
ψοικται ττασιν η Έδεμ 
Χριστός γενναται 

ν πριν πεσοϋσαν αναστησων εικόνα!..
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Ανιχμευοντας 
σχήματα και χρώματα 
της αγιογραφίας

Μυτιληναίων Λόγος · 
Τέχνες · 

Πολιτισμός ·

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Φ ΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο Μ ΙΛ Ο Σ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

“Ο  Θ ΕΟ Φ ΙΛ Ο Σ "

Εκδότης - Δ ιευθυντής 
Περικλής Φ. Μ αυρογ ιά ννης
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ΚάΒε δεύτερη Πανσελη
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ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 

ΤΗΣ «ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ίου  ΦΟΜ

μας έστειλε ο  φ ίλος, ια τρός κ. ΒΥΡΩΝ ΤΣΙΑΜ ΗΣ, εις μνήμην 

του αδελφού χου, ποιητή, κριτικού, Μ ΗΤΣΟΥ Ν. ΤΣΙΑΜΗ, 

πολλές σειρές εκλεκτών βιβλίων ποίησης, πεζογραφίας, δοκιμίων, 

μελετών κ .ά., από την προσωπική βιβλιοθήκη χου λεσβολάτρη 

αείμνηστου αδελφού του, ξεχωριστού μας φίλου και συνεργάτη

Μήτσου Τσιάμη. 

Η παραπάνω δωρεά βιβλίων 

εντυπωσιακά εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του ΦΟΜ.

Τον ευχαριστούμε ολόθερμα.

Ο Ποιητής Μήτσος Ν. Τσιάμης 
1919 -  2008

Για χο Δ.Σ. χου ΦΟΜ 
Ο Πρόεδρος 

Περ. Μαυρογιάννης

στους λογ/σμούς του Φ ΟΜ  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 415/296086-91 

ΑΤΕΒΑΝΚ 355.010.23139.82

Παράκληση για την ενημέρωσή μας.
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Δωρεά στη Βιβλιοθήκη του ΦΟΜ 
Ευχαριστήριο του Δ.Σ.

Θεατρικά β '
Ερασιτεχνικό Θέατρο Αιγαίου 
του Περικλή ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

"Το Ασυλο και ο  Παράδεισος της Ψυχής". 
Του Στράτου ΔΟΥΚΑΚΗ

"Ταξίδι στη Μυτιλήνη" -
Λάκης Πατταστάθης
Του Γιάννη ΜΠΑΚΟΠΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ

"Η  αγιογράφος Ελένη ΣΑΝΔΗΛΟΥ" 
του Περικλή ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

"Χριστούγεννα.
χωρίς Φώτη Κόντογλου δεν γίνεται"
Το διήγημά του "Χριστούγεννα στη Σπηλιά" 
Επιμέλεια Αθανάσιου I. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

"Σοφία Τατά" Η Μυτιληνιά Υφάντρα 
των χρωμάτων της λεσβιακής χλωρίδας

Με το φακό του Μπάμπη ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 
Μ ια  βραβευμένη φωτογραφία

"Γιάννης ΔΕΛΗΣ", ένας κήρυκας 
του πνεύματος και του αγώνα 
Του Αριστείδη ΚΑΛΑΡΓΑΛΗ

Εξώφυλλο: "Η  Γέννησις του Χριστού".
Έργο της Ελένης Σάνδηλου 

Λογότυπο: της Μ αρίας Καλλιπολίτου

Εσωτερικές Σελίδες:

Σκίτσα του Μ. Τσιάμη και 
της Σοφίας Τατά
από τον Μίλτη ΠαρασκευαΤδη σ. 2.12 
Ακουαρέλλα του Γ. Λολοσίδη σ. 5 
3  έργα της Ελένης Σάνδηλου σ. 8. 9 
2  έργα του Φώτη Κόντογλου σ. 10.11

Φωτογραφίες:
Π. Μαυρογιάννης · περιοδικό "Αυλαία".
Γ. Μπακογιαννάπουλος *  Λ. Παπαστάθης. 
X. Χατζηπαναγιώτης *  Δ. Καταλείφός 
Ε. Σάνδηλου ·  Βραβευμένη φωτό του 
Μπ. Στυλάνίδη *  Γιάννης Δελής

ΤΕΥΧΟΣ 21ο 
21 Δεκεμβρίου 2010 
Κυκλοφορεί δωρεάν 

κάθε δεύτερη Πανσέληνο

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο Μ ΙΛΟ Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
«Ο  Θεόφιλος» (1977)

Θέατρο Φ ΟΜ

Δ/νση: Τσχ. Θυρ. 68 
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ. &  Ραχ Φ ΟΜ: (+30) 22510 43533 
β-ιηαΙ: ρΙιοτη/ΙΦγαΙιοο.ΟΓ 

νννΛν.Ιοηί.ΟίΟ̂
Εκδότης - Διευθυντής -  Επιμελητής 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Φ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. 
Πρόεδρος Φ ΟΜ  
Κιν: 6977 92 29 79 

Τηλ/Ραχ: 22510 20785

Σελιδοποίηση - Εκτύπωση 
ΡΚΟ Μ Ο ΙΙΝΕ Α.Ε.

Αγ. Ειρήνης 7  ·  81100 Μυτιλήνη 
Τηλ. &  Ροχ: 22510 44054.22510 41554 

θ-πταίΙ: ρτοιποβηβ@1θ5.ίθΓίΗηβί.9Γ

Παροκολούμε οι συνεργασίες - κείμενα 
προς δημοσίευση να  είναι σύντομα 

και περιεκπκά ει δυνατόν 
σ ε ηλεκτρονικό αρχείο στο β-ιπαΗ: 

υτ!χιη-ουΙί@α»η.ίθΓΐηηβί.9Γ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του 
περιεχομένου του περιοδικού μόνο με 
ονομαστική αναφ ορά του τίτλου του

Ι55Ν: 1791-4272 
Αριθμός Αδειας ΕΛ-ΤΑ 8217
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Ε Α Τ Ρ I Κ Α β'
Ο Πβρικλής Μαυρογιάννης

γράφει για το 

Ερασιτεχνικό Θέατρο στο Αιγαίο

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεύχος (Νο 20) του «α σελάννα», επ’ ευκαιρία της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ των Ερασιτεχνικών 
Θιάσων του Αιγαίου, που φέτος έγινε στη Λέρο (30/9-10/10), σημειώσαμε ολίγες σκέψεις για το ερασιτεχνι
κό μας θέατρο στο Αιγαίο και τις "Συναντήσεις" του. Μια εντυπωσιακή, συλλογική, σοβαρή και υπεύθυνη 

δουλειά που ξεκίνησε σαν μια «ευχαριστιακή Σύναξη», το 1988, στη Μυτιλήνη, με την ενθάρρυνση, διοργάνωση, 
ηθική και υλική στήριξη του τότε Υπουργείου Αιγαίου. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, και κάθε φθινόπωρο, σε κά
ποιο από τα νησιά του Αιγαίου, συναντιούνται οι θεατρικοί Ομιλοι του Αρχιπελάγους μας, προκειμένου:

• Να παρουσιάσουν επί σκηνής τη θεατρική τους δουλειά, χωρίς "βερμπαλιστικές" προβολές ή άλλες βαρύ
γδουπες "επαγγελματικές απαιτήσεις.

• Να καταθέσουν, οι ερασιτέχνες - ηθοποιοί, το περίσσευμα της παθιασμένης για το θέατρο αγάπης τους, 
μιας αγάπης χωρίς σκοπιμότητες και ιδιοτέλειες. Και το σπουδαιότερο·

• Να φέρουν στα αιγαιοπελαγίτικα, ακριτικά νησιά μας τη "δροσάτη - φλόγα· του Θεατρικού Λόγου και Πρά
ξης, το πάθος και τα πάθη, τη "μέσα -βαθειά ψυχή" του ανθρώπινου "προσώποϋ' επί σκηνής, και ταξιδεύοντάς τα, 
πέρα και κάτω στη σιωπηλή πλατεία, να τα μοιράζονται, σαν αντίδωρο, με όλους εκείνους που έχουν το χάρισμα 
"ν’ ακούσε με τα μάτια και να βλέπουν με τ ' αυτιά'Ί..

Αυτό, είναι το ΘΕΑΤΡΟ, η ΨΥΧΗ μας μες στα άστρα, μεσ’ στην ονειρική τη μουσική, τους στίχους του Χατζι- 
δάκι, μες στη γαλήνια εκείνη του Μυράτ φωνή ν ’ αυτοσχεδιάζουμε:

« Η  παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό 
είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ 
είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν 
είναι τα παιδιά που μας κοιτούν 
έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ 
αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της...

Κ
ΑΙ, ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ σε ένα τέτοιο ανερμήνευτο όνει
ρο, εμείς οι εραστές των μυστικών του θεάτρου, 
εδώ και 23 χρόνια, ο ι"αμετανόητοι’, ταξιδεύουμε 

στο λευκό και γαλάζιο των ήμερων νησιών του Αιγαίου 
μας, σπαταλώντας με ευφροσύνη τη δημιουργική επί 
σκηνής αγάπη μας, για σας και για μας...
Αυτό είναι το ΘΕΑΤΡΟ, πορεία αιχμηρή, μες σε αγκα
λιές αγάπης, σε σιωπές κι ανασασμούς και θύμησες 
ατέλειωτες, φανταστικά δοσμένες...

ΘΥΜΗΣΕΣ σαν εκείνες στην Πάτμο το 1998, 
όπου άρχισε να συζητείται σοβαρά, στις “Συ
ναντήσεις” των ερασιτεχνικών ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙ

ΟΥ, η ιδέα ίδρυσης μιας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με μέλη της 
κυρίως όλες εκείνες τις θεατρικές Ομάδες (Συλλό
γους) που από το 1988, και για 12 συνέχεια χρόνια, 
συναντιόνταν στο ετήσιο "θεσμοθετημένο" ερασιτεχνικό 
Θεατρικό Φεστιβάλ - "Συναντήσεις", που με ξεχωριστή 
επιτυχία διοργάνωνε το Υπουργείο Αιγαίου, με τη στή
ριξη της Γενικής Γραμματείας Επιμόρφωσης Ενηλίκων 
και του εκάστοτε Δήμου, που φιλοξενούσε το Φεστιβάλ 
στην πόλη του.

Οι προκαταρκτικές εκείνες άτυπες συνεδριάσεις 
των ενδιαφερομένων θεατρικών συλλόγων, (Πάτμος, 
1999, 12η Συνάντηση) κατέληξαν στην οριστική τους

Η  παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό 
είναι ο ι άνθρωποι, εσείς κι εγώ 
είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας 
είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας 
τέλος είναι η αγάπη σας για μας...

Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό 
είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ...»

απόφαση να ιδρυθεί επιτέλους 
η Ομοσπονδία του Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου.

Στον υπογράφοντα ανέθεσαν, ως εμψυχωτή της 
όλης υπόθεσης, να ξεκινήσω όλες τις χρονοβόρες “νο
μικές διαδικασίες της ίδρυσης της Ομοσπονδίας.

Έτσι, στις 2 Δεκεμβρίου 2000, στην Αθήνα, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου Αι
γαίου, συζητήσαμε και ψηφίσαμε κατ’ άρθρο και 
στο σύνολο, ως ιδρυτική συνέλευση των ερασιτεχνι
κών θεατρικών ομάδων Αιγαίου, το Καταστατικό 
της Ομοσπονδίας, που αποτελείται από 37 άρθρα. 
Την ίδια εκείνη ημέρα εκλέχτηκε και 5μελής “Προσω
ρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ο.Ε.Θ.Α., που συγκροτή
θηκε από τους:

1) Περικλή Μαυρογιάννη, πρόεδρο του Φιλοτεχνι- 
κού Ομίλου Μυτιλήνης “Ο Θεόφιλος», ως πρόεδρο,

2) Στέλιο Μάρκου, πρόεδρο Θεατρικής Ομάδας Σά
μου, ως αντιπρόεδρο,

3) Νικηφορούλα Γέρα γάλα, πρόεδρο θεατρικού 
Ομίλου Σύρου “Ο Σουρής”, ως γενική γραμματέα,

4) Θεόδωρο Μανιώτη, πρόεδρο Θεατρικής Ομάδας 
Πάτμου, ως Ταμία και

5) Νίκη Ζύμαρη, μέλος του Συλλόγου Γυναικών
Χίου, ως μέλος. ,

(Συνέχεια στη σελ. 4)
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Θεατρικά β ' Το Ερασιτεχνικό Θέατρο στο Αιγαίο

(Συνέχεια από σελ. 3)

Τέλος, χο Καταστατικό οριστικά εγκρΐθηκε από τα 
22 ιδρυτικά μέλη - αντιπροσώπους συλλόγων-μελών 
της Ο.Ε.Θ.Α. στις 8 Οκτωβρίου 2001 στην Κω, επ’ 
ευκαιρία της εκεί 14ης “Συνάντησης” Ερασιτεχνικών 
θιάσων Αιγαίου, και τέθηκε σε εφαρμογή, μετά την 
εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρω
τοδικείου Μυτιλήνης, (αριθμός απόφασης 12/2002 
του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Μυτιλήνης, που κατα- 
χωρήθηκε στο οικείο βιβλίο 
αναγνωρισθέντων Σωματείων, 
με αύξοντα αριθμό Μητρώου 
1013, και με ημερομηνία 25- 
1- 2002) .

Για την ιστορία σημειώνου
με περιληπτικά ότι, ως έδρα 
της Ο.Ε.Θ.Α. ορίστηκε ομό
φωνα η Μυτιλήνη. Ως τακτικά 
μέλη μπορούν να γίνουν όλοι 
οι αναγνωρισμένοι πολιτιστι
κοί σύλλογοι, Ν.Π.Ι.Δ., μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που προάγουν το ερασιτεχνι
κό θέατρο και εδρεύουν στα 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Αντεπιστέλλοντα μέλη της 
μπορούν να γίνουν οι πολι
τιστικοί σύλλογοι που εδρεύ
ουν στις περιφέρειες Θράκης,
Κρήτης και Κύπρου.

Οι σκοποί της ομοσπονδί
ας είναι πολιτιστικοί, ιδίως:

α) Ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης 
των πολιτιστικών συλλόγων που είναι μέλη της για να 
διατηρηθούν, καλλιεργηθούν και αναπτυχθούν οι σχέ
σεις, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ τους, με 
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και προβολή της πνευ
ματικής και καλλιτεχνικής τους δημιουργίας, καθώς 
και την άμβλυνση των πολιτιστικών ανισοτήτων μεταξύ 
των νησιών του Αιγαίου.

β) Η μέσω της θεατρικής τέχνης προαγωγή της 
πνευματικής καλλιέργειας του λαού και η διαφύλαξη 
της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Για το σκοπό 
αυτόν αναπτύσσει, προάγει και διαδίδει τη θεατρική 
τέχνη ως πολιτιστικό, παιδαγωγικό, μορφωτικό και 
ψυχαγωγικό παράγοντα της κοινωνικής ζωής των νη
σιών του Αιγαίου, ολόκληρης της χώρας και του εξω
τερικού.

γ) Η προώθηση ενός αυτόνομου, αποκεντρωμένου, 
ελεύθερου, αδέσμευτου, κοινωνικά ενεργοποιημένου 
πολιτιστικού κινήματος, καθώς και η προάσπιση της 
ελεύθερης λειτουργίας των συλλόγων-μελών από αυ
θαίρετες παρεμβάσεις, απ’ οπουδήποτε κι αν προέρ
χονται. (Λεπτομέρειες βλ. στο δημοσιευμένο πλήρες 
Καταστατικό).

Οι πρώτες αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας μας, για 
ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, έγιναν στις 26 Ιανουάριου, του 2002, στην

αίθουσα Συνεδριάσεων του Υπουργείου Αιγαίου, στην 
Αθήνα.

Στην Α’ αυτή τακτική Γενική Συνέλευση, από τα 22 
ιδρυτικά μέλη - συλλόγους της Ο.Ε.Θ.Α., ήσαν παρό- 
ντες και ψήφισαν 33 αντιπρόσωποι, εκπροσωπώντας 
νόμιμα τους 19 ταμειακώς εντάξει Συλλόγους - Μέλη 
της Ομοσπονδίας.

Οι αρχαιρεσίες έγιναν νο
μότυπα και χωρίς ενστάσεις. 
Ως Εφορευτική Επιτροπή των 
εκλογών, ορίστηκαν οι: α) Φιλί- 
τσα Αλεξοπούλου, ως πρόεδρος 
(θ. Ο. Σάμου), β) Αντώνης Χιώ- 
της, ως μέλος (θ . Ο. “Άστεγοι” 
Μυτιλήνης) και Ελένη Τσιγιάν- 
νη, ως μέλος (ΜΕΑΣ Λήμνου).

Από τις αρχαιρεσίες, αυτές 
εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητι
κό Συμβούλιο της Ο.Ε.Θ.Α,, 
που αυθημερόν συγκροτήθηκε 
εις Σώμα, ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος: Περικλής Μαυ- 
ρογιάννης (Φ.Ο.Μυτιλήνης)

2. Αντιπρόεδρος: Γιάννης Δε- 
σύπρης (θ . Ο. Σύρου “Σουρής” 
-Σύρος)

3. Γεν. Γραμματέας: Μαρία 
Βενέτη (θ . Ο. Σάμου - Σάμος)

4. Ειδ. Γραμματέας: Δανάη 
Μαύρου (θ. Ο. Νάξου “Ο Διό
νυσος”, Νάξος)

5. Ταμίας: Μαρία Φούτσου (θ . Ο. Χίου - Χίος)
6. Έφορος Υλικού: Κωνσταντίνος Ματθαίου (Πατμια- 

κή Σκηνή - Πάτμος)
7. Σύμβουλος: Λευτέρης Μενέγος (θ . Ο. “Νάουσας” 

- Πάρος). Και, ως
Εξελεγκτική Επιτροπή της εκλέχθηκαν και συ

γκροτήθηκαν σε Σώμα οι:
1. Στέλιος Μάρκου (θ. Ο. Σάμου)
2. Ιωάννης Βουτσίνος (θ . Ο. Γαλησσά-Σύρου)
3. Χρήστος Μαλακός (θ . Ο. “Άστεγοι” Μυτιλήνης).

Κλείνοντας το συνοπτικό αυτό σημείωμα για την 
ίδρυση της ΟΕΘΑ θα πρέπει να πούμε ότι η πορεία 
της Ομοσπονδίας παραμένει σταθερή στους σκοπούς 
και τους στόχους για μια δυναμική πολιτική του Ερα
σιτεχνικού θεάτρου στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο.

Τα Διοικητικά Συμβούλιά της, μέσα στη ΙΟετία που 
μας πέρασε έκαναν έργο με προοπτικές, ελπιδοφόρες, 
για μια αναβάθμιση των θεατρικών μας πραγμάτων, 
και το σπουδαιότερο, την μεταξύ των μελών της, και 
όχι μόνο, ανάπτυξη των σχέσεων, της συνεργασίας και 
της αλληλεγγύης τους, με στόχο πάντα την ενίσχυση 
και προβολή της πλούσιας ερασιτεχνικής θετρικής δη
μιουργίας στο Αιγαίο.

Περικλής ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Πρώην Πρόεδρος ΟΕΘΑ

Το περιοδικό της ΟΕΘΑ "ΑΥΛΑΙΑ" 
Τεύχος 1 και μοναδικό, 2002



ΤΟ ΑΣΥΛΟ
ΚΑΙ Ο ΤΤΑΫΑΛΕΙΣΟΣ
ΤΗ Σ  ΨΥΧΗΣ

Μήθυμνα: Έργο Γ. ΛδΧοσίδη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ, σαν κι εμένΛ στα ξένα, ο 
γενέθλιος τόπος τους να βρίσκεται συνεχώς σε μυστική επαφή καίΊ 
συνεννόηση με την ψυχή τους. Η αγάπη γι' αυτό που άφησαν 

τους, η κρυφή, μα υπέρτατη επιθυμία κάποτε να γυρίσούγΜτην πατρίδα-1 
και φυσικά η έκδηλη νοσταλγία, είναι αυτά που κρατούν ζωντανό το όνειρο | 
της επιστροφής. Βαθιά μέσα στην ψυχή τους, εκείνο το όνειρο της ακαθό- I 
ριστης επιστροφής δεν τους αφήνει στην ησυχία τους, τους παιδέύεύκοι, 
τους τσιγκλάει το μυαλό. Όσα σπουδαία κι αν κατόρθωσα! εκεί στη δεύτερη* 
πατρίδα, ποτέ δεν πίστεψαν πως θα μπορούσαν να ριζώσοη»Ηΐόλας. Κι άς 
τόλμησαν κάποια στιγμή να ξεστομίσουν: ·δεν Θέλω να ξαναγυρίσά»..:'

Νιώθουν σα να ’χουν εισβάλει λαθραία σ’ εκείνους τους ξένους τόπους. 
Αισθάνονται σαν να πήγαν εκεί να ικανοποιήσουν την όποια ματαιοδοξία 
τους, να καλύψουν την όποια ανάγκη τους, να ξεπουλήσουν το παρόν και το 
μέλλον τους. Δεν συμβιβάζονται. Έχουν κρεμάσει και ατενίζουν απέναντι, 
στο νέο τους ορίζοντα, τα όνειρά τους... προσμένοντας να πραγματοποιη
θούν. Και είναι η «πατρίδα» μαζί με τις «ρίζες» που εμφανίζονται βασανιστικά 
και διεκδικούν τη θέση τους στη ζωή τους.

Κι αλίμονο, όσο αισθάνεσαι προσωρινός σ ’ έναν τόπο, διαρκώς αιωρεί- 
σαι μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, εφικτού και επιθυμητού. Όσο 
βιώνεις έναν στερεότυπο τρόπο ζωής νοσταλγείς το άλλο. Ό,τι στερήθηκες, 
ό,τι λαχτάρησες, ό,τι πεθύμησες, ό,τι νοστάλγησες. Κι αυτή η νοσταλγία δεν 
αντέχεται. Είναι ένα μαρτύριο. Τότε έρχεται η στιγμή του εαυτοί. αου^ΛΗ 
στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσεις για τα «θέλω» σου. Είναι το 
Κάνεις αυτή τη ριμάδα προσθαφαίρεση των «θέλω» σου. Παίρνεις τι 
σεις σου, ξεριζώνεις μια ζωή κι ετοιμάζεσαι ν ’ αρχίζεις μιαν άλλη, 
η επιλογή, μα είναι ολότελα δική σου.

Η επιστροφή στον τόπο όπου γεννήθηκες δεν είναι εύκολη. Ύστερα από 
τόσα χρόνια αγώνα στη ξενιτιά -κι αυτά τα χρόνια να βαραίνουν την πλ£ 
τη- γυρίζεις κι ακουμπάς στο χώμα του τόπου σου, στους δρόμους 
περπάτησες. Αντικρίζεις τριγύρω σου, όλα αυτά τα γνώριμα, από παι 
θύμησες και νεανικές λαχτάρες κι αμέσως σε πιάνει -και σε πανικοβάλεί 
μια γλυκιά ανατριχίλα. Η ανατριχίλα της επιστροφής. Έρχεσαι κατάφατσα 
με την απόφασή σου, κάτι σπάει μέσα σου, βαθιά στη συνείδησή σου. Πού 
βρίσκομαι; Ρωτάς. Και πού βρισκόμουν; Είναι ο εαυτός σου, που, ύστερα απ’ 
το μέτρημα, περιμένει μια απάντηση. Την απάντηση που θα δώσει το άσυλο 
στην ψυχή σου...

Εν τω μεταξύ, ρίχνεις και κάτι ματιές προς τα πίσω, σκέπτεσαι όλους 
εκείνους που έμειναν κι έχουν δεθεί εκεί, για πολλούς λόγους... Εκεί, έκα
ναν οικογένειες, τα παιδιά τους μεγάλωσαν, σπούδασαν, έκαναν κι αυτά 
τη δική τους οικογένεια, δύσκολα να τα αποχωριστούν όλα αυτά, θέλουν 
μα δεν μπορούν να σκεφτούν την επιστροφή. Η Ιθάκη τους, πλοίο που όλο 
και ξεμακραίνει. Που να το φτάσεις... Κάπου στράβωσαν τα όνειρα και οι! 
ελπίδες. Κι έτσι αναγκάζονται -εκ των πραγμάτων- εκεί να φτιάξουν .τον δ ι ε 
τούς παράδεισο. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να κάνουν. Φύτεψαν αολές
τις χαραμάδες της ζωής τους, της νοσταλγίας και της πίκρας τους τα πι<^___
όμορφα λουλούδια, έφτιαξαν κι ένα μικρό άσπρο πεζούλι, κάθονταΤέμ^· 
χισμένοι κι απολαμβάνουν την ομορφιά τους. Έτσι δε το έλεγε ικ^ο^Καζα^ · 
ντζάκης; «Εχεις τα πινέλα, έχεις και τα χρώματα... ζωγράφισε-χού παράδεισο. 
και μπες μέσα...·. Εκεί ανήκει πια η ζωή τους κι εκεί βρίσκεται !...ΐ
παράδεισος.
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Ταξίδι στη Μυτιλήνη
Του Λάκη Παπαστάθη 

"Η εκπλήρωση ενός χρέους"
Ομιλία - παρουσίαση στην παγκόσμια πρώτη προβολή της ταινίας «Ταξίδι στη Μυτιλήνη» 

του Λάκη Παπαστάθη, που  έγινε στο Ελαιοτριβείο-Μουσείο «Βρανά», στον Παπάδο Λέσβου,

το Σάββατο 4  Σεπτεμβρίου 2010

Γράφει Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Κριτικός Κινηματογράφου

ΟΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ δ εν  είναι τυπικά Μυ- 
τιληνιός, αφού γεννήθηκε σ το  Βόλο. Είναι 
όμω ς ουσιαστικά Μ υτιληνιός γιατί εδώ  
μεγάλω σε, γνώ ρισε τη  ζωή, τον κόσμο, 

το ν  πολιτισμό και το  λαϊκό πολιτισμό, τόσο  ακμαίο 
σ ' αυτό  το  αρχαίο και ήμερ ο  νησί. Έναν πολιτισμό 
που λειτούργησε ουσιαστικά μ έσ α  σ το  έρ γο  του 
Παπαστάθη. Μ ε  το υ ς  ανθρώ πους, μ ε  τη ν  ιστορία, 
μ ε  το υ ς  γόνιμους διαχρονικούς μύθους του  ελλη
νισμού και μ ε  τ ις  μορ φ ές τη ς  τέχνης, παλεύει τόσα 
χρόνια ο  σκηνοθέτης.

Στις πολυβραβευμένες τα ιν ίες μυθοπλασίας, 
«Τον καιρό τω ν Ελλήνων», τον «Θεόφιλο», «Το μόνον  
τη ς  ζω ής μ ου  ταξίδιον», αλλά και σ τα  εκα τοντάδες 
άξια  ντοκιμαντέρ, που γύρισε,, επόπ τευσε ή ηαρή- 
γαγε. Τώρα που μεγάλω σε κι ο  Παπαστάθης, φαίνε
τα ι καθαρά η σ τα θερ ή  διαδρομή του: Να χτίσει μια 
Κιβωτό τη ς  παράδοσης, τη ς  μνήμης, όχι ταριχευμέ- 
νη, αλλά ζωντανή.

Ένα συνολικό έρ γο  τέχνης, από χιλιάδες ψ η
φ ίδες του  πνεύματος και τη ς  πραγματικότητας. 
Ένα νέο  μύθο  το υ  πολιτισμού μας.

Συγχρόνως, όμως, αισθάνθηκε πω ς μέσα  σ ' 
αυτήν την τεράστια  προσπάθεια, δ εν  διαφαινόταν 
καθαρά το  δικό του  υποκείμενο, βιώματα, συναι
σθήματα, άνθρω ποι που τον συγκίνησαν.

Κι έτσ ι έγραψ ε ένα  τό μ ο  ωραίων δ ιηγημάτω ν«Η 
νυχτερ ίδα πέταξε»  και στη  συνέχεια  έφ τιαξε την 
ταινία που θα  δ ε ίτε  απόψε.

«Ταξίδι, πού αλλού: Στη Μυτιλήνη». Στον τόπο  και 
σ τους ανθρώ πους του  νησιού που αγάπησε. Εκπλη

ρώ νει λοιπόν ένα  βαθύ χρ έος σ τον εα υ τό  του  και 
σ τις μορφ ές που επηρέασαν τη  ζωή του.

Βέβαια, αυτό  το  «Ταξίδι» δ εν  είναι αυτοβιογραφία. 
Είναι μια ελεύθερ η  φαντασία από πραγματικότητα 
και επινόηση. Και είναι, επίσης, ένα  φιλμ μ ε  τολμηρή, 
πρω τότυπη μορφή, που απαιτεί κι από μας, το υ ς  θ ε 
ατές. να  το  προσεγγίσουμε μ ε  ευα ισθησία  και αγά
πη. Τότε μόνο θα  ξεδιπλώ σει μπροστά σ τα  μάτια 
μας, αλλά  και μέσα  σ το  βαθύτερο συναισθηματικό 
μ α ς τοπίο, ένα  ολόκληρο σύμπαν. Που ξεκινάει από 
το  μακρινό χθες, από το  βλέμμα  του  παιδιού, για να 
δεθεί μ ε  το  σήμερα, μ ε  τα  τραύματα, τ ις  πικρίες και 
την ίσω ς κερδισμένη ωριμότητα.

Στο κέντρο μια τραγική οικογένεια. Π ατέρας 
λαϊκός φωτογράφος, που παλε,ύει απελπισμένα να 
φτιάξει ένα  μέλλον για το  αγόρι του. μητέρα  όμορ 
φη αλλά και βαθιά ψυχικά διαταραγμένη, γιαγιά, 
θείοι, θείες, ξαδέλφια, ανίψια, φίλοι. Στο απόλυτο κέ
ντρο  ο  αφηγητής, το  αλλοτινό παιδί, που επ ιστρέφ ει 
στη  Μυτιλήνη.

Δ εν  το ν  βλέπουμε ποτέ, μ ε  μια ελάχιστη εξα ί
ρεση. Είναι τ ο  μάτι τη ς κινηματογραφικής μηχανής, 
που μαζί μ α ς  παρατηρεί και ανακαλύπτει. Και πάλι 
μ ε  διπλή ματιά. Αυτά  που κινηματογραφεί ο  ίδ ιος με 
βίντεο, έγχρωμο, ανα
γνωρίσιμο από την 
κόκκινη βούλα τη ς 
εγγραφ ής πάνω 
δεξιά. Και α υτά  που 
βλέπουν τα  μάτια 
του, σ ε  ασπρόμαυ
ρο  φιλμ. Και τα  δύο 
αυτά  είδη  των

Ο  σκηνόθέτ 

Λάκης,Παπαστέ
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εικόνων αναμειγνύοντα ι συνεχώ ς 
μ ε  τ ις  εικόνες του  παρελθόντος, 
μνήμες και όνειρα πάλι σ ε  έγχρω 
μο  φιλμ. Ένα εξα ιρετικό ευα ίσθητο 
πηγαινέλα, στη  συνείδηση και στην 
καρδιά το υ  ήρωα, του  αόρατου 
κινηματογραφιστή, έ ν α ς  αέναος, 
σύνθετος συνειρμός που μ α ς τυ 
λίγει σφιχτά. Μ α ς καλεί να  κοινωνή- 
σουμε μ ' ένα  κόσμο χαμένο, αλλά 
και ξανακερδισμένο μέσα  από την 
τέχνη.

Αυτό  είναι το  ταξίδ ι σ τη  Μ υτι
λήνη, το  εσω τερ ικό ταξίδι του  Πα- 
παστάθη, το υ  ώ ριμου καλλιτέχνη, 
σ τις  εμπ ειρ ίες μ ια ς ζωής. Κέρδη και 
απώ λειες, όνειρα και αποκαΐδια, νιά
τα  και γεράματα, τραγικοί και ή ρ ε
μοι θάνατοι.

Ο  πανδαμάτω ρ χρόνος, αλλά 
και ο  παράδεισος τη ς  φύσης, τω ν 
ανθρώπων και τη ς  αγάπης πάνω 
σ ' αυτή  τη  γη. ·

« Τ α ξ ί δ ι  σ τ η  Μ υ τ ι λ ή ν η »

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Λάκης Πατταστάθης. Παραγωγή: ΕΚΚ, ΕΡΤ, ΝΟνΑ, Α. Παπαστάθης 
Παίζουν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μ αρία Ζορμπά. Δημήτρης Καταλεκρός. Λουκία Μιχαλοπούλου,
Νικόλας Παπαγιάννης, Θόδωρος Κατσαδράμης, Χρήστος Στέργιογλου, Υβόννη Μαλτέζου, Μυρτώ Παράσχη, 
Θ άνος Γραμμένος, Νέλπ Καρρά, Φωκίων Σπύρογλου, Μττάμττπς Αλατζάς, Δημήτρης Καραμττέτσης 
Έκτακτη συμμετοχή: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελένη Γερασιμίδου, Σμοράγδα Σμυρναίου 
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Αργυροηλιόπουλος, Σκηνικά - Κοστούμια: Γιώργος Γεωργίου 
Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Μουσική: Γιώργος Παπαδάκης, Ήχος: Αντώνης Σαμαράς 
Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίτης, Εκτέλεση παραγωγής: Ρτοία$ί$ Ρτοάυοίίοη, Νίκος Νικολέτος
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Ελένη Σάνδηλου
Ανιχνεύονχαδ

Η ζω γράφ ος Ελένη Σάνδηλου, γεν

νήθηκε στο  Σκόπελο της Λέσβου το 

1955. Είναι παντρεμένη με τον κα- 

θηγητή Κώστα Σάνδηλο και έχουν 

δυο παιδιά. Πήρε τα πρώ τα μαθή

ματα ζωγραφικής και σχεδίου στη 

Σχολή Βελουδάκη, στην Αθήνα  και 

κατόπιν ασχολήθηκε με παστέλ κο

ντά στον κρητικό ζω γράφο Μπότη 

Θ αλασσινό.

Το 1980 επέστρεψε στη Μυτιλήνη 

όπου παρακολούθησε τις σχολές 

του Φ.Ο.Μ. με δάσκαλο το λέσβιο 

ζω γράφο Ιάκωβο Μουτζουρέλλη. 

Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείται 

με την αγιογραφία, αφού μαθήτευ- 

σε κοντά στο  λέσβιο αγιογράφο 

Δημήτρη Κομνηνό.

Έλαβε μέρος σ ε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις ζωγραφικής κι έκανε μια 

ατομική έκθεση αγιογραφίας.

Ε μένα  το μεράκι μου  -  γράφει ο Φ ώ της Κόντογλον - 
είναι να κάνω μ ια  ζωγραφιά απλή καλοδουλεμένη που 
να φραίνεται όποιος τη  βλέπει.
Ό ,τι μ ’ αρέσει ( ...)  το 'στορίζω μ ε την τέχνη μου, 
πολλή είτε λ ίγη , δίχως να κάνω μηδέ φιλοσοφία μ/ηδέ 
τίποτα. Γ ιατί, το μεγαλύτερο κέρδος στον άνθρωπο, είναι 
το να φχαριστιέται μ ε απλά και όμορφα πράματα..."

(Ο Αστρολάβος, Αθήναι 1975, σ. 13)
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σχήματα και χρώματα 
τηδ αγιογραφίαδ

ρ ν /  /  Γράφει ο Π ερικλής Μ Α Τ Ρ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ

Μ  "  « Α Γ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ  », δηλαδή η  τεχνοτροπική εκτέλεση μ ια ς βυζα
ντινής εικόνας δεν είνα ι εύκολη υπόθεση. 0  α/γιογράφος δεν αρκεί 

να είναι απλώς , ένας καλός ζωγράφος, ένας ταλαντούχος, δεξιοτέχνης του 
φωτός και τω ν χρω μάτω ν. Π άνω α π ' όλα χρειά ζεται να έχει σ τη  «μέσα 
φυχή» του ένθερμη π ίστη στο Θεό, κ α ι βαθύτατη ταπεινοσύνη. Σαρκικός 
ζιογράφος, είνα ι αδύνατο να απεικονίσει «πρόσωπα» κ α ι «υποδέσεις» του 
πνευματικού, θρησκευτικού κόσμου. Η  «νηστεία» κ α ι η  «προσευχή», η  
«φωτιά που δροσίζει», το  όλο παράδοξο κ α ι το  υπέρ λόγον «μυστήριο» της 
σω τηρίας του ανθρώπου είνα ι οι αιχμηρές εκείνες φυχοπνευματικές δυνάμεις 
που τελικά  οδηγούν «χαρισματικά» το χέρ ι του αγιογράφου να ζωγραφίσει 
το «κατ’ εικόνα» κ α ι « κ α θ ' ομοίωσιν» του Ιερού και Α γίου, ένα εικόνισμα, 
που εις το «πρότυπον» διαβαίνει...

Σήμερα, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που απασχολούνται παράλληλα 
μ ε τη ν «κοσμική» ζωγραφική τους κ α ι μ ε τ η  βυζαντινή εικόνα. Ά λλοι 
«καλοπροαίρετα», άλλοι «επαγγελματικά» κ α ι άλλοι «φιλολογικά!»..

Σ τη ν  περίπτω ση τη ς  Ε Λ Ε Ν Η Σ  Σ Α Ν Δ Η Α Ο Τ , θ α  μπορούσαμε να 
πούμε, άτι η  «φορητή εικόνα» που φ τιάχνει μπορεί να έχει τη ν  όποια 
βυζαντινή τεχνοτροπία, μ ε όλες τ ις  γνω στές παραδοσιακές καθιερωμένες 
τεχνικές μεθόδους, αλλά πάνω α π ' όλα, το κ α ι σπουδαιότερο, εκείνο που 
μ α ς κομίζει είνα ι η  ξεχω ριστή «λειτουργικότητά» της, το  χάρισμα τη ς  
«κατάνυξης», σ τη  γαλήνη του βλέμματος, κ α ι στο στοχασμό, στο όνγγι- 
σμα του «μυστηρίου» από τα  γήινα  σ τα  ουράνια...

Τα παραπάνω δεν είναι υπερβολές γ ια  τη ν τέχνη  τη ς Ελένης Σάνδηλου, 
που ποτέ τη ς  δεν β γήκε να μ α ς δηλώσει: «αγιογράφος», κ α ι πολύ περισ
σότερο «ζωγράφος». Την θυμάμαι, όταν το  1980, παρακολουθούσε μ α θ ή 
μα τα  σ τη  Σ χολή Ζω γραφ ικής του Φ Ο Μ , μ ε δάσκαλο τότε τον συντοπίτη 
μ α ς ζωγράφο Ιάκωβο Μ ουτζουρέλλη, τη ν  θυμάμαι, μ ε πόση απλότητα και 
παιδική αθω ότητα χάραζε το  σκίτσο, ανακάτευε τα  χρώ ματα, χαιρόταν 

τη ν  ομορφιά τού μέσα κι* έξω  «παράδεισου», πάνω στον καμβά κ α ι στα  
τελάρα τω ν «ανοιχτών παραθυριών» τη ς  φυχής της...

Έ κτοτε, πέρασαν $ο  χρόνια, κ α ι η  ευγενική, η  χαμηλώ ν τόνων Ελένη, 
μ ε τ ις  τόσες ευαίσθητες, καλλιτεχνικές τη ς  ανησυχίες, αργά κ α ι σταθερά, 
δυνάμωσε διάχυτα κ α ι το φρόνημα κ α ι τ ις  δεξιοτεχνίες τη ς, γ ι ' αυτό που 
λέμε «ζωγραφική» του πέρα -  βαθιά αχειροποίητου κόσμου...
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Χριστούγεννα χωρίς Φώτη

Π
αραμένει νομίζω αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα Χρι
στούγεννα των ηρώων δυο μεγάλων λογοτεχνών μας 
του Σκιαθίτη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Α'ιβα- 
λιώτη Φώτη Κόντογλου είναι η αφορμή για να καταδει- 

χθεί η απαράμιλλη αφηγηματική τεχνική τους, η οποία εμττνε- 
όμενη από την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση συνεχίζει να 
μας θυμίζει πως τα Χριστούγεννα είναι γιορτή της αγάπης, της 
απλότητας και της καλοσύνης. Και των δύο τα χριστουγεννιά- 
πκα διηγήματα διέπονται από την προσήλωση στις αξίες της 
ορθόδοξης πίστης και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο όπου απλοί 
και φτωχοί άνθρωποι προσφέρουν την αγάπη και την καλοσύ
νη απλόχερα, κερδίζοντας τη αγάπη του Θεού.

Ιδού το παρακάτω κείμενο: Χριστούγεννα στη σπηλιά γραμ
μένο από τον Φ. Κόντογλου πως μπορεί να γαληνέψει την ψυχή 
μας.

•π Τ Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Γ Ε Ν Ν Α  χα'ι χιο- 3 0 *4%
ϊ  νιας πάντα πάνε μαζί. Μά 

^  εκείνη τη  χρονιά οι καιροί 
ητανε φουρτουνιασμένοι παρά φύση.
Χιόνι δέν έρριχνε. Μοναχά που η 
ατμόσφαιρα ητανε θυμωμένη, καί 
φυσούσανε σκληροί βοριάδες μ ε χιονό
νερο καί μ ’ αστραπές. Καμμιά βδομά
δα ό καιρός καλωσύνεφε κ α ί φυσούσε 
μία  τραμουντάνα πού αρμενιζότανε.
Μ ά την παραμονή τά  κατσούφιασε.
Την παραμονή άπό το πρω ί ό ουρανός 

ητανε μαύρος σάν μολύβι, κ ’ επιασε 
κ ’ ερριχνε βελόνι αστό χιονόνερο.

Σ ε  μ ία  τοποθεσία πού τη  λέγανε Σκρόφα, βρισκότα
νε ένα μαντρί μ ε γιδοπροδατα, απάνω σε μ ιά  πλαγιά τού 
βουνού πού κοίταζε κατά το πελαγο· το μέρος αυτό ητανε 
άγριο κ ’  έρημο; γεμάτο άγριόπρινα, σκίνους κ α ί κουμαριές, 
πού ητανε κατακόκκινες άπό τά κούμαρα, το μαντρί ητανε 
τριγυρισμενο μ ε ξεροτρόχαλο [=ξερολιθιά].

Οι τσομπάνηδες καθόντανε μέσα σε μ ιά  σπηλιά πού 
βρισκότανε -παραμέσα καί πιο φηλά άπό τη μάντρα καί πού 
κοίταζε κατά τη  νοτιά. Μ εγάλη σπηλιά, μ ε τρία - τέσ
σερα χωρίσματα, κ ι άφηλη ώς τρία μπόγια. Τά ζωντανά 
σταλιάζανε κάτω άπό τις  χαμ/ηλες σάγιες, πού έσκυβες γιά  

νά μπεις μέσα. Σωροί άπό κοπριά στεκόντανε εδώ κ ’ εκεί, 
καί βγάζανε μ ία  σπιρτόζα μυρουδιά. Χάμω, το χώμα ητα
νε σκουπισμένο καί καθαρό, γ ια τί οι τσομπάνηδες ητανε

ΡΡ

I
1

\\

%
%

&ϊ Μ^Ι-

Αυτοπροσωπογραφία 
Φώτης Κόντογλου

μερακληδες, κα ί βάζανε τά  παιδιά καί σκουπίζανε ταχτικά 
με κάτι σκούπες κανωμένες άπό άστοιβιές.

Άρχιτσέλιγκας ητανε ό Γιάννης ό Μπαρμπάκος, ένας 
άνθρωπος μισάγριος, γεννημένος άιιάμεσα στά γίδια καί 
στά πρόβατα. Ή τανε μαύρος, μαλλιαρός, μ ε γένεια μαύρα 
κόρακας, σγουρά καί σφιχτά σάν τού κριαριού. Φορούσε 
σαλβάρια κοντά ώς το γόνατο, σελάχι στη μέση του, ζου- 
νάρι πλατύ, βαριά τζεσμέδια στά ποδάρια του* το κεφάλι 

του το είχε τυλιγμένο μ ’ ένα μεγάλο μαντίλι σάν σαρίκι, 
κ ’ οι μαρχαμαδες [= τά κρόσια] κρεμόντανε στο πρόσωπό 
του. Αρχαίος άνθρωπος!

Ε ίχε δυο παραγυιούς, τον Ά λέξη καί τον Δυσσέα, δυο 
παλληκαρόπουλα ώς είκοσι χρονών. Ε ίχε καί τρία παιδιά, 
πού τούς βοηθούσανε σ τ ’ άρμεγμα καί κοιτάζανε το μαντρί 

νά 'ναι καθαρό. Α υτές οι έξι φυχές 
έζούσανε σε κείνο το μέρος, κρυφά άπό 
τον Θεό. Ανάρια βλέπανε άνθρωπο.

Ή  σπηλιά ητανε καπνισμένη κ ι ό 
βράχος είχε μαυρίσει ώς άπάνω άπό 
την καπνιά πού έβγαινε άπό το στό
μα  της σπηλιάς. Έ κ εΐ μέσα είχανε τά 
γιατακια τους, σαν μεντέρια, στρω

μένα με προβιές. Στούς τοίχους της 
σπηλιάς είχανε μπήξει παλούκια μέσα 
στις σκισμάδες τού βράχου, καί κρε
μόντανε καρδάρες, τυροβόλια, μαγιές, 
τουφέκια καί μαχαίρια, λες κ ’ ητανε 
λημέρι τών ληστών. Ά π ’ έξω φυλά
γανε οι σκύλοι, ολοι άγριοι σάν λύκοι.

Ή  ακροθαλασσιά βρισκότανε ώς ένα τσιγάρο απόστα
ση άπό τη  μάντρα. Ή τανε έρημη, κ ι άλλο δεν άκουγότανε 
έκεΐ πέρα παρά μοναχά ό άγκομαχητός τού πελάγου, μέρα 
- νύχτα. Μ έ τον βοριά άπάγκιαζε, κα ί καμμιά φορά πόδιζε 
κανένα καΐκι. Α λλιώς δέν έβλεπες βάρκα πουθενά. ’Από το 
μαντρί άγνάντευε κανένας το πέλαγο άνάμεσα στά δέντρα, 

καί το μ ά τι ξεχώριζε καθαρά τά  βουνά της Μυτιλήνης.
Την παραμονή τά  Χριστούγεννα, είπαμε πώς ό καιρός 

χάλασε, κ ι άρχισε νά πέφτει χιονόνερο. Οι τσομπάνηδες 
είχανε μα ζευτεί στη σπηλιά κ ι άνάφανε μ ία  μεγάλη φωτιά 
καί κουβεντιάζανε. Τά παιδιά είχανε σφάξει δυο αρνιά 
καί τά  γδέρνανε. Ό Ά λέξης έβαλε άπάνω σ ’ ένα ράφι 
μυτζήθρες καί τυρί άνάλατο μέσα στά τυροβόλια, άγίζι καί 
γιαούρτι. Ό Δυσσέας είχε μ ία  παλιά Σύνοφη, κ ’ έπειδη 
γνώριζε λ ίγο άπό φαλτικά κ ’ ήξερε καί πέντε γράμματα,
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Κόντογλου δεν γίνεται!
Επιμέλεια ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

διάβαζε τις Κυριαχάδες χ ι δποτε ητανε 
γιορτή κανένα τροπάρι καί λιγοστά άπο 

τον Εξάψαλμο. Εκείνη την ώρα φυλ
λομετρούσε τη  Σύνοψη, γ ια  να δ ε ι τ ί  
γράμματα ητανε να ιτεΐ.

Θά 'τανε ίορα σπερινού. Κείνη την 
ίορα ακούσανε κάτι τουφεκιές. Καταλά
βανε κως θά 'τανε τίποτα κυνηγοί* το 
ένα παιδί, πού είχε πάγει να φέρει ξύλα 
μ ε τον γάιδαρο, είπε πώς το πρωί είχε 
ακούσει τουφεκιες χατά την απο μέσα 
θάλασσα, κατά την Άγιά-Παρασχευη.
Ο ι σκύλοι πιάσανε χα ι γαβγίζανε δλοι 
μα ζί κα ί πεταχτηχανε δξω από τη  
μάντρα.

Σ ε λίγο φανερωθήκανε άπο πάνω άπο τη  σπηλιά δυο 
άνθρωποι με τουφέκια, κα ί φωνάζανε τούς τσομπάνηδες νά 
μαζέψουνε τά  σκυλιά, πού χυμ/ηξανε απάνω τους. Ό Σχού- 

ρης άφησε τούς ανθρώπους κ ι άρπαξε ένα άπο τά ζαγα- 
ρια πού 'χανε οι κυνηγοί κα ί το ξετίναζε νά το πνίξει. Ό 
κυνηγός ερριξε άπάνου του, κα ί τα  σχαγια τον πονεσανε και 
γύρισε πίσω, μαζί μ ε τ ’ άλλα μαντρόσκυλα, πού πηγαίνα
νε πισώδρομα όσο κατεβαίνανε ο! κυνηγοί. Τέλος πάντων, 
έβγηχε ό Μπαρμπάκος μ ε τούς άλλους κ α ί πιάσανε τον 
Σκούρη καί τον δέσανε, διώξανε καί τ ’ άλλα σκυλιά.

«"Ωρα καλή, βρε παιδιά!» φώναξε ό Παναγης ο Καρδα- 
μίτσας, ζωσμένος με τά  φυσεγχλίχια, με το ταγάρι γεμά

το πουλιά.
Ό άλλος, πού ητανε μ α ζί του, ητανε ο γυιός του ό 

Δημητρος.
«Πολλά τά  έτη!» άποκριθηκανε ό Μπαρμπάκος χ ’ η  

συντροφιά του. «Καλώς ορίσατε!»
Τούς πήγανε σ τη  σπηλιά.
«Μωρέ, τ ’ εϊν’ εδώ; Π αλάτι! Π αλάτι μ ε βασιλοπούλες!» 

είπε ο μπάρμπα-Παναγης, δείχνοντας τίς  μυτζήθρες πού 

άχνίζανε.
Τούς βάλανε νά ποθήσουνε, τούς κάνανε καφέ. Οι κυνη

γοί είχανε κονιάχι. Κεραστηχανε.
«Βρε αδερφέ», έλεγε ο μπάρμπα-Παναγης, «ποιος νά τό 

'λεγε, χρονιάρα μέρα, πώς θά χάνουμε Χριστούγεννα στο 
σπήλαιο πού έγεννηθη ό Χριστός! Ε χτές περάσαμε στην 
Άγιά-Παρασχευη, νά κυνηγήσουμε λίγο. Έ , δικός μας 
εϊναι ό ηγούμενος, κοιμηθήκαμε στο μοναστήρι, καί σήμε
ρα την αύγη βγήκαμε στο κυνήγι. Βλέποντας πώς φουρ

τούνιασε ό καιρός, είπαμε πώς δέ θά 
μπορέσουμε νά περάσουμε το μπουγά
ζι μ ε τη  σαπιόβαρχα τού μπάρμπα- 
Μανώλη τού Βασιλέ. Κ ’ επειδή ξέρα

με απ ’ άλλη φορά το μαντρί, κα ι με 
τό κυνήγι πέσαμε σε τούτα τά σύνο
ρα, είπαμε νά 'ρθουμε σ τ ’ αρχοντικό 
σας... Μωρέ, τ ί  σκύλο έχετε; Αυτό 
είναι θηρίο, ασλάνι καί καπλάνι!

Μπρέ, μπρέ, μπρέ! τό ζαγάρι τό 
πετσόκοψε! Γιά κοίταξε τ ί  χάλια τό 
'κανε!»

Κ αί γύρισε σε μ ία  γωνιά της σπη
λιάς, πού κλαμούριζε τό σκυλί χ ’ έτρε
με σάν θερμιασμένο.

« Έ λ α  δώ, Φλόξ! Φλόξ!»
Μ ά η  Φλόξ άπο την τρομάρα της τρύπωνε πιο βαθιά.
Ά μα ήπιανε δυό-τρία χονιάχια, ό μπάρμπα-Παναγης 

άρχισε νά μασά τά μουστάκια του, κα ί στο τέλος έπια- 

σε νά τραγουδά:
Καλήν εσπέραν, άρχοντες, άν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν νά πώ σ τ’  άρχοντικό σας.
"Ύστερα ό Δυσσέας έψαλε τό «Χριστός γεννάται, δοξά

σατε».
Εκείνη την ώρα άκούσανε πάλι τά  σκυλιά νά γαβγίζου

νε. Στείλανε τά παιδιά νά δούνε τ ί  εϊναι. Ό αγέρας είχε 
μπουρινιάσει χ ’ έρριχνε παγωμένο νερό. Κρύο τάντανο!

Σ ε λίγο πάψανε τά σκυλιά, κα ί γυρίσανε πίσω τά παι
διά. Άπο πίσω τούς μπήκανε στη σπηλιά τρεις άντρες, πού 
φαινόντανε πώς ητανε θαλασσινοί, κα ί δυο καλόγεροι, βρε- 
μένοι όλοι κα ί ξυλιασμένοι άπ ’ τό κρύο. Τούς καλωσορίσα

νε, τούς βάλανε καί καθησανε.
Μ όλις πήγε κοντά στη φωτιά ό πρώτος, ό καπετά

νιος, τον γνώρισε ό Μπαρμπάκος κ ’ έβγαλε μ ία  χαρούμε

νη φωνή. Ή τανε ό καπετάν-Κωσταντης ό Μπιλικτσης, 
πού ταξίδευε στην Πόλη. Ε ίχε περάσει κ ι άλλη φορά άπο 
τη  Σκρόφα, κ ’  είχανε δέσει φιλία με τον Μπαρμπάκο, πού 
δεν ήξερε τ ί περιποίηση νά τούς κάνει · οι άλλοι δυο ητανε 
γεμιτζήδες κ ι αυτοί, άνθρωποι τού καϊκιού του.

Ό ένας από τούς καλόγερους, ένας σωματώδης με μαύρα 
γένεια, ομορφάνθρωπος, ητανε ό πάτερ-Σίλβεστρος Κου- 
κουτός, καλογερόπαπας. Ό άλλος ητανε λιγνός, με λίγες 
ανάριες τρίχες στο πηγούνι, σαν τον Ά γιο Γιάννη τον 
Καλυβίνη. Τον λέγανε Αρσένιο Σγουρή.

(Συνέχεια σ ιη  οελ. 15)

Στη Σπηλιά. Έργο Φ. Κόντογλου
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Σ Ο Φ Ι Α  Τ Α Τ Α  1938-2010

«Έφυγβ» η Μυτιληνιά υφάντρα
των χρωμάτων της λεσβιακής χλωρίδας
Η Σοφία Τατά, η καλλιτέχνις τω ν ταπ ισερί και η τελευτα ία  γνώ στης τω ν φυτοβα- 
φών στην Ελλάδα έφ υγε για πάντα από κοντά μ α ς σ ε ηλικία 73 χρόνων. Δυστυ
χώ ς δ εν  μπ όρεσε να  ολοκληρώσει το  Λεύκω μα- Εγχειρίδιο σ το  οποίο ανέλυε 
μέσα  όλα  τα  φυτικά χρώ ματα από τα  φ υτά  τη ς  ελληνικής χλω ρίδας και τ ο  οποίο, 
όπω ς η ίδια μ α ς ε ίπ ε  πρόσφατα, ότι ή τανε ένα  στάδιο πριν τη ν  ολοκλήρωση του. 
Πίσω τη ς  αφ ήνει μια δ εμένη  οικογένεια μ ε  ανθρώ πους που τη ν  αγάπησαν βαθιά, 
τα  μοναδικά έργα  ταπ ισερί που απεικονίζουν τόσο  τη  Λ έσβο  όσ ο  και άλλα τοπία 
τη ς  Ελλάδας, αλλά και μ νήμες ενό ς  γλυκού ανθρώ που που π οτέ δ εν  είχε, παρά 
ένα  καλό λόγο για το υ ς  γύρω  της.
Παρακάτω  δημοσ ιεύουμε συνέντευξή  τη ς  στην εφ ημερ ίδα  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
Απρίλιος 2005.

Και στην Αμερική ία δημιουργήματα 
της υφάντρας Σοφίας Τατά

Μ  ία οειρά από κιβώτια με φυτά ανασιάχω- 
σε πέρυσι τους Αμερικανούς τελωνειακούς. «Καλέ, 
δεν είναι ναρκωτικά», τους εξήγησε η κάτοχός τους. 
Και για να το αποδείξει, γέμισε τους πάγκους τους 
γεράνια, κατιφέδες, κίτρινες μαργαρίτες και φύλλα 
πορτοκαλιάς, λεμονιάς και συκιάς. Συσκευασμένη 
η χλωρίδα του Αιγαίου ταξίδεψε μέχρι το Πόρτλαντ 
και τα πανεπιστήμια του Μέιν και του Ορονο, μαζί 
με τα υπόλοιπα μπαγκάζια της Σοφίας Τατά, μιας 
από τις ελάχιστες πια υφάντρες που βάφουν με φυ
σική τεχνική τα νήματα τους.

Ήταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί φοιτητές στις σχολές 
Καλών Τεχνών των δύο πανεπιστημίων που ζήτησαν

να γνωρίσουν από κοντά την Ελληνίδα υφάντρα κι 
εκείνη να τους διδάξει σε σειρά εργαστηρίων τη μα
γεία του φυσικού χρώματος: ποια φυτά δίνουν τι, 
πώς συλλέγονται, τι επεξεργασία απαιτείται για να 
δώσουν το χρώμα τους. Κι όλα αυτά όχι θεωρητι
κά: αίθουσες των πανεπιστημίων διαμορφώθηκαν 
ειδικά με κατσαρόλες και πετρογκάζ κι έναν αργα
λειό «Μ&άε ίπ ϋ3Α», «ολόιδιο με τον δικό μου. Τους 
είχα στείλει φωτογραφία και οδηγίες και τον κα
τασκεύασαν εν όψει της επίσκεψής μου εκεί».

Πώς βρέθηκε η Ελληνίδα υφάντρα στην Αμερι
κή; Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μέιν, η Μέρι 
Σνελ είχε κάνει πριν από 6-7 χρόνια ένα ντοκι
μαντέρ για τις τέχνες που χάνονται. Η έρευνά της
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την οδήγησε και <πη Μυτιλήνη, 
όπου η κ. Τατά περνά τον μισό 
της χρόνο παρασκευάζοντας τα 
χρώματα και τα νήματα με τα 
οποία αργότερα υφαίνει.

Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε 
αργότερα στους Αμερικανούς 
φοιτητές που, από όλες τις τέ
χνες που χάνονται, επέλεξαν τις 
φυτοβαφές και την υφαντική 
και ζήτησαν να γνωρίσουν από 
κοντά τη Σοφία Τατά. Ενταγμέ- 
νη σε ένα πρόγραμμα πολιτιστι
κών ανταλλαγών η επίσκεψή της 
συνδυάστηκε και με την αδελφο
ποίηση της Μυτιλήνης και του 
Πόρτλαντ, ενώ τα έξοδα της απο
στολής ανέλαβαν εξ ημισείας τα 
αμερικανικά πανεπιστήμια και 
το ελληνικό υπουργείο Αιγαίου.

Στα εργαστήρια μίλησε στους 
φοιτητές αναλυτικά για τα «βα
φικά» φυτά του Αιγαίου (που 
είναι 300 από τα 7.500 της ελ
ληνικής χλωρίδας κι ανάμεσά 
τους παραδόξως δεν συμπερι- 
λαμβάνεται π.χ. η κατακόκκινη 
παπαρούνα). Τους είπε, πώς τα 
συγκεντρώνει η ίδια την άνοιξη 
όταν πηγαίνει στη Μυτιλήνη, τη 
Χίο, την Ικαρία και τη Λήμνο. 
Τους έδειξε, πώς από τα φύλλα 
της ινδικής λουλακιάς μπορεί 
κάποιος να πάρει 60 διαφορε
τικές αποχρώσεις του μπλε, και 
από την κίτρινη μαργαρίτα 30 
αποχρώσεις του κίτρινου. Τους 
έδωσε, συνταγές και ποσότητες, 
τους είπε, πόση ευγένεια και 
προσοχή χρειάζεται η διαδικα
σία, τους εξήγησε πως ποτέ «ένα 
φυτό δεν δίνει ολόιδιο χρώμα·.

Ενθουσιάστηκαν οι φοιτητές 
και «κυρίως τα αγόρια. Δεν είναι 
περίεργο;·. Φεύγοντας η Σοφία 
Τατά, πήρε μαζί της τις διευθύν
σεις τους, υποσχέσεις ότι θα την 
επισκεφτούν, και μια ολοκαί
νουργια «παλέτα» για την ίδια: 
τα χρώματα των φυτών στο Πόρ
τλαντ, εντελώς διαφορετικά από 
τα ελληνικά, είναι πηγή έμπνευ
σης για την υφάντρα, που προτού 
μάθει τον αργαλειό, έμαθε πρώτα 
από όλα να παρατηρεί τη φύση.
Πηγή: Εφ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Μντ. 19.112010 ·

^ΑυΐίΊθπ ΐϊΟ ΐΙγ
^  ΕΡ30Ν
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Μβ το  φακό
του Μπάμπη Στυλιανίδη

Μια βραβευμένη φωτογραφία στο διαγωνισμό 
«ΑυΝιβηΝοίΙγ» της Εταιρείας ΕΡ$ΟΝ

Ο  ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, Αντιπρόεδρος στη Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης (ΦΕΜ) συμμετείχε στον πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας 

«ΑυίίΊβπΙίοίίγ» που διοργανώθηκε από την εταιρεία ΕΡδΟΝ, θχοθθό γουτ 

νί$ίοπ (Αθήνα, 30/9/2010), σε συνεργασία με το περιοδικό «Φωτογράφος» 

και την εφημερίδα «Καθημερινή», και επιλέχθηκε -  βραβεύτηκε ανάμεσα στις 

12 καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού, που αποτύπωσαν με τον κα

λύτερο τρόπο την αυθεντικότητα και την ζωντάνια της πόλης.

Η βραβευμένη αυτή φωτογραφία του Μπάμπη Στυλιανίδη συμπεριλήφθηκε 

και τυπώθηκε και στο μεγάλο «Ημερολόγιο 2011», της ΕΡ$ΟΝ.

Η τελετή βράβευσης των νικητών του διαγωνισμού έγινε στις 30.11.2010 με 

παράλληλη Έκθεση Φωτογραφίας, εκείνων που συμμετείχαν στο διαγωνι

σμό, στο Μουσείο ΗθταΜθΐοΙοη, Εχρβπβηοβ ίη νίδυαΙ Αι1$ (Θησείο-Αθήνα).



/ Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ  ΘΥ ΜΗΣΗΣ

Γιάννης Δελής (1878- 1910)

Ένας κήρυκας του πνεύματος και του αγώνα

Του Αριστείδη ΚΑΛΑΡΓΑΛΗ

Ε
ΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩ
ΘΗΚΑΝ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΔΕΛΗ. Ενός πρώιμου άν

θους της Λεσβιακής Ανοιξης, 
του Δημοτικισμού και του αγώνα 
της ελευθέρωσης της Λέσβου.
Η κηδεία του ήταν «Τιμητικωτάτη 
διά την πάλιν, την κοινωνίαν μας 
και διά την μαθητιώσαν νεολαί
αν», και «Απεδείχθη κατ' αυτήν 
ότι δεν είναι μόνον ο  χρυσός και 
ο  πλούτος, όστις τιμάται ενταύθα 
αλλά και η αξία και η επιστημονική 
μόρφωσις και το ευγενές αλλ ' άχαρι 
στάδιον του μορφωτού έθνους», γράφει 
στις 25 Μαρτίου η εφημερίδα Σάλπιγξ.

Το Χρέος οδηγούσε τον Γ. Δελή από την εφηβεία του. 
Όταν αναλαμβάνει το βάρος της επιβίωσης, της μητέρας 
του και του αδερφού του Αριστείδη. Εργάζεται, σπουδάζει 
Θεολογία με υστέρηση, αλλά και οικονομική υποστήριξη 
της Κοινότητας Μυτιλήνης. Διδάσκει, απά φοιτητής, στο 
Γυμνάσιο Μυπλήνης, όπου γίνεται κήρυκας νέων ιδεών. 
Είναι φωτιστής παιδείας, γλώσσας και ψυχής. Δεν αρ- 

κείται στο σχολείο. Τις Κυριακές και τις γιορτές πηγαίνει 
στα χωριά, όπου μιλώντας τη γλώ σσα του λαού κάνει 
διαλέξεις με θέματα κοινωνιολογικά, θρησκευτικά, της 
καθημερινότητας με εκλαϊκευμένη παρουσίαση. Ο  λόγος 
του συγκινούσε τον απλά, αγράμματο λαό, γιατί μιλούσε 
τη γλώσσα του και αληθινά. Ω ς μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του αθλητικού σωματείου «Ατλας», γυρίζει 
μαζί με τους αθλητές και τους φιλάθλους όπου γίνονται 

αγώνες και μιλά για εθνική αφύπνιση, για ξεσηκωμό. Η 
εφημ. Αμάλθεια της Σμύρνης (23.10.1908) γράφει, σε

ανταπόκρισή της, για τη διάλεξή του κατά την επίσκεψη 
του Σωματείου στο Πλωμάρι: «Διά παραινέσεως, και προ
τροπών ενεθουσ/σσε το φιλόπατρι πλήρωμα και το εκίνη- 

σεν εις θερμός εκδηλώσεις».
Οι τουρκικές αρχές κατηγορούν το διοικητικό Συμβού

λιο του «Ατλαντα,» όπ ετοιμάζουν τον Λεσβιακό λαό σε 
εξέγερση. Ο  Δελής κατηγορείται για εσχάτη προδο

σία. Κρύβεται, από σπίτι σε σπίτι, για ν ' απο- 
φύγει τη σύλληψη. Μεταμφιεσμένος, με 
* το ψευδώνυμο Πέτρος Ραΐσης, φεύγει 

&  στην Αθήνα κρυμμένος σ ' ένα καΐκι. 
. Από  κει πηγαίνει στη Σμύρνη. Προ- 

; σπαθεί να προφυλαχτεί. Στη δίκη 
. του Ατλαντα οι κατηγορούμενοι 

αθωώνονται, τον Φεβρουάριο 
του 1910 κι εκείνος επιστρέφει 

- στο νησί. Η υγεία του όμω ς έχει 
2 κλονιστεί ανεπανόρθωτα και 
| κλείνει τα μάτια του για πάντα 
• στις 22 Μαρτίου.

Η σατιρική εφημ. Σκόρπιός, 
9 στις 26 του μήνα, τον θέλει έναν 

«γενναίο πολεμιστή στην πρώ
τη πάντα γραμμή του Χρέους». Ο  

συντάκτης της εφημερίδας Χρήστος 
Δεληγκιαβούρης απαγγέλλει στην 

κηδεία του μερικούς στίχους, ω ς «ένα 
μικρό μνημόσυνο των φίλων του για τον 

Επιστήμονα τον προοδευτικό και ριζοσπάστη, 

τον ακούραστο και γενναίο μαχητή, μα...άτυχο πάντοτε 
Άνθρωποί»

Ποτέ/ Ό πω ς δεν έλε/ψε ποτέ το φω ς τόσων φωστήρων 

Ω  κήρυκα κάθε καλού και κάθε ευγενικού.
ΛεβέντηΙ Που σε εμοίρανεν η Μ οίρα των Μαρτύρων 

Ω  Μάρτυρα κάποιου στη γη χαμένου ιδανικού.

Τι κι'  α ν  σε πότισαν χολή, κ ι' αν έστρωσαν αγκάθια 
Στο δρόμο που μας χάραξες, ψυχή πονετική;
Κάποιων απόρθενων Καρδιών τα μυστικά τα βάθια 
Σε εικόνισμα θα σέχουνε λατρεία μυστική...

Κ ' υψώθηκες μες στης Ζωής την άχαρη Σαχάρα 

Σαν ένας πλάτανος τρανός.
Ο  ξυλοκόπος -  ο  Καιρός -  αλήθεια, σ ' έχει κόψει.
Μ ' α π ' τον κορμό σου πλάσανε το δυνατό καράβι 
Κ ι' από τις ρίζες βλάστησαν βλαστάρια οι μαθηταί

σου!



Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Τους στίχους δημοσιεύ
ουν ταυτοχρόνως η Σάλπιγξ 
στις 25 και ο Σκόρπιός στις 
26 Μαρτίου.

«...είχε ζήσει πολύ ω ς μα- 
χητής του βίου ατρόμητος 
και ω ς Λόγιος πολυμαθής. 
Η  τραγωδία έπρεπε να  απο- 
λήξει εις καταστροφήν!» 
γράφει στη νεκρολογία του 
(Σάλπιγξ 27 Μαρτίου) ο συ
νάδελφός και πρώην κα
θηγητής του Ιωάννης Ολύ
μπιος. Και παρατηρεί για το 
ίχνος του στη ζωή: «Κα/περ 
αποθανώ ν εν ηλικία καθ ' 

ην άλλοι άρχονται δρώντες, 
αφήνει όπισθεν του ω ς γλυ- 
κείαν ανάμνησιν το έργον το 

οποίον από δεκαετίας επεδι'- 
ωξεν ανενδότως». Το έργο 
του εκτός από πατριωτικό, 
παιδαγωγικό και αφυπνιστι- 
κό ήταν και συγγραφικό. Στη 
σύντομη ζωή του τύπωσε 
τα βιβλία: Ο ι Γατελούζοι εν 
Λέσβω,1901, και σε μετά
φραση Γραμμαπκή της Και
νής Διαθήκης του ΡπθόποίΊ 
β/α$δ, 1902.

Ολοκληρώνει τον επιμνη
μόσυνο λόγο του με την 
προσδοκία όλων των δα

σκάλων. «Αγαπώμενος υπό 
των μικρών μαθητών εθαυ- 

μόζετο ιδίως και ελατρεΰετο 
ας τας ανωτέρας τάξεις. Εκεί 

ηδύνατο να χρησιμοποιεί 
τους θησαυρούς της μαθή- 
σεώς του. (...) Και σέβονται 
το μεγαλείον του πνεύματος 
και την καθαρότητα της ψυ

χής και του χαρακτήρος οι 
παίδες.Ι— ] Και δεν ήτο δυνα
τόν να είχεν άλλως ο  κρατε- 

ρός εκείνος αυτοδημιούργη- 
τος της αρετής και σοφίας».

Πράγματι, αυτό συνέβη, 
όπω ς γράφει ο  Στράτης Μυ- 
ριβήλης, μαθητής του Δελή: 
«...ο Γιάννης Δελής δεν πέ- 

θσνε. Η φωτιά του ανάβει 
μέσα μας. Και μεις θα  την 
παραδώσουμε στους κατο

πινούς λαμπαδηδρόμ ους 
αναμμένη από την καρδιά 

μας». ·

(Συνέχεια από τη σελ. 11)

«Χριστούγεννα στη Σπηλιά»
Φώτη Κόντογλου

X) χαπετάν-Κωσταντης ερχότανε από την Πόλη κ α ί πήρε στο καΐκι τον πάτερ-Σίλ- 
βεστρο, που είχε π  άγει στην Πόλη από τ ’ Ά γιον Όρος γ ια  ελέη, χ ’ ήθελε να χάνει Χ ρ ι
στούγεννα στην πατρίδα του. Ό πάτερ-Άρσένιος είχε ταξιδέφει μ α ζί του από τη  Μονή 
τού Παντοκράτορας στο Όρος, κ ’ ητανε άπό τη  Θεσσαλία.

Ταξιδέφανε χαλά. Μ ά σαν καβατζάρανε τον Κάβο-Μπαμπά, ό αγέρας μπουρίνιασε, 
χ ι όλη τη  μέρα αρμενίζανε με μουδαρισμένα πανιά χα ι με τον στάντζο, ώς πού φτάξανε 

χατά το βράδυ άπ ’ έξω άπό το Ταλιάνι. Ό καιρός σχύλιαξε χ ι ό καπετάνιος δεν μπόρε

σε νά μ π ει στο μπουγάζι, να χάνουνε Χριστούγεννα στην πατρίδα.
Αποφάσισε λοιπόν νά ποδίσει, χα ι πήγε χα ι φουντάρισε σ τ ’ άπάγχειο, πίσω άπό έναν 

μικρόν κάβο, άπό κάτω άπό το μαντρί. Κ ’ επειδή θυμ/ηθηχε τον φίλο του τον Μπαρ- 
μπάχο, πήρε τούς γέροντες χα ι τούς δυο άλλους νοματέους χα ι τραβήξανε γιά  το άγίλι 
[=μαντρί]. Σ το τσερνίχι είχανε αφήσει τον μπαρμπ’ - Απόστολο μ ε τον μούτσο.

Σ α ν είδανε πώς στη  σπηλιά βρισκότανε χ ι ό χύρ-Παναγης με τον χύρ-Δημ/ητρό, 
γίνηχε μεγάλη χαρά και φασαρία.

«Μιορέ νά δεις», έλεγε ό κύρ-Παναγης, «τώρα φέλναμε το τροπάρι, χ ι άπάνω πού 
λέγαμε «εν αύτη γάρ οι τοΐς άστροις λατρεύοντες υπό άστέρος έδιδάσχοντο...», φτάξατε 
χ ' εσείς οι μάγοι μ ε τά δώρα! Γ ιατί βλέπω μία  νταμιζάνα κρασί, βλέπω λακέρδα, βλέ
πω χαβιάρια, βλέπω παξιμάδια, μπακλαβάδες, «σμύρναν, χρυσόν κ α ί λίβανον»!

«Χ ά ! Χ ά ! Χ ά !»  - γελούσε δυνατά ό χύρ-Παναγης, μισομεθυσμένος κ α ί φευδίζοντας, 
καί χαΐδευε την κοιλιά του, γ ια τί ητανε καλοφαγάς.

Σ το μεταξύ ό πάτερ - Αρσένιος ό Σγουρής ζωντάνεφε ό καϊμένος, χ ’ είπε σιγανά 
χαμογελώντας κ α ί τρίβοντας τά  χέρια του:

«Δόξα σοι ό θεός, Κύριε ημών Ιησού Χ ριστέ, πού μας ελύτρωσες έκ  τού χλύδωνος!» 
χ ' έχανε τον σταυρό του.

Ό πάτερ-Σΐλβεστρος είπε νά σηκωθούνε όρθιοι, χ ’ είπε λ ίγες ευχές, το «Χριστός 
γενναται», χ  υστέρα με τη  βροντερή φωνή του έφαλε:

«Μεγάλυνον, φυχη μου, την τιμιωτέραν κ α ί ενδοξοτέραν τών άνω στρατευμάτων. 
Μυστήριον ξένον όρώ κ α ί παράδοξον. Ουρανόν το σπηλαιον, θρόνον χερουβικόν την Παρ
θένον, την φάτνην χωρίον, έν φ  άνεκληθη ό αχώρητος Χριστός ό Θεός, όν άνυμνούντες 
μεγαλύνομεν».

Ύστερα καθησανε στο τραπέζι. Τέτοιο τραπέζι βλογημένο κ α ί χαρούμενο δεν έγ ι
νε σε κανένα παλάτι. Τρώγανε κ α ί φέλνανε. Κ αί τού πουλιού το γάλα είχε άπάνω, άπό 
τά  μοσκοβολημένα τ ’ άρνιά, τά  τυριά, τά  μανούρια, τις  μυτζήθρες, τίς μπεκάτσες καί 
τ ’ άλλα πουλιά τού κυνηγιού, ώς τη  λακέρδα χα ι τ ’ άλλα τά  πολίτικα πού φέρανε οι 
θαλασσινοί, καθώς καί κρασί μπρούσιχο.

Ό ξω φυσομανούσε ό χιονιάς, κ α ί βογγούσανε τά  δέντρα χ ’ η  θάλασσα άπό μακριά. 
Ανάμεσα στά βουίσματα άχουγόντανε κ α ί τά  κουδούνια άπό τά  ζωντανά πού αναχαρά
ζανε. Μ έσα άπό τη  σπηλιά έβγαινε η  κόκκινη άντιφεγγιά της φωτιάς μα ζί μ ε τίς  φαλ- 
μωδίες καί μ ε τίς  χαρούμενες φωνές. Κ ι ό κυρ-Παναγης έκλεβε κάπου-κάπου λίγον ύπνο, 

ρουχάλιζε λ ιγά κι κ ’ ύστερα ξυπνούσε κ ’ έφελνε μ α ζί με τη  συνοδεία.

Αληθινά, άπό τ η  Γέννηση τού Χριστού δεν έλειπε τίποτα. Ό λα υπήρχανε: το σπή
λαιο, οι ποιμένες, οι μάγοι μ ε τά  δώρα, κ ι ό ίδιος ό Χριστός ητανε παρών μ ε τούς δυο 
μαθητές του, πού ευλογούσανε «την βρώσιν καί την πόσιν». ·
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λογαριασμός
μισθοδοσίας

Μισθωτών 
& Συνταξιούχων

• Ανταγωνιστικό επιτόκιο 5%* 
για τα πρώτα 5.000 ευρώ.

• Από 5.000 ευρώ  και πάνω το επιτόκιο
του Λογαριασμού «Ταμιευτήριο του τόπου μας» 
(σήμερα 2% )

• Δικαίωμα υπερανάληψης ενό ς  καθαρού μηνιαίου 
μισθού / σύνταξης

• Δω ρεάν τακτική ενημέρω ση με αναλυτική 
κατάσταση ή βιβλιάριο καταθέσεων.

• Δω ρεάν κάρτα ανάληψ ης μετρητών.

• Δω ρεάν εξοφλήσεις λογαριασμών με πληρωμές 
ή πάγιες εντολές για Οργανισμούς Δημοσίου
/ ΔΕΚΟ / εταιρίες τηλεφωνίας κ.α.

• Προνομιακούς ό ρ ο υ ς συνεργασίας ο ε  τραπεζικά 
προϊόντα (Καταναλωτικά και Στεγαστικά δάνεια) κ.ά.

Για υπαλλήλους του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα & συνταξιούχους 
όλων των ταμείων.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λ Ε Σ Β Ο Υ - Λ Η Μ Ν Ο Υ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΜΕ 220 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


