσα στην έκφραση του Πνεύματος και στην πράξη του Κινήματος, που
πήρε το όνομα.
«Φιλελληνισμός».
Η χώρα μας τιμώντας τη μνήμη όλων
των Φιλελλήνων, ονόμασε κεντρικό
δρόμο της Αθήνας (και άλλων πόλεων),
Οδός «Φιλελλήνων».
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200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της “Λεσβιακής Παροικίας”,
κρίνοντας, ότι ο εορτασµός των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 θα
αποτελέσει µείζον γεγονός, αποφάσισε να προβάλει το σπουδαίο αυτό γεγονός
μέσα από το περιοδικό του Συλλόγου “Αιολίδα” καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.
1) Με την δημοσίευση ενός 8/σελίδου αφιερωμένου στους ζωγράφους,
Ευρωπαίους και Έλληνες, που αποτύπωσαν με την καλλιτεχνική έμπνευσή τους,
τον αγώνα και τους αγωνιστές της επανάστασης.
Με έργα που συγκίνησαν και... σόκαραν την Ευρώπη!
2) Σε κάθε τεύχος της φετινής χρονιάς, θα δημοσιεύεται ένα σχετικό κείμενο
διαφωτιστικό, αντικειμενικά γραμμένο, που θα τονίζει τους σημαντικούς σταθμούς
της «επανάστασης» έτσι, σαν υπενθύμιση της ηρωικής εκείνης προσπάθειας
στα κρίσιμα χρόνια από το 1821 έως 1827.

Η συµµετοχή του Συλλόγου μας στον εορτασµό,
θέλουμε να αποτελέσει μια ακόμη μικρή συµβολή
σ’ αυτόν το σημαντικό για την πατρίδα μας εορτασμό!
«Ο εορτασμός των 200 ετών είναι εορτασμός όλων μας.
Η προβολή της χώρας μάς αφορά όλους”!
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200 χρόνια μετά την επανάσταση

Οι φιλέλληνες ζωγράφοι
Ένας απ’ τους κυριότερους ζωγράφους, ο Ευγένιος Ντελακρουά, ηγετική μορφή του Γαλλικού Ρομαντισμού
του 19ου αιώνα, εμπνεύστηκε από τον
απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων
και άφησε μνημειακούς πίνακες. Έργα
του που έκαναν αίσθηση στην Ευρώπη,
ήταν “Η σφαγή της Χίου”, που περιγράφει με ωμότητα τα όσα συνέβησαν
στο νησί του Αιγαίου. “Τα ερείπια του
Μεσολογγίου” όπου ο ζωγράφος απεικονίζει συμβολικά την Ελλάδα, με μία
γυναίκα που φοράει ελληνική φορεσιά,
έχοντας το στήθος της γυμνό και ενώ
είναι έτοιμη να πεθάνει.
Ένας άλλος Γάλλος ζωγράφος, ο Εμίλ
ντε Λανσάκ, εμπνεύστηκε κι αυτός από
την Έξοδο του Μεσολογγίου τον πίνακα «Η αυτοθυσία της μάνας».
Μία από τις σημαντικότερες στιγμές
του Αγώνα, ίσως η πιο καθοριστική για
την αίσια έκβασή του, ήταν η ναυμαχία
του Ναυαρίνου, την οποία και αποτύπωσε ο Ambroise Louis Garneray, που
είχε φτάσει στην Ελλάδα το 1827.
O «Θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη»
είναι ένα επίσης γνωστό έργο, του ιταλού ζωγράφου Λουντοβίκο Λιπαρίνι.
Δικό του έργο είναι και “Ο Παλαιών
Πατρών Γερμανός Υψώνει τη Σημαία
της Ανεξαρτησίας”, όπως και “Ο Όρκος του Λόρδου Βύρωνα”.
Ο φιλέλληνας αρχαιολάτρης Louis
Dupré απεικόνισε, το 1821, την πρώτη
πράξη της Επανάστασης και στη συνέχεια δημιούργησε πίνακες αφιερωμένους σε μορφές των αγωνιστών, όπως
και τα έργα με τους τίτλους “Νικολάκης Μητρόπουλος”, “Δημήτριος Μαυρομιχάλης”, κ.ά.
Ο ζωγράφος L. Muller υπογράφει
τον πίνακα με τίτλο “Έλληνες με καριοφύλια” και ο Γάλλος Anry Scheffer,
τις “Σουλιώτισσες Γυναίκες”. Έργα
τους εμπνευσμένα από την Ελληνική

Η Τέχνη στην επανάσταση του 1821
Ξένοι και Έλληνες ζωγράφοι που αποτύπωσαν
με το πινέλο τους, αγωνιστές της επανάστασης του 1821.
Έργα που συγκίνησαν και... σόκαραν την Ευρώπη!
Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη – Πλατσή

Η μεγάλη επανάσταση του 1821 οδήγησε το ελληνικό έθνος στην απελευθέρωση από την τουρκοκρατία και στην
ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το
κίνημα της ανεξαρτησίας, άρχισε πρώτα
στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες το Φεβρουάριο του 1821 υπό την ηγεσία του
Αλ. Υψηλάντη και ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και στον κυρίως ελληνικό χώρο.
Το 1822 είχε εδραιωθεί εδαφικά στην
Πελοπόννησο, τη Στερεά και σε πολλά

νησιά του Αιγαίου. Στα χρόνια που ακολούθησαν η επανάσταση πέρασε διάφορες φάσεις και το 1825 κινδύνευσε
σοβαρά με την επέμβαση των Αιγυπτίων. Τέλος, το 1827, μετά τη ναυμαχία
του Ναβαρίνου και την επέμβαση των
Μεγάλων Δυνάμεων, ένα τμήμα του ελληνικού χώρου ελευθερώθηκε και δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος.
Στη διάρκεια του αγώνα ξεχώρισαν
πολλές ηγετικές μορφές αγωνιστών,
όπως ο Θεοδ. Κολοκοτρώνης, ο Δημ.
Υψηλάντης, ο Γεώργ. Καραϊσκάκης,
ο Αλέξ. Μαυροκορδάτος, ο Ανδρ.
Μιαούλης, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο
Κωνστ. Κανάρης, η Μπουμπουλίνα και
πολλοί άλλοι.
Πώς ξέρουμε τη μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ή του Ανδρέα Μιαούλη; Της Μπουμπουλίνας, του Μάρκου Μπότσαρη, του Μακρυγιάννη και
πολλών άλλων;
Η Ελληνική Επανάσταση και ο ηρωισμός των Ελλήνων ενέπνευσαν πολλούς
Ευρωπαίους καλλιτέχνες και λόγιους. Τα
έργα των ζωγράφων, Έλληνων, και ξένων, που θέλησαν να αποτυπώσουν στον
καμβά, τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση των επαναστατημένων αγωνιστών
“ευθύνονται” για το γεγονός πως έχουμε σήμερα μια «εικόνα» όλων αυτών των
προσώπων που έγραψαν ιστορία στην
Ελληνική επανάσταση του 1821.

Ο Νικολάκης Μητρόπουλος υψώνει την
ελληνική σημαία στο κάστρο των Σαλώνων.
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Delacroix: Η Ελλάδα πάνω στα ερείπια
του Μεσολογγίου

Delacroix: Η σφαγή της Χίου
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Επανάσταση άφησαν επίσης οι ζωγράφοι, Peter Von Hess, François-Émile
de Lansac, Auguste Vinchon, Louis
Garneray.
Ένας Δανός, ο Adam Friedel, βρέθηκε στην επαναστατημένη Ελλάδα το
1821μέχρι το 1824 και επί τρία χρόνια σχεδίαζε τις μορφές των Ελλήνων
αγωνιστών. Κάποιοι από τους τίτλους
των πινάκων του: “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, “Ανδρέας Μιαούλης”, “Μαντώ
Μαυρογένους”, “Μπουμπουλίνα”, και
πολλοί άλλοι.
Αν και είχε τον τίτλο του αντισυνταγματάρχη, εν τούτοις δεν πολέμησε (δεν είναι εξακριβωμένο εάν όντως
ήταν ευγενής), αλλά είχε την ευκαιρία
να γνωρίσει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Ιωάννη Μακρυγιάννη, ενώ θεωρείται πως ήταν έμπιστος του Δημήτριου Υψηλάντη. Σύμφωνα με ιστορικές
πηγές, ήταν εκείνος που σχεδίασε τις

πρώτες σφραγίδες του Ελληνικού Κράτους.
Το 1824 εγκαταστάθηκε στην Αγγλία,
όπου και κυκλοφόρησε σε λιθογραφίες
241 πορτρέτα.
Στον Γερμανό αξιωματικό, Καρλ Κρατσάιζεν εκτος από την προσωπογραφία
του Μακρυγιάννη, οφείλουμε τις προσωπογραφίες και άλλων σημαντικών
οπλαρχηγών του Αγώνα.
Ήρθε ως εθελοντής το 1826 στην Ελλάδα και πήρε μέρος σε μάχες, όπως
την πολιορκία των Αθηνών και την πολιορκία της Ακρόπολης.
Ήταν επίσης παρών στην Γ’ Εθνοσυνέλευση και συνολικά φιλοτέχνησε 19
πορτραίτα, με μολύβι σε χαρτί.
Ο Βέλγος διπλωμάτης Benjamin
Mary έφτασε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1839 με αποστολή τη σύναψη
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο
χωρών.

Λουντοβίκο Λιπαρίνι: «O Θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη»
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Εζησε στη μετεπαναστατική Ελλάδα
σχεδόν πέντε χρόνια και αν σε αυτό
το διάστημα φιλοτέχνησε εκατοντάδες
προσωπογραφίες αγωνιστών, ιερωμένων, πολιτικών, αλλά και καθημερινών
ανθρώπων. Ικανός στο σχέδιο και εξαιρετικός φυσιογνωμιστής, ο Μαρί κατάφερε να δώσει πρόσωπο στην Ιστορία
προσφέροντάς μας ένα πλούσιο άλμπουμ «φωτογραφιών» όταν ακόμη η
φωτογραφία ήταν άγνωστη.
Είναι γεγονός, ότι με τη συμβολή των
ξένων ζωγράφων, έγινε η καταγραφή
των κυριότερων στιγμών της επανάστασης, αλλά και η ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ήρθε πολύ γρήγορα!
“Ο Λεόν Μπατίστα Αλμπέρτι, ιταλός
καλλιτέχνης και αρχιτέκτονας, στην
πραγματεία του Περί ζωγραφικής που
γράφτηκε το 1435, θεωρεί την «ιστορία» – δηλαδή τη ζωγραφική με αφηγηματικό θέμα – ως την ύψιστη μορφή

τέχνης. [...] Τα θέματα της ζωγραφικής
της «ιστορίας» περιέκλειαν αισθητοποιημένη όλη την κλίμακα των ιδανικών
του Δυτικού Πολιτισμού. Η τέχνη ήταν
η κιβωτός, όπου ο δυτικός κόσμος είχε
καταθέσει κωδικοποιημένες σε εικόνες
όλες τις αξίες του.”
Οι Ελληνες ζωγράφοι
Η ιστορική ζωγραφική και η προσωπογραφία της Επανάστασης δεσπόζουν
κατά την πρώτη περίοδο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, περίοδο κατά
την οποία αγωνιωδώς αναζητούνται η
ταυτότητά του και τα χαρακτηριστικά
σε όλες τις εκφάνσεις της ύπαρξής του.
Η τέχνη καλείται κι αυτή να παίξει τον
δικό της θεσμικό και λειτουργικό ρόλο
σε αυτήν την αναγκαιότητα, γεγονός
που διαφαίνεται “στην επείγουσα μέριμνα” του νέου κράτους, να ιδρύσει το
Σχολείο των Τεχνών (31 Δεκεμβρίου
1836), να φέρει ξένους διδασκάλους

Το «Κρυφό σχολειό» του Νικόλαου Γύζη
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και να στείλει υποτρόφους, κυρίως
στην Ακαδημία του Μονάχου.
“Η ιστορία ημών θέλει γραφή. Θέλετε την γράψει και την εμψυχώσει δια
των εικόνων σας. Οι ήρωές μας αποθνήσκουν και ματαίως οι απόγονοί μας
θέλουν ζητεί επιπνοίας ηρωισμού και
φιλοπατρίας εις το ήθος των...” Αυτά
τα λόγια απευθύνει ο Ιωάννης Κωλέττης προς τους αδερφούς Γεώργιο και
Φίλιππο Μαργαρίτη, δύο από τους
βασικούς εκπροσώπους της ζωγραφικής της Επανάστασης, υποδηλώνοντας
τον ιδεολογικό ρόλο που η ιστορική
ζωγραφική του νεόδμητου κράτους
όφειλε να παίξει. Ακούγεται λίγο…
“στρατευμένο”, αυτό όμως ήταν και
στην πραγματικότητα.
Από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα
του Γεωργίου Μαργαρίτη είναι ο πίνακας με τον τίτλο “Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ορμά έφιππος προς την Ακρόπολη”, λάδι σε μουσαμά, με διαστάσεις

94 χ 117 εκ., που φιλοξενείται στη Συλλογή του Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη.
Στην ίδια συλλογή συμπεριλαμβάνεται και ο πίνακας του Διονυσίου Τσόκου, με τίτλο “Η φυγή από την Πάργα”,
έργο του 1847, σε μικρότερο μέγεθος,
διαστάσεων 37 Χ 47 εκ. Και ο “Κωνσταντίνος Κανάρης”, μια προσωπογραφία του Έλληνα ναυάρχου των θρυλικών Ψαρών.
Τα περισσότερα ωστόσο δείγματα του είδους φέρουν την υπογραφή
του ζωράφου Θεόδωρου Βρυζάκη,
που θεωρείται και ο βασικότερος εκπρόσωπος της ιστορικής ζωγραφικής
του απελευθερωτικού αγώνα. Ο Βρυζάκης, γιος θύματος του Αγώνα, ήταν
ο πρώτος υπότροφος που εστάλη για
σπουδές στην Ακαδημία του Μονάχου.
Οι επιρροές των Γερμανών δασκάλων
του εξάλλου, εκπροσώπων του γερμανικού ρομαντικού φιλελληνισμού, είναι
διακριτές σε όλα του τα έργα. Κάποιοι

Η ορκωμοσία των αγωνιστών
του Θεόδωρου Βρυζάκη

Πυρπόλυση τουρκικής ναυαρχίδας
του Νικηφόρου Λύτρα
30

από τους πιο αντιπροσωπευτικούς του
πίνακες είναι: “Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης”, “Η έξοδος του Μεσολογγίου”,
“Αποχαιρετισμός στο Σούνιο”, “Προσωπογραφία Αναγνωστόπουλου”, “Στα
στενά των Δερβενακίων”, “Δυο πολεμιστές”, “Η Ελλάς ευγνωμονούσα” κ.ά.
Χαρακτηριστικό των έργων του Βρυζάκη είναι το “μνημειακό τους μέγεθος”,
έργα δηλαδή μεγάλων διαστάσεων επιβλητικού ύφους, προορισμένα να κοσμήσουν δημόσια κτήρια, τα ανάκτορα
και γενικότερα τους επίσημους χώρους
της Αθήνας, που εκείνη την εποχή βρισκόταν σε οργασμό ανοικοδόμησης.
Οι Νικηφόρος Λύτρας και Νικόλαος Γύζης, ζωγράφοι της ώριμης Σχολής
του Μονάχου, θεωρούνται εκπρόσωποι
ενός μεταγενέστερου είδους ζωγραφικής, της Ηθογραφίας. Σίγουρα πάντως,
δεν εντάσσονται στους χαρακτηρισμένους καλλιτέχνες της “ιστορικής ζωγραφικής”. Ωστόσο, τρεις δικοί τους
πίνακες με θέματα εμπνευσμένα από
τον Αγώνα είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς:
“Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη”, έργο του Λύτρα,
που βρίσκεται στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στο Μέτσοβο, “Το ψαριανό μοιρολόι”, έργου του ιδίου με θεματολογία που αντλεί από τη σφαγή στα Ψαρά,
αγορασμένο με χρήματα του κληροδοτήματος Γ. Αβέρωφ και το οικείο σε
όλους μας “Κρυφό Σχολειό” του Νικολάου Γύζη, για το οποίο περιττεύουν οι
συστάσεις, ως εικόνα τουλάχιστον.
Τη δική του, εντελώς ξεχωριστή πινελιά στη ζωγραφική του Αγώνα, έδωσε
και ο Παναγιώτης Ζωγράφος, με τα
έργα του “Πόλεμος των Βασιλικών”,
“Πόλεμος της Τριπολιτζάς”, “Μάχη και
πρώτη πολιορκία των Αθηνών” και “Η
πολιορκία των Αθηνών από τον Κιουταχή”, το πιο γνωστό του ίσως έργο, μια
υδατογραφία, που βασίζεται σε διήγη-

ση του Μακρυγιάννη.
Ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, με τη δική του ιδιαίτερη
καλλιτεχνική σφραγίδα, παρουσίασε
την επανάσταση του 1821. Υπέγραψε μια προσωπογραφία με τον τίτλο
“Αθανάσιος Διάκος”, μια ζωγραφική
απεικόνιση του θανάτου του Μάρκου
Μπότσαρη κοντά στο Καρπενήσι, έναν
εξαιρετικά χαρακτηριστικό πίνακα με
τον τίτλο “Μ. Μπότσαρης – Οδ. Ανδρούτσος – Αθ. Διάκος”, που προκρίνει το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας των τριών πολεμιστών.
Ένα είναι σίγουρο, εκτός από τους
φιλέλληνες ξένους ζωγράφους και οι
Έλληνες ζωγράφοι, με τα έργα τους τα
εμπνευσμένα από τον αγώνα, παρακίνησαν, αλλά και σόκαραν τους Ευρωπαίους για την Επανάσταση του 1821.

Αθανάσιος Διάκος
του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ
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Ποιοί είναι οι Φιλέλληνες καλλιτέχνες;
Πώς απεικόνισαν την Επανάσταση του 1821;
Γράφει η Βασιλίκα Σαριλάκη*

Τι ξέρουμε για τους Φιλέλληνες καλλιτέχνες της Επανάστασης του 1821;
Ελάχιστα πράγματα... Με έκπληξή μου
διαπίστωσα, μετά από την έρευνα που
έκανα πως όχι μόνον ήρθαν τότε στην
Ελλάδα πολλοί σημαντικοί Ευρωπαίοι
καλλιτέχνες, που απεικόνισαν τις μάχες
και τους ήρωες, αλλά πολέμησαν κιόλας
στο πλευρό των Ελλήνων ακολουθώντας
το παράδειγμα του λόρδου Βύρωνα
που πέθανε στο Μεσολόγγι! Μάλιστα,
η ιστορική μας μνήμη, βασίζεται κατά
πλειοψηφία στους Φιλέλληνες ζωγράφους καθώς στηρίζεται στις εικόνες αυτών των καλλιτεχνών, που απεικονίζουν
την επαναστατημένη Ελλάδα ! Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καθαρή εικόνα, γιατί
τότε δεν υπήρχε η φωτογραφία. Επίσης
οι οπτικές αυτές μαρτυρίες, έπαιξαν και
τον ρόλο της πολεμικής ανταπόκρισης,
επηρεάζοντας έντονα την κοινή γνώμη και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης.
Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, να δούμε ποιοί ακριβώς ήταν οι καλλιτέχνες αυτοί,
πόσο σημαντικά ήταν τα έργα τους, πως
είδαν τον αγώνα για Ελευθερία και πόση
σημασία μπορεί να έχει η θαυμάσια
αυτή λέξη, η Αλληλεγγύη...
Ο ελληνικός αγώνας εναντίον της
οθωμανικής κυριαρχίας έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο τόσο στην Ιστορία όσο
και στην πολιτική του δέκατου ένατου
αιώνα στην Ευρώπη. Είχε ισχυρό αντίκτυπο στην πολιτική και πολιτιστική
ζωή τόσο της Γερμανίας, όσο και της
Γαλλίας (κατά τη διάρκεια της παλινόρθωσης των Βουρβώνων), όπου χρησιμοποιήθηκε ως η συμβολική αιχμή του
δόρατος των φιλελεύθερων ιδεών. Ήδη

από το 1824 δημιουργούνται στην Γαλλία φιλελληνικές επιτροπές και η τέχνη
πολιτικοποιείται έντονα. Πολιτικοί και
επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, αστοί, φιλελεύθεροι, αριστοκράτες - συμπεριλαμβανομένου του LouisPhilippe - παθιάζονται με το έργο του
Byron στο Μεσολόγγι, ο Chateaubriand
αλλά και ο Βίκτωρ Ουγκώ, υποστηρίζουν τους κληρονόμους της αρχαίας
Ελλάδας εναντίον των βαρβάρων, οι
Χριστιανοί τίθενται επίσης εναντίον
των Μουσουλμάνων. Οι Φιλελεύθεροι,
αντίθετοι σε κάθε δεσποτισμό, προτρέπουν τις κυβερνήσεις που διστάζουν να
παρέμβουν επιτέλους, ενώ πρόσφυγες

Τόμας Φίλιπς, Λόρδος Βύρων
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καταφθάνουν στη Γαλλία.
Ο Φιλελληνισμός, βοήθησε σημαντικά τους Έλληνες με ποικίλους τρόπους,
τόσο με την αποστολή χρημάτων και
εθελοντών αλλά και με την πίεση που
άσκησε στις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
υπέρ των Ελλήνων. Ο ξένος Τύπος
υποστήριζε μετά από ένα διάστημα
ανοιχτά τον αγώνα. Σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις ιδρύθηκαν τα Ελληνικά
Κομιτάτα, που διοργάνωναν εράνους
υπέρ της χώρας. Πολλοί Φιλέλληνες
ήρθαν επίσης οι ίδιοι στην Ελλάδα και
πήραν μέρος στην Επανάσταση (Φαβιέρος, Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Κάρολος
Νόρμαν, Τόμας Γκόρντον κ.α.).
Το 1826, η Αγγλία και η Ρωσία παρεμβαίνουν πριν την επανένωση με τη Γαλλία
το 1827: Στις 27 Οκτωβρίου, η συμμαχία
των τριών δυνάμεων με την Ελλάδα προκαλεί στο τουρκο-αιγυπτιακό στόλο μια
σοβαρή ήττα στο Ναυαρίνο.
Το 1830, η ελληνική ανεξαρτησία
αναγνωρίζεται.
Πολλοί καλλιτέχνες, διάσημοι εκφραστές του κινήματος του Ρομαντισμού, όπως ο Delacroix, ο Gericault,
ο Horace Vernet, o Ary Scheffer, και o
David d' Angers είναι ξεκάθαρο πλέον,
ότι έβλεπαν τον αγώνα των Ελλήνων ως
μια μάχη ανάμεσα στις αντίθετες δυνάμεις του συντηρητισμού και του φιλελευθερισμού. Δεν απεικόνιζαν απλώς τα
συγκεκριμένα επεισόδια του πολέμου,
όπως την σφαγή στη Χίο ή την πτώση
του Μεσολογγίου. Αλλά οι εικόνες από
τις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων αντανακλούσαν στην
ουσία τα συνθήματα και τα επιχειρήματα της Γαλλικής φιλελεύθερης ιδέας
και είχαν απήχηση στις εφημερίδες, τις
κοινοβουλευτικές συζητήσεις, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Εκτός από τον Delacroix, πολλοί ήταν
οι γνωστοί καλλιτέχνες της εποχής, που
εμπνεύστηκαν, παρακίνησαν, αλλά και

σόκαραν τους Ευρωπαίους με τα έργα
τους για την Επανάσταση του 1821.
Δημιουργήθηκαν πολλά κινήματα πολιτών, αλλά και ευγενών, για να πιέσουν
τις κυβερνήσεις των χωρών τους να
επέμβουν για να αποκαταστήσουν την
εθνική κυριαρχία των Ελλήνων.
Ένας από τους πίνακες που έκαναν
αίσθηση στην Ευρώπη, ήταν η σφαγή
της Χίου, του Ευγένιου Ντελακρουά.
Ένας πίνακας που αργότερα αγοράστηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για 6.000
φράγκα και περιγράφει με ωμότητα τα
όσα συνέβησαν στο νησί του Αιγαίου.
Η αγριότητα των Τούρκων σοκάρει
τους Γάλλους που ζητούν την παρέμβαση της κυβέρνησής τους. Η έξοδος του
Μεσολογγίου ήταν ο δεύτερος πίνακας
του Γάλλου ζωγράφου που σοκάρει την
Ευρώπη. Η Ελλάδα συμβολίζεται μέσα
από τη μορφή της γυναίκας, που περπατά στα ερείπια του Μεσολογγίου.
Αξίζει να αναφέρουμε πως η τραγική
εξέλιξη της πολιορκίας από τους Τούρκους, σε συνδυασμό με τον θάνατο του
Λόρδου Μπάιρον στην ίδια πόλη, δύο
χρόνια πριν, αφύπνισαν σε σημαντικό
βαθμό τους συμμάχους.
Ένας άλλος Γάλλος ζωγράφος, ο Εμίλ
ντε Λανσάκ, εμπνεύστηκε από την
Έξοδο του Μεσολογγίου τον πίνακα
«Η αυτοθυσία της μάνας».
Μία από τις σημαντικότερες στιγμές
του Αγώνα, ίσως η πιο καθοριστική για
την αίσια έκβασή του, ήταν η ναυμαχία
του Ναυαρίνου, την οποία και αποτύπωσε ο Ambroise Louis Garneray, που
είχε φτάσει στην Ελλάδα το 1827.
Η Ελληνική Επανάσταση ήταν το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός του 19ου
αιώνα. Δημιούργησε ένα εκτεταμένο
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον σε όλη την
Ευρώπη και ενέπνευσε τη δημιουργία
μεγάλων έργων ζωγραφικής.
*Η Βασιλίκα Σαριλάκη είναι δημοσιογράφος, ιστορικός τέχνης, τεχνοκριτικός
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Οδοιπορικό στη Λέσβο
Λέσβος-Οδοιπορικό στον Τόπο και στον Χρόνο
Γράφει ο Μάκης Αξιώτης

Από την αρχαία Μυτιλήνη στο Ιερό
της Αρτέμιδος
Το πρώτο αυτό οδοιπορικό, στην
«Νησαία Ήπειρο», την Λέσβο, της
Ιστορίας και του πολιτιστικού χώρου,
θα οργανωθεί ανάμεσα στο Θέατρο
της Ρωμαϊκής Πόλης και στο γειτονικό,
σχεδόν, Ιερό της Θερμίας Αρτέμιδος!
Αρωγοί σ’αυτό το χωροχρονικό ταξίδι, θα είναι τα δύο μνημεία μαζί με τις
λαξευμένες εικόνες και επιγραφές, που
δημιουργήθηκαν γι’αυτά!
Βρισκόμαστε στην Μυτιλήνη της
Υστεροελληνιστικής και Ρωμαϊκής της
ακμής! Το τείχος καλύπτει πια τους δυτικούς λόφους, η «Νήσος» ενώνεται με
γέφυρες, επάνω από τον Εύριπο, που
ενώνει τα δυό της λιμάνια! Υπέροχα,
δημόσια κτήρια, όπως το Πρυτανείο,
το Ποταμώνειο, ίσως η Βόλλα την στολίζουν, μαζί με τα ιερά του Μαλλόεντος
Απόλλωνος, του Ασκληπιείου, της Κυβέλης της Αφροδίτης και της Δήμητρας-Περσεφόνης στην «κορύφαν»
του Άστεως, στον τόπο που μεγαλούργησε, αιώνες πριν η Σαπφώ! Στους δυ-

τικούς λόφους, με θέα το στενό και τα
παράλια του «Αιγιαλού των Μυτιληναίων», τον ζωτικό ανατολικό της χώρο,
βρίσκονται οι πολυτελείς επαύλεις των
εύπορων Μυτιληναίων, Ρωμαίων πολιτών, διώροφες, διακοσμημένες με
υπέροχα ψηφιδωτά και τοιχογραφίες,
κεντρικές περίστυλες αυλές με συντριβάνια (impluvium), με αποχετευτικά δίκτυα και άφθονη ύδρευση! Εκεί βρίσκεται η δεξαμενή, στην οποία το Μεγάλο
Υδραγωγείο, φέρνει από τις περιοχές
του Ολύμπου, κάθε ημέρα, 127.000 κυβικά μέτρα νερού, στην πόλη! Το μοιράζει στις βίλες, στις δημόσιες Κρήνες
(οδός Θεοφράστου), στα Νυμφαία,
στα δημόσια και ιδιωτικά λουτρά, στα
δημόσια κτήρια και Ιερά! Επίσης στα
δύο λιμάνια! Στις τρεις εξόδους της,
αναπτύσσονται για μεγάλη απόσταση
οι νεκροπόλεις της! Η οικονομική της
ακμή, στηρίζεται στον εμπορικό και
πολεμικό της στόλο και στην αντικρυνή
της Περαία! Επίσης ελέγχει μια μεγάλη
επικράτεια στο νησί, με αντίπαλο δέος,
την βορινή της γείτονα, την Μήθυμνα!

Φώτο 1

Φώτο 2
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Επάνω από αυτές τις Πολυτελείς
Επαύλεις, βρίσκεται το Θέατρο της
πόλης, στην ίδια περίωπη θέση! Δίπλα
στην δυτική πύλη, προς την Μήθυμνα!
Έργο του 3ου π.Χ. αιώνα, με κοίλο διαμέτρου 125 μέτρων και ορχήστρα 25
μέτρων, έφερε διώροφη σκηνή και χωρούσε 18.000 θεατές. Μπροστά υπήρχαν μαρμάρινοι θρόνοι για τους άρχοντες της πόλης, όπως ο Ποτάμων και
Ο Πομπήιος, που τιμήθηκε εκεί για της
απελευθέρωση της πόλης,το 62 π.Χ. ,το
θαύμασε, και έτσι κατασκευάστηκε, το
πολύ μεγαλύτερο αντίγραφο, το μεγαλύτερο θέατρο του γνωστού κόσμου,
στο Πεδίο του Αρεως της Ρώμη, το 55
π.Χ. Και στην Ρωμαϊκή Περίοδο, όπως
και σε όλή την Αυτοκρατορία, γίνονται
μεταποιήσεις στο θέατρο, οι οποίες το
μετατρέπουν σε Αρένα! Καταργούνται
τα εδώλια των πρώτων σειρών και χτίζεται τοίχος 2μ, για να προστατεύονται
οι θεατές στις θηριομαχίες. Υπάρχει
διπλή, υπόγεια έξοδος, για του Μονομάχους, διατηρείται η σκηνή και καταργείται το προσκήνιο! Αυτά μετά τον
1ο μ.Χ. αι. Τότε κατασκευάζεται ,στην
νότια πάροδο το Ιερό της Νεμέσεως,
με λίθινο έδρανο για τις προσφορές
και αναθηματικές επιγραφές ιερέων και
χορηγών. Εδώ απονέμονταν τα έπαθλα στους Μονομάχους και «τρόπον
τινά»η δικαιοσύνη! Οι μονομάχοι, οι
gladiatores, έμεναν στην πόλη με τις
οικογένειές τους. Φαίνεται όμως πως
έμεναν και στην περιοχή του Ιερού της
Άρτεμης! Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο
Μιχάλη Καραμπίνη, οι Χορηγοί, εύποροι Μυτιληναίοι, αλλά Ρωμαίοι Πολίτες, εξασφαλίζουν τους Μονομάχους
είτε «αγοράζοντας όλη την οικογένεια (δούλοι)», είτε μισθώνοντάς τους
απευθείας ή μέσω εκπαιδευτή! Διοργανώνονται ένοπλοι αγώνες μεταξύ τους,
αλλά και θηριομαχίες, όπως μαρτυρεί
επιγραφή στο Κάστρο, του 1ου μ.Χ. αι.

που αναφέρει την «μεταφορά θηρίων
από την Μυσία και την οργάνωση Θηριομαχίας», σίγουρα στην Αρένα του
Θεάτρου!
Αυτά τα «θεάματα», ήταν η Κουλτούρα της Εποχής, σ’ όλη την έκταση της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας! Μαλιστα,
στα μεγάλα Αμφιθέατρα, όπως στο
Κολοσσαίο της Ρώμης, (1ος μ.Χ. αι. με
70.000 θεατές!) με την διοχέτευση νερού, απολάμβαναν και μίνι ναυμαχίες!
Το ίδιο γινόταν και στο Αμφιθέατρο
της Ρωμαικής Περγάμου, όπου εργαζόταν και σαν ιατρός στις μονομαχίες, ο
πασίγνωστος Γαληνός!
Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, με τις
αθάνατες Ιαματικές Πηγές, ίσως από
τα Προϊστορικά χρόνια, σε μια τεράστια έκταση, γεμάτη από σκορπισμένους βωμούς και επιγραφές, λειτουργεί
το μεγάλο Ιερό της Θερμίας Αρτέμιδος, μεγαλόπρεπο, Ιωνικού ρυθμού,
με εκτεταμένες εγκαταστάσεις γύρω
του, λουτρώνων και ξενώνων, πολυτελών κτισμάτων με ψηφιδωτά δάπεδα,
οδών και αγωγών μεταφοράς του θερμού ύδατος, ένα Ιαματικό Κέντρο, πασίγνωστο στο νησί και στην απέναντι
Περαία! Η «Ευάκουος Θεά», εισακούει
τις παρακλήσεις, φτωχών και ευπόρων
πολιτών, για ανακούφιση και θεραπεία,
στους ιαματικούς λουτρώνες! Τα «σαρ
λιτζά», τα κίτρινα νερά, θεραπεύουν
μέχρι τις μέρες μας! Σίγουρα το Ιερό
υπήρχε εκεί για αρκετούς αιώνες (πρωτογεωμετρικό αγγείο στον Άγιο Κωνσταντίνο), αλλά ο αποθέτης, πιθανόν
του Ιερού, με χιλιάδες τεμάχια ειδωλίων της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής
Εποχής, μας δείχνει την πολυτέλεια και
την αίγλη του Ιαματικού Ιερού, κύρια
στην Ρωμαϊκή περίοδο! Την εποχή των
Μονομαχιών και των Θηριομαχιών της
Αρένας της Μυτιλήνης! Εκεί βρέθηκαν
και κάτι εδώλια, ίσως από «Θεατροειδή χώρο». Πιθανόν, μέσα σ’αυτόν τον
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χώρο, να γινόταν οι θυσίες, οι αγώνες
και οι τελετές, κατά την διάρκεια της
μεγάλης Πανηγύρεως, με εκφάνσεις
μυστηριακές και με την συμμετοχή μυστών! Ο διορισμένος Ιερέας της θεάς,
ήταν Ρωμαίος πολίτης ή και Λέσβιος
που είχε αυτόν τον τίτλο! Ο Πανηγυριάρχης, Αγωνοθέτης, Αρχειρέας, Λόγιος και Πρύτανις, όπως φανερώνουν τα
πολλά ενεπίγραφα βάθρα-βωμοί προς
τιμήν τους, αναλάμβανε τα πολλά έξοδα, που απαιτούσαν αυτές οι γιορτές!
Αυτοί, πολλές φορές, αναφέρονται και
με την ιδιότητα του αρχιστρατήγου, ή
στρατηγού (στρόταγοι)! Στην Λέσβο,
παρόμοιες γιορτές με χορηγούς, γίνονταν και προς τιμήν του Ερεσίου Απόλλωνος (Αναθηματική Επιγραφή της Ρωμαϊκής εποχής) και βέβαια στο «μέγα
ξύνον Τέμενος, της Αιολήιας Τριάδος»,
Ιερό των ΜΕΣΩΝ!

-Kαι τώρα η ουσία του Οδοιπορικού
στον Χρόνο!
Αυτοί οι Μονομάχοι, οι secutor,
έχουν απεικονιστεί ανάγλυφα σε αρκετές μαρμάρινες πλάκες, οι οποίες
σίγουρα απομακρύνθηκαν από τους
τόπους που ήταν εκτεθειμένοι και
εντοιχίστηκαν σε διάφορα κτίσματα!
Είναι διάσπαρτοι σ’ αυτή την περιοχή
που ερευνούμε, ανάμεσα στο ΘέατροΑρένα της Μυτιλήνης και στο Ιερό της
Αρτέμιδος! Μαζί μ’ αυτούς υπάρχουν
διάσπαρτες και οι επιγραφές, που τους
αφορούν! Το ερώτημα είναι πού δρούσαν! Μόνο στην Αρένα της Μυτιλήνης
η και στον πιθανό «θεατροειδή χώρο»
της Μεγάλης Πανηγύρεως της Θεάς;;
Όλα αυτά τα μαρμάρινα κομμάτια, είναι ορθογώνια και φέρουν στο μέσον
την παράσταση και έξεργη ταινία-γείσο
στο επάνω άκρο και μικρότερου πά36

χους, στο κάτω άκρο. Στην επάνω ταινία υπήρχε επιγραφή, ίσως με το όνομα του μονομάχου! Παρουσιάζονται
σε πλάγια μορφή, συνήθως με κράνος,
ασπίδα, κοντό χιτώνα και ίσως το όπλο
(ξίφος)! Υπάρχουν τέσσερεις, σαν διακοσμητικά, (δύο και δύο),στην πρόσοψη του μεσαίου Πύργου, του δυτικού
τμήματος του βασιλικού περίβολου,
στο άνω Κάστρο, κάτω από τα εμβλήματα των Γατελούζων! Στον ένα υπάρχει το όνομα «Ίλαρος» (το πιθανότερο)
(Φώτο 1 και 2). Στο μέσον, υπάρχει Θηριομαχία, μονομάχου με κοντό ξίφος,
με λέαινα! (Φώτο 7)
Ανάμεσα στους δύο δεξιά, υπάρχει η
δεύτερη μορφή των Θηριομαχιών, σε
μαρμάρινη πλάκα, με λέαινα να κατασπαράζει άνδρα, χωρίς στολή μονομάχου! (Φώτο 2) Μετά ερχόμαστε στον
ευρύτερο χώρο του Ιερού! Στον αυλότοιχο του Αι Νικόλα,των Πύργων της
Θερμής, υπάρχει παρόμοιο κομμάτι
με μονομάχο, τον Εισάνελο (Φώτο 3),
αλλά και ένα άλλο, με πεσμένο, άοπλο

ανδρα, μπροστά σε ταύρο, με το όνομα
Έλιξ, (Φώτο 4) Και λίγο πιο πέρα, στον
Πύργο των Πλατσή-Μεσσηνέζη, δίπλα
στην θύρα, υπάρχει ο μονομάχος Φέροψ! (Φώτο 5). Εδώ η επιγραφή είναι
καθαρή! Εντύπωση προκαλεί μια από
τις δύο μαρμαρινες πλάκες, στον νότιο τοίχο της Παναγιάς της Τρουλωτής,
λίγο βορειότερα! Παρουσιάζει άοπλο
άνδρα, να σύρεται επάνω σε δοκάρι,
που στηρίζεται σε κτίσμα και να δίνει
τροφή (κρέας) σε αρκούδα! (Φώτο 6).
Το ζώο της Θεάς!
Οι επιγραφές της εποχής αυτής, παρουσιάζουν αρκετά στοιχεία για τους
Μονομάχους! Οι δύο σπουδαιότερες
βρίσκονται στην επικράτεια του Ιερού
της Αρτέμιδος! Μια άλλη επιγραφή, δίπλα στην θύρα του Ναού της Τρουλωτής, αφορά πάλι το ίδιο ζευγάρι: «Φαμίλια μονομάχων {Μ}άρ{κου}Κλαυ{δίου}
Τρυφωνιανού νέου και αρχιερείας Ορφίας Λαιλίας Σωτίου γυναικός αυτου»
Ανήκει στον 1ο πχ αι. (IGXII.2, 447)*.
Ετσι πρέπει να υποθέσουμε, ότι ο Μο-

Φώτο 4
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νομάχος Τρυφωνιανός, έμενε με την
γυναίκα του Ορφία Λαιλία, αρχιέρεια
της Αρτέμιδος, στην περιοχή του Ιερού! Εκεί όμως τα «θεάματα» στην μεγάλη Πανήγυρη της Θεάς, στον χώρο
ενός «σταδίου», ή «ενός μικρού αμφιθεάτρου» (που δεν εντοπίστηκαν), δεν
θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν
τις επικίνδυνες «θηριομαχίες», που
απαιτούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές
της Αρένας του Θεάτρου! Και όμως
υπήρχαν Μονομάχοι, που έμεναν εδώ
και μάλιστα απεικονίζονται στην περιοχή! Χαρακτηριστική είναι και η επιγραφή, του 1ου μ.Χ., στο κάστρο, που
προαναφέραμε!
Αυτό που θέλω να παρουσιάσω σαν
συμπέρασμα, στον Χρόνο, αυτού του
οδοιπορικού είναι η Πάνδημη Πανύγηρις της Θερμίας Αρτέμιδος, που εκτός
από τους Αγώνες και τα θεάματα, που
εκτελούνταν στον χώρο του ιερού,
συμμετείχε σ’αυτήν και η Πρωτεύουσα
και προστάτιδα του Ιερού Μυτιλήνη!
Εκεί, οι Μονομάχοι όλης της Περιοχής
πρόσφεραν τα θεάματα των Μονομαχιών και των Θηριομαχιών!
Πρόβλημα αποτελούν οι σύνθετες
παραστάσεις, με τους άοπλους άνδρες, τους «θηριομάχους ή bestiarii»,
που εμπλέκονται και προσπαθούν να
αιχμαλωτίσουν άγρια ζώα (η λέαινα, ο
Ταύρος και η Αρκούδα)! Πιστεύω ότι

αυτές οι μαρμάρινες εικόνες του παρελθόντος, μας δίνουν ένα κρυφό,
δραματικό μήνυμα, θηριομαχιών ή επικίνδυνων χειρισμών άοπλων δούλων, οι
οποίοι σίγουρα ήταν πολύ τρωτοί στις
θανάσιμες επιθέσεις των άγριων ή εξαγριωμένων (ταύρος) ζώων!
Είναι μια υπόθεση εργασίας, μια διαφορετική ερμηνεία, των αρχαιολογικών
και επιγραφικών στοιχείων, που υπάρχουν διάσπαρτα στον χώρο! Πιστεύω
λοιπόν, πως στην μεγάλη Γιορτή της
Θεάς, στον χώρο του Ιερού εκτελούνταν οι αγώνες, μάλλον γυμναστικοί,
ίσως ποιητικοί, ίσως πάλης και τα θεάματα εντυπωσιασμού με πομπές, φιέστες και μικρές θυσίες με αφιερώματα!
Τότε εμφανίζονταν και τα λαξευμένα
–βάθρα των Χορηγών-Πανηγυριαρχών, με την δημόσια παρουσίαση και
το στεφάνωμα τους! Όμως πιστεύω
ότι μαζί γιόρταζε και η Μυτιλήνη και το
πλήθος παρακολουθούσε τα δρώμενα
στο Ιερό, αλλά και τους Μονομάχους
και ίσως τους άοπλους δούλους, στις
μονομαχίες και θηριομαχίες, στην Αρένα του πάλαι ποτέ θεάτρου της πόλης!
Δεκ.2020
* Ευχαριστώ για την βοήθεια της στις επιγραφές την Αρχαιολόγο-Επιγραφολόγο, Μαρία Διακουμάκου

Φώτο 6

Φώτο 7
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Τι τίτλο να βάλεις;
Γράφει η Όλγα Σταυρίδου-Δεληγιάννη

Να την λοιπόν, δεκαετίες μετά, η γενιά του 60 στο τελευταίο κομμάτι της
ζωής της!
Ούτε και οι ίδιοι πιστεύουν πώς πέρασαν τα χρόνια και βρέθηκαν στη θέση
των γονιών και των παππούδων τους. Γι
αυτό, όταν ακούνε κάποια νούμερα που
προσδιορίζουν ηλικίες μένουν κατάπληκτοι: εμάς αφορούν τα εβδομήντα
και τα ογδόντα; Κάποιο λάθος θα χει
γίνει στο μέτρημα! (Βλέπεις η ψυχή δε
γερνά, το κορμί γερνά) Δεν είναι δυνατόν, λένε. Και όμως είναι...
Ύστερα από ωριμότερη σκέψη θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό που
έφτασε ως εκεί. Το πόσο τυχεροί είναι
τούς το δείχνουν τα ονόματα κάποιων
συνομηλίκων τους που βρίσκονται σε
μια άλλη διάσταση και χαραγμένα στο
μάρμαρο μένουν να υπενθυμίζουν το
πέρασμα τους από τη γη. Την πρώτη
φορά που επισκέφθηκα, ύστερα από
χρόνια, τα κοιμητήρια της πόλης μας,
ανατρίχιασα “βρε κι αυτός χάθηκε και
δεν θα τον ξαναδώ; Κι αυτή; Πώς δεν
το πήρα είδηση;”
Κι έπειτα σκέφθηκα “Ήσουν βλέπεις
απασχολημένη με άλλα που τα νόμιζες
πιο σπουδαία και πιο σημαντικά.
Πού να σκεφτείς τους φίλους των νεανικών σου χρόνων που πέρασαν από
τη ζωή σου και έφυγαν (όπως κι εσύ
από τη δική τους ζωή) κυνηγώντας το
όνειρο τους;”
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σχημάτιζαν
ένα γερό κι απόρθητο τείχος προστασίας και σου μετάγγιζαν ζεστασιά, χαρά
κι ένα ευεργετικό αίσθημα ασφάλειας.

Τώρα αντιμετώπισε αυτό το φοβερό
κενό που υπάρχει γύρω σου και μέσα
σου, χαμένη μέσα σ ένα πλήθος ξένων
και αδιάφορων ανθρώπων της μεγαλούπολης, δίχως να σε συνδέει κάτι μ αυτούς... Να δούμε, θα σου αρέσει;
Χτες το βράδυ, ψάχνοντας για μπαταρίες στο συρτάρι του άνδρα μου,
βρήκα ένα χαρτάκι με τον ωραίο γραφικό του χαρακτήρα: “Η ζωή είναι πια
πίσω μου και η σκέψη ότι κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνω δεν έκανα,
με χτυπά στην καρδιά σα μαχαιριά”.
Παραμερίζουμε με προσπάθεια τις
δυσάρεστες σκέψεις -οι αναμνήσεις
πια δεν έχουν τη δύναμη να μας σώσουν- και προσπαθούμε να φέρουμε
κάτι σύγχρονο κι ευχάριστο στο νου...
Ποια είναι τα ευχάριστα όμως;
Ο κορωνοιός που αλωνίζει τον κόσμο σα να ναι τσιφλίκι του και δημιουργεί αισθήματα αβεβαιότητας, φόβου και
ανασφάλειας απέναντι σ’ ένα μέλλον
που προδιαγράφεται μαύρο και άραχνο, όπως όταν ξεκλειδώνεις ένα δωμάτιο από χρόνια κλειστό, μη ξέροντας
τι θα βρεις εκεί μέσα και αν βάλεις σε
κίνδυνο τη ζωή σου;
Στο σημείο αυτό, θυμάμαι τον εαυτό μου στα χρυσά νιάτα, όταν άρχισα
δουλειά στην Αρχαιολογική Υπηρεσία
σ ένα μουσείο η έφορος μου έδωσε
ένα μεγάλο κλειδί και μου είπε ν ανοίξω
την κλειστή από την Κατοχή αποθήκη,
όπου φύλαξαν τα αρχαία για να μην τα
βρουν και τα πάρουν οι Γερμανοί και να
τα καταγράψω.
Καταχαρούμενη για την... αρμοδιότη39

τα άνοιξα την πόρτα που έτριξε μ έναν
ανατριχιαστικό θόρυβο και την ίδια
ώρα ξεπετάχτηκαν εκατοντάδες μεγάλες μαύρες νυχτερίδες και αμέτρητα ποντίκια που ζούσαν τόσα χρόνια
στα σκοτάδια. Ευτυχώς, το ένστικτο μ’
έσπρωξε να πέσω στη γη σκεπάζοντας
τα μάτια μου... Αλλιώς, οι τυφλωμένες
από το φως νυχτερίδες θα τύφλωναν κι
εμένα και τα πεινασμένα ποντίκια θα με
δάγκωναν.
Κάτι άλλο είναι ότι καθημερινά η
φύση μάς τιμωρεί για τα λάθη που κάναμε καταστρέφοντας το περιβάλλον
και πιστεύοντας βλακωδώς ότι... το
αναβαθμίζαμε.
Το κλίμα εμπλουτίστηκε με θύελλες,
τυφώνες (άκου τυφώνες στις θάλασσες
μας!), καταστροφικούς σεισμούς, που
όλα αυτά τα είχαμε μόνον ακούσει.
Οι σχέσεις των ανθρώπων άλλαξαν
στο χειρότερο γιατί βγήκαν στην επιφάνεια τα πιο άσχημα ένστικτα τους,
και γυμνός, χωρίς φτιασίδια ο χειρότερος εαυτός τους με πολλά κοινά με
τα άγρια ζώα της ζούγκλας... Μένουμε
απολιθωμένοι να βλέπουμε σαν απλοί
θεατές τη δική μας ζωή, έτσι που έγινε,
τρομοκρατημένοι από την αγριάδα της.
Αυτό μάς πληγώνει βαθιά. Πέφτουν οι
μάσκες και όλα αυτά που προσπάθησαν
να επιτύχουν οι ιδρυτές των θρησκειών
και οι φιλόσοφοι αποδεικνύονται ανίσχυρα να κάνουν τον άνθρωπο αντάξιο
του ονόματος του... Ποιο παρελθόν;;;
Λάθη, λάθη, και όλο λάθη βρίσκεις...
Τίποτα σωστό; αναρωτιέσαι. Τίποτα;
Αυτός είναι ο κανόνας που ισχύει για
όλους σχεδόν. Να πιστεύει κανείς ότι
όταν ξανάρχιζε τη ζωή του θα τα έκανε
καλύτερα.
Μέσα σ’ αυτό το άσχημο κλίμα υπάρχει και το ενδοοικογενειακό. Σε τέσσερεις από τις ένδεκα φίλες μου τα παιδιά
τους, που γι’ αυτά έκαναν τα πάντα και
πρόσφεραν τον εαυτό τους ολόκληρο

για να τα κάνουν ευτυχισμένα, τους
έκοψαν και την “Καλημέρα”. Ακόμη
τώρα που εκείνοι τους έχουν ανάγκη
δίχως να τους λένε το λόγο και αφήνοντας τους να αναρωτιούνται “Γιατί”.
Ένα “Γιατί” τους τριβελίζει την καρδιά
και το μυαλό σαν πυρωμένο σίδερο.
Όσο ήταν καλά και προσέφεραν, η παρουσία τους ήταν ανεκτή (αν όχι ευχάριστη), όταν όμως τα παιδιά στάθηκαν
στα πόδια τους, τούς έβγαλαν από τη
ζωή τους.
Έτσι οι μόνες αυτές μάνες έχουν
την ίδια και χειρότερη τύχη από αυτές
που δεν παντρεύτηκαν και ζουν μόνες
τους... Ερημιά. Κενό, απόλυτο κενό...
Βλέπεις τα παιδιά δεν έφυγαν μόνα
τους. Μαζί τους πήραν το μεγαλύτερο
κομμάτι της ψυχής των μανάδων τους
που είχαν φτάσει να ζουν μέσα από
αυτά και γι αυτά...
Αυτό, καθώς και το ότι τα στηρίγματα
τους: η δουλειά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις -το μεγάλο δώρο της Αθήνας
στους κατοίκους της- χάθηκαν μαζί με
τα παιδιά τους και τις άφησαν μόνες σ
ένα σπίτι άδειο και σιωπηλό και τα θέματα υγείας της ηλικίας, τα δύσκολα οικονομικά και κυρίως το πικρό αίσθημα
ότι το όμορφο πρόσωπο της ζωής χάθηκε για πάντα απ τα μάτια τους, τις κάνουν ευαίσθητες και ευάλωτες και στις
ελάχιστες δυσκολίες και στενοχώριες.
Αυτά όμως δεν τις πείραζαν τόσο,
όσο οι προβληματικές σχέσεις με τα
παιδιά τους. Αυτές τους καίνε. Αλλιώς
είχαν φανταστεί το τελευταίο κομμάτι της ζωής τους και αλλιώς το ζούνε
τώρα: παρέα με την τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο, το computer.
Απρόσωπες μηχανές μπήκαν με το
“έτσι θέλω” στη θέση των αγαπημένων
ανθρώπων τους. Γίνεται; Να που έγινε...
Η εξήγηση βρίσκεται μέσα στην ψυχή
του καθενός αλλά την διώχνει όπωςόπως για να μην την ακούει. Έτσι όπως
40

να μου δώσει τη λύση:
Αγάπα και ξεφάντωνε και δούλεψε
και ζήσε...
Και προσηλώσου στη ζωή σαν τον
κισσό στο δέντρο
και δέσου με τη γη αυτή στρείδι στο
βράχο επάνω
και μη σε μέλει πού θα πας τα μάτια
σου όταν κλείσεις
Ζήσε,λοιπόν! Ζήσε για τη Ζωή την
ίδια!
Ένα χαμόγελό της ισοφαρίζει όλες
τις αναποδιές της.
Έχει κανείς αντίρρηση;

σπρώχνονται τα σκουπίδια κάτω απ’ το
χαλί για να μη φαίνονται.
Όταν ήμουν έφηβη σκεφτόμουν γιατί
να πεθαίνουν άνθρωποι σχετικά υγιείς
και νέοι. Τώρα έχω την απάντηση: φεύγουν με τη θέληση τους από μια ανυπαρξία για να πάνε σε μια άλλη... Δεν
έχει και μεγάλη διαφορά!
Δεν υπάρχει λοιπόν λύση; αναρωτιέμαι. Και τότε φτάνει στα αυτιά μου η
δυνατή φωνή της ποίησης του Κωστή
Παλαμά που διαπερνά το φράχτη των
χρόνων που πέρασαν- και να φανταστεί
κανείς ότι κάποτε δεν μου άρεσε!- για

Λέσβος, νησί παραμελημένο και αδικημένο
Γράφει ο Τάκης Χαραλ. Ιορδάνη ( Ph.D.)

Το νησί μας, «πλατανόφυλλο καταμεσής του πελάγους» κατά πως το εξύμνησε ο μεγάλος συμπατριώτης μας
Οδυσσέας Ελύτης, έχει όλες τα χαρακτηριστικά και ιδιότητες ενός μεγάλου
νησιού. Για να συνειδητοποιήσουμε το
μέγεθος του, αρκεί να πούμε ότι έχει
πενταπλάσια έκταση ενός νησιώτικου
κράτους, εκ των 27της Ε.Ε., της Μάλτας.
Έχει έκταση 1.630 τ.χλμ., ακτογραμμή
460 χλμ. και απόσταση χωριών απ’την
πρωτεύουσα που φθάνει ακόμη και τα
100 χλμ. (Σίγρι). Η οικονομία του είναι
αυτή του πρωτογενούς τομέα (γεωργία,
κτηνοτροφία), αφού η μεταποίηση (βιοτεχνία, βιομηχανία), αλλά και οι υπηρεσίες (τουρισμός, κ.άλ.), ουδέποτε
μπόρεσαν να αποτελέσουν κύριους
παράγοντες της, στα 108 χρόνια του
ελευθέρου εθνικού του βίου.
Ως σήμα κατατεθέν του, θα μπορούσε να έχει τον ελαιώνα του. Και αυτό
θα μπορούσε να είναι και σωστό, λαμ-

βάνοντας υπ’ όψη ότι συνεισφέρει στην
ετήσια παραγωγή λαδιού της χώρας
κατά 10% περίπου και σε απόλυτους
αριθμούς περίπου 30.000 τόννους.
Λάδι μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας
που κατά το μεγαλύτερο μέρος του
αγοράζεται χύμα από τους Ιταλούς. Αυτοί, το συσκευάζουν κατά πως ξέρουν
και το προωθούν ως Ιταλικό, στις διεθνείς αγορές, σε τιμές δεκαπλάσιες και
πάνω, της αγοράς του απ’ το νησί μας.
Βέβαια αυτά ίσχυαν ως τότε που η επάρατη παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει
τις τιμές του λαδιού στα τάρταρα. Πέρυσι, ο άσσος είχε τιμή 1,50 Ευρώ/κιλό.
Τιμή, που δεν μπορεί να καλύψει ούτε
το μεροκάματο του ραβδιστή. Έτσι
πολλοί ελαιοπαραγωγοί έχουν φθάσει
στο σημείο να μαζεύουν τόσες ελιές,
όσο να βάζουν μόνο τη σοδειά τους σε
λάδι. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο άλλοτε
χρυσοφόρος κραταιός ελαιώνας του,
σήμερα σιγά-σιγά, εγκαταλείπεται.
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Στην Ανατολική και Νότια Λέσβο εκεί
όπου επικρατούν ασβεστολιθικά πετρώματα και μάρμαρα έχουμε σχεδόν
μονοκαλλιέργια της ελιάς. Στο υπόλοιπο νησί που αναπτύσσονται ηφαιστειακές εκτάσεις ή αλουβιακές πεδιάδες,
πάντα επικρατούσε η κτηνοτροφία και
η γεωργία. Η τελευταία, ήταν η προσιδιάζουσα στην ποιότητα των εδαφών,
στη μεγάλη ηλιοφάνεια και γενικά στις
εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες
του νησιού μας.
Στις πεδιάδες και κοιλάδες της Καλλονής, Ερεσού, Αντίσσης, Σκαλοχωρίου, Σιγρίου επί χρόνια καλλιεργούνταν
καπνά, σιτηρά, βαμβάκι, αμπέλια και
άλλα.
Τα καπνά, άρχισαν να καλλιεργούνται επί Τουρκοκρατίας, αρχές του
εικοστού αιώνα και έφθασαν στο μέγιστο τους μετά τη Μικρασιατική καταστροφή όταν εξειδικευμένα χέρια απ’
τη Μικρά Ασία, αλλά και η ανάγκη για
εργασία είχε το αποτέλεσμα να καπνοκαλλιεργηθούν ακόμη και λαχανόκηποι.
Η καλλιέργειά τους γινόταν όπου υπήρχαν κατάλληλες πεδινές εκτάσεις σ’όλο το νησί. Τα καλλιεργούμενα καπνά
ήταν κυρίως τα μυρωδάτα Ανατολής,
αντίστοιχα αυτών της Μικρασίας και
κατείχαν αρίστη θέση μεταξύ αυτών,
του είδους τους. Εξάγονταν κυρίως
στην Ευρώπη (Αγγλία, Γερμανία, κ.λπ.)
απ’ όπου εκτοπίστηκαν, όταν η Τουρκία άρχισε να εξάγει μαζικές ποσότητες δικών της μυρωδάτων Ανατολής, σε
ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αυτό υπήρξε
κτύπημα μη αντιστρεπτό, κατά της Λεσβιακής καπνοκαλλιέργειας, που τελικά
σταμάτησε τη δεκαετία του ’60.
Τα σιτηρά υπήρξαν για χρόνια βασική
καλλιέργεια των κάμπων του νησιού, ειδικότερα του μεγάλου κάμπου της Καλλονής. Όμως, όταν η παραγωγικότητά
τους υπερσκελίστηκε από εκείνες της
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, κ.αλ., λόγω

της μεγάλης εκμηχάνισης, της εκεί αντιστοίχου καλλιέργειας, τα παραγόμενα
σιτηρά μας κατέστησαν μη ανταγωνιστικά, με αποτέλεσμα να σταματήσει η
σιτοκαλλιέργεια.
Η αμπελοκαλλιέργεια που ευδοκιμούσε στο νησί από την κλασική αρχαιότητα, με κρασιά περίφημα ανά την
υφήλιο, κατά τις αρχές του 20ου αιώνα
γνώρισε άνθιση. Όμως μετά τον Β' Παγκόσμιο, άρχισε να μειώνεται συνεχώς
και σήμερα αυτή έχει περιοριστεί σε
επίπεδο οικογενειακής χρήσης.
Ακόμη, στα ορεινά εδάφη της Κεντρικής, Βόρειας και Δυτικής Λέσβου αναπτύσσονται εκτεταμένες εκτάσεις αυτοφυών βαλανιδιών. Το βαλανίδι τους,
αποτελούσε, για πολλούς ιδιοκτήτες
εξαιρετική πηγή εσόδου, αφού δεν ήθελε ούτε όργωμα, ούτε κλάδεμα, ούτε
άλλης μορφής περιποίηση. Το μόνο
που χρειαζόταν ήταν το ράβδισμα,
μάζεμα, ξήρανση και προώθηση στο
έμπορο. Τούτο ως τη δεκαετία του 60,
που βρέθηκαν χημικές ουσίες, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και αντικατέστησαν
τη φυσική τανίνη των βαλανιδιών στην
κατεργασία των δερμάτων στα ταμπάκικα (το τελευταίο μεγάλο τέτοιο εργοστάσιο ήταν του Σουρλάγκα στη Γέρα).
Τότε σταμάτησε πια το μάζεμα του βαλανιδιού. Έτσι και αυτή η πηγή πλούτου
έπαψε να υπάρχει στο νησί μας.
Ο μόνος τομέας που έχει μια σταθερότητα είναι η κτηνοτροφία (προβατοτροφία) όπου το ζωικό κεφάλαιο έχει
αυξητική τάση, βασικό όμως μειονέκτημα, τη συνεχή μείωση των ποιμένων.
Η απώλεια ουσιωδών εισοδημάτων
στο νησί μας κατά την προηγηθείσα
ανάλυση, αποτέλεσε τη βασική αιτία
του «φουσκώματος» της μετανάστευσης της Λεσβιακής νεολαίας απ’ τα χωριά μας, κατά τις δεκαετίες ’50, ’60 που
συνεχίστηκε ως τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Μέσα σ’ αυτή τη τριακοντα42

της Πολιτείας παντελούς έλλειψης προσοχής και φροντίδας προς το νησί μας,
αφού ποτέ δεν στόχευε στην σ’ αυτό
πραγματοποίηση των απαιτουμένων και
δικαιουμένων δημοσίων επενδύσεων.
Τελικό συνεπακόλουθο; Οι ιδιωτικές
επενδύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, ώστε να αξιοποιηθούν οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του νησιού, να μη γίνουν ποτέ.
Είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί
ότι απ’ τα τέσσερα πρώτα Κοινοτικά
Πλαίσια Στήριξης της Ε.Ε. που αναλογικά δικαιούμασταν κονδύλια του ενός
δισ. Ευρώ, μας ήλθαν λιγότερα των 150
εκατομ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων
και των κονδυλίων του υπό κατασκευή
οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου) εκ
της αβελτηρίας, αδυναμίας, άγνοιας,
κ.άλ., των ταγών μας.
Λαμβάνεται υπ’ όψη, ότι το τρέχον
έτος (2021) είναι έτος γενικής απογραφής. Άραγε τι αποτελέσματα θα
έχουμε; Χωρίς να διαθέτω κασσάνδρειες ικανότητες, πολύ φοβούμαι ότι
τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Πέραν
της τραγικής περιπέτειας του νησιού
μας εκ του μεταναστευτικού/προσφυγικού κατά την παρελθούσα δεκαετία,
ας ληφθεί υπ’ όψη ένα καθοριστικό δεδομένο, η σ’ αυτό υπογεννητικότητα.
Τούτο το δείχνει, το ποσοστό ηλικιωμένων του νησιού μας που είναι 23,4%,
όταν για σύγκριση, της Ρόδου που παρουσιάζει συνεχώς αύξηση πληθυσμού,
είναι μόνο 14,1%.
Εύχομαι, να διαψευσθώ.

ετία, λόγω της μετανάστευσης χάθηκε
περίπου 30% του πληθυσμού του νησιού. Σε απόλυτους αριθμούς περίπου
38.000 άτομα. Βάσει των στοιχείων της
τελευταίας εθνικής απογραφής (2011)
τούτος έχει συρρικνωθεί στα 85.000
περίπου άτομα. Μάλιστα, σε σχέση
προς την απογραφή του 2001, παρουσίασε μια μεγάλη μείωση, της τάξεως
του 7%!!, όταν η αντίστοιχη μείωση του
πληθυσμού της χώρας ήταν 1,4 %. Δηλ.
του νησιού μας ήταν πενταπλάσια!!! αυτής της σε εθνική κλίμακα. Ας ληφθεί δε
υπ’ όψη ότι ένα σημαντικό μέρος του
πληθυσμού αυτού, εκτιμάται περί τα
10.000 άτομα, είναι αλλοδαποί, κυρίως
Αλβανοί (το 1991 ήταν ~ 500, το 2001~
5.000). Δηλ. ο γηγενής πληθυσμός το
2011 ήταν περίπου 75.000 άτομα, ήτοι
τόσος όσος μετά το «μεγάλο θανατικό» του 1836.
Αν λάβουμε υπ’ όψη μας, ότι στην απογραφή του 1928 ο πληθυσμός του νησιού
ήταν137.160 άτομα, σημαίνει ότι μέσα σ’
ένα αιώνα, έχασε κοντά το μισό (45%).
Κάποιος θα μπορούσε να πει, καλά,
οι κρατούντες στο νησί μας δεν έβλεπαν όλα αυτά τα χρόνια το ότι η γεωργική του παραγωγή βρισκόταν σε μόνιμη πτωτική πορεία; Τι έκαναν για να του
δώσουν προοπτική μέλλοντος; Εκ του
αποτελέσματος; Τίποτα. Τούτο φαίνεται πολύ απλά, βλέποντας ότι μετά
από ένα αιώνα και πλέον πια ελεύθερου
εθνικού βίου, οι δρόμοι του νησιού είναι αυτοί που χαράχτηκαν επί Αβδούλ
Χαμήτ του αιμοσταγούς, το λιμάνι του
είναι μόνο ένα, αυτό της Μυτιλήνης, το
αεροδρόμιό του είναι αυτό που δημιουργήθηκε επί Γερμανοκατοχής για τις
πολεμικές ανάγκες των κατακτητών, η
ηλεκτρενεργαική του κάλυψη γίνεται με
το ανεπαρκές, επί 50 χρόνια πεπαλαιωμένο εργοστάσιο στου Καλαμάρη, και
άλλα τέτοια.
Όλα αυτά οφείλονται στην εκ μέρους

*• Προέδρου του Συνδέσμου Προβληματισμού
& Παρέμβασης για την Ανάπτυξη της Λέσβου
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»,
• τ. Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων,
• τ. Πρόεδρου του Πανελληνίου Συλλ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών.
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Τα παλιά γκαρσόνια
Γράφει η Ντόρα Πολίτη

Ένα άσπρο πουκάμισο φρέσκο κολλαριστό, κι ένα μαύρο παντελόνι στην
κρεμάστρα στο καθαριστήριο, μου τα
θύμισαν όλα, έτσι στα καλά καθούμενα.
Μ’ έπαιρνε ο πατέρας μου με το ποδήλατό του απ’ το 6ο Δημοτικό κάποια
μεσημέρια και με κατέβαζε στην προκυμαία, για φαγητό στο εστιατόριο του
Ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρετανία”.
Έτσι άφαγο και μίζερο παιδί που
ήμουνα, ένα φτερό να το πάρει ο άνεμος, προσπαθούσε ο καημένος να μου
ανοίξει την όρεξη με πιο ελκυστική μαγειρική, πέρα απ’ τα... τσιγαριστά και τα
καβουρντισμένα μικρασιάτικα φαγητά
της μάνας μου.
Από τότε είχα σταματήσει να τρώω
κρέας και μέχρι τώρα το απεχθάνομαι.
Στη Μεγάλη Βρετανία όμως, ο σερβιτόρος έφερνε το μπιφτέκι δίπλα στις
τηγανιτές πατάτες με την καυτερή μουστάρδα κι ο πατέρας μου προσπαθούσε να με πείσει πως ο... κιμάς δεν είναι
κρέας. Θες η λαχταριστή μυρωδιά, θες
η παιδική αφέλεια με κατάφερναν να
φάω ίσαμε τρεις μπουκές. Όχι παραπάνω. Ύστερα ο μπαμπάς έπιανε κουβέντα με το σερβιτόρο και γω παρακολουθούσα σαν φαινόμενο το στεγνό,
αδύνατο λαιμό του που έπλεε μέσα στη
φαρδιά λαιμαριά του κολλαρισμένου
πουκάμισου. Κυρ-Γιώργη τον έλεγαν
στη γειτονιά, μα ο πατέρας μου τον φώναζε… μετρ Ζώρζ σαν τον αντάμωνε
στη Μεγάλη Βρετανία. Και σαν σύνθημα μεταξύ τους μου φαινόταν, κάτι σαν
τίτλος τιμής, που άρεσε μάλλον στον
κυρ-Γιώργη, γιατί αμέσως θαρρούσα
πως τον έβλεπα να μεταλλάσσεται.

Ίσιωνε το ξερακιανό κορμί του, τέντωνε το στενό λαιμό, τακτοποιούσε
την πετσέτα πάνω στο μπράτσο του,
και σήκωνε τα φρύδια του σαν να επρόκειτο να αναγγείλει κάτι σπουδαίο. Μα
έλεγε μόνο:
- Περάστε κύριε Κώστα. Η νεαρά θα
πάρει... ακρέατο μπιφτέκι και σήμερα;
Αμέσως έφθασε...
Το μαύρο παντελόνι, γυάλιζε στα πισινά του από την πολύ χρήση κι ήταν
φαρδύ στη μέση, που έκανε σούρα
στο καφετί λουρί. Μα ήταν καλοσιδερωμένο τουτο το φτωχό παντελόνι του
"μετρ Ζώρζ” και το πουκάμισο ατσαλάκωτο γύρω απ’ το κοκαλιάρικο ταλαιπωρημένο στέρνο. Πολύ συχνά το
θυμάμαι τούτο το γκαρσόνι, τώρα που
ούτε η σκόνη δεν θα υπάρχει πια. Θυμάμαι σαν περιμένω να εξυπηρετηθώ
στα εστιατόρια της προχειρότητας, και
τις ταβέρνες της λίγδας. Θυμάμαι όταν
κάθομαι στις καφετέριες των παιδιών
που με σερβίρουν με τα μωβ νύχια
τους και το βαριεστημένο ύφος.
Εκείνος ο κυρ-Γιώργης είχε ένα πρόσωπο μαραγκιασμένο, κάτασπρα κοντοκουρεμένα μαλλιά και κούτσενε λιγάκι.
Είχε μειλίχιο ύφος και με μάγευε ο τρόπος που περιέγραφε τα πιάτα. Αυτοσχέδιες παραλλαγές για μένα: “Η δεσποινίς
να προτιμήσει το... πουλέ μπουργκινιόν
με πατατούλες,,, ζουμερές”.
Και μόνο αυτό το “πατατούλες ζουμερές”, με ξελίγωνε και το “πουλέ
μπουργκινιόν” ή κοτόπουλο κρασάτο
ούτε που γύριζα να το δω.
Τα χρόνια πέρασαν, οι παραστάσεις
άλλαξαν. Μα όταν μπω σε “ιστορικό”
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εστιατόριο ή παμπάλαια ταβέρνα, ακόμα ψάχνω να βρώ ένα μέτρ-Ζώρζ. Που
να συμπεριφέρεται με την άνεση και την
αυθεντία του ιδιοκτήτη κι ας είναι μόνο
γκαρσόνι. Που γνωρίζει όλο το παλαιό
τυπικό, φροντίζει να επενδύει μ’ αυτό
την οικειότητα και να καθοδηγεί ο ίδιος
τον μάγειρα σαν να γνωρίζει εκείνος καλύτερα τα μυστικά της κατσαρόλας του.

Τις προάλλες, στο μοναδικό εστιατόριο στην Προκυμαία που τα γκαρσόνια
φορούν ακόμα άσπρο πουκάμισο και
μαύρο παντελόνι, νόμισα πως ξανασυνάντησα έναν τέτοιον γέροντα σαν της
ιστορίας μου.
Είχε μειλίχιο ύφος και κάτασπρα μαλλιά. Κι όταν μου έφερε το λογαριασμό,
μου φάνηκε πως κούτσαινε λιγάκι...

Το παραδοσιακό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία
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Πρόσωπα
Πρόσωπα
Μανώλης Κέλλης (Καμβυσέλλης)
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

…Ένας ακόμα Έλληνας στην κορυφή!
Ο 44χρονος Μανώλης Κέλλης (Καμβυσέλλης), Λέσβιος στην καταγωγή, είναι καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών και μέλος του Εργαστηρίου
Επιστήμης Υπολογιστών και Τεχνητής
Νοημοσύνης (CSAIL) του ΜΙΤ καθώς
και του Ινστιτούτου Broad.
Ο Μανώλης γεννήθηκε το Μάρτιο του
1977 στην Αθήνα, όπου έζησε μέχρι τα
12 του χρόνια. Ως το 1989 η οικογένεια
του Γιάννη και της Άννας Καμβυσέλη
ζούσε στο κέντρο της Αθήνας. Αργό-

τερα όμως η οικογένειά του Μ.Κ. μετακόμισε στη Γαλλία, όπου εκείνος συνέχισε το σχολείο μέχρι τα 16 του. Στη
συνέχεια, εκείνος και τα 2 αδέλφια του
μετακόμισαν στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, όπου τελείωσαν το σχολείο και στη
συνέχεια εισήχθησαν όλοι στο ΜΙΤ!
Η οικογένεια για άλλη μια φορά μετακομίζει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Ο Μανόλης τελείωσε τις βασικές
σπουδές του στο ΜΙΤ και συνέχισε στο
ίδιο Πανεπιστήμιο αποκτώντας Master
of Engineering και Διδακτορικό στην
Υπολογιστική Συγκριτική Γενετική!
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Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια, η οικογένειά τους, περνά στο Βιβλίο Γκίνες
ως η μόνη οικογένεια που και τα τρία
παιδιά τους, ο Παναγιώτης, η Μαρία και
ο Μανώλης Κέλλης, έγιναν δεκτοί στο
ΜΙΤ της Βοστώνης με διαφορά λίγων
μηνών.
Ο Μανώλης Καμβυσέλλης ή Κέλλης
έχει βραβευθεί και από τον Πρόεδρο
των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα. Είναι τακτικός Καθηγητής Υπολογιστικής Βιολογίας στο MIT, μέλος του Broad
Institute of MIT and Harvard, μέλος
του Computer Science and Artificial
Intelligence Laboratory (CSAIL) και Διευθυντής του Κέντρου Υπολογιστικής
Βιολογίας του ΜΙΤ και όλα αυτά μόλις
λίγο πριν τα 40 του χρόνια!!
Η έρευνα του εστιάζεται στην προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του
ανθρώπινου γονιδιώματος και βασίζεται σε αλγόριθμους και τεχνικές ανάλυσης οι οποίες επιτρέπουν στη σύγκριση
του με τα γονιδιώματα άλλων ζωντανών
οργανισμών με στόχο την αναζήτηση
“εξελικτικών αποτυπωμάτων”, δηλαδή
κοινών χαρακτηριστικών στον τρόπο
με τον οποίον μια δεδομένη ακολουθία DNA εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο. Το άρθρο του “Finding Evolution’s
Signatures” αποτελεί μια σύντομη περίληψη αυτής της προσπάθειας. Για
να καταφέρει να “αποκωδικοποιήσει”
τον γρίφο του DNA εμβάθυνε την
έρευνά του σε τέσσερις περιοχές: τη
διερμηνεία του γονιδιώματος (genome
interpretation), τη ρύθμιση των γονιδίων (gene regulation), την επιγονιδιωματική (epigenomics) και την εξέλιξη του
γονιδιώματος (genome evolution).
Η έρευνα της ομάδας του οδήγησε
στην ανακάλυψη της μοναδικής «γονιδιωματικής υπογραφής» στο επίπεδο
της ολικής αναπαραγωγής του γονιδιώματος, που έλυσε πολλά από τα μυστήρια της εξέλιξης των ειδών.

Κάποιες από τις πολύ πρόσφατες
γνώσεις σχετικά με τους πολύπλοκους
μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από
σοβαρές ασθένειες τις χρωστάμε στον
Μανόλη, έναν Έλληνα επιστήμονα που
ζει και εργάζεται στη Βοστώνη, αποκρυπτογραφώντας τα μυστικά των γονιδίων μας!!
Η έρευνα του Δρ. Μανόλη Κέλλη,
η οποία υποστηρίζεται από το Εθνικό
Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH), τα
ερευνητικά προγράμματα ENCODE
και GENCODE και το National Science
Foundation, τον τοποθετεί στην ακμή
του επιστημονικού γίγνεσθαι και όλα
δείχνουν. ότι πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο επιστήμονα, που έχει
ακόμα να προσφέρει πολλά στο χώρο
της Υπολογιστικής Βιολογίας, της Γενετικής, της Εξελικτικής Βιολογίας και
κατά συνέπεια στο χώρο της Ιατρικής.
Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε
περισσότερες ανακαλύψεις της ομάδας
του στο μέλλον!
*Βοήθημα το Internet
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Το καλωσόρισμα του Γενάρη!
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Το ημερολόγιο δεν λέει ποτέ ψέματα, κι εμείς μόλις είδαμε το πρώτο
φύλλο του ν' ανεμίζει με ένα αδύνατο
«1» ζωγραφισμένο επάνω, ίδιο με κλαράκι αμυγδαλιάς, τρέξαμε όλοι μαζί και
ανοίξαμε διάπλατα πόρτες και παράθυρα με πολλά χαμόγελα να σεργιανίζουν
τριγύρω. Με σιγανή φωνή μιας πνιγμένης ανακούφισης, είπαμε:
«Επιτέλους, έφυγε και ο Δεκέμβρης,
Μακάρι να πήρε μαζί του τον πόνο, τον
φόβο και την απόγνωση του δύσκολου
χρόνου που κουβαλούσε...»
Τα παιδιά με τα τρίγωνα στα χέρια,
άρχισαν να τραγουδούν με χαρά τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς:
«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος...»
Ο Ιανουάριος ή Γενάρης είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου, και ανήκει στην
εποχή του Χειμώνα. Έχει 31 ημέρες
(εικοσιτετράωρα), και κατά μέσο όρο
χρόνο ημέρας 10 ώρες και χρόνο νύχτας 14 ώρες. Η πρώτη μέρα του μήνα
και πρώτη μέρα του χρόνου, είναι γνωστή ως Πρωτοχρονιά.
Το όνομά του το πήρε από τον Ιανό,
θεό κάθε αρχής στη Ρωμαϊκή Μυθολογία. Για τον Ιανό, διαβάζουμε:... «Ο Ιανός ήταν θεός δίμορφος, που παριστάνεται πότε με κλειδιά ή με τριακόσιες
ψήφους στο δεξί του χέρι και εξήντα
πέντε στο αριστερό, όσες οι μέρες του
ενιαυτού. Λεγόταν και «Αιωνάριος»
αντί Ιανουάριος, επειδή τον θεωρούσαν
του αιώνος πατέρα. Είχαν μάλιστα οριστεί δώδεκα πρυτάνεις να τον υμνούν
και υπήρχε δωδεκάβωμον στο ναό του,
όσοι και οι μήνες του χρόνου.»
Αλλού διαβάζουμε για τον Ιανό:
«Ένας από τους αρχαιότερους θεούς

της Ρώμης, φύλακας των πυλών της
πόλης, και επόπτης των διελεύσεων (εισόδων και εξόδων). Απεικονιζόταν ως
κεφαλή με δύο πρόσωπα, που θυμίζουν
τις δύο όψεις μιας θύρας...»
Στον Ιανουάριο ο λαός έχει δώσει
πολλές ονομασίες, όπως: Μεσοχειμώνας, επειδή είναι ο μεσαίος μήνας του
χειμώνα. Μία γνωστή παροιμία μας λέει:
«Ως τ' Άϊ-Γιαννιού τρύγονα, είναι η φούρια του χειμώνα». Άλλες ονομασίες του
Γενάρη είναι: Γενολοήτης, επειδή τότε
γεννοβολούν τα πρόβατα, Γατόμηνας,
επειδή στη διάρκειά του ζευγαρώνουν
οι γάτες, Μεγάλος μήνας ή Τρανός ή
Μεγαλομηνάς. Επίσης είναι γνωστός και
ως Κλαδευτής. Η παροιμία λέει «Γενάρη
μήνα κλάδευε, φεγγάρι μη γυρεύεις».
Ακόμα τον λένε και Γελαστό, επειδή
μας φέρνει και τις Αλκυονίδες ημέρες,
που οι άνεμοι ηρεμούν για λίγο. Όμως
τον φωνάζουν και Κρυαρίτη, γιατί οι
θερμοκρασίες του είναι πολύ χαμηλές,
αλλά και Καλαντάρη για τα πολλά κάλαντα που ακούγονται. Τέλος, ο Ιανουάριος είναι ο μήνας με το πιο λαμπερό
φεγγάρι. Ο λαός μας λέει: «Του Γενάρη
το φεγγάρι, παρά ώρα μέρα μοιάζει».
Εκτός από τα έθιμα και τις παροιμίες,
και το εορτολόγιο του Ιανουαρίου είναι
πολύ πλούσιο, αρχίζοντας με τη γιορτή
του Αγίου Βασιλείου και την Περιτομή
του Χριστού την πρώτη ημέρα του μήνα,
και τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών προς
το τέλος του μήνα (30 Ιανουαρίου).
Μέσα στον μήνα έχουμε στις 6 τη
μεγάλη γιορτή των Θεοφανείων του
Σωτήρος Χριστού, τη γιορτή του Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή στις 7, του Αγίου
Γρηγορίου στις 25, και τις γιορτές των
Μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας: του
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Αγίου Αντωνίου στις 17, και του Αγίου
Αθανασίου στις 18 Ιανουαρίου.
Για τους δύο αυτούς Αγίους διαβάζουμε:
Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ήταν ο πρώτος
ασκητής του Χριστιανισμού που θεμελίωσε τον Μοναχισμό. Το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής του, το έζησε ως ασκητής στην έρημο.
Τη βιογραφία του έγραψε στην Ελληνική ο Άγιος Αθανάσιος ο οποίος ως Επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, την έστειλε
αρχικά σε μοναχούς της Αιγύπτου. Τον
Άγιο Αντώνιο, τον ανακήρυξαν Μέγα οι
Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας.
Γεννήθηκε από πλούσιους και ευσεβείς Χριστιανούς γονείς. Ήταν μόλις 18
ετών όταν έχασε τους γονείς του και 6
μήνες μετά τον θάνατο των γονιών του,
μοίρασε όλη του την περιουσία - 300 εύφορα κτήματα στους φτωχούς, χάρισε το σπίτι του και αποσύρθηκε σ' ένα
κελί που έχτισε ο ίδιος σε ένα απομακρυσμένο μέρος και εκεί έζησε ασκητικά μακριά από υλικούς, σαρκικούς
και δαιμονικούς πειρασμούς, μόνο με
νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Μετά
από 20 χρόνια σκληρής ασκήσεως
πνευματικού αγώνα, παρουσιάστηκε για
πρώτη φορα μπροστά σε ανθρώπους.
Στους φοβερούς διωγμούς του Χριστιανισμού που οργανώθηκαν το 311
μ.Χ. την εποχή του Μαξιμιλιανού, έδωσε σκληρή μάχη κατά της ειδωλολατρείας και της απάτης. Το ίδιο έκανε
και αργότερα στην Αλεξάνδρεια, για να
καταπολεμήσει την αίρεση του Αρείου.
Ο Μέγας Αντώνιος είχε προβλέψει
με απόλυτη ακρίβεια το θάνατό του.
Πέθανε σε ηλικία 105 ετών, στις 17 Ιανουαρίου του έτους 356 μ.Χ.
Ο Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στα
τέλη του 3ου μ.Χ. αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Από πολύ νέος έδειξε την πνευματική
του κλίση. Τη Θεολογικοή του μόρφωση

την απέκτησε από τη Θεολογική Κατηχητική Σχολή στης Αλεξάνδρειας. Υπήρξε σφοδρός πολέμιος του Αρειανισμού
και ένεκα του μεγάλου ζήλου του στον
αγώνα με τον Άρειο, είχε αποκτήσει τη
φήμη του «του ανυποχώρητου μαχητή».
Σε ηλικία 33 ετών χειροτονήθηκε Επίσκοπος και εκ των υστέρων χαρακτηρίστικε Πατριάρχης. Διατέλεσε Επίσκοπος
για 46 χρόνια και αυτά τα 17 τα πέρασε
στην εξορία. Καθαιρέθηκε, καταδιώχθηκε,
και φυγαδεύτηκε στην έρημο για 6 χρόνια.
Το εξαιρετικό στην περίπτωση του
Αγίου Αθανασίου, είναι το πλούσιο συγγραφικό του έργο, παρά τις μεγάλες διώξεις και εξορίες που αντιμετώπισε. Για
το έργο του δογματικό και απολογητικό,
καθώς και για τις Επιστολές του, ονομάστηκες «Στύλος της Ορθοδοξίας». Δεν
σώθηκαν όλα τα έργα του, και από τα
διασωθέντα πολλά νοθεύτηκαν από τους
αιρετικούς σ' αυτόν χωρίς να είναι γνήσια.
Στη Λαογραφία μας, βρίσκουμε το
όνομα Αθανάσιος να έχει παρετυμολογηθεί, δηλαδή, να έχει εσφαλμένη ετυμολογία, με τη λέξη «θάνατος» και γι'
αυτό σε πολλά κοιμητήρια υπάρχει συχνά ναός αφιερωμένος στη μνήμη του.
Στη Μεσσηνία λένε: «Τ' άγιο Θανασού, το 'χονε κακό και κάνονε αρχή. Οι
γυναίκες δε ζυμώνουνε, δεν πλένουνε,
γιατί φοβούνται το θάνατο...»
Ο Άγιος Αθανάσιος πέθανε στις 2
Μαΐου του 373 μ.Χ. Γιορτάζεται δύο
φορές τον χρόνο: στις 2 Μαΐου, αλλά
και στις 18 Ιανουαρίου. Για τη δεύτερη
ημερομηνία, δεν είναι γνωστός ο λόγος. Πιθανόν, λέγεται, για να δειχθεί η
πνευματική του εξάρτηση από τον Άγιο
Αντώνιο, που γιορτάζει στις 17 Ιανουαρίου, δηλαδή μία ημέρα πριν.
Ο Φετινός Ιανουάριος που άνοιξε την
πόρτα μας, βρήκε την ανθρωπότητα
μπερδεμένη στην αγωνία της εποχής,
να περιπλανιέται στην επικίνδυνη έρημο που έφερε μαζί του ο κορωνοϊός.
49

Ήρθανε τα Φώτα και οι Φωτισμοί... Σφηνάρι.
Γράφει ο Γιώργος Καμβυσέλλης

Ξέρεις, τα πλούτη μας έπαε στο Σφηναράκι είναι λίγα, αλλά σπουδαία και για
να ξεκαθαρίσω ευτύς τη θέση μου, σου
εμπιστεύομαι φίλε μου και συμπατριώτη πως δεν είναι οι δραχμές τότε, μηδέ
και τα ευρώ σήμερα. Όοχι! Το μεγάλο αγαθό μας, είναι πως αφήνουμε το
ρολόι μας σε μια μπάντα και μετά το
ψάχνουμε, κι ακόμα, πως ξεχνάμε να
γυρίσουμε σελίδα στον ημεροδείχτη,
που συνήθως δεν έχουμε. Και τούτα,
όχι επειδή είμαστε αφηρημένοι, αν και
δεν αρνούμαι τούτο το Θεϊκό δώρισμα,
αλλά γιατί έχουμε την τρυφηλότητα να
μας περισσεύει ο χρόνος και να μην
ήμαστε εθισμένοι σ’ αυτά τα είδη πολυτελείας. Στο κάτω-κάτω όλο και κάποιος κόκορας υπάρχει. Μα κι ο ήλιος
σταθερός στο καθημερινό του δρομολόγιο μας ενημερώνει. Τώρα εσύ ο πολυάσχολος στην πολιτεία, ή με ζηλεύεις, ή με κοροϊδεύεις. Το αποτέλεσμα
είναι το ίδιο.
Γι αυτό, εκείνο το πρωινό του 1980,
μεσοβδόμαδα ήτανε, αξέχαστα, πολύ
κρύο, την ώρα που ξεπατώναμε κάτι
ασκολύμπρους σε μιαν άκρα του χωραφιού μας και ήμασταν έτοιμοι να
πετάξουμε τούτα τα, κατά τη γνώμη
μας, γαϊδουράγκαθα, ασθμαίνοντας ο
γείτονας, ο συχωρεμένος ο Μανόλης,
πτυχιούχος αντάρτης και ανιχνευτής
ασκολύμπρων, μανιταριών και σταμναγκαθιού μαζί και «έρωντα»1 στα κατσάβραχα, έμπηξε φωνή δυνατή.
«Μη τους πετάτε! Είναι το καλλίτερο
χορταρικό. Η ρίζα τους...», είπε, μας
έκανε φροντιστήριο για την αξία και

τον τρόπο καθαρίσματος και μαγειρέματος των, κι έφυγε φχαριστημένος.
Κείνη την ώρα, που λέτε, ακουστήκανε σουρσίματα στα κλαδιά δίπλα,
σειόνταν οι κορφές των καλαμιώνε και
μια μαύρη σκιά άρχισε να ξεπροβαίνει ανάμεσα καλάμια, πλατανόφυλλα
και δυο σκίνους, εκεί, πιο πάνω απ’ το
σπίτι μας, προς το μονοπάτι που βγάζει στο χωριό. Ανάμεσα τα βάτα και τα
μικρομέγαλα δέντρα, θαρρείς και ξεπετιούνταν περιστέρια, χελιδόνια κι αγγελούδια ασπροφορεμένα, όταν στήσαμε
αυτί, κι απαλή μα αντρίκια, ωσάν του
βοσκού ή των Μάγων, ξεχύνονταν προς
τα ουράνια η ψαλμωδία.

ξουμε ως το σπίτι να αλλάξουμε για να
υποδεχτούμε το αγιασμένο νερό, μα ο
παπά Γιάννης ο Σχέτης, μαθημένος σε
τέτοια κακοτόπια, που λένε πως έκανε
και μικροκτηνοτρόφος κι έπιανε αίγες
φουργιάρικες, ως να παίξουμε το βλέφαρο, είχε δρασκελίσει φράχτη και
πέτρες μονοστιγμίς, ήταν δίπλα μας
και μας έραινε με το βασιλικό. Μπήκαμε στο κονάκι μας που ακόμα ήτανε
τέσσερεις τοίχοι, ένα ξύλινο Ησιόδειο
άροτρο για διακόσμηση και το τζάκι
αναμμένο, ράντισε παντού, έψελνε το
τροπάρι του Άι Γιαννιού του Βαφτιστή,
βόηθαγε κι η γυναίκα μου, παπαδοκόρη
δα και ψαλταδερφή, φιλήσαμε το σταυρό και το χέρι του που σήμερα αντί
κατσικίλα μύριζε ανθόνερο και σμύρνα,
του ζητήσαμε να τον τρατάρουμε καφέ,
να αποκουραστεί, μα κείνος αρνήθηκε.
«Σε τρία χωριά με περιμένουν. Κάμπο, Σφηνάρι, Μελισσιά, πάνω από είκοσι χιλιόμετρα με τα πόδια, δεν προ-

λαβαίνω», είπε και τον είδαμε με το
τριμμένο ράσο, το πετραχήλι να λάμπει
μαζί κι η όψη του που επιτελούσε θεόπεμπτο έργο να τον αρπά ο αγέρας και
να χάνεται στα θαμνόδεντρα.
Γιατί ένοιωθε με έντονο θρησκευτικό
οίστρο το καθήκον του.
«Δεν είναι καθήκον, ούτε δουλειά.
Λειτούργημα είναι, όπως το παραλάβαμε απ’ τους προκατόχους μας», μου
είπε σχεδόν αγριεμένος σαν ξεστόμισα
τούτη τη λέξη.
Ξημερώματα, βρεθήκαμε στη λιγόκοσμη εκκλησιά των Αγίων Αποστόλων
για μια όμορφη λειτουργιά και τον Μεγάλο Αγιασμό που, λένε, ισάξιος της
Αγίας Κοινωνίας είναι και τον ταπεινό
λευίτη παπά Γιάννη να αστράφτει από
θεία χάρη.
Δίκταμο
Ορειχάλκινο δοχείο που βάζει ο παπάς τον
αγιασμό.
1
2

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε,
η της Τριάδος εφανερώθει προσκύνηση

Θυμηθήκαμε τι μέρα ήτανε, μια ανατριχίλα μας κυρίεψε, κι η ψυχή μας φτερούγισε στον αγιασμένο ποταμό, με
τον ασκητικό Αϊ Γιάννη να περιλούζει
το Χριστό, εις το όνομα του Πατρός...
Κάτι δηλαδή σαν τον παπά Γιάννη το Μελισσιανό που ξεπρόβαλε, με την κατάμαυρη, ατζιδερή γενειάδα του, μουστάκι
πυκνότριχο και μαλλί κορακίσιο. Μοναχός του ήτανε, αψηλά, μη μπλέξει σε κανένα κλαδί, το ζωστικό είχε δεμένο, ένα
ορειχάλκινο σιγλί2 βάστα στο ζερβί και
μια χούφτα βασιλικό μουσκεμένο μαζί
και το σταυρό στο δεξί του χέρι. Κι όλο
να ψέλνει του Ιορδάνη το τροπάρι.
Η έκπληξή και η χαρά μας ανείπωτες,
πετάξαμε σκαπέτια κι ασκολύμπρους,
βγάλαμε χώματα και λάσπες από χέρια,
ρούχα και ποδήματα, κάναμε να τρέ50
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Ζωή και Πεπρωμένο

Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές

κόντρα στης αμφισβήτησης τα
οριοθετημένα χρόνια.

Ω! μήλον της έριδος Βρισηίδα
δύσμοιρη καλλιπάρεια τόσων δεινών
οι νοσταλγοί της πάτριας σου Άκρας
Βρίσας
χαιρετούν την συνάντηση μας

Θυμήσου που βρεθήκαμε μονάχοι οι
δυο στο κύμα
κι όταν τα μάτια μου, ίδιες σταγόνες,
χάθηκαν στα δικά σου
άνοιξ' η θάλασσα ρωγμή αθέατη στους
άλλους
κι' έκρυψε στο βάθος της αβύσσου της
εσένα, εμένα... ένα!

Ω! Μάκαρ Συ της γενέτειρας μου
Συ πρέπει αίνος Συ πρέπει δόξα
δέξου τις όποιες ανομίες μου
στην πυρά του θυσιαστηρίου σου

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

				

Πήγα περίπατο μέσα στη νύχτα,
είχε βρέξει και το χώμα μύριζε όμορφα.
Σε σκέφθηκα, θυμήθηκα δικές σου όμορφες μυρουδιές.
Στο βάθος η θάλασσα ακουγόταν φουρτουνιασμένη,
σε σκέφθηκα, θυμήθηκα φουρτούνες που περάσαμε μαζί.

Θυμήσου εκείνο το Καλοκαίρι
στη θάλασσα.
Σήμερα εκείνη μένει ίδια,
ανέγγιχτη, γλυκιά.

Ω! θύμηση νεανικών ερώτων
πάρε με στην πυρά της αγκάλης σου
σιγοψιθύρισε γλυκά
τραγούδι στα "μαρμαρένια αλώνια"
Ω! μορφή ρακεμικής μου ύπαρξης
λίκνισε την αιώρα του πεπρωμένου μου
στην πυρά της αιωνιότητας,
στο λυκόφως της ύπαρξης μας

Κι εμείς, ξεγελασμένοι ναυαγοί στους
ύφαλους του «πρέπει»
στο μεγαλείο της σιωπής χαθήκαμε,
αβοήθητοι στο κύμα...
Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Ω! Κύμα της θάλασσας
πάρε τη στάχτη μου,
απομεινάρι της πυράς
στη δροσερή αγκαλιά σου
ταξίδευσε με μακριά στα πέλαγα,
μαζί σου!

Τέσσερα ερωτικά βότσαλα

Κωνσταντίνος Κώστας

Στον ουρανό τ’ αστέρια παίζανε με τα σύννεφα,

1. Κι ενώ είχα ορκιστεί
να σε ξεχάσω
με τιμώρησε ο Θεός
για το παράπτωμα μου:
ξημερώνει!

σε σκέφθηκα, θυμήθηκα ότι όταν είμασταν αγαπημένοι
και παίζαμε μαζί κερδίζαμε όλους τους αγώνες.
Περπάτησα πολύ μέσα στην ήσυχη νύχτα.
Ήταν τόσο όμορφα.
Σε σκέφθηκα, η νύχτα πάντα φέρνει ερωτικές επιθυμίες.
		
Απόστολος Π. Γρημάνης (1926-)
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Ερωτικό
Για την ημέρα της αγάπης 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2. Μια νέα γεωγραφία
συλλαβίζουνε τα όνειρα
και καταργούνται τα όρια
και διαλύονται τα σύννεφα
κι υπερωρίες δουλεύουν τώρα
τα λιοτρίβια των χειλιών σου!

Θυμήσου εκείνο το Καλοκαίρι στη
θάλασσα
που ίδρωναν τα βότσαλα στις ανασαμιές
των κυμάτων
κι ο ήλιος έλουζε την αρχή με σκούρο
χρυσαφί
κι έταζε την αιωνιότητα στο εύθραυστο
αύριο...

3. Κι έμπαινε μέσα μου
η θάλασσα
στάλλαζε αρμύρα
το φιλί σου...

Θυμήσου τα ίχνη απ΄τα πατήματα της
αγάπης στην άμμο
και τον ξέφρενο εκείνον χορό της
ανέμελης στιγμής
κόντρα στου θυμωμένου αγέρα την
ανήσυχη ορμή,

4. Είναι κάποιες ώρες και στιγμές
που ‘ρχονται τα πάνω - κάτω
και κυρτώνουν τα βουνά
και λυγίζουνε τα σύννεφα
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Τώρα
Συνοδοιπορούν με το λυράρη της
Αγάπης.
Εδώ
Η ελπίδα κατοικεί.
Στην εγκαρτέρηση
Πάνω στα δάχτυλά του ήλιου.
Σιγείται...
Η ζωή περνά
ψιθύριζε ο άνεμος...

και μακροβούτια κάνει ο ουρανός
κάτι τέτοιες ώρες και στιγμές
είναι που σε θυμίζουν
και χρυσίζούνε τα στάχυα
κι ασημίζουν οι ελιές
κι αδικαιολόγητος ο πλουτισμός
εντός μου!
Δημήτρης Καραμβάλης

Μαριάννα Βλάχου - Καράμβαλη

Ανταπόδοση
Στη μάνα μου

Δένεις τον ομφάλιο λώρο, εκ νέου,
μαζί της
κι αντιστρέφεις τους πόλους:
Τώρα δίνεις εσύ τη ζωή,
τη δική της ζωή,
που την έχεις “εν σπέρματι” μέσα σου.

Του χρόνου η γαλέρα

Καλοτάξιδος χρόνε, π’ άρχισες ξανά
Τoν άνεμο θα σκίζεις, στο γιαλό θα
προχωράς
Πλώρα έχεις βάλει να φτάσεις μακριά
Ψάξε το γέλιο νά βρεις και τις ρίζες της
χαράς.

Ο χρόνος σ’ εγκαταλείπει
και γίνεσαι τρισδιάστατη.
Κοιτάζεις την πόλη απ’ το παράθυρο
να κυλάει, πολύβουο
ποτάμι, στα πόδια σου,
και να μένεις εσύ ριζωμένη,
σα δεντράκι στην όχθη του...

Του χρόνου η γαλέρα, άνοιξε πανιά
Γι’ άγνωστα μέρη, λιμάνια και νερά
Μανιασμένες θάλασσες, τα κύματα
βουνά
Μ’ συ θα τα δαμάσεις, όσο κι’ αν είναι
φοβερά.

Το φεγγάρι γεμίζει τον ουρανό,
κορνίζαρεται στο παράθυρο,
τρεμοπαίζει στα βλέφαρά της.
Και συ, μέρα και νύχτα
καρφωμένη στο πλάι της
την τυλίγεις με την αγρυπνία σου
μη σου φύγει…

Θέρετρο το ταξίδι να γίνει της χαράς
Να φτερώνει η ελπίδα, να τρανώνουν
τα καλά
Χωρίς φειδώ, μ’ αγάπη να μοιράζεις τ’
αγαθά
Και τον ανθρώπινο πόνο να πνίξεις στα
βαθιά.

Αγγελική Σαραντάκου

Καλοτάξιδη να ‘σαι, του χρόνου βρε
γαλέρα
Της φύσης τη σοφία, ευλαβικά να τη
φιλάς
Νύχτα, μέρα ευθυμία και υγεία να
γεννάς
Και άσωτη ευτυχία, απλόχερα να τις
σκορπάς.

Η ζωή

Θραύσματα της νύχτας
Τα όνειρα.
Σπαράγματα παλιών σωμάτων
Αιωρούμενα άστρα
Απ’ των μικρών αγγέλων
Τις παιδικές μας οι γειτονιές.

Ε.Π. Καραβασίλης
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Μάκης Αξιώτης
«Της πόλης 25 και καλλικάντζαροι»

Ξέπλενε όλη τη νύχτα
Τις στάχτες
Το πρωί απελπισμένη
Προτίμησε να μείνει
Στο σύννεφο
Τόσες στάχτες
Και πόσο κολλημένες
Στις πλάτες
Των ανθρώπων…»

Τέλος του 2020 κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του πολυγραφότατου γιατρού,
συγγραφέα, ερευνητή,
του δικού μας συνεργάτη, Μάκη Αξιώτη, με
τίτλο «Της πόλης 25 και
καλλικάντζαροι».
25 ποιήματα και ένα ακόμη… οι «Καλλικάντζαροι», το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει ένα «μικρό μανιφέστο», και
κοσμούσε το αγαπημένο στέκι του, το
«Μουσικό καφενείο», το οποίο έχει
αποχωριστεί τώρα, λόγω της πανδημίας.
Τίτλος κάθε ποιήματος ο αριθμός
της σειράς του. Εικοσιπέντε ποιήματα.
25 βήματα ουσιαστικά στους δρόμους
της πόλης. Στην καθημερινότητα, στους
ήχους, τα χρώματα όπως τα αντιλαμβάνεται ο ποιητής, ο οποίος με τον δικό
του ξεχωριστό τρόπο μας παίρνει μαζί
του σε αυτή τη διαφορετική διαδρομή
της ζωής στην πόλη.
Στο ποίημα 25 περιγράφει με γλαφυρό τρόπο μια φωτιά στη Μόρια. Μια
από τις φωτιές που είχαν συνδεθεί όλα
αυτά τα χρόνια με τη λειτουργία του διαβόητου ΚΥΤ. Μέσα από τις περιγραφές του, ο αναγνώστης μεταφέρεται
και στην τελευταία φωτιά, που σημειώθηκε τη χρονιά που πέρασε και σήμανε και το τέλος της λειτουργίας του
καταυλισμού.
«Γκρίζο στο κόκκινο
Η βροχή

Πολύ όμορφο το εξώφυλλο. Χαρούμενο, ανάλαφρο, απλό, που αντικατοπτρίζει απόλυτα το περιεχόμενο και
ζωγράφισε ο ίδιος ο Μάκης Αξιώτης,
ο οποίος εντυπωσιάζει με το κυβιστικό
στιλ, που δεν μας έχει συνηθίσει στη
ζωγραφική του.
Πέλη Γιακουμή (Νέα της Λέσβου)

Παναγιώτης Σκορδάς
«Λεσβιακό Ημερολόγιο 2021»
Γράμματα-Τέχνες-Πολιτισμός
Εκδόσεις Μύθος, σελ. 416
Tο «Λεσβιακό Ημερολόγιο. Γράμματα-Τέχνες-Πολιτισμός» του
Παναγιώτη Σκορδά με
τον παρόντα τόμο μπήκε στην δεύτερη δεκαετία της ζωής του και
της παρουσίας του στα
Λεσβιακά γράμματα.
Το Λ.Η 2021 κοσμεί στο εξώφυλλο
μία φωτογραφία της Τζέλης Χατζηδημητρίου. Πολυσέλιδο αφιέρωμα στο
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έργο της πολύ γνωστής φωτογράφου
και κινηματογραφίστριας βρίσκουμε στις
μέσα σελίδες με τον τίτλο «Η Λέσβος
της Τζέλης Χατζηδημητρίου ». Γράφει
για αυτήν ο Μάνος Ευστρατιάδης και
παρουσιάζεται το σύνολο του έργου
της: βιβλία, λευκώματα, ταινίες, εκθέσεις,
διακρίσεις, βραβεύσεις, κά
Η ύλη του ημερολογίου μοιράζεται σε
15 ενότητες και γράφουν 45 συνεργάτες.
Στην ενότητα «Πρώτη Γραφή-Πρώτη
ανάγνωση» βρίσκουμε αφηγήματα, διηγήματα, ποιήματα του Ελπιδοφόρου
Ιντζέμπελη, του Αχιλλέα Θεοφίλου,
Τζανή Σταυράκη, της Έλλης Κουτρουλίδου-Αλτιπαρμάκη, η Μαρία Κοτοπούλη
και ο Νίκος Κωνσταντέλλης.
Στον τόμο στεγάζονται δύο αφιερώματα: στον Στρατή Αναστασέλλη και στον
Θεοφάνη Σουλακέλλη. Η Αναστασία
Αβούρη με μια μεστή και κατατοπιστική
μελέτη παρουσιάζει το εικαστικό έργο
του Στρατή Αναστασέλλη και οι Αγγελική
Οικονόμου και Στέλλα Ευαγγέλου μετέφρασαν στα ελληνικά από τα γαλλικά ένα
εξαιρετικό πολυσέλιδο κείμενο από το
βιβλίο του Γάλλου ακαδημαϊκού Μισέλ
Ντιόν με τίτλο «Ο Μισέλ Ντεόν με
τον Στρατή Αναστασέλλη στη Λέσβο».
Ανέκδοτο υλικό δημοσιεύουν ο Νίκος
Παπαδέλλης και ο Παναγιώτης Σκορδάς.
Για τον Φάνη Σουλακέλλη και το έργο
που άφησε στο χώρο της παραδοσιακής
μουσικής και της εκπαίδευσης γράφουν
πολλοί φίλοι και συνεργάτες του, όπως
ο Δημήτρης Κοφτερός, ο Νίκος Ανδρίκος, η Ευανθία Αναγνωσταρά, ο Στέφανος Φευγαλάς κ.ά.
Επίσης βρίσκουμε ένα αφιέρωμα
με τίτλο «Μέρες κορωνοϊού – Μέρες
καραντίνας. Μάρτιος-Μάιος 2020» με
φωτογραφικό υλικό του Πολύδωρα
Αναστασέλλη και κείμενα του Λευτέρη
Ζούρου, του Θόδωρου Μαραγκού, του
Νίκου Βερβενιώτη, του Γιώργου Καρτέρη, του Βαγγέλη Χατζημανώλη, του

Ξενοφώντα Μαυραγάνη.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ενότητα:
«Λαογραφικά - Μουσικά - Γλωσσικά».
Ο Γιώργος Γουγούλας παρουσιάζει τον
Γιώργο Μαλακό και τους περίφημους
χαρταετούς του, ο Νίκος Τσιριγώτης και
ο Στέφανος Φευγαλάς γράφουν για τον
πολύ γνωστό «Νυφκάτο», το γαμήλιο
τραγούδι της Λέσβου, ο Γιάννης Παπάνης δίνει «Μαθήματα εφαρμοσμένης
γλωσσολογίας για... ενηλίκους».
Ο Μάκης Αξιώτης με τον γιο του Στρατή δημοσιεύουν μια πολύ πρωτότυπη εργασία για τα «Aποτροπαϊκά Σύμβολα στη
Λαϊκή Αρχιτεκτονική» με πλουσιότατο
φωτογραφικό υλικό και ο Αριστείδης
Κυριαζής στην ενότητα «Νεότερη Ιστορία» εξιστορεί «Ένα επεισόδιο το 1880
στον Κόλπο Καλλονής μεταξύ Ελλήνων
και Ιταλών ψαράδων».
Ο Γιώργος Θεοδωρίδης πραγματεύεται το ποιητικό και το επιχειρηματικό
έργο του Τάκη Συρέλλη με ωραιότατο
φωτογραφικό υλικό από το «ΤAKE
FIVE» που σφράγισε την καλοκαιρινή
ζωή της Λέσβου τη δεκαετία του 1980, η
Ανθούλα Δανιήλ σχολιάζει ένα ανέκδοτο
κείμενο του Γιώργου Κοτζιούλα για τον
Αντώνη Πρωτοπάτση και ο Παναγιώτης
Σκορδάς μια επιστολή του Φώτη Κόντογλου με ιδιαίτερο Λεσβιακό ενδιαφέρον.
Στην ενότητα «Αρχαιολογία» η Ευαγγελία Λημναίου μάς μεταφέρει στη
Λήμνο, στην Πολιόχνη και στην Μύρινα,
δυο ακμάζοντα κέντρα της 3ης χιλιετίας
π.Χ. και στην ενότητα «Βιβλιογραφικά»
ο Θανάσης Καλαμάτας δημοσιεύει μια
πρώτη καταγραφή με τις «Αρχέτυπες
εκδόσεις της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του
Γυμνασίου Μυτιλήνης».
Ο Στρατής Δελόγκος, ο Μιχάλης Καπιωτάς και ο Γιώργος Βρασίδα Λαγουμίδης μάς δίνουν «ιστορικές μαρτυρίες...
αλλιώς», η Έλσα Εγγλεζοπούλου γράφει
για τα δέκα χρόνια του «ΟΡΙΑΣ» και
ο Παναγιώτης Τσακύρης για τα είκοσι
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χρόνια της «ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ».
Πλούσια, όπως κάθε χρόνο, η ενότητα
«Η Λέσβος, ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι
ιστορίες τους...»: Γιάννης Αγριτέλλης:
«Κινητός Κινηματογράφος “ΛΕΣΒΟΣ”»,
Σταύρος Βαλτάς: «Κασάτο παγωτό: Το
ξεγάνιασμα του κάμπου», Μυρσίνη Βαρτή – Ματαράγκα: «Μια ξερολιθιά στο
γιαλό της Αγίας Βαρβάρας Πλωμαρίου
διηγείται!». Επίσης η Λέβος μέσα από
συλλεκτικά τεκμήρια, μέσα από παλιές
φωτογραφίες και μέσα από τον χρωστήρα του Μιλτιάδη Σελίμη.
Ο τόμος κλείνει με το πενάκι του Αντώνη Κυριαζή που αποχαιρετά το 2020 και
τα βιογραφικά όλων των συντελεστών.
Το οπισθόφυλλο κοσμεί κεραμικό
πιάτο του Δημ. Ιωαν. Χατζηγιάννη. Τα
κοσμήματα είναι μετόπες από ξυλόγλυπτες κασέλες του Χαράλαμπου Δημ.
Καμαρού.
Εισαγωγικά υπάρχει το καθιερωμένο
κείμενο του Παναγιώτη Σκορδά και οι
χαιρετισμοί του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μυτιλήνης, του Περιφερειάρχη
Β. Αιγαίου, του Δημάρχου Μυτιλήνης και
του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου.
Όλος ο τόμος είναι έγχρωμος με
πλουσιότατο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό και διατίθεται μέσα σε ειδικό
τυπωμένο κουτί.
Π.Σ.

απρόσκλητος και παράξενος επισκέπτης
δίχως πόδια, αποφασίζει να ταξιδέψει
στον κόσμο μας.
Αφού πολλά απ’ τα πλάσματα του
δάσους αρνούνται να του προσφέρουν
βοήθεια, εκείνος οπλίζεται με πείσμα και
υπομονή παραμονεύοντας να ξεγελάσει
κάποιους για να τον μεταφέρουν στο
μεγάλο ταξίδι του.
Σ’ αυτό το λογοτεχνικό έργο, η συγγραφέας ενημερώνει τα παιδιά για τις
επικίνδυνες συνέπειες που επιφέρει
τούτος ο άγνωστος και τόσο επιθετικός
ιός στην υγεία όλων μας, ενώ παράλληλα
τους οξύνει τη φαντασία προτρέποντάς
τα μέσ’ από έξυπνα και δημιουργικά
παιχνίδια να τον απομακρύνουν απ’ το
περιβάλλον τους.
Δεν παραλείπει επίσης τα καλά, όπως
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
αυτή την περίοδο, την απομόνωση και τη
στέρηση της ζωντανής επικοινωνίας με
τους συμμαθητές τους, κατάσταση που
τα αναγκάζει να βρίσκονται για αρκετές
ώρες μπροστά στην ψυχρή οθόνη ενός
υπολογιστή.
Η εικονογράφηση της ζωγράφου και
γλύπτριας Μαρίας Μπεζαντάκου, της
Σχολής Καλών Τεχνών της Βαρκελώνης,
αποδίδει θαυμάσια το μουντό κλίμα και
τη μελαγχολία της εποχής.
Ένα βιβλίο καλογραμμένο και ιδιαίτερα
χρήσιμο, το οποίο, χωρίς να τρομοκρατεί τους μικρούς μας φίλους, τους
παρακινεί να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα
προστασίας που συστήνει η κυρία Επιστήμη προκειμένου να αντιμετωπιστεί
ο συγκεκριμένος ιός, καθώς και άλλα
μικρόβια, όσο γρηγορότερα γίνεται,
ώστε να επανέλθουμε ασφαλείς πλέον
στην κανονική μας ζωή
Ένας παράξενος ιός
στον κόσμο κάνει βόλτες.
Αλλά με μάσκες ευτυχώς
του κλείνουμε τις πόρτες.
Αόρατος κι αγκαθωτός

Λενέτα Στράνη
«Ο Κοβιντούλης και το Μεγάλο
Ταξίδι του»
Εκδόσεις “ ΚΟΥΚΚΙΔΑ”
Αθήνα 2020
Εικονογράφηση Μαρίας
Μπεζαντάκου
και επιμέλεια Πάνου
Αστίθα, ένα επίκαιρο
παραμύθι, πολύτιμο
για παιδιά γονείς και
δασκάλους.
Ο κοβιντούλης, ένας
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κρασιατικές πατρίδες, και προβάλλουν
τον πολιτισμό που έφεραν μαζί τους οι
πρόσφυγες της Μ. Ασίας στο νησί μας.
Μια μεγάλη σειρά έργων έφερε εις
πέρας ο σύλλογος “Το Δελφίνι” της
Σκάλας Λουτρών.
Πρώτο και σημαντικότερο και αξιόλογο έργο, είναι η δημιουργία του
“Μουσείου Μικρασιατικής Μνήμης
1922” με σκοπό την διαφύλαξη και
προβολή της μικρασιατικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο σύλλογος αυτά τα τριάντα χρόνια,
κατάφερε, με μια σειρά έργων να αλλάξει το “πρόσωπο” της Σκάλας Λουτρών,
και της ζωής των κατοίκων του.
Δενδροφυτεύσεις, κατασκευή πινακίδων σήμανσης, γήπεδο μπάσκετ, αγορά
οργάνων αθλοπαιδιών, κατασκευή θερινού αμφιθεάτρου, δημιουργία παιδικής
χαράς, ίδρυση τμημάτων κοπτικής
ραπτικής και κεντήματος.
Δημιούργησε βιβλιοθήκη με 8000 βιβλία, και πραγματοποίησε πολυάριθμες
πολιτιστικές εκδηλώσεις, όλα αυτά τα
χρόνια.
Ένας μικρός απολογισμός δραστηριοτήτων του συλλόγου, περιέχεται στον
καλαίσθητο αυτόν τόμο που είχε την
καλοσύνη ο σύλλογος “Το Δελφίνι”, να
δωρίσει στη βιβλιοθήκη της “Λεσβιακής
Παροικίας”.
“Το Δελφίνι”, ένας σύλλογος ουσιαστικής προσφοράς για τη Σκάλα Λουτρών και τη Λέσβο, αξίζει να έχει την
αμέριστη στήριξη των τοπικών αρχών,
αλλά και όλων μας, ώστε να μπορέσει
να συνεχίσει με επιτυχία το ουσιαστικό
αυτό έργο του.
Θ.Α.Π.

απέξω περιμένει.
Είναι μαζί μας εχθρικός
και ξέρει να επιμένει.
Οι μασκοφόροι αγωνιστές
στο τέλος θα νικήσουν.
Σαν δυνατοί πολεμιστές
μακριά θα τον κρατήσουν
Αν μείνει μόνος
η καρδιά του λιώνει
όπως στον ήλιο
μια μπαλίτσα χιόνι.
(Από την παρουσίαση
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

1990-2020
30 Χρόνια
Επετειακή έκδοση
του Συλλόγου “Το Δελφίνι”
Μικρασιατών της Σκάλας Λουτρών
Μυτιλήνη 2021
Το Λεύκωμα με τίτλο
“Το Δελφίνι εν τοις έργοις αυτού...”, είναι μια
καλαίσθητη έκδοση.
Ένας τόμος, διαστάσεων 23,534 εκ., με
σκληρό πλαστικοποιημένο εξώφυλλο, και
336 καλαίσθητες σελίδες, γεμάτες από
τις επί 30 ολόκληρα χρόνια ουσιαστικές
δράσεις του Συλλόγου “Το Δελφίνι”
των Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών
Λέσβου.
Ο Σύλλογος αυτός, με καθοδηγητή
και οδηγό τον εξαίρετο πρόεδρό του
Δημήτρη Παπαχρυσό, καθώς και ένα
δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο, κατάφεραν και κρατούν ζωντανές τις μνήμες
από τις χαμένες, αλλά αξέχαστες μι58

ΛΕΣΒΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ UNESCO
Θερμές Ιαματικές Πηγές
Επιμέλεια Θεοδώρου Πλατσή*

Η Ελλάδα, λόγω και του ηφαιστειογενούς εδάφους πολλών περιοχών της,
διαθέτει πληθώρα μεταλλικών και ιαματικών πηγών, άλλες από τις οποίες είναι
αξιοποιημένες και άλλες όχι. Συνολικά
έχουν καταμετρηθεί πάνω από 750 ιαματικές πηγές, από τις οποίες είναι αξιοποιημένες και επισκέψιμες περίπου
οι 150-180. Οι ιαματικές πηγές διαφοροποιούνται με βάση τα μεταλλικά και
χημικά στοιχεία και τη θερμοκρασία
του νερού, αλλά και τις λοιπές ιδιότητές του. Έτσι υπάρχουν νερά χλωρονατριούχα ή υδροχλωρονατριούχα,
όξινα, ραδιούχα, θειούχα κλπ. Με βάση
τα στοιχεία αυτά, οι ειδικοί έχουν κατατάξει τις πηγές σύμφωνα και με τις
παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυνται.
Στις μέρες μας ο Σύνδεσμος Δήμων
Ιαματικών Πηγών Ελλάδας έχει αποδυθεί σε μια συστηματική προσπάθεια για
το χαρακτηρισμό και την αδειοδότηση
(με βάση τις σύγχρονες πλέον προδιαγραφές) των ιαματικών πηγών με στόχο
την ενίσχυση του θερμαλιστικού τουρισμού στη χώρα μας.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν
από 21,5 με 16,5 εκατομμύρια χρόνια
προίκισε τη Λέσβο με σημαντικές θερμές πηγές, φυσικοί πόροι τους οποίους
εκμεταλλεύτηκαν οι άνθρωποι στο πέρασμα των χρόνων. Η θέρμανση των
νερών συνδέεται με την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που εκδηλώθηκε στην περιοχή του βορειοανατολικού
Αιγαίου λόγω καταβύθισης της Αφρικα-

νικής λιθοσφαιρικής πλάκας κάτω από
την Ευρασιατική. Καθώς η βυθιζόμενη
Αφρικανική πλάκα φτάνει σε βάθος δεκάδων χιλιομέτρων, τα πετρώματα του
ωκεάνιου πυθμένα της τήκονται. Το
ρευστό μάγμα που δημιουργείται είναι
ελαφρύτερο από τα γειτονικά υλικά της
ασθενόσφαιρας, με αποτέλεσμα να κινείται προς τα πάνω και να φτάνει στην
επιφάνεια της γης όπου και σχηματίζει
τα μεγάλα ηφαίστεια που συναντώνται
σήμερα στη Λέσβο, της Βατούσας, του
Λεπέτυμνου, της Άγρας, της Ανεμότιας
και του Μεσότοπου.
Σήμερα η καταβύθιση αυτή γίνεται
νότια της Κρήτης και τα μεγάλα ηφαίστεια της Λέσβου έχουν πλέον σιγήσει.
Όμως, μεγάλες συγκεντρώσεις θερμού
μάγματος παραμένουν σε μικρά βάθη
κάτω από τη Λέσβο. Αυτές ενεργούν
σαν τεράστιοι θερμαντήρες, ζεσταίνοντας το νερό που εισχωρεί μέσα στο
φλοιό. Όταν πλησιάσει το μαγματικό
θάλαμο, το μετεωρικό νερό θερμαίνεται. Στη συνέχεια βρίσκει διόδους δια
μέσου υπαρχόντων ρηγμάτων και ρωγμών και εξέρχεται στην επιφάνεια της
γης μέσω των θερμών πηγών. Τα νερά
κατά τη διαδρομή τους στο εσωτερικό
της γης αποκτούν τα μεταλλικά συστατικά τους στα οποία οφείλεται και η θεραπευτική τους δράση.
Στη Λέσβο οι σημαντικότερες θερμές
πηγές βρίσκονται στον Πολιχνίτο, οι
θερμότερες της Ευρώπης (η θερμοκρασία τους ξεπερνά τους 80 βαθμούς), τη
59

σταλλικών ανθρακικών πετρωμάτων, το
οποίο αποτελεί καλό ταμιευτήρα γεωθερμικών ρευστών.
Όλες οι θερμοπηγές Πολιχνίτου είναι χλωριονατριούχες. Σε σχέση με το
νερό της θάλασσας το χλωριούχο νάτριο των θερμοπηγών είναι τρεις φορές
λιγότερο. Πιστεύεται όμως ότι υπάρχει
κάποια ανάμιξη του νερού των θερμοπηγών με το θαλάσσιο νερό έως 30%
περίπου.
Τα γειτονικά πετρώματα μέσα στα
οποία αναβλύζουν οι πηγές εμφανίζονται
με χρώμα κιτρινωπό και κόκκινο, που
οφείλεται στην καθίζηση οξειδίων του
σιδήρου, όπως λειμωνίτης και αιματίτης.

Θερμή μεγάλο θερμαλιστικό κέντρο
από την περίοδο της Ρωμαϊκής εποχής,
το Λισβόρι, τον Κόλπο Γέρας (Θέρμα),
η κυρότερη σε λειτουργία θερμοπηγή
της Λέσβου, την Εφταλού, η οποία αποτελεί την πιο ραδιενεργή θεραπευτική
πηγή της Λέσβου, την Άργενο και την
Κρυφτή Παναγιά στο Πλωμάρι.
Θερμές Πηγές Πολιχνίτου
Στις θερμές πηγές του Πολιχνίτου η
θερμοκρασία του νερού φτάνει 87,6οC
και πρόκειται για τις θερμότερες πηγές
της Ευρώπης. Το ζεστό νερό που κυκλοφορεί κάτω από την επιφάνεια της
γης πλησιάζει του 400οC. Οι θερμές
πηγές Πολιχνίτου αναβλύζουν μέσα
από ιγνιμβρίτες, τα νεότερα ηφαιστειακά πετρώματα της Λέσβου.
Στην περιοχή του Πολιχνίτου απαντώνται πολλές θερμές πηγές υψηλής
παροχής κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, παρατηρείται μια έντονη
αλλά με μικρή σχετικά έκταση θερμική ανωμαλία και ένας ρηχός ορίζοντας
θερμών υδάτων (έως 92,5oC) ενώ σε μικρό βάθος εντοπίζεται υπόβαθρο κρυ-

Θερμές Πηγές Λουτρόπολης Θερμής
Η θερμή πηγή της Λουτρόπολης
Θερμής χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα για ιαματικούς σκοπούς. Η
θερμοκρασία του νερού είναι 49,9οC
και εμφανίζει πολύ αυξημένη αλατότητα η οποία οφείλεται σε ανάμιξη των
υδροθερμικών ρευστών με θαλάσσιο
νερό.
Η εκδήλωση της πηγής είναι αποτέ-

λεσμα της τομής δύο βαθιών ρηγμάτων
με διευθύνσεις ΔΒΔ – ΑΝΑ και ΒΒΔ
– ΝΝΑ τα οποία βοηθούν στην άνοδο του υπόγειου νερού από τα μεγάλα βάθη. Μίγμα όμβριου και θαλασσινού νερού κατέρχεται σε βάθος, όπου
εμπλουτίζεται σε μεταλλικά στοιχεία
και θερμαίνεται. Στη συνέχεια μέσω
των ρηγμάτων ανέρχεται σε μικρά βάθη
ή έως και την επιφάνεια όπου και αναμιγνύεται ξανά.
Όπως μαρτυρεί το όνομά της, η Θερμή Λέσβου, στις ανατολικές ακτές του
νησιού, περίπου 11 χλμ βόρεια της Μυτιλήνης, ήταν από την αρχαιότητα γνωστή
για τα ιαματικά λουτρά της. Πίσω από
το υπάρχον υδροθεραπευτήριο έχουν
γίνει ανασκαφές που έφεραν στο φως
ιερό της Θερμίας Αρτέμιδος. Οι δεξαμενές του υδροθεραπευτηρίου έχουν
πρώιμες φάσεις που φτάνουν στη βυζαντινή περίοδο. Το 1910 ο οθωμανός
διοικητής της περιοχής επένδυσε στην

ανοικοδόμηση ενός θερμαλιστικού ξενοδοχείου ευρωπαϊκών προτύπων, που
ονομάστηκε Sarlica από την κιτρινωπή
λάσπη των ιαματικών πηγών.
Η περιοχή γνώρισε μεγάλη αίγλη κατά
τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.
Σήμερα το πανέμορφο θερμαλιστικό ξενοδοχείο Σάρλιτζα καταρέει στη
Θερμή της Λέσβου
Δυστυχώς, το ξενοδοχείο, που φιλοξένησε προσωπικότητες της εποχής,
όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, παρήκμασε σταδιακά και παρά τις κατά καιρούς
εξαγγελίες δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση
για τη συντήρησή του και την επαναλειτουργία του θερμαλιστικού κέντρου.
Θερμές Πηγές Κόλπου Γέρας
Οι θερμές πηγές «Θέρμα» αναβλύζουν μέσα σε νεογενή ιζήματα που
περιλαμβάνουν στρώματα αργίλου και
ψαμμίτες. Η ανάβλυση του νερού γίνεται μέσω του μεγάλου ρήγματος με

Θερμές Πηγές Πολιχνίτου

Θερμή Πηγή Λουτρόπολης Θερμής
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διεύθυνση ΒΔ – ΝΑ που οριοθετεί την
ανατολική ακτή του κόλπου Γέρας και
εμφανίζει εντυπωσιακές κατοπτρικές
επιφάνειες. Η θερμοκρασία του νερού
είναι 39,7οC και η πηγή ορίζεται ως
χλωριονατριούχος. Στο νερό περιέχονται χλωριούχο αμμώνιο, βρωμιούχο
νάτριο, νιτρικό κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχο μαγνήσιο κ.λπ.

τόσο στην ξηρά όσο και μέσα στη θάλασσα. Το νερό που αναβλύζει στην
παραλία έχει θερμοκρασία 86οC. Πρόκειται για μια χλωρονατριούχο πηγή με
σχετικά μειωμένη περιεκτικότητα σε
ανθρακικά και μαγνήσιο και αυξημένη
περιεκτικότητα σε ασβέστιο και θειικά
σε σύγκριση με το νερό των θερμοπηγών Πολιχνίτου. Αναβλύζει μέσα από
ηφαιστειακά πετρώματα τα οποία εμφανίζουν έντονη διάρρηξη.

Θερμές Πηγές Λισβορίου
Κοντά στο ναό του Αγίου Ιωάννη και
στο χείμαρρο του Γλυφιά μέσα από
τα ηφαιστειακά κροκαλοπαγή και τους
ηφαιστειακούς τόφφους αναβλύζει το
ζεστό ιαματικό νερό με θερμοκρασία
69οC και ραδιενέργεια 2,5 Mache. Η
θερμή πηγή Λισβορίου χαρακτηρίζεται
ως χλωριονατριούχα.

Θερμές Πηγές Εφταλού
Μέσα από ανδεσιτικούς τόφφους και
κροκαλοπαγή που συνδέονται με την
έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα
του Λεπέτυμνου, κατά μήκος τεκτονικών ασυνεχειών αναβλύζει η χλωρονατριούχος ραδιενεργός θερμοπηγή της
Εφταλούς. Η θερμοκρασία του νερού
είναι 43,6οC έως 46,5οC. Εμφανίζει
αβλαβή ραδιενέργεια 14,7 Mache και
αποτελεί την πιο ραδιενεργή θεραπευτική πηγή της Λέσβου.

Θερμές Πηγές Αργένου
Η θερμοπηγή της Αργένου, γνωστή
με το όνομα «Μεγάλα Θέρμα» είναι
παραλιακή, ενώ αναβλύσεις υπάρχουν

Θερμές Πηγές Κρυφτής στο Πλωμάρι
Οι θερμές πηγές Κρυφτής χαρακτηρίζονται από την έξοδο θερμού νερού
μέσα από τα απότομα βράχια του φαραγγιού, σε πολλά σημεία του ορμίσκου
τόσο στη στεριά όσο και στη στάθμη της θάλασσας ή και υποθαλάσσια.
Πρόκειται για χλωρονατριούχες πηγές
με ιαματικές ιδιότητες. Η θερμοκρασία
του νερού που αναβλύζει στην ξηρά είναι περίπου 45οC ενώ στα σημεία που
αναβλύζει κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας, όπου τα θερμά νερά αναμιγνύονται με το νερό της θάλασσας, η
θερμοκρασία είναι περίπου 30οC.
Εντυπωσιακά είναι και τα χρώματα
των γειτονικών πετρωμάτων μέσα από
τα οποία αναβλύζουν οι πηγές καθώς
εμφανίζονται με χρώμα κιτρινωπό και
κόκκινο, που οφείλεται στην καθίζηση
οξειδίων του σιδήρου, όπως λειμωνίτης
και αιματίτης.
Η δημιουργία των θερμών πηγών
Κρυφτής συνδέεται με την παρουσία
ενός μεγάλου ρήγματος το οποίο εμφανίζει άλμα δεκάδες μέτρα. Τα επιφανειακά νερά κατεισδύουν σε μεγάλο
βάθος στο εσωτερικό της γης, θερμαί-

νονται και στη συνέχεια βρίσκοντας διέξοδο μέσα από το μεγάλο ρήγμα της
περιοχής εξέρχονται στην επιφάνεια
ως θερμές πηγές, αφού έχουν εμπλουτιστεί στο ταξίδι τους με διάφορα χημικά στοιχεία που τους δίνουν τις πολύτιμες ιαματικές τους ιδιότητες.
*Βοήθημα
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Aegean Solutions
Copyright © 2020 Γεωπάρκο Λέσβου
(Η Aegean Solutions A.E. ειδικεύεται στην τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση δεδομένων στον τομέα
του πολιτισμού και του τουρισμού, ενώ αναπτύσσει έξυπνες εφαρμογές και ιστοσελίδες για κάθε
ψηφιακή συσκευή!)
ΣΗΜ: Την ενεργοποίηση των Δήμων και του
Υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη του
θεραπευτικού τουρισμού στην χώρα μας, ειδικά τώρα που γνωρίζει άνθηση στο εξωτερικό,
επιχειρεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών
Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδος. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου επισημαίνει τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις, για να αξιοποιηθεί ο
φυσικός αυτός πλούτος, που θα έχει πολλαπλά
οφέλη για τη χώρα μας, στην προκειμένη περίπτωση και για την Λέσβο, ειδικά σ’ αυτή τη
σημερινή συγκυρία.

Θέρμα κόλπου Γέρας

Θερμή Πηγή Κρυφτής στο Πλωμάρι
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Πέθανε ο Παναγιώτης Μαργαρίτης
Πρόεδρος του συλλόγου Μυτιληναίων Καβάλας
βάλας και της Λεσβιακής Παροικίας και
μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, πόσο
τον εκτιμούσε και τον αγαπούσε όλος
ο κόσμος της Καβάλας. Χωρίς υπερβολή, ήταν ο καλύτερος οικοδεσπότης, ο
καλύτερος πρεσβευτής του νησιού μας,
στη Β. Ελλάδα.
Με τον Τάκη είχαμε γνωριμία από τα
παιδικά μας χρόνια μόλις αυτός ήρθε
στη Μυτιλήνη από το Σίγρι για να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο Α΄ Γυμνάσιο Μυτιλήνης,
Υπήρξε εξαιρετικός φίλος, λάτρης
του αγαπημένου του νησιού και ιδιαίτερα της γενέτειράς του, του Σιγρίου.
Τόσο σε μένα, όσο και σε όλους τους
φίλους και συμμαθητές που τον γνωρίσαμε, θα μας λείψει η αγνή του φιλία
και οι ωραίες στιγμές που πάντα περνούσαμε μαζί.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλη
του την οικογένεια, στους συγγενείς
και οικείους του, και σε όλους τους συνεργάτες και φίλους του στη δεύτερη
πατρίδα του, την Καβάλα, που επίσης
λάτρευε και υπεραγαπούσε.
Ας είναι ελαφρό το χώμα που σε σκέπασε, καλό σου ταξείδι, θα σε θυμόμαστε με πολύ αγάπη φίλε μας Τάκη!
Θ.Π.

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2020,
έφυγε από κοντά μας, σε ηλικία 82 ετών
ο παλιός μας συμμαθητής Τάκης Μαργαρίτης από το Α΄ Γυμνάσιο Μυτιλήνης,
φίλος καλός, εξαίρετος άνθρωπος και
επιστήμων καταξιωμένος.
Πρόεδρος επί πολλά χρόνια του συλλόγου Μυτιληνιών Καβάλας, την πόλη
που έζησε και αγάπησε και έζησε για
πολλά χρόνια.
Με μεγάλη θλίψη, πληροφορηθήκαμε
από την ανακοίνωση του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μυτιληνιών Καβάλας, τον
ξαφνικό θάνατό του.
Τον είχα συναντήσει τελευταία, ένα
καλοκαίρι, στη Μυτιλήνη και είχαμε
κουβεντιάσει για μια συνεργασία μεταξύ των συλλόγων των Μυτιληνιών Κα64

