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Στον δεύτερο χρόνο…
Αγαπημένοι μας συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι αναγνώστες. Με το τέταρτο τεύχος που
κρατάτε στα χέρια σας, ολοκληρώσαμε τον πρώτο χρόνο έκδοσης και ανοίγουμε το δεύτερο
χρόνο δημιουργίας για το πολιτιστικό μας περιοδικό «διαδρομές».
Η πρώτη χρονιά καταξίωσης είναι γεγονός και την χρωστάμε σε όλες και όλους εσάς που
ξεπεράσατε πλέον τους εκατό και συμμετέχετε στην σύνταξη του περιοδικού με κείμενα,
φωτογραφίες, καλλιτεχνικές δημιουργίες, ήθη, έθιμα, παράδοση, ιστορία, χόμπι, ποίηση, ταξίδια
και τόσες άλλες εμπνεύσεις.
Η συνέχεια θα είναι καλύτερη, αφού οι χιλιάδες αναγνώστες, συνάδελφοι, φίλοι, γνωστοί,
δημοσιογράφοι, πολιτιστικοί, κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, αγκάλιασαν την προσπάθειά
μας και την αναγνώρισαν για την πολιτιστική της επάρκεια και το εξαιρετικό της επίπεδο.
Αυτό το τεύχος του Οκτωβρίου 2018 που σηματοδοτεί την δεύτερη εκδοτική χρονιά για τις
«διαδρομές», οφείλει μέσα από τις σελίδες του, να αποτίσει φόρο τιμής στους προγόνους μας, που
με το ΟΧΙ τον Οκτώβρη του 1940 και την μάχη των Γιαννιτσών στους Βαλκανικούς Πολέμους τον
Οκτώβρη του 1912, σήκωσαν ψηλά την Ελλάδα.
Τα ενδιαφέροντα και ποικίλα θέματα των δεκάδων συναδέλφων που γράφουν το περιοδικό,
είναι και πάλι εξαιρετικά και θα μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο καλύτερο, που τόσο τον έχουμε
ανάγκη αυτή την εποχή.
Η Πολιτιστική Επιτροπή του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας που
επιμελείται την ύλη, ευχαριστεί θερμά όλες και όλους τους συντελεστές για την όμορφη και
επιτυχημένη εκδοτική προσπάθεια και υπόσχεται ακόμα καλύτερες «διαδρομές».
Η Πολιτιστική Επιτροπή του ΣΣΙΛΤΕ
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ΟΧΙ - 28η Οκτωβρίου 1940

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Η Πολιτιστική Επιτροπή του ΣΣΙΛΤΕ

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η μεγαλύτερη ανθρωποσφαγή της ιστορίας, ήταν «ένας πόλεμος
που δεν ήταν αναγκαίος». Όμως σώριασε σε ερείπια ό,τι είχε απομείνει όρθιο από τον Α΄
παγκόσμιο πόλεμο και ό,τι είχαν προφθάσει ν΄ ανορθώσουν οι λαοί. Δυστυχώς και αυτή τη
φορά η πολιτική δε συμβάδισε με τους πόθους των λαών και η ιστορία μίλησε αμετάκλητα.

Ω

ς προανάκρουσμα του Β΄ παγκοσμίου
πολέμου μπορεί να θεωρηθεί η επίθεση
της Ιταλίας κατά της Αιθιοπίας (1935), της
Ιαπωνίας κατά της Κίνας (1937), της Γερμανίας
κατά της Αυστρίας (1938) και της Τσεχοσλοβακίας
(1939), και της Ιταλίας κατά της Αλβανίας (1939).
Η όρεξη για κατακτήσεις άνοιξε στους δύο δικτάτορες, Χίτλερ και Μουσολίνι, όταν η αντίδραση
στις επεκτατικές βλέψεις τους ήταν χλιαρή και
βεβαίως, όταν πέτυχαν τις πρώτες απροσδόκητες
επιτυχίες τους.

Την 1η Σεπτεμβρίου 1939, ο γερμανικός στρατός, η Βέρμαχτ, επιτίθεται στην Πολωνία και την
καταλαμβάνει σε 26 ημέρες. Στις 17/9/1939 εισβάλλει ο ρωσικός στρατός στην Πολωνία και καταλαμβάνει τις ανατολικές περιοχές της.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 1939, η Γαλλία και η Αγγλία
έχουν κηρύξει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας με
ενέργειες αποκλεισμού.
Στις 9 Απριλίου 1940, ο Χίτλερ επιτίθεται κατά
της Νορβηγίας και της Δανίας και κατακτά τις δύο
χώρες.
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Στις 10 Μαϊου 1940, ο Χίτλερ αιφνιδιάζει τους
Γάλλους στο Σεντάν, ενώ ταυτόχρονα εκδηλώνεται επίθεση κατά της Ολλανδίας και του Βελγίου.
Οι δύο χώρες συνθηκολογούν τον ίδιο μήνα.
Στις 22 Ιουνίου 1940, ο Γάλλος στρατάρχης Πεταίν υπογράφει ανακωχή με τους Γερμανούς και
στις 24 του ίδιου μήνα με τους Ιταλούς, οι οποίοι μπήκαν στο μεταξύ στον πόλεμο. Όμως ο Ντε
Γκωλ, που είχε καταφύγει στο Λονδίνο, διακηρύσσει στις 18 Ιουνίου την απόφασή του να συνεχίσει
τον πόλεμο.
Η τύχη της Αγγλίας κρίθηκε στον αέρα. Η αγγλική αεροπορία (Ρ.Α.Φ.) αντιμετώπισε με επιτυχία
την κατάσταση και ανέτρεψε τα σχέδια του Χίτλερ.
Παράλληλα, εδραιώνει την κυριαρχία της με μια
επίθεση κατά του ιταλικού στόλου στο λιμάνι του
Τάραντα στις 11-12 Νοεμβρίου 1940. Στο μεταξύ,
σφοδρός αγώνας διεξάγεται στη Β. Αφρική μετά
την είσοδο των Ιταλών στον πόλεμο. Τα αγγλικά
στρατεύματα σημειώνουν απροσδόκητες επιτυχίες και η κυριαρχία του Μουσολίνι στην περιοχή
καταρρέει οριστικά στις 19 Μαϊου 1940.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 οι Ιταλοί επιτίθενται

εναντίον της Ελλάδας δοκιμάζοντας μια οδυνηρή
έκπληξη, αφού λίγους μήνες πριν είχαν τορπιλίσει
το πλοίο «Έλλη», στο λιμάνι της Τήνου.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 στις 3 το πρωί, ο Ιταλός
πρεσβευτής Γκράτσι δίνει τελεσίγραφο στο Μεταξά, με το οποίο ο Μουσολίνι ζητούσε ελεύθερη
διέλευση για το στρατό του μέσα από την Ελλάδα,
και δηλώνει ότι κάθε αντίσταση των Ελλήνων θα
συντριβεί με τα όπλα. Η άρνηση του Μεταξά να
δεχτεί το τελεσίγραφο εκφράζει εκείνη τη στιγμή
τη μοναδική θέληση του λαού μας. Η ιταλική επίθεση αρχίζει στις 5.30 το πρωί. Ο ελληνικός λαός
αντιμετωπίζει με ψυχραιμία την κατάσταση, και με
μαχητικό φρόνημα τον εισβολέα. Η επίθεση των
Ιταλών αποτυγχάνει σε όλα τα σημεία.
Στις 18 Νοεμβρίου 1940 εκδηλώνεται η ελληνική επίθεση και στις 21 Νοεμβρίου το Γ΄ Σώμα
στρατού καταλαμβάνει την Κορυτσά. Το Β΄ Σώμα
ανακαταλαμβάνει την Κόνιτσα και προωθείται
μέσα στην Αλβανία. Τέλος το Α΄ Σώμα απωθεί
τους Ιταλούς πέρα από το ελληνικό έδαφος και
στις 22 Νοεμβρίου μπαίνει στην Αλβανία. Κατόπιν, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πόγραδετς, την Πρεμετή, τους Αγίους Σαράντα και
το Αργυρόκαστρο. Στις 22 Δεκεμβρίου καταλαμβάνουν την Χειμάρρα. Ο Ιταλός στρατηγός Σοντού
ζητάει ανακωχή.
Η επίθεση, όμως, συνεχίζεται και στις 10 Ιανουαρίου 1941 πέφτει η Κλεισούρα.
Στις 29 Ιανουαρίου 1941 πεθαίνει ο Μεταξάς και
τον διαδέχεται ο Αλ. Κοριζής.
Στις 9 Μαρτίου 1941 εκδηλώνεται υπό την εποπτεία του Μουσολίνι η «Εαρινή Επίθεση». Η ηρωική αντίσταση των Ελλήνων στο ύψωμα 731 και
στην Τρεμπεσίνα είναι μοιραία για τον Ιταλό δικτάτορα. Ντροπιασμένος υποχρεώνεται να προσφύγει στη βοήθεια των Γερμανών.
Ο Χίτλερ θέλει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στα
Βαλκάνια, και στις 6 Απριλίου 1941, ο Γερμανός
πρεσβευτής Σένεμπεργκ δίνει νέα διακοίνωση
προς την ελληνική κυβέρνηση. Μια νέα άρνηση
και μια νέα αιματηρή εποποιία ακολουθεί.
Οι Γερμανοί επιτίθενται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Φονικές μάχες έγιναν στα οχυρά του
Ρούπελ, Ιστίμπεη και Περιθώρι και οι γερμανικές
επιθέσεις συγκρατούνται. Ατυχώς, όμως, η γιου-
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γκοσλαβική αντίσταση καταρρέει σε 11 μέρες και
έτσι οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την περιοχή του
Μπέλλες και προωθούνται μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
Από εκεί επιτίθενται κατά των απομονωμένων
οχυρών και κατά των ελληνικών μονάδων στην
Αλβανία. Τα ελληνικά οχυρά παραδίνονται, ενώ ο
ελληνικός στρατός στην Αλβανία απομονώνεται
και ο στρατηγός Τσολάκογλου, υπογράφει ανακωχή. Οι αγγλικές μονάδες μεταφέρονται στην
Κρήτη. Ο πρωθυπουργός Κοριζής αυτοκτονεί και
σχηματίζει κυβέρνηση ο Εμ. Τσουδερός, που μαζί
με το βασιλέα Γεώργιο, στις 23 Απριλίου 1941, μεταφέρουν την έδρα της κυβερνήσεως στην Κρήτη.
Την ίδια μέρα τελειώνουν οι εχθροπραξίες.
Στις 27 Απριλίου 1941 το πρωί, τα πρώτα γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στην Αθήνα. Η
γερμανική φάλαγγα περνάει από τους έρημους
δρόμους, κατευθύνεται προς την Ακρόπολη, όπου
οι Γερμανοί στήνουν τη σημαία με τον αγκυλωτό
σταυρό. Αρχίζει ένας νέος κύκλος μαρτυρίου και
θανάτου, αλλά και ένας κύκλος αντίστασης κατά
των κατακτητών.
Η τελευταία μάχη του πολέμου της Ελλάδας δόθηκε στη Κρήτη. Το πρωί της 24ης Μαϊου 1941
αρχίζει η πτώση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών.
Σφοδρές μάχες γίνονται στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και σε άλλες περιοχές. Οι κάτοικοι του νησιού
με αυταπάρνηση και πρωτόγονα μέσα πολεμούν
τους εισβολείς. Η αντίσταση των Άγγλων σπάει

στις 27 Μαϊου 1941 και εγκαταλείπουν την Κρήτη.
Στην Αίγυπτο καταφεύγουν ο βασιλιάς και η ελληνική κυβέρνηση.
Για την Ελλάδα, η αντίσταση κατά των Γερμανών ήταν αγώνας τιμής και χρέους. Το τίμημα του αγώνα ήταν τρομακτικό. Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος και η ξενική κατοχή στοίχισαν
στην Ελλάδα 150.000 νεκρούς και τραυματίες
από τις ένοπλες δυνάμεις, 52.000 εκτελεσθέντες, 300.000 νεκρούς από την πείνα, 60.000
ομήρους. Η μικρή Ελλάς έδωσε, για μία ακόμη
φορά, το πολύτιμο ενώπιον της ιστορίας αίμα
της για τις αξίες και τα ιδανικά της, με το ΟΧΙ
της 28ης Οκτωβρίου 1940 στους Ιταλούς και στη
συνέχεια με την αντίσταση κατά των Γερμανών.

Π ΙΗΣΗ
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28 του Οκτώβρη 1940
Από την Συλλογή Ποιημάτων του συναδέλφου Γεωργίου Στρούζα-Ζάκυνθος

Στη δύση ο ήλιος έγειρε

Τα τρένα πάνε κι έρχονται

φαινόταν λυπημένος

γεμάτα παλληκάρια

σα νάχε κάτι αλλιώτικο

εσένα να δοξάσουνε

σα νάταν ματωμένος.

πατρίδα μας Ελλάδα.

Κι ενώ σκοτάδι τύλιγε

Οι λόγγοι εβογγίξανε

τη δοξασμένη γη

και τα βουνά αντηχούσαν

μια λάμψη ξεπετάχτηκε

οι Έλληνες σαν τα θεριά

του ΟΧΙ η αστραπή.

τους εισβολείς κτυπούσαν.

Οι Έλληνες ορθώνονται

Ο κότσυφας εσώπασε

γίνονται ένα σώμα

κι ο αετός σαστίζει

δεν έχουν για ξεπούλημα

μια χούφτα από Ήρωες

το ελληνικό το χώμα.

στρατιές καταποντίζει.

Πρωί – πρωί ξεσηκωμός

Λεωνίδας και Διγενής

γεμίζουν οι σταθμοί
μόνο ευχές ακούγονται

στα σύνορα ανταμώνουν
τσακίζουν τον κατακτητή

κανένας δεν θρηνεί.

και τον κατατροπώνουν.

Η μάνα δεν εδάκρυσε

Η δόξα και η λευτεριά

που φεύγει το παιδί της

βαδίζουνε αντάμα

στο μέτωπο το φίλησε

στη γη όπου γεννήθηκαν

του δίνει την ευχή της.

εκεί κάνουν το θαύμα.

Απ΄ το λαιμό πολεμιστή
κρέμεται ένα αγόρι
τα χείλη του φιλούν
γυναίκα του και κόρη.
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΜΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μάχη των Γιαννιτσών:
19-20 Οκτωβρίου 1912.
Του συνάδελφου Κώστα Νικολαΐδη-Γιαννιτσά

Σκηνή από τη Μάχη των Γιαννιτσών στο ποτάμι του Μελισσίου
(Αναγνωστικό Στ’ Δημοτικού, 1963,σελ.27, έργο του Αγήνορα Αστεριάδη)

Τ

ο 1928 κυκλοφόρησε στην Αθήνα το συλλογικό έργο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ»
(1912-1913)’’, με 13 διηγήματα, υπογραφόμενα από τον Θρασύβουλο Ζωιόπουλο(4), τον
Άγγελο Τανάγρα(5), τον Νεόκοσμο
Γρηγοριάδη(2), Δημήτριο Καμπούρογλου(1)
και Ηλία Βουτιερίδη(1).
Μεταξύ αυτών και το διήγημα ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

(σελ. 93-105), του Δρ Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Μαθηματικών στη Μ.
Ε., τμηματάρχη στη συνέχεια στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ποιητή, πεζογράφου, θεατρικού συγγραφέα και δημοσιογράφου Θρασύβουλου Ζωιόπουλου(Άργος 1882-Αθήνα 1947).
Να σημειωθεί ότι ο Θρασύβουλος Ζωιόπουλος(λογοτεχνικό ψευδώνυμο Στέφανος Δάφ-
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νης), πολέμησε στη Μάχη των Γιαννιτσών, ως
έφεδρος ανθυπολοχαγός του 3ου Τάγματος, του
8ου Συντάγματος της IVης Μεραρχίας, και από
τη συμμετοχή στη μάχη αυτή εμπνεύστηκε το
πολυσυζητημένο διήγημά του.
Ο συγγραφέας μάς μεταφέρει σε μια λαϊκή γειτονιά του Πειραιά, όπου στις αρχές του 20ού αιώνα, ζει η κυρα-Δημήτραινα η Σεριφιώτισσα, χήρα
του Δημήτρη Πέλεκα, με τον γιο της τον Μιχάλη
τον Πέλεκα, κοντά σε μια άλλη νησιώτικη οικογένεια, την οικογένεια Χάλαρη, αποτελούμενη από
τη χήρα μάνα και τα παιδιά της, τον Στεφανή και
την Αγγελικούλα.
Από την Πάρο ήταν οι ‘’συγκάτοικοί τους’’, με
τους οποίους είχανε δεθεί πολύ. Στην μικρή κοινή
αυλή, κάθε Κυριακή και γιορτή, μετά την εκκλησία, οι δυο νησιώτισσες, μέσα στην αγωνία τους
για την επιβίωση, έχτιζαν και τα μικρά τους όνειρα,
που δεν ήταν άλλα από την προκοπή των παιδιών
τους.
Ζούμε τα πρώτα χρόνια της αστικοποίησης, όταν
φτωχοί επαρχιώτες μαζεύονται στα λίγα μεγάλα
αστικά κέντρα της εποχής, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και κυρίως για τα
παιδιά τους.
Εκεί βρέθηκε και η κυρα-Δημήτραινα, χήρα του

Δημήτρη του Πέλεκα, που μαζί του στη Σέριφο
έζησε όλα κι όλα 5 χρόνια, χρόνια γεμάτα στενοχώρια και πίκρες. Αλλιώς ζούσε στο πατρικό της,
με τη χαρά, ‘’κορίτσι αναστημένο στο δρόμο του
Θεού’’.
Από έκρηξη φουρνέλλου σε νταμάρι του νησιού
πήγε ο Πέλεκας.
... «Μια μέρα που ο Πέλεκας πήγε μισομεθυσμένος στη δουλειά, δεν ξαναγύρισε ζωντανός. Με τη
βλαστήμια στο στόμα, γέμισε ένα φουρνέλλο μπαρούτι και έβαλε το φιτίλι, κρατώντας ασυλλόγιστα
ένα τσιγάρο αναμμένο στο στόμα…»
Ο Ζωιόπουλος ουσιαστικά γράφει μια ηθογραφία, που την ξεκινάει από την ύπαιθρο, όπου ο φυσικός χώρος αναφοράς των ηθογραφιών, και την
συνεχίζει, με ένα άλμα στον γεωγραφικό χώρο, σε
ένα μεγάλο αστικό κέντρο, τον Πειραιά, κρατώντας, όμως, όλα τα άλλα στοιχεία αυτού του είδους
της γραμματείας. Δημιουργεί μέσα στο αστικό περιβάλλον ένα υποσύνολο του περιβάλλοντος της
ύπαιθρης χώρας, πλάθει έναν καμβά, όπου εικονίζονται γνωστές φιγούρες του αγροτικού χώρου.
Του κάμπου, του βουνού και της θάλασσας.
Από τις πρώτες κιόλας γραμμές προβάλλει τα
πρέπει και τα μη, όπως τα όριζε η κοινωνική ηθική εκείνων των χρόνων. Παράδειγμα προς αποφυγήν ο μακαρίτης ο Πέλεκας, γιατί παρότι ήταν
εργατικός και τίμιος, μεθούσε, δεν πίστευε και
βλαστημούσε. Και αφού είχε αυτά τα ‘’χαρίσματα’’,
ορίστε τι έπαθε, τον τιμώρησε ο Θεός! Παράδειγμα
προς μίμηση η κυρα-Δημήτραινα, μεγαλωμένη με
το ψαλτήρι και την προσευχή, που προσπαθούσε
να συνετίσει τον άντρα της.
«-Σώπα Δημήτρη», τόλμησε να του πη μια μέρα,
«-Μη βλαστημάς, θα πέση φωτιά στο σπίτι
μας!Δε φοβάσαι το Θεό;»
«-Μωρέ ποιο Θεό; Πού τον είδες εσύ το Θεό;»
Η κυρα-Δημήτραινα αφιερώθηκε ολότελα στην
ανατροφή του Μιχάλη, αποκρούοντας τα προξενιά
που της έρχονταν, ’’δε θέλω να ξανάμπω στα κοσμικά... ας είναι καλά το παιδί μου... ’’ έλεγε. Πατέρας και μάνα μαζί, ανατρέφει χριστιανικά το παιδί
της, τον Μιχάλη, που γίνεται ένας καλός άνθρωπος, ένας άξιος τεχνίτης σε σιδερουργείο, δουλευτής με πρόσωπο καθαρό, χωρίς περιττές παρέες.
Δύναμη έπαιρνε από τα λόγια και τη βιοτή της
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μητέρας του και από τα εκκλησιαστικά βιβλία που
τους είχανε μείνει κληρονομιά από τον παππού
του τον παπα-Κοσμά. Ανάμεσά τους και ένα μικρό
στο σχήμα Ευαγγέλιο, που το διάβαζε καθημερινά,
και τις Κυριακές μάλιστα, φωναχτά, για να ακούει
και η μάνα του την Ευαγγελική Περικοπή, που το
πρωί την είχε ήδη ακούσει και από τον παπά στην
εκκλησία.
Από τον πατέρα του, που παρά τα ελαττώματά
του, ήταν ένας φίλεργος, τίμιος και ντόμπρος άνθρωπος, κληρονόμησε τη γεροσύνη της πατρικής
ράτσας.
Η ζωή κυλά, η κυρα-Δημήτραινα καλοβλέπει
την Αγγελικούλα για νύφη, με τον αδελφό της
οποίας, τον Στεφανή, ο Μιχάλης είχε πιάσει φιλία.
Στα 20 του χρόνια ο Μιχάλης ο Πέλεκας κατατάσσεται στον στρατό για να εκπληρώσει το ιερό
προς την πατρίδα καθήκον του. Στο Μηχανικό τον
βάλανε και η κυρα-Δημήτραινα στενοχωρήθηκε,
γιατί προτιμούσε ‘’Τα Ναυτικά’’, θαλασσινοί σαν
ήτανε.
Σεπτέμβριος του 1912, Γενική Επιστράτευση
και πόλεμος. Όλοι στα όπλα! Οι μονάδες ανεβαίνουν προς τα πάνω για να διώξουν τους Τούρκους
από τη Μακεδονία και την Ήπερο.
«Φεύγουμε μάνα για τα σύνορα. Ήρθε ο καιρός!Πάμε να λευτερώσουμε τους σκλάβους, ν’
ανοίξουμε τις εκκλησιές τις αλειτούργητες, να
ξαναπάρουμε τις δικές μας, που μας τις κάνανε
τζαμιά».
«-Φεύγω την ευχή σου.»
«-Με την ευχή της Παναγιάς παιδί μου!»
Ύστερα κατέβασε από το ράφι το Μικρό Ευαγγέλιο του παπά, σταυροκοπήθηκε, το φίλησε και
είπε:
-Πάρτο παιδί μου, οδηγό σου και φυλαχτάρι
σου!
«Ο Μιχάλης το’βαλε κάτου απ’ το αμπέχονο,
κουμπώθηκε, πήρε το μπογαλάκι του και ξεκίνησε
να φύγη».
Να θυμηθούμε τι έκανε η αρχαία Σπαρτιάτισσα
μάνα την αντίστοιχη στιγμή και ώρα. Έδινε την
ασπίδα στον γιο της, λέγοντάς του Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ
ΤΑΣ!, ευχή αθάνατη και αξεπέραστη!
«Ύστερα από λίγες μέρες η Σημαία μας έφτασε στα Γιαννιτσά. Τα τούρκικα στρατεύματα που
έφευγαν νικημένα από δυο βδομάδες, σταθήκανε

εκεί με την απόφαση να υπερασπίσουν την ιερή
τους πόλη.
Άδικος κόπος, ποιος μπορούσε να σταματήση
πια την αρματωμένη Ελλάδα που τραβούσε ολάκαιρος λαός, εκεί που έδειχνε το δάχτυλο του
Θεού; Κανένας και η μάχη άναψε. Ώρμησαν τα Πεζικά, μούγγρισαν τα κανόνια, άναψε ο τόπος.»
«Μέριασε βράχε να διαβώ!Φώναξε σε μια στιγμή
ο Μιχάλης», σφίγγοντας το ντουφέκι του, και θυμήθηκε τα λόγια που άκουσε από το δάσκαλό του
σαν ήτανε μικρός:
«- Κύμα θα γίνη μια μέρα η Ελλάδα να τους καταπιή»{σ. σ. Ο Ζωιόπουλος παρομοιάζει με κύμα
την Ελλάδα. Ο Ζωιόπουλος παρομοιάζει τους Έλληνες πολεμιστές με κύμα ορμητικό που σπάει το
φράγμα του εχθρού}.
«Ο ποταμός Λούδιος(σ. σ. ο Λουδίας) με τα παραποτάμια του κυλούσε αντίκρυ τα νερά του, μαύρα κι ανταριασμένα, και ξέμακρα αλυχτούσαν τα
κανόνια τα τούρκικα»
Η σκηνή στο ποτάμι του Μελισσίου (παραπόταμο του Λουδία), όπου στη διάρκεια της μάχης,
πολλοί φαντάροι του Τάγματος Γεφυροποιών,
’’τα σκαπανάκια’’, μαζί και ο Μιχάλης ο Πέλεκας,
προσπαθούν να γεφυρώσουν το ορμητικό ποτάμι, εκτεθειμένοι στα καταιγιστικά πυρά του τουρκικού πυροβολικού, που τους σημάδευε από το
Ταλαμπάζ και τα άλλα υψώματα των Γιαννιτσών.
«Τα σύνεργα δουλεύανε κι ο κρότος ακουγόταν γλήγορα, βιαστικός, επίμονος. Το Πυροβολκό
μας θέλησε να τους προστατεύση και οι ελληνικές
οβίδες περνούσανε απάνου από τα κεφάλια τους,
σκάζοντας στα τουρκικά προχώματα…»
Οι νιζάμηδες, τάγματα πυκνά, τρέξανε κατά τον
ποταμό κι άρχισαν να ρίχνουν με λύσσα. Τρομερή
ήτανε η ώρα εκείνη!
«Οι μισοί από τους δικούς μας αφήσανε τα σύνεργα και πιάσανε τα ντουφέκια, οι άλλοι δουλεύανε το
γεφύρι…» -Μωρέ Πέλεκα, μια τρύπα έχεις εδώ!»,
του είπε ο Γεράσιμος ο Κεφαλλονίτης, που διαρκώς πείραζε τον Μιχάλη για την ευλάβεια και την
πίστη του, «την ευχή σου να΄χουμε!».
Μια σφαίρα είχε βρει τον Πέλεκα στο στήθος, μα
ως από θαύμα σώθηκε, γιατί η εχθρική οβίδα έμεινε σφηνωμένη στο Ευαγγέλιο που είχε βάλει μέσα
στο χιτώνιό του, να το διαβάζει όταν μπορεί, προ
πάντων να τον φυλάει.
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«-Μέγας είσαι Κύριε!»,
είπε ο Γεράσιμος και σταυροκοπήθηκε, το ίδιο κάνανε και οι άλλοι φαντάροι.
Πίστευε βαθιά ο Μιχάλης
και σώθηκε!
Αυτή η Πίστη σώζει,
όπως
μας παραδίδεται
Το Ευαγγέλιο
και από το Ευαγγέλιο, «Η
πίστις σου σέσωκέ σε»
(Ματθ. Θ, 22-Λουκ. Ζ, 50 και Μάρκ. Ι , 52).
Στο βιβλίο «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ», ΕΚΔ. 1939 του ΟΕΣΒ,
και στις σελίδες 129-133 υπάρχει το διήγημα «ΤΟ
ΙΕΡΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟ» που είναι τμήμα του διηγήματος
«ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ». Συγκεκριμένα, έχουν αφαιρεθεί
οι 7 πρώτες σελίδες του, ενώ είναι και κατά τι διασκευασμένο.
Ο συγγραφέας υπογράφει με το λογοτεχνικό
του ψευδώνυμο «Στέφανος Δάφνης», μέσα σε παρένθεση, όμως, αναφέρεται και το πραγματικό του
όνομα, Θρασύβουλος Ζωιόπουλος.
Στη σελίδα 133 η εικόνα (γκραβούρα) του Ιερού
Ευαγγελίου με τη μορφή του Κυρίου στο εξώφυλλο, έργο του διάσημου Έλληνα ζωγράφου και
γλύπτη Βάσου Γερμενή (Κεφαλλονιά 1896-Αθήνα
1966).
Στα κατοπινά σχολικά χρόνια οι μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου συναντούν αρκετές φορές
αυτό το διήγημα, στα βιβλία των «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ» και των «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ» του ΟΕΣΒ (ΟΕΔΒ), πάντοτε, όμως, συντομευμένο σε σχέση με το πρωτότυπο κατά τις 7
πρώτες σελίδες του, ενώ από έκδοση σε έκδοση
γίνονται και κάποιες, ορθογραφικές κυρίως διορθώσεις και συντακτικές προσαρμογές.
Έτσι οι μαθητές το έχουν:
-Το 1940 (σελ. 129-133) και το 1946 (σελ. 124129), στο βιβλίο «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ». Όλα τα στοιχεία ίδια
με εκείνα της έκδοσης του 1939.
-Το 1949 στο βιβλίο ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε΄ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(σελ. 9-14), με τον τίτλο «ΤΟ ΑΓΙΟ
ΦΥΛΑΚΤΟ» και υπότιτλο «Ο Μιχάλης ο Πέλεκας».
Υπογραφή: Στέφανος Δάφνης.
-Το 1950 στο βιβλίο «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Α’ ΤΑΞΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ» (σελ. 13-

17), τίτλος του ΤΟ
ΙΕΡΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟ ,
υπογραφή Στέφανος Δάφνης και σε
παρένθεση Θρασύβουλος Ζωιόπουλος.
Η εικονογράφηση
είναι του μεγάλου
Έλληνα ζωγράφου
και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλου(1916-2003).
Στην
εικόνα που βλέπουμε, εμφανίζεται
ο Γραμματόπουλος

Η εικονογράφηση είναι του
σημαντικού και γνωστότατου
εικαστικού καλλιτέχνη
Σπύρου Βασιλείου (Γαλαξίδι
1903-Αθήνα 1985) Σπύρος
Βασιλείου.

Ένας φαντάρος με τη σκαπάνη επ’ ώμου στα αριστερά
και το δεξί του χέρι σε ελεύθερο χαιρετισμό. Σε
φόντο, λοξά δεξιά και λίγο ψηλότερα, πέντε ακόμα
φαντάροι, σκαπανείς κι αυτοί, με στρατιωτικό βήμα,
’’τα σκαπανάκια’’, όπως ονομάζει τους στρατιώτες του
Μηχανικού ο συγγραφέας. Άνδρες του Μηχανικού σε
στρατιωτικό χαιρετισμό

πλάι στο διασημότερο ΑΒρι όλων των εποχών,
που ο ίδιος εικονογράφησε και για το οποίο πήρε
διεθνές βραβείο. Γνωστότατες είναι και οι αφίσες
του για τον Πόλεμο του ΄40 (Ο φαντάρος με τη

14

Ο Κ. Γραμματόπουλος πλάι στο γνωστό ΑΒρι.

λόγχη εφόπλου», «η γυναίκα της Πίνδου» κ. ά.).
Να σημειωθεί ακόμη ότι ο Κώστας Γραμματόπουλος είχε τον πρώτο λόγο στην 3μελή καλλιτεχνική επιτροπή (Γ. Μόραλης, Γ. Παπάς, Κ.
Γραμματόπουλος) η οποία σχεδίασε το εθνόσημο
της Ελλάδας που ισχύει από το 1975 (ΦΕΚ 108/76-1975).
Στη σελίδα 12 η μάνα αποχαιρετά τον γιο της
δίνοντάς του για φυλαχτό το Ιερό Ευαγγέλιο. Στη
σελίδα 15 η διάβαση του Μπάλιτζα (ποτ. του Μελισσίου), από το ξύλινο γεφύρι του. Μπροστά πάει
το πυροβλοφόρο μουλάρι(μοιάζει και με γαϊδούρι), ακριβώς πίσω του ο ημιονηγός για να το κατευθύνει και λίγα βήματα πιο πέρα ακολουθούν
τρεις ακόμη φαντάροι με τον γυλιό ο καθένας τους
στην πλάτη και το τουφέκι στο αριστερό τους χέρι.
Την εικόνα συμπληρώνουν μερικά δέντρα σχετικά
κοντά στο ποτάμι, και στο βάθος κάποια υψώματα
που ο καλλιτέχνης τα τοποθετεί νότια της γέφυρας,
παρότι προς εκείνη τη μεριά, ούτε υπήρχαν (ούτε
και σήμερα υπάρχουν υψώματα), παρά μόνο ένα
απέραντο ισάδι, εφαπτόμενο τότε της λίμνης. Και
κάτι ακόμα, βλέποντας κανείς τους φαντάρους,
νομίζει ότι πραγματοποιούν μια συνήθη πορεία σε
άσκηση στρατού εν ειρήνη. Τίποτε δεν δείχνει ότι
εκεί γίνεται μια σκληρή μάχη, με τις σφαίρες και τα
βλήματα να φέρνουν τον χαλασμό. Τη γέφυρα την
εικονίζει καλύτερα από όλους. Ήταν ξύλινη, στενή
και χωρίς παραπέτια.
Οι εικόνες είναι πολύ όμορφες, άσχετα αν αποδίδουν ακριβώς ή όχι το υπάρχον τοπίο, αν παραπέμπουν ή όχι σε σκηνές πολέμου. Έτσι τα είδε με τη

Ο αποχαιρετισμός

Το Ευαγγέλιο

φαντασία του ο πολύ μεγάλος αυτός καλλιτέχνης
και όλα καλώς!
Στη σελλιδα 17 το Ευαγγέλιο με τον Τίμιο Σταυρό στο εξώφυλλό του.
-Το 1950 όμως, εκτός από τα Γυμνασιόπαιδα, το
διαβάζουν και τα παιδιά της Ε΄Τάξης του Δημοτικού. Υπάρχει στο Αναγνωστικό τους (σελ. 9-14) με
τον τίτλο «ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΥΛΑΚΤΟ», και τον υπότιτλο ‘’Ο
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Πάνω από τη γέφυρα του ποταμιού του Μελισσίου(Μπαλιτζα).

Το Αναγνωστικό Ε’ Δημοτικού του 1952

Μιχάλης ο Πέλεκας’’, εικονογράφηση ίδια με την
έκδοση του 1949. Υπογραφή Στέφανος Δάφνης.
- Το 1952 στο βιβλίο «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε’ ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (σελ. 9-14) με τον τίτλο ΤΟ ΑΓΙΟ
ΦΥΛΑΚΤΟ και τον υπότιτλο ‘’Ο Μιχάλης ο Πέλεκας’’, εικονογράφηση του 1949 και υπογραφή

Στέφανος Δάφνης.
Το 1954 στο βιβλίο «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (σελ. 27-31),
με τον τίτλο ΤΟ ΙΕΡΟ
ΚΕΙΜΗΛΙΟ,
Υπογραφή: Στέφανος Δάφνης.
Πρόκειται για μια
κλασική εικόνα πολέμου, με τις φλό- Η εικονογράφηση είναι του
γες, το ιππικό, τις διακεκριμένου Λαρισαίου
ζωγράφου, αγιογράφου και
λέμβους του Μηχαχαράκτη Αγήνορα Αστεριάδη
νικού και ‘’τα σκαπανάκια’’ σε δράση.
Βέβαια η γέφυρα του Μελισσίου δεν είχε τόξα,
αυτά μπήκαν στην κατοπινή σιδερένια αγγλική γέφυρα τύπου ‘’Μπέλεϊ’’. Ένας καλλιτέχνης, όμως,
δικαιούται να προσθέτει ή να αφαιρεί στοιχεία για
να αποδώσει καλύτερα μια εικόνα με τον χρωστήρα του. Είναι πιθανόν, πάντως, ο Αστεριάδης
να επισκέφτηκε το Μελίσσι μεταπολεμικά, οπότε
βρήκε εκεί την αγγλική γέφυρα που μοιάζει πάρα
πολύ με τη δική του. Να σημειώσουμε ότι ο Αγήνωρ Αστεριάδης είχε δάσκαλο στη Σχολή Καλών
Τεχνών τον κορυφαίο Έλληνα καλλιτέχνη Γιώργο
Ροϊλό, που πολέμησε στα Γιαννιτσά το 1912.
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Το Αναγνωστικό ΣΤ’ Δημοτικού του 1954.

Το Αναγνωστικό ΣΤ΄Τάξης του 1966,στη σελίδα 33
του οποίου υπάρχει η ίδια εικόνα σε διαφορετική
απόχρωση.

Το βρίσκουμε επίσης στο βιβλίο του Αναγνωστικού της ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ των έκδόσεων του ΟΕΔΒ
των ετών: 1961, 1962, 1963, 1966, 1970, 1972,
και 1973, ’Ολα τα στοιχεία τους ίδια με εκείνα της
έκδοσης του 1954.
Το Αναγνωστικό ΣΤ΄Τάξης του 1966, στη σελίδα
33 του οποίου υπάρχει η ίδια εικόνα σε διαφορετική απόχρωση.
ΤοΕΤ
Όλοι οι επιμελητές των εκδόσεων των σχολικών βιβλίων ΟΕΣΒ και ΟΕΔΒ που αναφέρθηκαν
πιο πάνω, ταξινομούν το διήγημα στην ομάδα κειμένων με θέμα τη θρησκευτική και όχι την εθνική ιστορία των Ελλήνων. Προφανώς θεώρησαν
ότι μέσα από το διήγημα αναδεικνύεται κυρίως η
κατά Χριστόν ζωή μιας ταπεινής και σεμνής ελληνικής οικογένειας, η οποία αξιώθηκε να ζήσει
ένα θαύμα της Θείας Πρόνοιας και όχι η Μάχη των
Γιαννιτσών, στη διάρκεια της οποίας συντελέστηκε
το θαύμα. Αυτό φανερώνουν και οι κατά καιρούς
τίτλοι του διηγήματος(«ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ», «ΤΟ ΙΕΡΟ
ΚΕΙΜΗΛΙΟ», «ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΥΛΑΚΤΟ»).

Ο ίδιος πάντως ο Θρασύβουλος Ζωιόπουλος το
έγραψε έτσι που να του ταιριάζει ο χαρακτηρισμός
-εθνικοστρατιωτικό διήγημά, γι’ αυτό και το
πρωτοδημοσίευσε το 1928 στο συλλογικό έργο
«ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ», αλλά, και
-θρησκευτικό, γι’αυτό και του έδωσε τον τίτλο
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ».
Οι καλλιτέχνες Βασιλείου, Γραμματόπουλος,
Αστεριάδης επέλεξαν ως κύριο θέμα της εικονογράφησής τους σκηνές από το Μελίσσι κ.α. (Μπάλιτζα), όπου στις 19 Οκτωβρίου 1912 διεξαγόταν η
σκληρότατη μάχη.
Κατά την άποψή μας το διήγημα αυτό εννοιολογικά χωράει σε περισσότερες από μια θεματικές
ενότητες. Πιθανόν να ήταν το πιο αγαπημένο, σταθερός σελιδοδείκτης των υπεύθυνων του Υπουργείου και των επιμελητών έκδοσης των σχολικών
βιβλίων της γλώσσας ΟΕΣΒ και ΟΕΔΒ. Ανήκε στη
συλλογή του Αχαιού καθηγητή και συγγραφέα
Νικ. Κοντόπουλου.
Κώστας Νικ. Νικολαΐδης
Μελίσσι-Γιαννιτσών
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Επιμέλεια δημοσίευσης, της συναδέλφου Νίνας Μπουρλή-Καστοριά

Α

ρχίζω πρώτα από τους προξενητάδες και τις
προξενήτρες, τους επιτήδειους εκείνους τύπους με τα πολλά λόγια που λέγανε, που ήταν
οι πιο ειδικευμένοι και το είχαν σαν επάγγελμα ν΄ αρραβωνιάζουν και να παντρεύουν τους λεύτερους!
Για τον κυρ Παντελή τον προξενητή λένε πως έκαμε
πάνω από εκατό αρραβώνες. Κάθε λίγο και λιγάκι τον
αντάμωνε κανείς στα σοκάκια της Καστοριάς με ένα
μαντήλι μεταξωτό ριγμένο στον ώμο του. Ρώτημα δεν
ήθελε. Ήταν το σημάδι πως είχε τελειώσει κάποιον αρραβώνα καινούργιον και ξάστραφτεν έτσι πρόσχαρος
και περήφανος στην όψη.
Δεν πρόφταινε το κορίτσι να πατήσει τα 17 ή 19 του
χρόνια, άρχιζαν τα «προξενιά», άρχιζαν ν΄ ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες του σπιτιού οι προξενητάδες.

Για τη Νάσαινα του Πάππου – λένε που σαν γυναίκα
ήταν πιο επιτήδεια στη δουλειά αυτή (ήξερε να… θολώνει τα νερά με τα πολλά που έλεγε), αρραβώνιασε
τους περισσότερους στην Καστοριά.
Η προξενήτρα, λοιπόν, ή ο προξενητής, αν ήταν
βαλτός από τον γαμπρό πήγαινε στους γονείς του κοριτσιού κι αράδιαζε χίλιους επαίνους.
«Δεν ξέρετε, σας έφερα ένα παιδί, άμα τι παιδί! Λεβέντη όμορφον, με κάτι φρύδια τρανά και με κάτι μουστάκια τσιγκελουτά, θάμα! Νοικοκύρης πάλε άφκετε,
κουβαλητής με του παραπάνου. Έχει και δική του δουλειά, έχει και δικό του σπίτι με τρανό μπαχτσέ μπρουστά γιουμάτον λουϊστά λουλούδια. Δουλευτάρης ως
του κόκκαλο. Ούντε χαρτιά παίζει, ούτε μεθύστακας
είναι, ούντε με γυναίκες γκιζερνάει. Μια τσιγάρα μόνε
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την ημέρα πίνει κι αυτήν σαν άντρας που είναι. Κι΄ ου
άλλος ου αδελφός του είναι καλός αμά αυτός δεν έχει
τον όμοιό του. Μα του ψωμί, αν έχετε τύχη και τουν
πάρετε, δε ξέρετε πόσο θα χαρώ, κι ας κάμουν πακ
κάτι άλλες που θ΄ ακούσουν…»
Αν τα πράματα ήταν χαροκόπα τον κερνούσαν γλυκό
και καφέ κι η δουλειά τελείωνε από τη μια πλευρά.
Όταν ο προξενητής ή η προξενήτρα ήταν βαλτή από
τον πατέρα της νύφης, πήγαινε στο σπίτι του νέου,
έβρισκε τον πατέρα και τη μάνα του κι έλεγε… κι έλεγε
...
«Σας έφερα, έλεγε, ένα καλό κορίτσι. Είναι το τάδε
16 χρονών, όμορφο σαν μπουγάτσια, με κάτι μάγουλα
σαν το κουφέτο, σβέλτη κι άξια για όλα. Σουκάκια δεν
ξέρει, περβατάει και άτι δεν σηκώνει. Να την ιδήτε και
θα ειπήτε: Θε μου! Δόσμου κι άλλα δυο μάτια για να την
ειδώ καλύτερα! Έτσι θα ειπήτε. Νοικοκυρά πάλε με του

παραπάνω! Στράφτει και λάμπει απού την πάστρα και
την αράδα που έχει. Τσιάρκι και φιάνει όλα. Ντουλάπια,
σαντούκια. Αμ κάτι αυλές με όμορφα φρύδια να σας
απουμείκει του μάτι. Στα χουσμέτα καμιά δεν τη φτάνει. Και πίττα στουν σιάτσι ψένει, και φαί ξέρει να φιάνει,
και ζυμώνει ιμόναχη. Άφκετε πάλε εργόχειρα που έχει
και «λεμαρές». Όλη την προίκα της με τα χρυσά της τα
χέρια την έφιακε. Λίγα να σας λέγω εγώ και πουλλά να
καταλαβαίνετε ισείς. Γε του σπίτι σας είναι ό,τι χράζει,
ό,τι ονειρευτήκετε. Ένα «τσιουπί» μάλαμα! Ένα «τσιουπί» που θα του «ανοίξει και θα βρουντάει από τα γέλια
και τις χαροκουπιές. Κι έχει, εξόν απού την προίκα, και
«τράχουμα» και κάτι καρυδιές στους Ντουπιάκους…»
Λέγε, λέγε κατάφερναν κι έπαιρναν το λόγο του πατέρα και συμφωνούσαν να το κρατήσουν μυστικό μέχρι
που θα όριζαν τη μέρα για τα επίσημα αρραβωνιάσματα, για τον «Χαιρετισμό», όπως λένε στην Καστοριά.
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Με τέτοιο «χαϊρδίλικο» γεγονός ήταν δύσκολο να
κρατηθεί μυστικό κι΄από στόμα σε στόμα το μαθαίνανε
την ίδια μέρα όλες οι γειτονιές. Οι βιαστικοί έριχναν και
τρεις τουφεκιές.
Σαν τελείωναν τα προξενιά και ήταν σύμφωνοι κι
από τα δύο μέρη, έστελνε ο γαμπρός ένα δαχτυλίδι με
διαμαντόπετρες αστραφτερές στον πατέρα της νύφης
με τον προξενητή, κι εκείνος τον δώριζεν ένα μεταξωτό μαντήλι που με καμάρι τόρριχνε στον ώμο του να το
κοιτάζει ο κόσμος.
Ο γαμπρός κατόπι έπαιρνε το σόι του και πήγαινε
επίσκεψη στο σπίτι της νύφης. Εκεί τους δέχονταν μαζεμένο όλο το σόι της νύφης. Η νύφη, όμως, από τη
ντροπή της ήταν κρυμμένη, άλλοτε στο «γιούκι» μέσα
κι άλλοτε κάτω στο κατώι. Από καμιά φορά είχε το
θάρρος να βιγλίζει από καμιά χαραμάδα.
Η μητέρα μου –θυμάται- βίγλιζε τον πατέρα μου

από τον μπερντέ, πίσω από τις τρυπούλες που άφηναν
οι «λεμαρές» (οι δαντέλες). Κι όταν ύστερα από πολλά
παρακάλια την φώναξαν να κεράσει τους συμπεθέρους, καθώς κρατούσε τον ταμπλά με τα δύο «σιόλια»
το γλυκό και τα ποτήρια γεμάτο νερό, κόντεψε να της
πέσει κάτω. Τόσο πολύ τρέμανε τα χέρια της. Μάτι δεν
σήκωσε να ιδεί κανέναν. Μόνο τα μύτες των παπουτσιών είδε του άντρα που την αρραβώνιασαν και θα
την παντρευόταν. Στα μάγουλά της ήταν χυμένο όλο
το κοκκίνισμα της ντροπής. Κέρασε το γλυκό κι έγινε
άφαντη.
Ποτέ, όμως, ο γαμπρός δεν ερχόταν μ΄ άδεια χέρια.
Πάντα και κάτι θα΄φερνε. Πότε λουκούμια, πότε ζαχαρικά. Για την μικρή απόκρια έστελνε κότες, στολισμένες με λουλούδια και η νύφη φίλευε το σόι του. Τη μεγάλη αποκριά ψάρι στολισμένο με λουλούδια και πάλι
φίλευε το σόι του. Έφερνε χαλβά για τον «Χάσκαρη».
Για το Πάσχα έστελνε αρνί στολισμένο με κόκκινα μήλα
στα κέρατα και τη ράχη του βαμμένη κόκκινη. Στον
κουβαλητή, για τον κόπο του δώριζαν ένα μεταξωτό
μαντήλι. Σε καμιά γιορτή ο αρραβωνιαστικός έστελνε
μπακλαβά, καμιά λεβάντα, πούδρα της εποχής, ή και
χτένα για τα μαλλιά της νύφης, της αρραβωνιαστικιάς
του. Έτσι συνήθιζαν άλλωστε όλοι οι αρραβωνιαστικοί.
Η νύφη έστελνε γλυκά: παντεσπάνι, ρεβανί, κανταϊφι
ή μπακλαβά και άλλα. Κι όσες φορές έρχονταν, πάντα
παρέα έκανε με τον πεθερό και την πεθερά, κι έπιανε
τον ένα «μπάση» και τον άλλο ο γαμπρός. Η νύφη ήταν
«καϊπιωμένη». Μόνο σαν χρειαζόταν να κεράσει γλυκό
ή ρακί με κανένα μεζέ, έμπαινε με κατεβαστά τα μάτια
πάντα και ορθή στην πόρτα. Ντροπή μεγάλη ήταν να
καθίσει στο κιόσκι ή στην καρέκλα και να φανούν τα
γόνατά της.
Έ, μόδα της μίνι φούστας, που ήσουν και δεν το ήξεραν!…
Που λοιπόν να βρει τη ώρα ο έρμος ο γαμπρός να πει
κανά κρυφό λόγο, να πιάσει το χεράκι της, να της δώσει
κανένα φιλί. Σωστός «νταργάτης» φύλαγεν η μαμάνα
της. Μόνο αν τύχαινε καμιά φορά κι ερχόταν την ώρα
που φουκαλνούσε τη στράτα έξω, καθώς περνούσε
από σιμά της τής έδινε καμιά… τσιμπιά στα μεριά μακριά απ΄ τα βλέμματα της μαμάνας. Από τον αρραβώνα
μέχρι το γάμο, η νύφη δεν έπρεπε να πάει στο σπίτι του
γαμπρού.
Έτσι γινόταν ο αρραβώνας ο καστοριανός ο «καναγκιουρίσιος» ο αγνός και αρχοντικός, κι αυτές ήταν οι
σχέσεις των αρραβωνιασμένων μεταξύ τους.
Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο «Καστοριά,
πατρίδα μου», της Ιφιγένειας Διδασκάλου.
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ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1826

Έρωτας τον καιρό
του Ιμπραήμ!

Επιμέλεια κειμένου Γιώργος Κολλάτος –Πρόεδρος ΣΣΙΛΤΕ

Η Ιμπραήμ Πασάς δίνει οδηγίες στους επιτελείς του πολυάριθμου στόλου του.

Μ

ετά τις σημαντικές επιτυχίες της Επανάστασης του 1821 στο Μοριά και τον αδελφοκτόνο, εμφύλιο πόλεμο των Ελλήνων το 1824,
ο Ιμπραήμ αποβιβάστηκε στην Μεθώνη και κατέλαβε
την Κορώνη. Ο σκληροτράχηλος Ιμπραήμ Πασάς, ο
γιος του Μοχάμετ Άλυ του Αντιβασιλέα της Αιγύπτου, ήταν πλέον ο φόβος και ο τρόμος του Μοριά.
Ο Ιμπραήμ σπουδαγμένος στην Ευρώπη, με Γάλλους
μισθοφόρους επιτελείς, σάρωνε με τις ορδές του τους
ασύνταχτους Έλληνες επαναστάτες.
Το 1826, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για την Επανάσταση κατά των Τούρκων. Τα στρατεύματα του
Ιμπραήμ έκαιγαν και λεηλατούσαν τα χωριά της Μεσσηνίας. Οι χιλιάδες στρατιώτες του με τα μεγάλα φέσια και τις φανταχτερές κόκκινες στολές τους, βίαζαν,
έπαιρναν σκλάβες στην Αίγυπτο τις κοπέλες της Μεσσηνίας και σκορπούσαν στον πληθυσμό τη συμφορά

και τον θάνατο. Από τις 12 Φλεβάρη του 1825 που
αποβιβάστηκε ο Ιμπραήμ, μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου
του 1827 που έπαθε πανωλεθρία στην ναυμαχία του
Ναβαρίνου από τις συμμαχικές δυνάμεις, έπεσαν στα
χέρια του είκοσι χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
από τους οποίους οι μισοί πέθαναν από τύφο και άλλες
λοιμικές νόσους.
Η θαλασσινή πολιτεία της Μεθώνης με το δυνατό
κάστρο της και τα ισχυρά τείχη που είχαν χτίσει οι
Βενετοί το 1206, βρισκόταν κι αυτή τον Οκτώβριο του
1826 στα χέρια του Ιμπραήμ. Χρησιμοποιούνταν σαν
έδρα του στρατηγείου των Αιγυπτιακών δυνάμεων,
που με εντολή του Σουλτάνου ξεμπάρκαραν για να
πνίξουν την Ελληνική Επανάσταση με φωτιά και σίδερο. Τα Αραβικά μαχαίρια έσφαζαν αδιάκριτα νέους, γέρους και παιδιά, ενώ οι γυναίκες δεμένες πισθάγκωνα
και θρηνολογώντας, ανανέωναν τα σκλαβοπάζαρα και
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Η θαλασσινή πολιτεία της Μεθώνης με το δυνατό κάστρο
και τα ισχυρά τείχη, χρησιμοποιήθηκε σαν έδρα του
στρατηγείου του Ιμπραήμ το 1825-1826.

τα χαρέμια. Ειδικοί ανιχνευτές της ομορφιάς, που πληρώνονταν αδρά, είχαν μοναδικό καθήκον να ανακαλύπτουν ωραίες γυναίκες για το χαρέμι του Ιμπραήμ.
Μια τέτοια ωραία γυναίκα ήταν και η Μαρία. Νέα,
όμορφη, εικοσιπέντε χρόνων, ψηλή, μελαχρινή και
γλυκιά. Η πιο όμορφη της Μεθώνης. Αν την έβλεπαν
τα μάτια των Αιγυπτίων, ήταν χαμένη. Θα την έσερναν
στα σκλαβοπάζαρα ή θα την κύλαγαν στο βρώμικο
κρεβάτι του αφέντη τους. Η Μαρία αγαπούσε πολύ
τον άντρα της, τον Γιώργη, έναν μεσόκοπο τσαγκάρη
που είχε εργαστήρι στο ισόγειο του σπιτιού του, σ΄ ένα
δρομάκι του λιμανιού της Μεθώνης. Όσο καιρό κρατούσε η σφαγή, ο Γιώργης ήταν κλειδαμπαρωμένος
στο σπίτι με την όμορφη Μαρία, μην τύχει και την δουν
οι Αιγύπτιοι. Την λάτρευε και αναρωτιόταν: «Αν σε
βρουν και σε πάρουν, τι θα κάνω χωρίς εσένα;» Αλλά
και η Μαρία φοβόταν και του έλεγε: «Τι τη θέλω τη
ζωή χωρίς εσένα Γιώργη μου; Τι θα γίνω ολομόναχη
ανάμεσα σε τόσους λύκους;»
Σε λίγο ο Ιμπραήμ έβγαλε φιρμάνι, ότι οι κάτοικοι
της Μεθώνης μπορούσαν πια να ζουν και να δουλεύουν ανενόχλητοι, χωρίς να φοβούνται. Οι κάτοικοι άρχισαν να ξεμυτίζουν από τα σπίτια τους και να κοιτάνε
τις δουλειές τους. Έτσι ξεμύτισε και ο Γιώργης, παρά
τις αντιρρήσεις της Μαρίας και σεργιάνισε στην αγορά
να μάθει τα νέα. Άργησε, όμως, και η Μαρία ανησύ-

χησε. Τρέμοντας από φόβο και αδημονώντας άνοιξε
λίγο το παράθυρο μήπως και τον δει. Όμως, αντί να δει
τον άντρα της τον Γιώργη, εκείνη την άτυχη στιγμή,
είδε ένα ψηλό Αιγύπτιο που ανηφόριζε και τα μάτια
του καρφώθηκαν επάνω της, την κοιτούσαν και την
έγδυναν από πόθο. Έκλεισε γρήγορα με δύναμη το
παράθυρο, έχασε το χρώμα της και την πνοή της και
σωριάστηκε λιπόθυμη στο πάτωμα.
Όταν ο Γιώργης αργότερα γύρισε στο σπίτι του, την
συνέφερε και εκείνη κλαίγοντας στην αγκαλιά του,
του εξιστόρησε με κάθε λεπτομέρεια τα καθέκαστα.
«Γιώργη μου μη μ΄ αφήνεις, θα με πάρουν, το είδα
που έβαλε σημάδια στο σπίτι μας, σώσε με, μη μ΄
αφήνεις στα σκυλιά.» Ο έρημος ο Γιώργης, την παρηγορούσε φιλώντας τα μάτια και τα μαλλιά της, μα η
καρδιά του πονούσε.» Σώπα αγαπούλα μου, δεν θα σ΄
αφήσω ποτέ.»
Την πήραν το ίδιο βράδυ. Τρεις Αιγύπτιοι ανέβηκαν γρήγορα τις σκάλες, έσπρωξαν με δύναμη την
παλιά ξύλινη πόρτα και όρμησαν καταπάνω στη Μαρία. Ο Γιώργης μάταια προσπάθησε να την πάρει από
τα χέρια τους. Μια σπρωξιά και ένα Αραβικό μαχαίρι
στο λαιμό, τον σώριασαν ανήμπορο σε μια γωνιά στο
πάτωμα. Έφυγαν, το σκοτάδι τους κατάπιε και μόνο ο
ατέλειωτος θρήνος της έφτανε ως τ΄ αυτιά του δύστυχου άντρα της και του ξέσκιζε την καρδιά.
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Την άλλη μέρα ο Γιώργης έβαλε λυτούς και δεμένους, για να πάρει πίσω τη γυναίκα του. Οι προεστοί της Μεθώνης επισκέφτηκαν τον Επιτελάρχη
του Ιμπραήμ, τον Σολιμάν Πασά και του ζήτησαν να
μεσολαβήσει στον Ιμπραήμ. Ο Σολιμάν Πασάς ήταν
Γάλλος μισθοφόρος του Ιμπραήμ και κάποτε ήταν
Συνταγματάρχης του Ναπολέοντα. Ο Σολιμάν διαθέτοντας εξαιρετικές ικανότητες, είχε γίνει ο Επιτελάρχης
της Στρατιάς του Ιμπραήμ. Οι προεστοί της Μεθώνης
εξέθεσαν το πρόβλημα με τη γυναίκα του Γιώργη στον
μεσόκοπο ψηλό, λιγνό και ντυμένο με τη φανταχτερή
στολή του αξιωματικού, Σολιμάν Πασά. Ο Σολιμάν γέλασε με την καρδιά του, όταν άκουσε για την αρπαγή
της Μαρίας και υποσχέθηκε να κάνει ότι περνούσε
από το χέρι του.
Ο Σολιμάν το ίδιο βράδυ πήγε στο κονάκι του
Ιμπραήμ ζητώντας του τη μεγάλη χάρη να κρατήσει
τη Ρωμιά, τη Μαρία που άρπαξαν το προηγούμενο
βράδυ για τον εαυτό του. Ο Ιμπραήμ γελώντας τρανταχτά ικανοποίησε αμέσως το αίτημα του Επιτελάρχη του.
Έτσι την άλλη μέρα έφθασαν πέντε στρατιώτες, που συνόδευαν την «σίντι» Μαρία-κυρά στα Αραβικά-στο σπίτι
του Σολιμάν. Όταν ο ευνούχος παρουσίασε στον Σολιμάν τη σίντι-Μαρία, αυτός έμεινε με ανοιχτό το στόμα,
τάχασε. Τόσο όμορφη γυναίκα δεν είχε ξαναδεί. Είδε το
όμορφο πρόσωπό της, τα καστανά μεγάλα μάτια της,
τα φοβισμένα ανασηκωμένα χείλια της, ενώ η Μαρία
έτρεμε σαν το ψάρι. Την καθησύχασε λέγοντάς της ότι
δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο, ότι κι άλλες γυναίκες σαν
κι αυτήν βρίσκονταν στο σπίτι του και όταν περνούσε ο
δύσκολος καιρός, απείραχτες κι ανέγγιχτες θα γυρνούσαν στους άντρες τους και στα σπίτια τους. Αναθάρρησε
λίγο η Μαρία μ΄ αυτά που άκουσε, σκούπισε τα δάκρυά
της κι όταν ο Σολιμάν ήρθε κάπως κοντά της, τον πλησίασε και σκύβοντας άρχισε με κλάματα να του φιλάει τα
χέρια από ευγνωμοσύνη.
Ο Σολιμάν τη μάλωσε γι’αυτό που έκανε κι αμέσως τη σήκωσε όρθια κι άρχισε να της σκουπίζει
τα δάκρυα στα όμορφα μάτια της. Είδε από κοντά το
όμορφο πρόσωπό της, όταν ξαφνικά ήρθε τόσο κοντά
στα χείλια της, που ούτε κι ο ίδιος το κατάλαβε. Η Μαρία ξαφνικά έκλεισε τα μάτια της σαν να περίμενε το φιλί
του. Κι έτσι έγινε. Ενώθηκαν σ΄ ένα ατέλειωτο φιλί που
κράτησε ώρες. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Το
βράδυ που πέρασε, οι δύο εραστές γεφύρωσαν όλες τις
προηγούμενες ζωές τους και έμαθαν μαζί πως ο έρωτας είναι ένα κρεσέντο συναισθημάτων.
Μετά από δύο μέρες έφθασαν στο σπίτι του Σολι-

μάν οι προεστοί της Μεθώνης μαζί με τον σκυθρωπό
Γιώργη. Ήθελαν να μάθουν αν η Μαρία θα γύριζε στο
σπίτι του άντρα της. Ο Σολιμάν τους ανακοίνωσε ότι
μέχρι να ησυχάσουν τα πράγματα, η Σίντι Μαρία θα
έμενε στο δικό του σπίτι. Ο Γιώργης όμως δεν έφευγε,
επέμενε, ήθελε να δει τη γυναίκα του. Μπροστά στην
επιμονή του Γιώργη, ο Σολιμάν με δυσφορία διέταξε
τον ευνούχο να φέρει τη Μαρία, που μόλις ο Γιώργης
την είδε τρελάθηκε από τη χαρά του. «Μάτια μου, έλα
στην αγκαλιά μου, φως μου».
Η Μαρία όμως δεν πλησίαζε. «Έλα Μαρία μου, ο
άντρας σου είμαι, τι φοβάσαι;» Και τότε η Μαρία τον
κατακεραύνωσε: «Γιώργη, δεν είμαι πια η γυναίκα
σου, το στεφάνι μας το πάτησα, τώρα κατάλαβα ότι
ποτέ μου δεν σ΄ αγάπησα, είμαι πια δική του, έγινα
δική του με τη θέλησή μου, τον αγαπώ πιο πολύ κι
απ΄ τη ζωή μου. Φύγε σε παρακαλώ και ξέχασέ με.»
Ο Γιώργης παλάβωσε. Και μετά θύμωσε πολύ. Πότε
πρόλαβε κιόλας η γυναίκα του να ερωτευθεί τον Σολιμάν; «Σκύλα, σ΄ αρέσει να είσαι με τους Αραπάδες.
Εγώ σε λατρεύω κι εσύ σε λίγες μέρες με πέταξες. Θα
μου το πληρώσεις άτιμη! Ξάπλωσες μαζί του και δεν
ντρέπεσαι! Σκύλα! Δεν θα μου γλυτώσεις. Κάποτε θα
γυρίσω κι αλλοίμονό σας!» Αυτά της είπε, άνοιξε την
πόρτα και χάθηκε στο δρόμο φωνάζοντας: «Καταραμένη νά ’σαι!»
Μετά από μερικούς μήνες οι Μεγάλες Δυνάμεις,
στη ναυμαχία του Ναυαρίνου (Πύλος-8 Οκτωβρίου
1827) κατατρόπωσαν το στόλο του Ιμπραήμ. Συμφωνήθηκε ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις θα μετέφεραν με τα
πλοία τους στην Αίγυπτο τα υπολείμματα της Στρατιάς
του Ιμπραήμ. Αλλά πριν αναχωρήσουν οι Αιγύπτιοι,
ένα βράδυ ο Γιώργης μαζί με άλλους τρεις άντρες του
Κολοκοτρώνη, κατάφεραν να φθάσουν στην Μεθώνη
κι ο ίδιος ο Γιώργης έβαλε με τα χέρια του φωτιά στο
σπίτι του Σολιμάν, που έγινε παρανάλωμα. Κάηκαν
σχεδόν όλοι, γυναίκες και άντρες, αλλά ο Σολιμάν με
εγκαύματα στο σώμα, κατάφερε να σωθεί μεταφέροντας στην αγκαλιά του την αναίσθητη σίντι Μαρία.
Έτσι γλύτωσαν και οι δύο απ΄ τη φωτιά. Δεν μπόρεσαν
όμως να γλυτώσουν απ΄ την κατακραυγή των κατοίκων και των προεστών της Μεθώνης, που ζητούσαν
πιεστικά από τους Συμμάχους να μεσολαβήσουν για
την άμεση απελευθέρωση της Μαρίας. Ο Ιμπραήμ
φοβούμενος μήπως δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο για μια γυναικοδουλειά με τις Δυτικές Δυνάμεις,
αποφάσισε να συγκεντρωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
στο κονάκι του κι εκεί ας αποφάσιζε η ίδια η σίντι-Μα-
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Στη ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 8 Οκτωβρίου 1827,
οι Αιγυπτιακές δυνάμεις έπαθαν πανωλεθρία και η
Ελλάδα απέκτησε οριστικά την λευτεριά της.

ρία με ποιον θα ήθελε να ζήσει: με τον άντρα της ή με
τον Σολιμάν Πασά.
Όταν ήρθε εκείνη η ώρα της απόφασης, η σίντι
Μαρία αναταράχτηκε σύγκορμη. Ο Σολιμάν ήταν η
αγάπη, ενώ ο Γιώργης ήταν το καθήκον. Όμως ποιος
μπορεί να αντισταθεί στην αγάπη; Με βήμα κλονιζόμενο, σκεπάζοντας τα μάτια να μη βλέπει το Γιώργη,
τράβηξε το δρόμο της αγάπης και σωριάστηκε ξέπνοη
στην αγκαλιά του Σολιμάν. «Η εκλογή έγινε!» φώναξε
ο Ιμπραήμ με σοβαρή φωνή.
Ο Γιώργης είχε σηκωθεί. Ένιωθε σα να είχε γεράσει εκατό χρόνια σε μια στιγμή. Βγήκε από τον οντά
του Ιμπραήμ στο κάστρο της Μεθώνης και κλείστηκε
στο έρημο και σκοτεινό σπίτι του σαν τη ψυχή του.
Μετά από λίγο καιρό, στα μέσα του Δεκέμβρη κι ενώ
τα Γαλλικά καράβια ήταν φορτωμένα με Αιγύπτιους,
έτοιμα να σαλπάρουν από τη Μεθώνη για την Αλεξάνδρεια , ένα αντρόγυνο, ο Σολιμάν και η Μαρία προσπαθούσε να γλιστρήσει απαρατήρητο για να τραβήξει κι
αυτό στη νέα πατρίδα. Στην Αίγυπτο. Μικρή πολιτεία
όμως η Μεθώνη, δεν μπορούσες εύκολα να κρυφτείς.
Τα μαντάτα πήγαιναν από στόμα σε στόμα, ένα περίεργο πλήθος μαζεύτηκε στο λιμάνι και τη στιγμή που
το καράβι σαλπάριζε, μια φοβερή αντάρα από βρισιές,

κατάρες και αποδοκιμασίες έφτασε ως τα αφτιά του
Γιώργη που παρακολουθούσε θαμμένος ζωντανός
από το κατάκλειστο σπίτι του. Τα καράβια πάλευαν με
τα κύματα κι ανοίγονταν κατά το νοτιά. Τότε σηκώνοντας ψηλά το χέρι του μουρμούρισε: «Καλή σου τύχη
αγαπημένη και νάσαι πάντα ευτυχισμένη».
Η Μαρία φτάνοντας στην Αίγυπτο παντρεύτηκε
επίσημα τον Σολιμάν. Έζησε μια πολύχρονη, ευτυχισμένη ζωή και έκανε γιους και κόρες. Πάντρεψε τα
παιδιά της με τους καλύτερους. Μία από τις κόρες της,
όμορφη σαν κι εκείνη, παντρεύτηκε έναν Αιγύπτιο μεγιστάνα, τον Σάμπρι Πασά. Αυτηνής η κόρη απέκτησε
από το γάμο της μια άλλη κόρη που έγινε βασίλισσα.
Ήταν η μάνα του Φαρούκ, του διεφθαρμένου, ακόλαστου και τελευταίου Βασιλιά της Αιγύπτου, που εκθρονίστηκε με πραξικόπημα το 1952 από τον Νάσερ!
-Η ιστορία είναι αληθινή. Μας την παρέδωσαν οι
περιηγητικές πηγές και ιδιαίτερα ο Γάλλος διπλωμάτης με τα αρχικά C.D. με βιβλίο του που τύπωσε στο
Παρίσι, με τίτλο «Δύο χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και στο Μοριά». Τα ιστορικά καθέκαστα αφηγήθηκε επίσης και ιστορικός Τάκης Δεμοδός σ΄ένα μικρό
βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στη Μεθώνη». Με το θέμα επίσης ασχολήθηκε ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς.
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ΣΕΡΒΑΙΟΙ ΧΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΧΤΙΣΤΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Του συναδέλφου Γιάννη Χρονόπουλου

Τ

ο θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα το προσεγγίσω ακροθιγώς στην έκταση ενός άρθρου.
Το αφιερώνω στους παραδοσιακούς χτίστες
όλου του κόσμου και ιδιαίτερα του ελληνικού χώρου, της Ηπείρου, της ορεινής Γορτυνίας και ιδιαίτερα του χωριού μας Σέρβου Αρκαδίας, ως ελάχιστη
ένδειξη αναγνώρισης της μεγάλης τους προσφοράς
στην ανθρωπότητα και στον τόπο μας.
Η αναφορά και το αφιέρωμα στους παραδοσιακούς
χτίστες και στα έργα τους έγκειται στο ότι γεννήθηκα
στην ορεινή Γορτυνία (στη Μητρόπολη των χτιστών
της Πελοποννήσου) και στο χωριό Σέρβου, όπου οι
κάτοικοί του ως επί το πλείστον ήταν χτίστες, όπως
και ο πατέρας μου, και έχω βιωματικές εμπειρίες
στη κατασκευή παραδοσιακών σπιτιών και άλλων
χτισμάτων. Έτσι απέκτησα ίδια πείρα, ακούσματα και
κατανόηση της σπουδαιότητας των παραδοσιακών
χτισμάτων και ακόμα για ένα λόγο, ότι έχω την αί-

σθηση η αναφορά μου στους χτίστες και τα έργα τους
αγγίζει κάθε πατριώτη στη ψυχή και στο μυαλό και
πολύ περισσότερο ακόμα για όσους έχουν ακούσματα και καταβολές.
Το επάγγελμα του χτίστη αναδείχθηκε προ αμνημονεύτων χρόνων στα βάθη των χιλιετιών και ανάγεται χρονολογικά ως το πρώτο επάγγελμα του
ανθρώπου και όχι κάποιο άλλο το οποίο είθισται να
λέγεται υπαινικτικά.
Ο Θεός ο δημιουργός των πάντων, είναι ο ίδιος χτίστης. Έχτισε τον άνθρωπο από πηλό, του έδωσε ζωή
και λογική να δημιουργεί τα όσα αγαθά του χρειάζονται, και κατ’ εντολή του, μέσω εκπροσώπων, έχτισαν τον οίκο του (ναό του) για να τον υμνούν και να
τον δοξάζουν.
Κατά την αρχέγονη εποχή μεταξύ των όντων και
στην ανθρώπινη εξέλιξη η φύση γενναιόδωρα χάρισε
προνόμια στον άνθρωπο. Μνήμη, λογική, συναίσθη-
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μα, ευρηματικότητα και τη γλώσσα μέσω της οποίας
είναι ο δίαυλος μεταβίβασης εμπειριών και συναισθημάτων από άνθρωπο σε άνθρωπο, από γενιά σε
γενιά και αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία της κοινωνικοποίησης και της προόδου.
Είμαστε ευγνώμονες στη φύση. Η φύση έκανε το
σωστό για τον εαυτό της όπου δημιούργησε και τον
Άνθρωπο, που με την αφροσύνη του την καταπολεμά με βαρβαρότητα και της τρώει τα σωθικά, της
δηλητηριάζει το αίμα. Μας στέλνει μηνύματα που
μόνο η ίδια η φύση ξέρει και εάν δεν τα αποκωδικοποιήσουμε και αντιδράσουμε έγκαιρα, η ίδια η φύση
θα εκδικηθεί με τραγικές συνθήκες για τον άνθρωπο
και για το ζωικό βασίλειο ακόμη.
Ο άνθρωπος της υπαίθρου, των δασών, των σπηλαίων, έκανε τον αγώνα του για εύρεση τροφής και
για την προστασία του από τις κλιματικές συνθήκες
και από διάφορους εχθρούς χρησιμοποιώντας την
πέτρα, τοποθετώντας την στην είσοδο των σπηλαίων
για προστασία. Έτσι σιγά-σιγά στο διάβα των χιλιετιών
τα σπήλαια εξελίχθηκαν σε οικίες. Την εξέλιξη αυτή
οι αρχαιολόγοι την κατατάσσουν σε εποχές: Παλαιο-

λιθική, Νεολιθική, Κλασική και Νεοκλασική.
Όσο εξελισσόταν η τέχνη της παραδοσιακής λιθοδομής, τόσο αναβαθμιζόταν πολιτιστικά και πνευματικά ο Άνθρωπος. Εφευρέθηκαν οι θετικές επιστήμες: Μαθηματικά, Φυσική, Αρχιτεκτονική και άλλες
φυσικά.
Γίνονταν σπουδαίες και μεγάλες κατασκευές από
άμορφη μάζα πέτρας, τη μετουσίωναν σε οικοδομήματα, μνημεία τέχνης και κάλλους, μοναδικά και αξεπέραστα, ενδεικτικά όπως: Πυραμίδες, Παρθενώνας,
Σινικό τείχος, κάστρα, τεμένη, γέφυρες, υδραγωγεία,
Κολοσσαίο κ.ά., αγγίζοντας το θαύμα.
Ακόμη και ο Ιησούς (είχε πει ως εντολή στον Απόστολο Πέτρο),
«Καλώ δε συ λέγω ότι συ ει Πέτρος, και επί ταύτη
η πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία», (εμπεριέχει
και μεταφορική έννοια) ωστόσο στη συνέχεια κτίστηκε ο ναός του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη.
Συνέβαλαν μηχανικοί και αρχιτέκτονες, ναι!.. .αλλά
εάν δεν υπήρχαν οι συγκροτημένοι χτίστες με την
πολύπειρη και πολύτιμη παραδοσιακή τους εμπειρία; Το λόγο θα είχαν ο Ικτίνος και Καλλικράτης, ο
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Ανθέμιος και ο Ισίδωρος; Επίσης κατασκεύαζαν οικοδομήματα ισχύος, επιβολής, ανάδειξης πλούτου
και υψηλών συμβολισμών. Ενδεικτικά όπως ο ναός
της Παναγίας των Παρισίων, ο ναός του Αποστόλου
Πέτρου στη Ρώμη, ο Πύργος της Πίζας, ο ναός της
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου όταν
αποπερατώθηκε ειπώθηκε το περίφημο «Νενικηκά
σε Σολομών».
Εκεί! Στη μεγάλη πόλη του Βοσπόρου, έγινε η
ιστορική σύγκρουση και αντιπαράθεση πολιτισμών
και θρησκειών: των χριστιανών και των ισλαμιστών,
όπου ο μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Σοφίας, το
Σύμβολο της σοφίας του Θεού, πλαισιώθηκε από
τζαμιά με πανύψηλους και περίτεχνους μιναρέδες,
αναδεικνύοντας την υψηλή ισλαμική τεχνοτροπία και
αρχιτεκτονική. Όλα αυτά, ως ένα ενιαίο οικοδομικό
συγκρότημα, και από λίγη μακρινή απόσταση φαίνονται σαν σύγχρονη βάση εκτόξευσης πυραύλων
έτοιμοι για απογείωση. Οι ανάγκες των βασιλιάδων,
των ηγεμόνων, των κοινωνιών, όλο και αυξάνονταν,
κλήθηκαν οι χτίστες να κατασκευάσουν εργοστάσια
με πανύψηλες καμινάδες, κάπου στο τέλος του 1700.
Αυτό ήταν η αρχή της βιομηχανικής επανάστασης.
Εφευρέθηκαν νέα υλικά, άλλαξε η τεχνολογία και η
νοοτροπία της οικοδομικής δραστηριότητας. Με τη
νέα τεχνολογία τα οικοδομικά και άλλα κατασκευάσματα γίνονταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς,
κατασκεύασαν πελώρια οικοδομικά συγκροτήματα
και όταν τα πλησιάζεις σε απωθούν και σε τρομάζουν γιατί στερούνται το φυσικό χάρισμα και την
αρμονία (απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή του Ανθρώπου). Τα ονόμασαν ουρανοξύστες, σε ελεύθερη
μετάφραση (ξύστες του ουρανού). Κάποτε, μέσω του
πύργου της Βαβέλ επιχείρησαν να φτάσουν τον ουρανό. Τώρα θέλουν να ξύνεται για να έχουν την εύνοιά του, γελοίο το δέλεαρ, λες και ο ουρανός δεν
έχει όλες τις βουνοκορφές δικές του (να ξύνεται όταν
θέλει και όπου θέλει). Ταυτόχρονα, ήταν και η απαρχή του τέλους του μεγάλου κλάδου των χτιστών σε
όλο τον κόσμο. Έκτοτε, η παραδοσιακή λιθοδομή είχε
φθίνουσα πορεία και το τέλος της ήταν πολύ σύντομο
στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Στον Ελλαδικό χώρο διήρκεσε μέχρι το 1960 και
για 50 χρόνια αργότερα, αυτό ήταν και το ΤΕΛΟΣ
των παραδοσιακών χτισμάτων, τα οποία προσελκύουν το βλέμμα, διεγείρουν τη φαντασία, προκα-

λούν δέος και θαυμασμό και εκπέμπουν τη χαρά
της δημιουργίας του πολιτισμού. Στην εποχή μας,
τα περισσότερα από τα πολιτιστικά παραδοσιακά
κατασκευάσματα-πλην ορισμένων κατοικιών έπαψαν προ πολλού να χρησιμοποιούνται για το σκοπό
που κατασκευάσθηκαν, διατίθενται για εκθεσιακούς
χώρους και για τουριστικές ξεναγήσεις, μαρτυρώντας πολιτισμό και ιστορία στις γενεές των γενεών
σε όλο τον κόσμο.
Οι χτίστες, οι δημιουργοί όπως λένε οι άξιες γραφές,
άφησαν πίσω τους έργα αξιομνημόνευτα, ιστορικά
και μεγαλοπρεπή, έργα που δικαίως συγκεντρώνουν
γνωρίσματα άξια θαυμασμού, τα οποία είναι χτισμένα
από φυσικά υλικά, από πέτρα και πυλό, εναρμονισμένα με η φύση, τα οποία αντέχουν στο χρόνο και φθορά, τα έργα τους υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλο
τον κόσμο στους αιώνες των αιώνων.
Στις πόλεις και στις κωμοπόλεις σε όλο τον κόσμο
δεν υπάρχουν παραδοσιακές οικίες, τις ακόνισε η
αλόγιστη πρόοδος και η λαίλαπα της αντιπαροχής.
Διασώθηκαν όσα είχαν χτιστεί σε ορεινές περιοχές
για να μαρτυρούν την πολιτιστική μας κληρονομιά
και να αναδεικνύουν το σπίτι ως το πολυτιμότερο
απόκτημα του ανθρώπου το οποίο ήταν και είναι
στην προτεραιότητα των ονείρων και των προσευχών όλων όπως: Να με αξιώσει ο Θεός να αποκτήσω
το δικό μου σπίτι να βάλω το κεφάλι μου μέσα.
Γνώρισα τους χτίστες και ως κοινωνική οντότητα,
οι οποίοι ήταν θεματοφύλακες θεσμών, αξιών και
παραδόσεων, υπηρέτες και ταυτόχρονα εραστές της
τέχνης. Ήταν άνθρωποι του μέτρου, με αρχές και με
πεποίθηση τιμούσαν το ψωμί που έτρωγαν με πολύ
κόπο και ιδρώτα.
Δεν είχαν περγαμηνές και βαρύγδουπους τίτλους,
είχαν αυτά που δεν διδάσκονται σε κανένα σχολείο.
Είχαν κοινωνική παιδεία - μόρφωση.
Οι Σερβαίοι χτίστες, εκτός από τα οικοδομήματα
που έχτισαν ανά τη χώρα, έχτισαν το χωριό μας, αναδεικνύοντας σε όλο της το μεγαλείο την παραδοσιακή
λαϊκή αρχιτεκτονική με κορωνίδα το ναό της Ζωοδόχου Πηγής και της Κοίμησης της Θεοτόκου με τον
περιβάλλοντα χώρο τους.
Αυτά μας άφησαν οι χτίστες πρόγονοί μας, οι πατέρες μας, ως πολιτιστική κληρονομιά και ως παρακαταθήκη. Δικαίως, αξιώνουν το σεβασμό για τα όσα
έπραξαν ώστε να τους μνημονεύουμε.
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1951
Μετάθεση

Του συναδέλφου Γιώργου Δαρκαδάκη,
από το βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
βιογραφικά και μη» - Ιεράπετρα 2015

Ελευθέριος Βενιζέλος

Αλέξανδρος Παπάγος

Η

μητέρα μου διορίστηκε δασκάλα στο Δημοτικό σχολείο της Παχείας Άμμου. Παρά της
επανειλημμένες και δικαιολογημένα αιτιολογημένες αιτήσεις για μετάθεσή της στην Ιεράπετρα, η
υπηρεσία κώφευε και σιωπούσε. Δεν λάμβανε υπ΄
όψη της ούτε ότι ο πατέρας μου είχε εμπορικό μαγαζί στην Ιεράπετρα και ήταν υποχρεωτική η εκεί
παρουσία του, ούτε ότι ήταν μητέρα με τέσσερα, ναι
τέσσερα, ανήλικα παιδιά. Ουσιαστικά δηλαδή η οικογένεια βρισκόταν όλη μαζί από το απόγευμα του
Σαββάτου μέχρι το πρωί της Δευτέρας, αφού ο πατέρας μου μόνο αυτό το χρονικό διάστημα μπορούσε
να μας επισκέπτεται χρησιμοποιώντας το λεωφορείο
της γραμμής.
Οι κίνδυνοι που προέρχονταν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια από τον Εμφύλιο, τη
βρήκαν μόνη, επιφορτισμένη με τη διαπαιδαγώγηση

των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, την ανατροφή των ανήλικων παιδιών της και την καθημερινή
ενασχόλησή της με το νοικοκυριό.
Οι γονείς μου είχαν κουραστεί σωματικά, ψυχολογικά και οικονομικά. Κάποιες σποραδικές αποσπάσεις
στην Ιεράπετρα δεν έδιναν οριστική λύση στο πρόβλημα. Ένα βράδυ ο πατέρας μου είπε στη μητέρα
μου: «Αριάδνη, θέλεις να μετατεθείς σε μία εβδομάδα;» Η απάντησή της ήταν: «Είσαι καλά, βρε Μήτσο!
Τόσες και τόσες αιτήσεις για μετάθεση έχω κάνει και
έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια. Πώς θα μετατεθώ σε
μια βδομάδα; Όμως, μακάρι να το πετύχεις, από το
στόμα σου και στου θεού τ΄ αυτί!»
Το πρωί της Δευτέρας, που επέστρεψε από την
Παχεία Άμμο, ξεκρέμασε τη φωτογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, που την είχε κρεμασμένη φάτσα
κάρτα και κρέμασε τη φωτογραφία του Παπάγου.
Πράγματι, πολύ σύντομα, λόγω της αλλαγής της φωτογραφίας, η μητέρα μου μετατέθηκε στο Δημοτικό
Σχολείο Βαϊνιάς, χωριό 3 χμ. βορειοανατολικά της
Ιεράπετρας. Η μετάθεση δεν έγινε για την Ιεράπετρα,
αλλά η απόσταση των τριών χιλιομέτρων έδινε φτερά
στα πόδια της μητέρας μου.
Την επομένη της μετάθεσης, πρωί-πρωί, ξεκρέμασε ο πατέρας μου τη φωτογραφία του Παπάγου και
ξανακρέμασε τη φωτογραφία του Βενιζέλου και ούτε
γάτα ούτε ζημιά. Η μετάθεση είχε πια οριστικοποιηθεί!
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ΑΦΙΕΡ ΜΑ

Η Νέα Μονή Χίου
και τα ψηφιδωτά της
Της συναδέλφου Αθηνάς Καραδελή- Γεν. Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ

Τ

ο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής, το επιφανέστερο μνημείο των Bυζαντινών χρόνων στη Χίο, ιδρύθηκε στα μέσα του
11ου αι. με αυτοκρατορική χορηγία. Η Ζωή και η
Θεοδώρα, κόρες του βυζαντινού αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου Η΄ και ανιψιές του Βασιλείου Β΄ του
Βουλγαροκτόνου, καθώς και ο αυτοκράτωρ Κων/
νος Θ΄ ο Μονομάχος, τρίτος σύζυγος της Ζωής,
στάθηκαν οι χορηγοί για την κατασκευή του μνημείου. Η ίδρυση της μονής συνδέεται με μοναστική
παράδοση, σύμφωνα με την οποία στη θέση όπου
κτίσθηκε το Καθολικό είχε βρεθεί από τρεις Χιώτες
ασκητές θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, κρεμασμένη σε κλάδο μυρσίνης. Οι ασκητές, Νικήτας,
Ιωάννης και Ιωσήφ, προφήτευσαν ότι ο εξόριστος
τότε στη Λέσβο Κων/νος Μονομάχος θα ανέβαινε
στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης και σε αντάλλαγμα της προφητείας τους απέσπασαν από τον μελλοντικό αυτοκράτορα την υπόσχεση πλουσιοπάροχης δωρεάς για την ανέγερση
ναού στη θέση της μυρσίνης. Μετά την ανάρρηση
του Μονομάχου στο θρόνο, η υπόσχεσή του πραγματοποιήθηκε και τότε ανοικοδομήθηκε το Καθολικό και στη συνέχεια διακοσμήθηκε με ψηφιδωτά.
Το 1049 έγιναν τα εγκαίνια του ναού και οι εργασίες
ολοκληρώθηκαν μετά το θάνατο του Μονομάχου
το 1055, επί της βασιλείας της Θεοδώρας (10551056).
Ο Μονομάχος προίκισε το μοναστήρι με ειδικές
προσόδους και κτήματα, με το δικαίωμα να έχει
πλοίο και το ευνόησε με φορολογικές απαλλαγές
και με την καθιέρωση του δικαιώματος να είναι
αυτοδέσμευτο και αυτεξούσιο. Τα προνόμια αυτά
επικυρώθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν από τους
επόμενους αυτοκράτορες, με αποτέλεσμα η Νέα
Μονή να είναι ένα από τα πιο ονομαστά και πλούσια
μοναστήρια του Αιγαίου μέχρι τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, οπότε και άρχισε η παρακμή του.
Κατά το διάστημα των 1000 σχεδόν χρόνων της

ύπαρξής της, η μονή δοκιμάστηκε πολλές φορές
από τις καταστροφές. Οι χειρότερες όλων συνέβησαν τον 19ο αιώνα, πρώτα το 1822 με την πυρπόληση και τη λεηλασία της μονής από τους Οθωμανούς και στη συνέχεια το 1881, όταν δυνατός
σεισμός κατέστρεψε κτήρια του συγκροτήματος.
Στο μοναστηριακό συγκρότημα που τειχίζεται με
υψηλό περίβολο και προστατεύεται από αμυντικό
πύργο στη ΒΔ γωνία, ακολουθείται η τυπική διάταξη των κτηρίων στα μοναστήρια των βυζαντινών
χρόνων: στο μέσο, ελεύθερο από όλες τις πλευρές
στέκει το Καθολικό, η κύρια δηλαδή εκκλησία της
μονής, ενώ σε μικρή απόσταση από αυτό βρίσκεται
η Τράπεζα, ο χώρος κοινής εστίασης των μοναχών στο κοινοβιακό σύστημα. Ο υπόλοιπος χώρος
καταλαμβάνεται από άλλα κοινόχρηστα κτήρια και
κυρίως από πτέρυγες κελιών, που χρονολογούνται στον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα.
Από το αρχικό συγκρότημα του 11ου αιώνα, διατηρούνται σήμερα το Καθολικό, η κινστέρνα (δεξαμενή), ο πύργος, τμήμα της Τράπεζας και ο ναός
του Αγίου Λουκά στο κοιμητήριο της μονής, εκτός
του τείχους.
Tο Καθολικό, το σπουδαιότερο κτήριο κάθε μοναστηριού, είναι αφιερωμένο στην Παναγία και
εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Αποτελείται από τον
κυρίως ναό, τον εσωνάρθηκα και τον εξωνάρθηκα, κτίσματα του 11ου αιώνα, το διμερές πρόσκτισμα προς Δ -που μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο έργο
της Τουρκοκρατίας, ενώ είναι κι αυτό κατασκευή
του 11ου αι.- και το νέο κωδωνοστάσιο του 1900,
που αντικατέστησε παλαιότερο του 16ου αι. (του
1512). Ο κυρίως ναός ανήκει στον οκταγωνικό
αρχιτεκτονικό τύπο, το λεγόμενο «νησιώτικο». Η
μορφή που εμφανίζει σήμερα διαφέρει κατά πολύ
από την αρχική του 11ου αι., εξαιτίας της πυρπόλησης του 1822 και του καταστροφικού σεισμού
του 1881 που προκάλεσε την κατάρρευση μέρους
του κτηρίου, την επισκευή του υπό νέα μορφή και
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την κατασκευή νέου τρούλου. Στον κυρίως ναό και
στον εσωνάρθηκα διατηρείται μικρό μέρος της ορθομαρμάρωσης που κάλυπτε τα κατακόρυφα μέρη
των τοίχων και σχεδόν στο σύνολό του ο ψηφιδωτός διάκοσμος του 11ου αι., με εξαίρεση τον τρούλο
και την ανατολική κόγχη.
Η Τράπεζα είναι επίμηκες κτήριο που καλύπτεται από ελαφρά οξυκόρυφη καμάρα. Στα ανατολικά
απολήγει σε ημικυκλική αψίδα με τρίλοβο παράθυρο. Η αψίδα αυτή είναι και το μόνο σχεδόν τμήμα
του αρχικού κτηρίου του 11ου αι. που έχει σωθεί. Η
σημερινή μορφή του υπόλοιπου κτηρίου οφείλεται
σε πολλές κατά καιρούς επεμβάσεις και μετασκευές. Στο εσωτερικό διατηρείται το αυθεντικό τραπέζι του 11ου αι., μήκους 15,70 μ., η επιφάνεια του
οποίου κοσμείται από μαρμαροθέτημα με κρούστες μαρμάρων, ομοίων με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στα δάπεδα και στην ορθομαρμάρωση του
Καθολικού.
Η κινστέρνα, η δεξαμενή νερού, κατασκευάσθηκε με την ίδρυση της μονής στα ΒΔ του καθολικού.
Είναι ημιυπόσκαφο κτήριο ορθογωνίου σχήματος.
Στο εσωτερικό, οκτώ μαρμάρινοι κίονες, ανά τέσσερις σε δυο σειρές, στηρίζουν δεκαπέντε ημισφαιρικούς θολίσκους. Από τη μικρή θύρα που υπάρχει
στην ανατολική όψη μπορεί μόνο να δει ο επισκέπτης το υποβλητικό εσωτερικό της κινστέρνας.

Ο πύργος, ύστατο καταφύγιο των μοναχών σε
περίπτωση επιδρομής και βιβλιοθήκη της μονής
για κάποια χρονική περίοδο, σήμερα είναι ερειπωμένος. Αρχικά ήταν τριώροφο κτήριο ενώ σήμερα
σώζει μόνο το ισόγειο και τον πρώτο όροφο.
Οι πτέρυγες των κελιών, που μαρτυρούν για το
πολυάνθρωπο της Νέας Μονής άλλοτε, διατηρούνται σήμερα σε κακή κατάσταση. Ερειπωμένη είναι
αυτή της νότιας πλευράς, ενώ ανασκαφικές εργασίες που εκτελούνται από την Εφορεία αποκάλυψαν
τα ερείπια και της ανατολικής πτέρυγας.
Η Νέα Μονή, λόγω της εξαιρετικής της σημασίας από την άποψη της Ιστορίας της Τέχνης και της
Αρχιτεκτονικής, ανήκει στα μνημεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
και προστατεύονται από την UNESCO. Όλγα Βάσση,
αρχαιολόγος
Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής Χίου αποτελούν
ένα από τα τρία κορυφαία σύνολα ψηφιδωτών στον
ελλαδικό χώρο κατά τον Μεσαίωνα. Τα άλλα δύο
είναι τα ψηφιδωτά της Μονής του Οσίου Λουκά
στη Βοιωτία και της Μονής Δαφνίου στην Αττική
(Δαφνί). Παρότι χρονικά τοποθετούνται ανάμεσά
τους, στα μέσα του 11ου αι., τα ψηφιδωτά της Νέας
Μονής ξεχωρίζουν ως δείγματα της τέχνης της Βασιλεύουσας, σε αντίθεση με τις άλλες περιπτώσεις,
όπου έχουμε δείγματα των «επαρχιακών σχολών»
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της Αυτοκρατορίας. Οι καλλιτέχνες που δούλεψαν
εδώ ήταν Κωνσταντινουπολίτες, που ήλθαν κατευθείαν από την Πόλη και μαζί τους μετέφεραν την τεχνοτροπία τους, παρόμοια με αυτή που διακοσμούσε τα αυτοκρατορικά ανάκτορα και έχει πια χαθεί.
Τα ψηφιδωτά του τρούλου στον κυρίως ναό δεν
σώζονται, θα πρέπει, όμως, να απεικόνιζαν, σύμφωνα
με το εικονογραφικό πρόγραμμα του σταυροειδούς
ναού με τρούλο, τον Παντοκράτορα περιβεβλημένο
από τις αγγελικές δυνάμεις. Λίγο χαμηλότερα, στα
σφαιρικά τρίγωνα κάτω από τον τρούλο, σώζονται
παραστάσεις των Χερουβείμ και των Σεραφείμ καθώς και δύο από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές, ο Ιωάννης (με φθορές) και ο Μάρκος. Πάνω από το Ιερό
Βήμα, η Πλατυτέρα σώζεται ακέφαλη.
Αμέσως χαμηλότερα, στις κόγχες του οκταγώνου, σώζονται σκηνές από το Δωδεκάορτο, το
οποίο συνεχίζεται και στον νάρθηκα. Η καλύτερα
σωζόμενη παράσταση είναι η Βάπτιση, η οποία,
μαζί με τη Σταύρωση και την Ανάσταση αποτελεί το
αριστουργηματικότερο ίσως τρίπτυχο. Υπάρχουν
επίσης η Μεταμόρφωση και η Αποκαθήλωση.
Στον τρουλίσκο του νάρθηκα υπήρχε η Παρθένος ως δεομένη μάνα, ψηφιδωτό που δεν σώζεται.
Γύρω της τη «φρουρούν» ολόσωμα ψηφιδωτά των
«στρατιωτικών αγίων» μέσα σε αψίδες (Ευγένιος,

Αυξέντιος, Ευστράτιος, Σέργιος,
Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, Βάκχος,
Ορέστης, Μαρδάριος). Στις καμάρες
του νάρθηκα υπήρχαν έξι χριστολογικές συνθέσεις: η Ανάσταση του
Λαζάρου, ο Νιπτήρας (σε δύο μέρη
με αναλυτικές επιγραφές), η Προδοσία του Ιούδα (επίσης με αναλυτικές
ψηφιδωτές επιγραφές), η Ανάληψη
και οι κατεστραμμένες σήμερα Βαϊοφόρος και Πεντηκοστή.
Στα ψηφιδωτά της Νέας Μονής
Χίου αντανακλώνται περισσότερα
από ένα τεχνοτροπικά ρεύματα της
βυζαντινής τέχνης του τέλους της
δυναστείας των Μακεδόνων. Χαρακτηριστικές της κλασικιστικής
τάσης που εμπνέεται από τα αισθητικά ιδεώδη της ελληνικής και ρωμαϊκής Αρχαιότητας είναι μορφές
με πλαστικότητα στην απόδοση του
σώματος, διάκριση σταθερού και
άνετου σκέλους στην όρθια στάση,
ενδυμασία που αφήνει να διαφανούν
οι σωματικοί όγκοι, πλούσια κόμη και μεγάλο εύρος στην ποικιλία των χρωμάτων και τη διαβάθμιση
των χρωματικών τόνων. Τέτοιες μορφές, όπως ο
προφήτης Ησαϊας στον νάρθηκα, παραπέμπουν σε
αρχαία αγαλματικά πρότυπα φιλοσόφων. Χαρακτηριστικές της αντικλασικής, «δυναμικής» τάσης που
θα κυριαρχήσει τον επόμενο αιώνα είναι μορφές
αφαιρετικές και επίπεδες, με πλούτο γραμμικών
στοιχείων, έντονες σκιάσεις και δυναμικές κινήσεις
(π.χ. ο Ιωάννης από τη Σταύρωση ή ο Χριστός από
την Ανάσταση). Την ίδια τάση εξαΰλωσης και πνευματικότητας υπηρετεί και η λιτότητα στην απόδοση
του βάθους, το οποίο καλύπτει συχνά μια ομοιογενής χρυσή επιφάνεια μεταφέροντας τη δράση σε
ένα απόκοσμο περιβάλλον πλημμυρισμένο από το
θείο φως.
Αξιοσημείωτη είναι τέλος η προσοχή που δόθηκε
από τους δημιουργούς ώστε τα ψηφιδωτά του κυρίως ναού, τοποθετημένα ψηλότερα από τον θεατή,
να δείχνουν τις σωστές αναλογίες όταν παρατηρούνται από τα κάτω. Όσες παραστάσεις καλύπτουν καμπύλες επιφάνειες έχουν ελαφρώς «συμπιεσμένο»
το κεντρικό ή άλλο μέρος ώστε να φαίνονται με τις
σωστές αναλογίες στον θεατή, καθώς και άλλες διορθώσεις, που θεωρητικά θα απαιτούσαν γνώσεις
Προβολικής Γεωμετρίας.

31

Ο Φάρος στον Κάβο-Κόρακα, στην Πάρο.
Επιμέλεια της συναδέλφου, Μαρίας Γεροντάκη-Μακρή

Χίος-Εξωκκλήσι του Αγίου Ισιδώρου.
Του συναδέλφου Γιάννη Συρρή - Λάρισα
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Το στόμιο του κόλπου της Γέρας – Λέσβος
Του συναδέλφου Γιώργου Τζαννή – Μυτιλήνη

Η πρόβα (Τσιτσάνης) 2011

Μοναξιά– Γιάννης Συρρής, 2007

Χαραμίδα Μυτιλήνη. Στο βάθος περνά το καράβι της γραμμής Μυτιλήνη - Πειραιά φωταγωγημένο!!!
Όλη η ομορφιά του κόσμου μέσα σε μια φωτογραφία!
Του συναδέλφου Γιώργου Τζαννή - Μυτιλήνη
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Μαράθηκαν και έπεσαν, την μυρωδιά κρατήσαν...
.δροσοσταλίδες τα στόλισαν...
διαμάντια του νερού...
να πάρουν την ανάσα τους και την στερνή πνοή.
Του συνάδελφου Γιάννη Μαμάκου - Γύθειο

Λελουδες εκατέβασε τ αρσενικό βουνό...
ο πλάτανος τις στόλισε κοσμήματα τις κάνει...
μέχρι που μπόρα απ τα ψηλά ντυμένες όπως είναι...
στην αγκαλιά της θάλασσας νύφες να τις εστείλει ...
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Τσαρούχης

Σαγκάλ - Λιθογραφία

Έργα ζωγραφικής στην Οικία-Μουσείο Κατακουζηνού

Γκίκας
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-Ο Άγγελος και η Λητώ Κατακουζηνού νιόπαντροι

Ένα ταξίδι στην

Οικία-Μουσείο

Κατακουζηνού
- Της Σοφίας Πελοποννησίου-Βασιλάκου
- Mουσειολόγου, μέλους του Δ. Σ. του Ιδρύματος Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού.
- Επιμελήτρια της Οικίας Κατακουζηνού και Υπεύθυνη του Αρχείου.

Τ

α Χριστούγεννα του 1988 διάβασα το βιβλίο
της Λητώς Κατακουζηνού για τον σύζυγό της
Άγγελο και γοητεύτηκα από την προσωπικότητά του, την προσφορά στον τόπο μας, την σχέση
του με τους καλλιτέχνες και το πολιτιστικό γίγνεσθαι
της εποχής του, την πορεία του συνολικά. Με τον παρορμητισμό της ηλικίας έστειλα ένα γράμμα στη συγγραφέα την οποία βέβαια δεν είχα γνωρίσει εκείνη με
κάλεσε στο διαμέρισμά της, Αμαλίας 4.
Για τα επόμενα δέκα χρόνια την έβλεπα συχνά, την

άκουγα να μιλάει για τον Κατακουζηνό και για τους
ανθρώπους που είχε γνωρίσει. Οι άνθρωποι αυτοί
που αρχικά ήταν απρόσιτοι και σχεδόν μυθικοί κατέβηκαν από τα βάθρα τους και μέσα από τις λεπτομέρειες της καθημερινότητάς τους που διηγιόταν η
Λητώ μου χάρισαν μιαν άλλη οπτική για τη ζωή.
Τίποτα δεν με συγκινούσε τόσο στην Αθήνα του ’90
όσο οι ιστορίες που άκουγα σε αυτό το σπίτι. Γρήγορα
έγινε ένα είδος καταφύγιου και μια πηγή έμπνευσης.
Δημιουργήθηκε μια ομάδα από φοιτητές και γίνονταν
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Το ζεύγος Κατακουζηνού με φίλους του πνεύματος και της τέχνης

φιλολογικές βραδιές που τις παρακολουθούσαν με
χιούμορ και καλή διάθεση, μαζί με τη Λητώ, ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ο Νίκος Αθανασιάδης, ο
Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί άλλοι…
Σαν αναγνώστης αυτής της εποχής από τη δεκαετία του 1920 ως τη δεκαετία του 1960, μια εποχή
κατά την οποία δέσποσαν στην χώρα οι εκπρόσωποι
της λεγόμενης «γενιάς του ’30», αυτό που εμένα έχει
εντυπωσιάσει από όσα έλεγε η Λητώ, από το αρχειακό
υλικό που βρίσκουμε στο σπίτι και από όσα έχω διαβάσει, είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη των διαφόρων δημιουργικών ομάδων συνεργάζονταν ώστε να
βγει «προς τα έξω» ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η
Ελλάδα κάθε φορά. Είχαν τις διαφορές τους, αλλά και
ένα όραμα για τον τόπο, το οποίο υπηρετούσαν με πάθος. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η γενιά μας χάρισε δύο
βραβεία Nobel. Εδώ θέλω να σταθώ σε κάποιον που
αφιέρωσε όλη του τη ζωή και σημαντικό κομμάτι της
περιουσίας του, ώστε να προβάλλει τους Έλληνες των
γραμμάτων στο εξωτερικό: τον Γιώργο Κατσίμπαλη.
Υπήρξε αδελφικός φίλος του Κατακουζηνού στη δεκαετία του ’20 όταν σπούδαζαν στο Παρίσι, τον προσηλύτισε στο δημοτικισμό και τον επηρέασε ώστε να
μη δεχτεί τις δελεαστικές προτάσεις για καριέρα στη
Γαλλία και στην Αμερική και να επιστρέψει στον τόπο
του στις αρχές του ’30 για να υπηρετήσει και αυτός
το όραμα για τη δημιουργία μας καινούργιας Ελλάδας.

Λίγο αργότερα τού γνώρισε τη Λητώ Πρωτοπαππά
που έγινε η σύντροφός του για τα επόμενα 50 χρόνια.
Ο Γιάννης Βλαχογιάννης είχε ανακαλύψει ότι ο Άγγελος συνδεόταν με την ευγενή οικογένεια των Κατακουζηνών που έδωσε σειρά βυζαντινών αυτοκρατόρων. Κάποιοι απόγονοί τους κατέφυγαν στη Λήμνο
και από εκείνους καταγόταν ο Άγγελος. Ο πατέρας
του καταγόταν από το χωριό Ρέμα στη Λέσβο, ήταν
έμπορος ξυλείας και συνεταίρος του Φίλιππου Κουτλίδη.
(Ο γιός του Ευριπίδης Κουτλίδης δημιούργησε την
περίφημη συλλογή και η κόρη του Ειρήνη παντρεύτηκε τον αδελφό του Άγγελου, Ιωάννη Κατακουζηνό. Η
μοναδική απόγονος της οικογένειας είναι η κόρη του
Ιωάννη και της Ειρήνης, η κα Λήδα ΚατακουζηνούΒαρδινογιάννη.)
Ο Άγγελος Κατακουζηνός αποφοίτησε με άριστα
από την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και στα 16
του αποφάσισε να σπουδάσει νευρολογία, ώστε να
ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο. Μολονότι ήταν από
τους σημαντικότερους νευρολόγους της εποχής του
σε παγκόσμιο επίπεδο, με συνεχείς προτάσεις για αναγνωρισμένη και πολύ πιο προσοδοφόρα καριέρα στο
εξωτερικό, επέλεξε να μείνει στην Ελλάδα και έβρισκε
πάντοτε τον χρόνο να βοηθήσει τον πολιτισμό της χώρας του. Ίδρυσε την Ελληνογαλλική Πνευματική Ένωση και, ως πρόεδρός της, έφερε το 1956 τον Albert
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Camus να μιλήσει για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού μαζί με τα σημαντικότερα πνεύματα εκείνης
της εποχής στην Ελλάδα, τον Ευάγγελο Παπανούτσο,
τον Ανδρέα Εμπειρίκο, το Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα
κ.α. Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και πρόεδρός της για 12 χρόνια. Μέσα
στα χρόνια της δικτατορίας τόλμησε να δώσει βήμα σε
«πολιτικά ύποπτους» πνευματικούς ανθρώπους και
να διοργανώσει εκθέσεις που άφησαν εποχή. Από τη
θέση αυτή προσπάθησε να αποτρέψει τις αστυνομικές
αρχές να συλλάβουν διαδηλωτές φοιτητές που είχαν
κρυφτεί στο κτήριο και έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην αμερικανική κυβέρνηση για την τραγωδία της
Κύπρου. Έσωσε δύο φορές το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ από σίγουρο κλείσιμο και το υπηρέτησε 20
χρόνια εθελοντικά, τα δε τελευταία ως πρόεδρος
του διοικητικού του συμβουλίου. Βραβεύτηκε από
τη γαλλική κυβέρνηση και έχαιρε της προσωπικής
εκτίμησης του προέδρού της, στρατηγού de Gaulle.
Επίσης, διατηρούσε φιλική σχέση με τον αντιπρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών Hubert Humphrey. Στο
σπίτι του φιλοξενήθηκαν σημαντικά καλλιτεχνικά γεγονότα της εποχής, όπως η πρώτη έκθεση έργων του
Θεόφιλου, η ανεπίσημη «πρώτη πανελλήνια έκθεση
μοντέρνας τέχνης» ώστε να γνωρίσει ο Marc Chagall
συγκεντρωμένη τη δουλειά των Ελλήνων καλλιτεχνών, η πρώτη «κοσμική» παράσταση Καραγκιόζη και
πολλά άλλα. O Tériade, ο Eugène Ionesco, ο William
Faulkner, ο Henri Cartier-Bresson, o Albert Camus, ο
Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, ο Ηλίας Βενέζης, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Γιώργος Κατσίμπαλης, ο Γιώργος
Θεοτοκάς, ο Κάρολος Κουν, ο Μάνος Χατζηδάκις, ο
Κώστας Ταχτσής, ο Νίκος Καββαδίας, ο Τίτος Πατρίκιος και άλλοι υπήρξαν φίλοι των Κατακουζηνών και
σύχναζαν στο σπιτικό τους. Κάτι ακόμη που δεν είναι
γνωστό είναι το πόσο πάλεψε και κατάφερε να σώσει
το αρχοντικό του Μαυρομιχάλη, στο 6 της λεωφόρου
Αμαλίας, όπου σήμερα στεγάζεται το παράρτημα του
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, και το οποίο επρόκειτο
να κατεδαφιστεί. Πρωταγωνιστικός ήταν και ο ρόλος
για την ανάδειξη της καλλιτεχνικής και ευρύτερα πολιτιστικής αξίας του Θεόφιλου και για τη δημιουργία του
μουσείου με έργα του στη Λέσβο το 1965. Η ιστορία
του Άγγελου και της Λητώς Κατακουζηνού και της Οικίας τους, τα τεκμήρια των ανθρώπων που σύχναζαν
εκεί και η εξιστόρηση της ιστορίας όλων αυτών από τη
Λητώ αποτελούν κομμάτι της νεότερης πολιτιστικής
μας κληρονομιάς.

Τι είναι το σπίτι-μουσείο

Θα ήθελα να επικαλεσθώ τη φράση του Laurence Vail
Colleman (1933): «Τα σπίτια απευθύνονται στο συναίσθημα, και αυτό το ισχυρό τους σημείο αξίζει να ενδυναμωθεί με τη δημιουργία ατμόσφαιρας». Μία από τις
συχνότερες παρατηρήσεις των επισκεπτών είναι ότι

απολαμβάνουν να βρίσκονται εκεί γιατί μοιάζουν με
σπιτικά και όχι με ιδρύματα» Κι όμως, ογδόντα χρόνια
μετά στην χώρα μας τα σπίτια-μουσεία αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε
να επισκεφτούμε το Τατόι ή τη βίλλα του Αλέξανδρου
Ιόλα, τα σπίτια της Μαρίας Κάλλας, της Μελίνας Μερκούρη, των ποιητών, των καλλιτεχνών μας και άλλων
που πρόβαλλαν την Ελλάδα παγκόσμια. Τέτοια μνημεία σε άλλες χώρες θα ήταν τουριστικοί προορισμοί.
Παράλληλα, πολλά σπίτια-μουσεία φιλοξενούν εκθέσεις και η επιτυχία τους βρίσκεται στη λεπτή ισορροπία του πώς θα εκτεθεί κάτι καινούργιο με σεβασμό
στην ιστορία του χώρου που το φιλοξενεί. Κλείνω την
απάντησή μου για το τι προσφέρουν τα σπίτια-μουσεία με τον χαιρετισμό του τ. διευθυντή του Μουσείου
Freud Michael Molnar για τα εγκαίνια της Οικίας Κατακουζηνού το 2008:
«Είτε βρισκόμαστε στο γραφείο του Καθηγητή Κατακουζηνού ή του Καθηγητή Freud, η προσοχή μας
παλινδρομεί ανάμεσα στα αντικείμενα που ο προηγούμενος κάτοικος του σπιτιού άφησε πίσω του και τα
‘εσωτερικά μας αντικείμενα’ που τον αντιπροσωπεύουν στα μάτια μας. Κάθε μουσείο είναι μια Ακρόπολη:
είναι ένας τόπος όπου η πραγματικότητα περιβάλλεται
από φαντασία.»
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δημιουργηθεί ένας τόπος μνήμης, γεμάτος μηνύματα
και γοητεία, βιωμένος, ένα υπερωκεάνιο (όπως το
χαρακτήρισε ο Γιώργος Σεφέρης) που ταξιδεύει στο
κέντρο της Αθήνας. Αυτά που αντικρίζει ο επισκέπτης
είναι ίσως λιγότερο σημαντικά από όσα αισθάνεται
μέσα σε ένα τέτοιο χώρο και αυτό είναι το ζητούμενο
για μας. Κατά διαστήματα η Οικία Κατακουζηνού φιλοξενεί θεατρικά δρώμενα, μουσικές βραδιές και εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. Στις εκθέσεις αυτές η κάθε
ομάδα αντικειμένων προσαρμόζεται στο χώρο ως να
ήταν πάντοτε εκεί, «φιλοξενείται» στην Οικία. Τα έργα
καθιερωμένων ή νέων καλλιτεχνών, συχνά εμπνευσμένα από την ιστορία του χώρου, επιτρέπουν το διάλογο του σπιτιού με το παρόν και προτρέπουν τους
επισκέπτες να ανακαλύψουν με διαφορετικό τρόπο
κάθε φορά το σπίτι και τη συλλογή του, επιδιδόμενοι
σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι θησαυρού.

Το Μέλλον

Η θέα από την οικία Κατακουζινού.

Τι βλέπει κάποιος αν επισκεφθεί
το σπίτι αυτό;

Η φιλοσοφία του εγχειρήματος μετατροπής ενός
κατοικήσιμου χώρου σε μουσειακό βασίσθηκε στην
πεποίθησή μας ότι ο τόπος μέσα στον οποίο κινείται ο
επισκέπτης είναι εξίσου σημαντικός για την ολοκλήρωση της εμπειρίας του με οποιαδήποτε λεκτική ή
οπτική πληροφορία.
Έτσι ο επισκέπτης δεν ξεναγείται σε ένα σπίτι μουσείο κρατώντας απόσταση αλλά ζει μέσα σε αυτό. Η
μουσειολογική τακτική με την οποία εφαρμόστηκε
αυτή η φιλοσοφία παρουσίασε τον τρόπο ζωής των
Κατακουζηνών μέσα από τα αντικείμενα που έμειναν
στο χώρο όπως τα άφησαν. Το πρώτο που βλέπει
ο επισκέπτης είναι μια συλλογή έργων τέχνης από
εκπροσώπους της γενιάς του ’30, όλα δώρα στους
Κατακουζηνούς από τους ίδιους τους καλλιτέχνες
ως αντίδωρο στη φροντίδα και υποστήριξη που τους
έδειχναν. Βλέπει βιβλία με αφιερώσεις, φωτογραφίες της εποχής και έπιπλα, π.χ. το γραφείο του Κατακουζηνού, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Στάμο
Παπαδάκη (συνεργάτη του Le Corbusier), το σαλόνι
της Πινδάρου που έγινε η αίθουσα αναμονής ασθενών με έπιπλα του Josef Hoffmann και γενικά το κάθε
έπιπλο και αντικείμενο της Οικίας, κρύβει μια ιστορία.
Διατηρήθηκαν όλα τα χαρακτηριστικά της εποχής
του σπιτιού, ακόμη και τα χρώματα των τοίχων (διαλεγμένα από το Γιάννη Τσαρούχη) με αποτέλεσμα να

Η προσωπική μου αγωνία για την Οικία Κατακουζηνού είναι να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει
στη σημερινή συγκυρία ποιοτικό έργο με συνέπεια.
Φιλοδοξία μου είναι μια μέρα να συνειδητοποιήσει
το ευρύ κοινό, πως υπάρχει στην λεωφόρο Αμαλίας
ένα «Μουσείο της Αθωότητας» σαν και αυτό που περιέγραψε ο Ορχάν Παμούκ, με τη διαφορά ότι αυτό
βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία αγάπης. Ελπίζω
τέλος, ακόμη να εκτιμηθεί πως η Λητώ Κατακουζηνού προτίμησε από μια μεγάλη υλική άνεση που θα
μπορούσε να έχει τα τελευταία χρόνια της ζωής της,
να χαρίσει στον τόπο της ένα τελευταίο δώρο και να
προσφέρει στους επισκέπτες της οικίας της, όχι μόνο
ένα χώρο αναμνήσεων σταματημένο στο χρόνο αλλά
και μια αφετηρία για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και
σκέψης.
Τόσο εγώ προσωπικά που ασχολούμαι με την ιστορία του Άγγελου Κατακουζηνού από το 1989 και με
την λειτουργία της Οικίας από το 2008 εθελοντικά,
όσο και τα μέλη του Δ.Σ αλλά και οι φίλοι της Οικίας
Κατακουζηνού θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε
για να φανούμε αντάξιοι των ανθρώπων που μας επισκέπτονται και μας εμπιστεύονται την πρώτη δεκαετία της πορείας μας.
Η συνέντευξη για την οικία - μουσείο Κατακουζινού, με τη μουσιολόγο Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλία της Αθηνάς
Καραδελή - Γενική Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ
Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό
τόπο της Οικίας Κατακουζηνού:
www.katakouzenos.gr ή στο Facebook: Οικία Κατακουζηνού,
Για επίσκεψη στον χώρο θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο info@katakouzenos.gr
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ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
Της συναδέλφου Μαρίας Παρασκευοπούλου

Η

συνάδελφος Μαρία Παρασκευοπούλου, γεννημένη σε ένα μικρό
ορεινό χωριό της Αρκαδίας, την Δήμητρα, είναι συνταξιούχος της
Ιονικής, ζει στην Αθήνα, είναι έγγαμη και μητέρα τριών παιδιών.
Εργάσθηκε αρχικά στην Κτηματική Τράπεζα και επαναπροσλήφθηκε το
1994 στην Ιονική Τράπεζα και συνταξιοδοτήθηκε τον Μάϊο του 2010 από
την Alpha Bank. Πέρα από την φροντίδα και την προτεραιότητα που έχουν
τα τρία παιδιά της, συμμετέχει ενεργά στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και του 2ου Γυμνασίου Αιγάλεω.
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Παράλληλα όμως ανακάλυψε εντελώς τυχαία άλλο ένα ταλέντο, αυτό της χειροποίητης δημιουργίας. Συγκεκριμένα η
Μαρία αναφέρει ότι: «Ασχολήθηκα αρχικά με την τεχνική του
ντεκουπάζ και αργότερα με την αναπαλαίωση των επίπλων.
Σκοπός μου πάντα ήταν η προσφορά, γι΄ αυτό και διοργανώσαμε παζάρι στο σχολείο μας προκειμένου να καλύψουμε τις
ανάγκες των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών. Επίσης
λαμβάνω μέρος σε αρκετές εκθέσεις που διοργανώνει ο Δήμος Χαιδαρίου καθώς και σε φιλανθρωπικά Bazzar.
Η χαρά της δημιουργίας, το παιχνίδι με τα χρώματα, η μεταμόρφωση των αντικειμένων με ηρεμούν, με ξεκουράζουν,
με κάνουν να νιώθω αισιόδοξη και περήφανη. Εξάλλου στις
μέρες μας είναι αναγκαίο και επιβάλλεται να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία μας πλημμυρίζουν από χαρά και
όμορφα συναισθήματα. Γι΄ αυτό, λοιπόν δεν πετάμε τίποτα…
με ελάχιστα χρήματα, πολλή φαντασία και όρεξη… ανακυκλώνουμε τα ΠΑΝΤΑ!!!!!!!!»
Περισσότερες δημιουργίες στην ιστοσελίδα της: «Marias ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ.»
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Στην κορυφή της Ευρώπης!
«Χρυσή» η Μαρία Σταματουλά στη σφαίρα!

Έκανε ρεκόρ αγώνων στη σφαιροβολία κατηγορίας F32 και πήρε το χρυσό. Στο
υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ΑμεΑ του
Βερολίνου στις 22/08/2018 η Μαρία Σταματουλά.
Το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πανηγυρίζει η Μαρία
Σταματουλά. Η “χάλκινη” Παραολυμπιονίκης του Πεκίνου το 2008, πρώτευσε στη
σφαιροβολία κατηγορίας F32, έχοντας καλύτερη βολή στα 6 μέτρα 34 εκατοστά,
που αποτελεί και ρεκόρ αγώνων.
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Δύο ακόμα χρυσά μετάλλια στην
Ελλάδα για την Μαρία Σταματουλά!
Το μέλος του Συλλόγου μας, συνάδελφος-συνταξιούχος
Μαρία Σταματουλά, συνέχισε και εφέτος ακάθεκτη βάζοντας
στην συλλογή της άλλα δύο μετάλλια στα αγωνίσματα της
ΣΦΑΙΡΑΣ και της ΚΟΡΙΝΑΣ , στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Στίβου ΑΜΕΑ που διεξήχθη στις 23 και 24 Ιουνίου 2018 στο
ΟΑΚΑ στην Αθήνα!
Μετά τις προαναφερόμενες διακρίσεις η Μαρία προκρίθηκε
για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ΑΜΕΑ, που διεξήχθη
τον Αύγουστο στο Βερολίνο και όπως προαναφέρθηκε πήρε
το χρυσό στη σφαίρα .
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας
Ελλάδας και η Πολιτιστική Επιτροπή του περιοδικού μας
«διαδρομές», συγχαίρουν θερμά τη Μαρία Σταματουλά και
εύχονται καλή συνέχεια, πάντα με επιτυχίες.
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Ο ποδοσφαιριστής Α΄ Εθνικής,
συνάδελφος Γιάννης Καραντάνης από τη Ρόδο

Ο

ι πιο πολλοί συνάδελφοι γνωρίζουν
τον Γιάννη Καραντάνη από το 1973
και μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2001,
σαν υπάλληλο και αργότερα σαν Προϊστάμενο Καταθέσεων στα Καταστήματα της
Ιονικής Ρόδου. Οι συνάδελφοι, όμως, που
γνώριζαν και παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο, ξέρουν πολύ καλά ότι ο Γιάννης
Καραντάνης είναι ο μοναδικός συνάδελφος
από όλες τις ελληνικές τράπεζες που έπαιξε δύο χρονιές και στο Πρωτάθλημα της Α΄
Εθνικής με την ομάδα της Ρόδου.
Παράλληλα με τα καθήκοντά του στην
Ιονική ο Γιάννης καταφέρνει εξαιρετικές
επιδόσεις στο ποδόσφαιρο στην θέση του
μέσου (αμυντικό χαφ, κόφτης).
Τα προσωνύμια που έδωσαν οι Ροδίτες
ήταν πολλά, όπως: «το μηχανάκι μας,
το τρεχαντήρι της ομάδας, ελάφι ροδίτικο, γερά πνευμόνια και πολλά χιλιόμετρα.»
Το 1969-70 ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από
τον Ηρακλή Μαριτσών Ρόδου, συνέχισε
από το 1970-1981 με την ομάδα Αθλητικός Σύλλογος «Ρόδος» στην Β΄ Εθνική και
δύο χρονιές στην Α΄ Εθνική όπου διακρίθηκε ιδιαίτερα και το 1982-83 στον Ιαλυσό
Ρόδου. Ο Γιάννης συνέχισε σαν προπονητής στις τοπικές ομάδες της Ρόδου από το
1983-2001. Ακόμh και σήμερα συμμετέχει
σε αγώνες και εκδηλώσεις παλαιμάχων,
ενώ επανειλημμένα έχει βραβευθεί.
Γιάννης
Καραντάνης
«το Ροδίτικο
ελάφι»

Η βράβευση του παλαίμαχου Γιάννη Καραντάνη
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1978-79 Με την ομάδα της Ρόδου στην Α΄ Εθνική
(Ο Γιάννης Καραντάνης στην πάνω σειρά δεξιά)

1980-81 Β’ ΕΘΝΙΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΡΟΔΟΣ
(Ο Γιάννης Καραντάνης κάτω δεξιά με το μούσι)

Η μεγάλη αγάπη του
Γιάννη Καραντάνη, ο
Αθλητικός
Σύλλογος
Ρόδου, είναι αθλητικό
σωματείο που δραστηριοποιείται στο άθλημα του
ποδοσφαίρου. Έχει γράψει την δική της ιστορία
στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού ήταν η πρώτη
Δωδεκανησιακή και γενικότερα νησιώτικη ομάδα (πλην Κρήτης), που
καταφέρνει να αγωνιστεί
σε επίπεδο Α΄ Εθνικής.
Μετράει 4 συμμετοχές
στην πρώτη τη τάξει κατηγορία της χώρας και
15 συμμετοχές στην Β΄
Εθνική.
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Ας γνωρίσουμε τον Φάρο
Αλεξανδρούπολης

της

Επιμέλεια δημοσίευσης, του συναδέλφου Βασίλη Μακρή-Αλεξανδρούπολη

Η

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων καθιερώθηκε το
2003 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης
Φαροφυλάκων και γιορτάζεται κάθε χρόνο
την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου. Εφέτος γιορτάστηκε την Κυριακή 19 Αυγούστου 2018. Σκοπός
αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των
πολιτών για τη σημασία των φάρων στη ναυσιπλοΐα, αλλά και η προβολή του έργου που επιτελούν οι
φαροφύλακες, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Την ημέρα αυτή πολλοί φάροι είναι ανοιχτοί για
το κοινό, με την πραγματοποίηση διάφορων εκδηλώσεων. Η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων γιορτάζεται
σε εκατοντάδες φάρους, σε πάνω από 50 χώρες
του κόσμου.

Ας γνωρίσουμε τον Φάρο
της Αλεξανδρούπολης

Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης είναι ο μοναδικός
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης δεσπόζει στο παλαιό και το νέο λογότυπο του οικείου Δήμου. Είναι
το «σήμα κατατεθέν» της Αλεξανδρούπολης και ένα
από τα αξιοθέατά της. Είναι η ίδια η ιστορία της, το
σημείο αναφοράς της, η πολιτιστική της κληρονο-

μιά. Αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε πριν τρία χρόνια,
η Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού χαρακτηρίζοντας τον Φάρο της Αλεξανδρούπολης, μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το 1988 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στη σειρά
γραμματοσήμων με τίτλο «Πρωτεύουσες Νομών»,
για την Αλεξανδρούπολη κυκλοφόρησαν γραμματόσημο με τον Φάρο και τον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Νικολάου.
Στην
διπλανή
εικόνα ο πρώτος
μηχανισμός
του
Φάρου της Αλεξανδρούπολης, ο
οποίος λειτούργησε
για πρώτη φορά την
1η Ιουνίου 1880 και
στη συνέχεια μέχρι το 1955, οπότε
αντικαταστάθηκε
με νέου τύπου μηχανισμό. Από το 1986 ο ιστορικός μηχανισμός του Φάρου της Αλεξανδρούπολης
εκτίθεται στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.
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Η ιστορία του Φάρου
της Αλεξανδρούπολης

Η δημιουργία, γύρω στα 1850, ενός λιμενίσκου
στον ίδιο χώρο που είναι το σημερινό λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης, η επιλογή το 1870 του Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη), εκ μέρους των «Ανατολικών Σιδηροδρόμων» ως τερματικού σταθμού του
Αιγαίου και η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Δεδέαγατς - Αδριανούπολης το 1872, προϊδέαζαν και την ανάπτυξη ενός λιμανιού. Έτσι, για την
κάλυψη της αυξημένης πλέον ναυτιλιακής κίνησης
της περιοχής ήταν επιτακτική η ανάγκη εγκατάστασης ενός φάρου.
Την κατασκευή ανέλαβε η γαλλική εταιρία Φάρων και Φανών της Μεσογείου μετά από σύμβαση
με το τότε Οθωμανικό κράτος. Δεν είναι γνωστός
ο χρόνος που χρειάστηκε για να κτιστεί ο κυλινδρικός πύργος με τη φαρδιά βάση, την αρμολογημένη
πέτρα και το φάρο στην κορυφή. Εγκαινιάσθηκε,
όμως, την 1η Ιουνίου του 1880, οπότε και άρχισε
να λειτουργεί. Μέχρι το 1955 λειτουργούσε με ασετιλίνη και μετά με πετρέλαιο μέχρι το 1970, οπότε
και ηλεκτροδοτήθηκε.
Για να φτάσει κανείς στην κορυφή του, ανεβαίνει
τα 98 σκαλοπάτια του με τα έξι μεγάλα πλατύσκαλα.
Δίπλα από κάθε πλατύσκαλο υπάρχει στενόμακρο
παραθυράκι, προς τη νότια μεριά του, για να φωτίζεται το εσωτερικό του.
Έχει ύψος 18 μέτρα από το έδαφος και 27 μέτρα
(εστιακό ύψος) από τη μέση στάθμη της θάλασσας.
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Επαναλειτούργησε το

1946, μετά από επισκευές στο κτήριο και την αντικατάσταση της ασετιλίνης με πετρέλαιο. Μέχρι τότε,
για την αναλαμπή χρησιμοποιούνταν κατάλληλος
ωρολογιακός μηχανισμός με αντίβαρα και τροχαλίες ο οποίος ανά τακτά διαστήματα κουρδίζονταν
από τον φαροφύλακα.
Το 1970, ηλεκτροδοτήθηκε αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα διέθετε και εφεδρικές φιάλες ασετιλίνης καθώς λειτουργούσε επιτηρούμενος (δηλαδή
με φαροφύλακα). Το χαρακτηριστικό του ήταν μια
(1) λευκή αναλαμπή κάθε 30 δευτερόλεπτα και η
φωτοβολία του είναι 17 ναυτικά μίλια.
Το 1980, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του αντικαταστάθηκε με νέας τεχνολογίας και τη δεκαετία
του ‘90 από επιτηρούμενος έγινε μη επιτηρούμενος
(δηλαδή χωρίς φαροφύλακα), με νέο χαρακτηριστικό τρεις (3) λευκές αναλαμπές κάθε 15 δευτερόλεπτα και φωτοβολία 24 ναυτικά μίλια, δηλαδή,
με ιδανικές καιρικές συνθήκες είναι ορατός σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων (44 χλμ. περίπου).
Κάποτε, τον Φάρο της Αλεξανδρούπολης, μπορεί
να τον θαλασσόδερναν τα κύματα του Θρακικού πελάγους.
Σήμερα όμως, ευρισκόμενος στο κέντρο μιας
πλατείας που φέρει και το όνομά του, είναι κάτι
το διαφορετικό, είναι μια πινελιά στον πολύχρωμο
καμβά της φιλόξενης πρωτεύουσας του Έβρου.
Είναι αυτός, που ιδιαίτερα τις νύχτες του καλοκαιριού, φωτίζει περισσότερο μια θάλασσα... από
κόσμο, παρά την ίδια τη θάλασσα.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)
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Τρίκαλα...
Πολύ καλά!

ΡΟΛΟΪ ΦΡΟΥΡΙΟΥ

ΛΗΘΑΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Επιμέλεια δημοσίευσης, συναδέλφου Γιώργου Λαζαρόπουλου –Τρίκαλα

Ποια είναι τελικά τα Τρία Καλά
των Τρικάλων;

Πολλά λέγονται, πολλά υποθέτει ο καθένας, θα
μπορούσε όμως να ισχυριστεί ο επισκέπτης, ότι η
ονομασία αδικεί την πόλη, διότι:
- Διαθέτει ποτάμι, τον Ληθαίο, που τη διασχίζει, το
μοναδικό σε τόσο μήκος σε ελληνική πόλη. Κάνεις βαρκάδα στον Ληθαίο και τη λίμνη Γκιτζή στο
μικρό Κεφαλόβρυσο.
- Έχει δικό της θεό, τον Ασκληπιό!
- Τα ποδήλατα είναι περισσότερα από τα αυτοκίνητα.
Έχει τεράστια παράδοση στον αθλητισμό, με παγκόσμιους πρωταθλητές, με ιστορία σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο.
- Υπερηφανεύεται για τη μουσική παράδοση: Τσιτσάνης, Καλδάρας, Βίρβος, Κολοκοτρώνης, Σαμολαδάς, Μητροπάνος, Καβάκος, Χορωδία Τρικάλων, Τερψιχόρη Παπαστεφάνου.
- Καινοτομεί, με το πρώτο δίκτυο wifi στην Ελλά-

-

δα, το πρώτο σύστημα τηλεϊατρικής, το παγκόσμιο Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό.
Ερευνά το Ασκληπιείο, περιηγείται στο Φρούριο,
αναζητά τον περίφημο Σαρκαφλιά.
Αναθυμάται παλιές εποχές στο γραφικό Βαρούσι.
Ανασαίνει στον λόφο του Προφήτη Ηλία, περπατά
στην επίπεδη πόλη, ακολουθεί τη ροή του ποταμού.
Ανακαλύπτει υπέροχα τέμπλα στις περίτεχνες εκκλησίες του Βαρουσίου, περιεργάζεται το Τζαμίμνημείο της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Εξερευνά το τριπλό σύμπλεγμα ιστορίας και πολιτισμού: Μουσείο Τσιτσάνη –παλιές φυλακές –
οθωμανικά λουτρά.
Ψάχνει τα Ξωτικά των Χριστουγέννων στο πάρκο
και στον Μύλο Ματσόπουλου.
Μαθαίνει για την ιστορία των μοναδικών γλυπτών
με θέμα τα Τρίκαλα.
Φαντάζεται και επεξεργάζεται τα σχήματα, τις
γραμμές, τα χρώματα, τον Καταφυγιώτη, Κατσι-
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κογιάννη, Γιολδάση, Ν. Αλεξίου.
- Ανακαλύπτει ο επισκέπτης τα Smart Trikala, την
πρωτοπορία του Δήμου Τρικκαίων ο οποίος
υλοποιεί ένα πιλοτικό τεχνολογικό εγχείρημα για
τους πολίτες, συνδυάζοντας τις σύγχρονες ανάγκες και τη μελλοντική κατάσταση στις πόλεις, με
εργαλείο τις εξελίξεις στην πληροφορική.
- Γεύεται το εκλεκτό τσίπουρο, απολαμβάνει λου-

ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

κάνικο με πράσο, κόβει στα κρυφά μερικά κομμάτια τυρί, «επιτίθεται» στις διαφόρων ειδών πίτες, τραγουδά με ντόπιο κρασί, μαθαίνει πλήθος
συνταγών για το εκλεκτό κρέας.

Τελικά, είναι μόνο… Τρι – Καλά;
Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, www.trikalacity.gr

ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
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Κοντινές αποδράσεις
Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Μετέωρα
Ξεκινώντας από Τρίκαλα και μετά από άνετη διαδρομή 21 χλμ. φτάνουμε στην Καλαμπάκα.
Ο επισκέπτης αντικρίζει το εκπληκτικό θέαμα του «λίθινου δάσους» των Μετεώρων, μοναδικό
στον κόσμο, με τους βράχους να υψώνονται κατακόρυφα πάνω από την πόλη της Καλαμπάκας.
Τα παγκοσμίας φήμης Μετέωρα προκαλούν δέος με τη μεγαλοπρέπεια τους και τις Ιερές Μονές.
Στη διαδρομή επιστροφής προς Τρίκαλα αντικρίζουμε το Σπήλαιο της Θεόπετρας που κατοικήθηκε από το 130.000 π.Χ. περίπου.

Τρίκαλα-Πύλη-Ελάτη-Περτουλιώτικα Λιβάδια (Πίνδος)
Με αφετηρία τα Τρίκαλα, ακολουθούμε την ε.ο. Τρικάλων – Άρτας και φτάνουμε στην Πύλη,
χρισμένη ανάμεσα στα όρη Ίταμος και Κόζιακας, με τον Πορταϊκό ποταμό να διαρρέει την «πύλη»
στην Πίνδο. Συναντούμε την τοξωτή λίθινη γέφυρα (1514) και τον βυζαντινό ναό της Πόρτας
Παναγιάς (1283 μ.Χ). Συνεχίζοντας φτάνουμε στην Ελάτη, θέρετρο των τρικαλινών χειμώνα
και καλοκαίρι. Ακολουθεί το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου και τα Περτουλιώτικα λιβάδια,
για περιηγήσεις και δραστηριότητες στη φύση. Η διαδρομή μπορεί να συνεχιστεί στα υπόλοιπα
χωριά της Πίνδου με τα Τρίκαλα να μας περιμένουν για χαλαρό ποτό και ξεκούραση.

Τρίκαλα-Μουζάκι-Άγραφα-Λίμνη Πλαστήρα
Πηγαίνοντας προς Πύλη, στρίβουμε αριστερά στο ύψος του χωριού Παλαιομονάστηρο και
μέσω Μουζακίου συνεχίζουμε για τη μαγευτική περιοχή των Αγράφων. Φθάνουμε στην πανέμορφη λίμνη Πλαστήρια, που δημιουργήθηκε από τα νερά του ποταμού Μέγδοβα (πρόκειται για
τον αρχαίο Ταυρωπό). Αφού απολαύσουμε την φυσική ομορφιά, επιστρέφουμε στα Τρίκαλα για
διασκέδαση ή ψυχαγωγία.
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Κατοχή

Οκτώβρης 1942
Της συναδέλφου Χρύσας Κατσιματίδου

Ό

ταν ο παππούς μου Ιωσήφ Πολλάτος αποφάσισε να αφήσει την Πλάκα για να αγοράσει
σπίτι στην Ακαδημία Πλάτωνα, άταν Άνοιξη
του 1939.
Φτηνά τότε οι αγορές στην Περιοχά, ειδικά στην
οδο Γαστούνης, ενα μικρό στενό στην Ευκλείδου
και Πλάτωνος.
Γύρω στα 1930 είχαν βρεθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία ίχνη τετράγωνου περιστυλίου του 4ου
π. Χ. ίσως δικαστηρίου.
Τα μικρά σπιτάκια με τις αυλές και τα δωματιάκια γύρω γύρω από τα «αρχαία», όπως τα έλεγαν
οι κάτοικοι.
Υφασματέμπορος ο πατέρας της μάνας μου, με
καταγωγή από τα Φαρακλατα Κεφαλονιας και μεγάλη φαμιλιά, εφτά παιδιά και πεθερά την Οθώνεια
Ρεγγίνα.
Η κατοχή τον βρήκε σε αρκετά καλή οικονομική
κατάσταση, με την πρώτη κόρη του Ευστρατια, έτοιμη για γάμο.
Ο χειμώνας όμως του 41 τους τσάκισε.
Ίσα-ίσα πέρναγαν και το ξεπούλημα ενός μεγάλου
στοκ από γυναίκεια είδη πολυτελείας, είχε αρχίσει.
Από τα χαράματα ξεκινούσε ο πάππους, άνοιγε
το μαγαζί, φορτωνόταν πραμάτεια και πήγαινε στα
γύρω χωριά να πουλήσει για λίγο λάδι, και ό,τι άλλο

μπορούσε να μαζευτεί για το φαΐ της φαμίλιας.
Τα μεγάλα κορίτσια σε ουρές συσσιτίων, η γιαγιά
και η προγιαγιά να κάνουν φαΐ όσο πιο καλά μπορούσαν.
Εκείνο το πρωί 29/10/1942, είχε προγραμματίσει
ο πάππους να πάει στα Βίλλια Αττικής, οπού του είχαν υποσχεθεί «Κρέας».
Σηκώθηκε στις 5 αξημέρωτα και μέσα στο αγιάζι του πρωινού, κίνησε για την πλατεία Κοτζια στο
μαγαζί του.
Μέσα στο σκοτάδι κάτι του κίνησε την προσοχή,
δίπλα από μια κολωνα στα αρχαία, σαν σώμα πεσμένο του φάνηκε.
Κατεβαίνει διστακτικά στην μεγάλη τετράγωνη
ανασκαφή, και όταν συνήθισε στο σκοτάδι, είδε με
φρίκη νεκρό με μια μεγάλη τρυπά στο στήθος, έναν
αξιωματικό της Βέρμαχτ.
Σαλεύει ο νους του. Κοιτάζει ολόγυρα ψυχή.
Ανεβαίνει τρέχοντας και αρχίζει να κτυπάει τις
πόρτες της οδού Γαστούνης, μια μια, σιγά σιγά, ειδοποιεί τον κόσμο να φύγει να γλιτώσει.
Μπαίνει χλωμός στο σπίτι του.
Η γιαγιά μου τον κοιτάει περίεργα.
«-Δεν πήγες στο μαγαζί Γιοσηφη???»
«-Ούτε και θα πάω Μαρία, το και το, ετοίμασε τα
παιδιά ήσυχα και γρήγορα, φεύγουμε για Περιστέρι
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στα ξαδέλφια μου.»
Η οικογένεια Πολλατου μέσα από τα περιβόλια
πέρασε στην Λενορμάν, και το ποτάμι και έφτασε
Περιστέρι.
Έμεινε εκεί έξη μήνες με το μαγαζί κλειστό.
Όταν γύρισαν στον Κολωνό τον Μάη του 43, μάθανε πως στα «αρχαία» εκεί που είχε βρεθεί ο αξιωματικός της Βέρμαχτ, εκτέλεσαν οι νάζι 19 Έλληνες και μια μικρομάνα με το μωρό της αγκαλιά.
Όσοι άκουσαν τις συμβουλή του πάππου μου και
έφυγαν σωθήκαν.

Η γειτονιά γύρω από την Γαστούνης πλήρωσε
βαρύ φόρο αίματος, όπως όλη η Αθηνά, όλη η Ελλάδα τα δύσκολα εκείνα Χρόνια.
Να θυμόμαστε λοιπόν εκείνες τις μικρές ιστορίες,
που όλες μαζί συνθέτουν την μεγάλη εικόνα., για να
μην τις ξαναβρούμε μπροστά μας.
Χρυσουλα Κατσιματιδου
(κομμάτι από το βιβλίο που γράφω « Ισκιος
στον Χρόνο»)
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ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ
ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ
Του συναδέλφου Δημήτρη Κωσταρά

Ν

ωρίς το απόγευμα χθες πήραμε το δρόμο
για τα ορεινά. Ν’ αλλάξουμε παραστάσεις,
να πιούμε τον καφέ μας σε άλλο περιβάλλον, μακριά από το γαλάζιο κύμα, μέσα στο πράσινο όπως πιστεύαμε και που δεν διαψευστήκαμε!!!
Προορισμός μας η Ποτιδάνεια, ένα χωριό τόσο κοντά μας, που όμως δεν το είχαμε ποτέ επισκεφτεί!
Αφήσαμε, λοιπόν, το βοριά να βρυχάται και να
σκάει το κύμα στα βράχια και τραβήξαμε τον ανηφορικό δρόμο, μετρώντας ένα – ένα τα χωριά που
διαβαίναμε: Ευπάλιο, Πευκάκι, Δροσάτο, Φιλοθέη.
Η διαδρομή, γνωστή, τυπική βλάστηση, βράχια,
βουνοκορφές και κάπου στο βάθος η θάλασσα
που σιγά – σιγά έσβηνε από το οπτικό μας πεδίο.
Ώσπου φτάσαμε σε μια διασταύρωση που η πινακίδα απαριθμούσε τα χωριά που θα συναντούσαμε
στο διάβα μας: Τείχιο (η ιδιαίτερη πατρίδα της συνθέτιδος Ελένης Καραϊνδρου), Παλιοξάρι, Ποτιδάνεια….
Ακολουθήσαμε την κατεύθυνση που μας έδειχνε, αφήνοντας πίσω μας το δρόμο για το φράγμα του Μόρνου, Λιδωρίκι …. Η σύσταση από πριν
ήταν σαφής: «Λίγη προσοχή στο δρόμο, γιατί έχει
λακκούβες και κακοτεχνίες! Ομολογώ ότι δεν
ήταν και τόσο φοβερό! Το περιβάλλον, όμως, άλλαξε! Πεύκα ολόισια σαν μεγάλες λαμπάδες, που
σιγά – σιγά έδιναν τη θέση τους στα έλατα! Είχαμε
ανέβει αρκετά και συνεχίζαμε! Περάσαμε ένα – ένα
τα χωριά, όμορφα, περιποιημένα, με τα σπίτια να
ξεφυτρώνουν μέσα από το πράσινο, κρεμασμένα θαρρείς στα πλάγια του βουνού! Απόλαυση η
διαδρομή! Είναι οι στιγμές που εύχεσαι να οδηγεί
κάποιος άλλος και να απολαμβάνεις! Μια κλεφτή
ματιά και η προσοχή πάλι στο δρόμο! Φτάσαμε, επί
τέλους, στον προορισμό μας! Η πρώτη εικόνα μας
έδειχνε ένα χωριό περιποιημένο, με τα πλακόστρωτα δρομάκια του και τις φροντισμένες αυλές!
Στη μικρή πλατεία μας περίμενε ο φίλος μας ο
Γιάννης, που μας οδήγησε στο οικογενειακό τους
κτήμα! Μαγεία! Τριγύρω έλατα και στη μέση δυο

κουκλίστικα σπιτάκια. Ο κήπος φροντισμένος με
προσοχή, έδινε ό,τι ήταν δυνατόν να ευδοκιμήσει
εκεί! Υψόμετρο 1.000 μέτρα! Και είναι τόσο κοντά μας! Εκεί μας περίμενε η Μαρία, η νοικοκυρά.
Απολαύσαμε τον καφέ μας και ξεκίνησε η περιήγηση! Διαδρομές μέσα στα έλατα και τους κισσούς
που σκαρφάλωναν πάνω τους! Σ’ ένα ξέφωτο μαζέψαμε και γευτήκαμε πεντανόστιμα βατόμουρα!
Τι να πρωτοπεριγράψει κανείς! Το φυσικό κάλλος,
τα φροντισμένα σπίτια, τα όμορφα πλακόστρωτα,
την καλοχτισμένη εκκλησιά τους, τη βρύση που
στέκει στο προαύλιο, διακοσμημένη με υλικά από
την παλιά εκκλησία, το πηγάδι που στέκει στη μικρή πλατεία για να καλύπτει τον αγωγό των ομβρίων (έξυπνη και χρηστική διακόσμηση του χώρου)
ή, τέλος, το εκπληκτικό θεατράκι, που έχει φιλοξενήσει από την εποχή που το χτίσανε, υπέροχες παραστάσεις και συναυλίες! Και από πάνω του να το
στεφανώνουν ολόισια τα πεύκα, κατάρτια θαρρείς
από πλοία έτοιμα να σαλπάρουν για το όνειρο!!!
Όλα χτισμένα με την τοπική πέτρα, που αφθονεί
τριγύρω. Και όλα αυτά είναι τόσο κοντά μας!!! Την
περιέργειά μου κίνησε μια κορυφή σε ένα έλατο,
που δεν έμοιαζε να είναι δική του. Όπως με πληροφόρησε ο Γιάννης, είναι ο μελάς, ένα παράσιτο
που φυτρώνει πάνω στα έλατα και αποτελεί πλούσια τροφή για τα ζώα, αρκεί να μπορέσει κάποιος
ν’ ανέβει εκεί ψηλά και να το μαζέψει.
Τέλος, καταλήξαμε στο κέντρο του χωριού, στο
καφενείο «ΜΕΛΟΚΕΔΡΟΣ», που απολαύσαμε τους
καλομαγειρεμένους μεζέδες και το υπέροχο κρασί
του! Γνωρίσαμε ανθρώπους απλούς, πρόσχαρους,
που έπιναν το ποτό τους, συζητώντας ζωηρά. Γνωρίσαμε φίλους που μέχρι χτες είχαμε επικοινωνία
μόνο από μακριά! Όμορφες στιγμές, αλήθεια!!!
Ήλθε η ώρα να φύγουμε. Είχε άλλωστε προχωρήσει το βράδυ. Με βαριά καρδιά σηκωθήκαμε, αποχαιρετήσαμε τους φίλους μας, ευχαριστώντας τους
για μια ακόμη φορά για τη φιλοξενία και πήραμε το
δρόμο του γυρισμού, με μια υπόσχεση:
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Και λίγη ιστορία:

Το χωριό Ποτιδάνεια (Άνω Παλαιοξάρι) βρίσκεται
στον Δήμο Δωρίδος του Νομού Φωκίδος και έχει
πληθυσμό 320 κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011.
Η Ποτιδάνεια (Ποτιδανία, πρώην Άνω Παλαιοξάρι), πήρε το όνομά της από την ομώνυμη αρχαία
πόλη των Αποδοτών, ερείπια της οποίας σώζονται
και σήμερα στον Αϊ -Νικόλα ανάμεσα στον Κάμπο
και τον Παλαιόμυλο. Η πόλη πρωτοαναφέρεται
στις πηγές στην εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον των Αιτωλών το 426 π.Χ. από τον Θουκυδίδη,
μαζί με τις άλλους οικισμούς των Αποδοτών: το
Τείχιο, το Κροκύλειο και το Αιγίτιο. Η Ποτιδανεία
φέρεται να άκμασε ως πόλη του Κοινού των Αιτωλών στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα, περίοδο κατά
την οποία έκοψε χάλκινο νόμισμα.
Το όνομα της Ποτιδανείας επανεμφανίζεται
πολύ αργότερα, το 1835, -μετά την συγκρότηση
των πρώτων δήμων του νεοελληνικού κράτουςστο δήμο Ποτιδανίας, που είχε έδρα το Άνω Παλαιοξάρι και γεωγραφικά σχεδόν ταυτιζόταν με το
σημερινό δήμο Ευπαλίου. Ο δήμος Ποτιδανείας με
την αρχική του μορφή των 16 οικισμών -1835 έως
1869 -, και τη μετέπειτα του 1869 μορφή του με τα
πέντε χωριά: Άνω Παλαιοξάρι, Κάτω Παλαιοξάρι,
Τείχιο, Στύλια, Περιθιώτισα και τη Μονή Βαρνάκοβας, επέζησε ως διοικητική μονάδα μέχρι την
κατάργηση των δήμων το 1912. Όμως, το όνομα
«Ποτιδάνεια» κληρονόμησε ο οικισμός του Άνω
Παλαιοξαρίου, που το κατοχύρωσε και τυπικά με
το Β.Δ. του 1940.

Το Παλαιοξάρι προϋπήρχε του Άνω και Κάτω
Παλαιοξαρίου (το σημερινό Παλαιοξάρι) στη θέση
«Χάνια», ανάμεσα στους δυο οικισμούς στη διαδρομή της παλιάς τουρκικής δημοσιάς η οποία
συνέδεε τη Ναύπακτο με το Λιδορίκι και την Άμφισσα. Περιγραφή της διαδρομής από το Λιδορίκι
ως τη Ναύπακτο και αναφορά στον οικισμό του
Παλαιοξαρίου και το ομώνυμο Χάνι διεσώθη στην
περιήγηση του Άγγλου Martin W. Leake (1815).
Το Παλαιοξάρι εκτεθειμένο στο πλιάτσικο του
κάθε ένοπλου τμήματος που διάβαινε τη Δημοσιά,
εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του, οι οποίοι πιθανώς μέσα στο 16ο αιώνα δημιούργησαν δυο
νέους οικισμούς, το Άνω και Κάτω Παλαιοξάρι. Οι
οικισμοί αυτοί στέριωσαν τελικά στις θέσεις όπου
σήμερα βρίσκονται η Ποτιδάνεια και το Παλαιοξάρι. Το Άνω Παλαιοξάρι ήταν η πατρίδα του ονομαστού αρματολού του 18ου αιώνα Χρήστου Μηλιώνη που έδρασε ιδιαίτερα στην περιοχή του Βάλτου.
Απόσπασμα από το δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στο Χρήστο Μηλιώνη όπως το παρουσιάζει ο Κ. Σάθας στο Χρονικό του Γαλαξειδίου:
Τρία πουλάκια κάθονται στην ράχη στο λημέρι.
Τόνα τηράει τον Αλμυρό, τ’ άλλο κατά τον Βάλτο,
Τό τρίτο το καλλίτερο μυριολογάει και λέγει.
Κύριε μου, τι να γίνηκεν ο Χρήστος ο Μηλιώνης;
Μηδέ στο Βάλτο φάνηκε, μηδέ στην κρύα βρύση.
Μας είπαν πέρα πέρασε κ’ εμβήκε μες την Άρτα,
Κ’ επήρε σκλάβο τον κατή, μαζί με δυο αγάδες....
Γέννημα, θρέμμα της Ποτιδάνειας (τότε Παλαιοξάρι) ήταν και ο Γιώργος Λάιος, γεννημένος
στα τέλη της δεκαετίας του 1840, που μαζί με τον
Τερτίπη διακρίθηκε στον αγώνα για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τους Τούρκους, αψηφώντας κάθε διαταγή για οπισθοχώρηση και βάζοντας πάνω απ’ όλα το καθήκον απέναντι στους
υπόδουλους, τότε, Έλληνες της περιοχής. Ιδιαίτε-
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ρα αναφέρεται η ηρωική τους στάση στη μάχη της
Σέσκλιζας το Φεβρουάριο του 1818 αλλά και στο
λόφο της Πετρομαγούλας, όπου ο Λάιος έπεσε
μαχόμενος ηρωικά. Ας σημειωθεί ότι είχε καταταγεί στο στρατό ως εθελοντής.
Όπως αναφέρει ο Γάλλος περιηγητής Φρανσουά Πουκεβίλ, το χωριό τις αρχές του 1800
είχε σαράντα οικογένειες. Στην Επανάσταση του
1821 οι πάνω-Παλιοξαρίτες συμμετέχουν και
αυτοί στην απελευθέρωση της πατρίδας. Εκατοντάδες αγωνιστές επανδρώνουν τα επαναστατικά
τμήματα και παίρνουν μέρος στις πολιορκίες της
Ναυπάκτου, βρίσκονται με ένοπλα σώματα μέσα
κι έξω από το Μεσολόγγι στις πολιορκίες και την
Έξοδο, και παίρνουν μέρος στις μάχες του Ομέρ
Εφέντη του Μαυρολιθαρίου, της Αράχοβας, των
Τριζονιών, της Βαρνάκοβας και αλλού. Ο Παλιοξαρίτης Παναγιώτης Κονδύλης είναι ο εκπρόσωπος
της επαρχίας Λιδορικίου στο πολιτικό όργανο της
Ανατολικής Στερεάς, τον Άρειο Πάγο. Ο Παλαιοξαρίτης επίσης οπλαρχηγός Τριαντάφυλλος Αποκορίτης, με ξεχωριστό σώμα ως οπλαρχηγός της
επαρχίας Μαλανδρίνου και σε κάποιες περιόδους
υπό τον οπλαρχηγό της Δωρίδας Σκαλτσοδήμο,
πρωταγωνιστεί επικεφαλής Παλαιοξαριτών και
άλλων πατριωτών στην Επανάσταση. Άλλοι αγωνιστές όπως ο Αναγνώστης Παπαθανασίου, ο Νικόλαος παπά-Μηλιώνης, ο Γεώργιος Κονδύλης, ο
Αναστάσιος Παπουτσής, έπαιξαν ξεχωριστό ρόλο
στον Αγώνα.
Μετά την απελευθέρωση το Άνω Παλαιοξάρι ως
έδρα του δήμου Ποτιδανίας ήταν το μεγαλύτερο
διάστημα του 19ου αιώνα κέντρο στην περιοχή. Οι
δήμαρχοι Ποτιδανίας κατά κανόνα ήταν Παλαιοξαρίτες όπως και ο ένας εκ των δυο βουλευτών της
επαρχίας Δωρίδας. Από τις πρώτες βουλευτικές
εκλογές το 1844 και αρκετά χρόνια μετά, βουλευτής Δωρίδας ήταν είτε ο Γεώργιος Κονδύλης του
γαλλόφιλου, είτε ο Αναγνώστης Παπαθανασίου
του αντίστοιχου αγγλόφιλου κόμματος. Από το
1839 στο Άνω Παλαιοξάρι λειτουργούσε τη θερινή
περίοδο, το δεύτερο Ειρηνοδικείο της Δωρίδας.
Το 1936 το Άνω Παλαιοξάρι είχε 460 κατοίκους
και με τον καιρό αναπτυσσόταν φτάνοντας στα
τέλη του 19ου αιώνα τους 750 κατοίκους. Από
τους εκλογικούς καταλόγους του 1871 φέρεται να
έχει 289 ψηφοφόρους, άρρενες πολίτες άνω των
21 ετών. Σ’ αυτά τα επίπεδα πληθυσμού παρέμεινε
το χωριό ως τον πρόσφατο πόλεμο. Το Δημοτικό
Σχολείο του Άνω Παλαιοξαρίου ιδρύθηκε το 1837,

σχολείο, που από τις αρχές του 1900 στεγάστηκε
στο επιβλητικό για τα δεδομένα της περιοχής κτίριο του προγράμματος ανέγερσης σχολείων του
Ανδρέα Συγγρού.
Τέλος του 19ου αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα, με την εμπέδωση της ασφάλειας γενικότερα
στον ελληνικό χώρο και τη μετατόπιση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής προς τα
παράλια και τα πεδινά, το Άνω Παλαιοξάρι όπως
και τα άλλα ορεινά χωριά χάνει προοδευτικά τον
σημαίνοντα διοικητικό ρόλο που κατείχε στην ευρύτερη περιοχή. Παραμένει, όμως, ακόμα και σήμερα επηρεασμένο από την πολιτιστική και πνευματική παράδοση της περιόδου ακμής του. Στην
πρόσφατη δύσκολη περίοδο του πολέμου και της
αντίστασης η Ποτιδάνεια ξανάγινε εστία πατριωτικής και πολιτιστικής αναφοράς.
Μετά τον πόλεμο και τον Εμφύλιο οι Ποτιδάνειοι
προσπάθησαν όσο επέτρεπαν οι δυνάμεις τους, να
ανασυγκροτήσουν και να αναπτύξουν το χωριό.
Ακόμη και με την προσωπική τους εργασία πάσχισαν να συνδεθούν οδικά με τις πεδινές περιοχές
και τα παράλια του νομού και στήριξαν την υφαντουργική μονάδα που λειτούργησε στο χωριό.
Το χωριό γιορτάζει στις 15 Αυγούστου, γιορτή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
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Το γιόρτασμα της νιότης μου
στην Αθήνα

Του συναδέλφου Νίκου Αντ. Πουλινάκη

Α

πό πολύ νέος σεργιανίζοντας στο κέντρο
της Αθήνας ένιωθα να με τραβάει ένας
ταραξίας άνεμος, άλλοτε από το γιακά του
πουκαμίσου μου κι άλλοτε πάλι από το χέρι σαν να
ήθελε να βουλιάξει την ξύλινη βάρκα της νιότης
μου. Όμως, δευτερόλεπτα αργότερα, θυμάμαι τις
μεθυστικές μοσχοβολιές των ανθισμένων νεραντζιών να ρίχνουν μεταξωτό σχοινί για να την ρυμουλκήσουν με ασφάλεια πίσω στους ωκεανούς
των αισθήσεων. Αλησμόνητα Σαββατόβραδα!
Με τις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Σοφοκλέους, Ιπποκράτους, Πεσματζόγλου, Χρήστου
Λαδά, Ακαδημίας, Σόλωνος, Σωκράτους, Σκουφά, Ευπόλιδος, Φειδίου, Στουρνάρη, Αθηνάς,
Μπουμπουλίνας, Ευριπίδου, Ερμού, Ομήρου,
Ασκληπιού, Αιόλου, Λυκούργου, Κυδαθηναίων,
Μητροπόλεως, Αδριανού, Νίκης, Φιλελλήνων,

Καραγιώργη Σερβίας, Ζωοδόχου Πηγής, Λέκκα,
Γ. Σεπτεμβρίου, Βασιλίσσης Σοφίας, γοητευτικές, πολύβουες, ευέξαπτες να λάμπουν από ευχαρίστηση γιατί δειλά-δειλά άφηνα τα ίχνη από
τις πατούσες των ονείρων μου πάνω στην καυτή
άσφαλτο. Ενώ οι πλατείες Ομονοίας, Συντάγματος,
Κάνιγγος, Κλαυθμώνος, Κολωνακίου, Δεξαμενής,
Βάθης, Αιγύπτου, Μοναστηρακίου, Κοτζιά, Δημοτικού θεάτρου, Αγίου Γεωργίου Καρύτση, Αβησσυνίας, Αγίας Ειρήνης μου έκλειναν με τσαχπινιά
το μάτι και μου διηγούνταν τις σπουδαίες ιστορίες
εκείνων των ψηλοτάβανων καφενείων και ζαχαροπλαστείων όπου σύχναζαν λογοτέχνες και μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού κόσμου.
Στο μεταξύ οι θαμώνες του «Φλόκα», του «Βυζαντίου», του «Λουμίδη», του «Απότσου», του
«Ζαχαράτου», του «Ζώναρς», του «Μπαγκείου»,
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Οδός Πανεπιστημίου την δεκαετία
του 1950 (και αριστερά στο κέντρο
της φωτογραφίας) το Κεντρικό
κατάστημα της Ιονικής και Λαϊκής
Τράπεζας Ελλάδος!

του «Πανελληνίου», του «Μπραζίλιαν», των «Ηνωμένων Βουστασίων», αλλά και των βιβλιοπωλείων
της «Εστίας», του «Ελευθερουδάκη», του «Κέδρου», του «Ίκαρου», απαγγέλλοντας στίχους ή
διαβάζοντας αποσπάσματα από θεατρικά έργα, με
καταφατικά νεύματα και μειδιάματα με καλούσαν
κοντά τους θέλοντας να με κεράσουν είτε τραγανιστούς μελωμένους λουκουμάδες, είτε ένα ρυζόγαλο με κανέλα, είτε μία καρυδόπιτα, είτε ένα
γαλακτομπούρεκο, είτε ένα σάμαλι, είτε ένα γλυκό
του κουταλιού περγαμόντο, είτε μία παραδοσιακή σοκολατίνα, είτε έναν αχνιστό ελληνικό καφέ
με ολίγη, σιγοψημένο στη χόβολη και πάντα σε
μπρούτζινο μπρίκι με στενό λαιμό. Ορίστε! Μόλις
πριν ένα λεπτό σερβιρισμένος, με ένα πλατύ χαμόγελο και έναν καλό λόγο, σε χοντρό πορσελάνινο
φλιτζάνι συνοδευόμενος από ένα μεγάλο ποτήρι

δροσερό νερό. Ωστόσο, δεν ήταν λίγες οι φορές
που προσποιούμενος ότι ο καπνός του τσιγάρου
έτσουζε τα μάτια μου σηκωνόμουν από τη θέση
μου και έφευγα τρέχοντας για να ξεκινήσω τις περιηγήσεις στους κατάφυτους χώρους τούτης της
πόλης. Στον Εθνικό κήπο, στο Πάρκο Ελευθερίας,
στο πεδίον του Άρεως, στον κήπο του Μεγάρου
Μουσικής, στο πάρκο Ριζάρη, στο άλσος Παγκρατίου, στο λόφο Φινοπούλου, στο λόφο του Λυκαβηττού γνωστός παλιότερα και ως Αγχεσμός αφού
εκεί στεκόταν το άγαλμα του Αγχεσμίου Διός. Στην
κορυφή του κάνει περαντζάδες ο Άγιος Γεώργιος
γνέφοντάς σου να προσέλθεις με κατάνυξη στην
εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη Χάρη του.
Στο ίδιο σημείο λέγεται ότι υπήρχε κατά την αρχαιότητα ο ναός του Διός Ακραίου. Στη δυτική πλαγιά δεσπόζει το εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.
Πάντοτε όταν έφτανα στα όριά μου, ο λόφος του
Φιλοπάππου ή λόφος Μουσών, ή λόφος Σέγγιο,
με υποδεχόταν με δεκάδες πυροτεχνήματα προκειμένου να ανακαλύψω το βυζαντινό εκκλησάκι
του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη καθώς και
τα εμπνευσμένα αρχιτεκτονήματα του Δημήτρη
Πικιώνη. Λουσμένος στον ιδρώτα προσήλωνα
το βλέμμα μου σε ένα άλλο ύψωμα της Αθήνας.
Στο λόφο του Αρδηττού με τα θεμέλια σημαντικών
Ιερών, όπως της Τύχης, του Πανός, της Ήρας, του
Ιλισού και της Εκάτης. Οι αρχαίοι Αθηναίοι δικαστές
σε τούτο το λόφο έδιναν τον «ηλιαστικόν» όρκο.
Στον Αρδηττό επίσης, υπήρχαν ξύλινα παραπήγματα ερωτικών συναντήσεων τα οποία σύμφωνα με
την παράδοση έδωσαν την ονομασία «παντρεμενάδικα» στη βορειοδυτική περιοχή του. Λίγο πιο πέρα
ύψωνα τη φωνή μου στο λόφο της Πνύκας στο
λόφο του Στρέφη αλλά και στο λόφο της Ευχλόου
Δήμητρος ή λόφο Σκουζέ με τον πέτρινο ναό του
Αγίου Αιμιλιανού. Ενώ τις Κυριακές το θορυβημένο
και ανυπόμονο νήμα της ζωής μου με οδηγούσε να
ανάψω ένα κερί, να αντλήσω δύναμη προσευχόμενος στους ιερούς ναούς του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου (Μητροπολιτικός Ναός), του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, της Παναγίας Καπνικαρέας,
της Αγίας Ειρήνης, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Παντανάσσης, των Αγίων Αναργύρων (Μετόχι του
Παναγίου Τάφου), της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της Αγίας Αικατερίνης, της Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου, της Αγίας Μαρίνας,
του Αγίου Ανδρέα, του Αγίου Νικολάου-Ραγκαβά,
του Αγίου Χαραλάμπους, των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, των Αγίων Ασωμάτων, των Αγίων Θεο-
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δώρων, της Χρυσοσπηλιωτίσσης. Ιεροί ναοί που
αποτελούν σπουδαία δείγματα αρχιτεκτονικής βυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου.
Συνειδητοποιώ, λοιπόν, ότι πάντα αιφνιδιαζόμουν
σαν σχολιαρόπαιδο από τη μαργιολιά, την κοκεταρία, το άρωμα με νότες πεντάρφανης βιολέτας, την
αισθαντικότητα, αλλά και την αίσθηση ασφάλειας
που απέπνεαν οι σεβνταλούδες στοές της Αθήνας.
Η στοά Αρσακείου, η στοά Σπυρομήλιου, η στοά Κοραή, η στοά Πραξιτέλους, η στοά Νικολούδη, η στοά
του Βιβλίου, η στοά Ειρηνοδικείου, η στοά Τρικούπη, η στοά Λαιμού, η στοά της Όπερας, η στοά Λεωχάρους, η στοά Θεμιστοκλέους, η στοά Ορφανίδου,
η στοά Ρόμβης, η στοά Φέξη, η στοά Χατζηχρήστου,
η στοά Εμπόρων, η στοά Καλλιγά, η στοά Μελά, η
στοά Κουρτάκη, η στοά Νοταρά, η στοά Μπολάνη.
Ξεροκαταπίνω! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποτε
οι υπαίθριοι κινηματογράφοι «Ριβιέρα», «Παναθήναια», «Αίγλη Ζαππείου», «Cine Paris», «Θησείον»,
«Δεξαμενή» προέβαλαν χρωματιστά όνειρα βουκαμβίλιας και δροσιά χειροποίητου παγωτού με
γεύση βύσσινο. Μα, ξέρεις… συνάμα αντιλαμβανόμουν να με ζώνει με μία τελετουργική συνέπεια
το απρόσκλητο εφηβικό χαμόγελο μιας κοσμογυρισμένης λατέρνας που κορδονότανε για να παραμυθιάσει το κοχλάζον αίμα της πρώτης νιότης μου.
Ά, ναι, δειλούτσικοι κανταδόροι, μονομιάς, αντάμωναν καλοκουρδισμένους έρωτες με τη σφραγίδα
του παλιού καιρού. Κι ύστερα; Έ, κι ύστερα, σκαρφαλωμένος στην μάντρα του φεγγαριού με έναν
βούρδουλα στο χέρι, ήμουν έτοιμος να τσακίσω
την υποβόσκουσα κατήφεια προκειμένου να ακούσω τα γέλια όλων των ηλικιών στο Ωδείο Ηρώδου
του Αττικού, στο Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου,
στον Αρχαιολογικό χώρο Κεραμεικού, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
στο Νομισματικό Μουσείο, στο Πολεμικό Μουσείο,
στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Φιλοτελικό Μουσείο, στο Εθνικό
Αστεροσκοπείο, στο Μουσείο Ηρακλειδών, στο
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, στο Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης, στο Ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου ή Πύργος των Ανέμων ή Αέρηδες, στην Πύλη
του Αδριανού, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Άχ… Άχ,
πόσο λαχταρούσα έναν απονευρωμένο χρόνο που
θα μου εξασφάλιζε ένα βύθισμα σε θερινή ραστώνη
με ανοιγμένα διάπλατα τα μπλε ξύλινα παραθυρόφυλλα των ασβεστωμένων σπιτιών της συνοικίας
των Αναφιώτικων. Κι άλλοτε πάλι μια βόλτα στη
συνοικία του Ψυρή με τα Γεωργαλίδικα άλογα κά-

ποιου καλοντυμένου αρχοντόγερου αμαξά που δεν
θα χάλαγε τη «ζαχαρένια» του για κανένα λόγο. Στ΄
αλήθεια, πως κύλησαν τα χρόνια σαν τσέρκι στον
κατήφορο χωμάτινου δρόμου, ούτε που θυμάμαι.
Χλομιάζω! Νομίζω, πως ναι… η Αθήνα του σήμερα δεν μου αφήνει καμία ελπίδα για ένα φιλί, ή για
ένα χάδι. Με γουρλωμένα μάτια και σφιγμένα χείλη
μου βγάζει κάτι το απόκοσμο. Τώρα πια, δεν θέλω
τα πολλά σούρτα-φέρτα μέσα στην όξινη καρδιά της.
Γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι καταχθόνιοι σαλίγκαροι,
βουτηγμένοι μέχρι το λαιμό στα ιδιόρρυθμα αρώματά τους, επαναπαύονται με το να συρράπτουν φύλλα
συκής στην σάρκα της προκειμένου να καλύψουν
την απλυσιά της, την αλουσιά της, την γύμνια της
και την αφόρητη δυσοσμία της. Γιατί κάτι ανήλικα
σύννεφα σχηματίζονται από τα ανοδικά ρεύματα της
λύπης μου και σταθμεύουν στον ουρανό τούτης της
πόλης. Κι αρχίζουν να χορεύουν γελώντας μέχρι
δακρύων δίχως να συνυπολογίζουν τις βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους.
Κι η Αθήνα τα παίρνει υπό μάλης σαν να θέλει
να ξεπλύνει την προσβεβλημένη τιμή της. Σαν να
επιδιώκει να σβήσει, μονομιάς, τα υπέρογκα ποσά
των οφειλετών της από τον μαυροπίνακα των μανιοκαταθλιπτικών φθινοπωρινών ανέμων που χλευάζουν το ανεκμετάλλευτο ορυχείο του ταλέντου
πλανόδιων μουσικών. Σαν να προσπαθεί να διασκεδάσει την ανησυχία της για την μείωση του υδάτινου όγκου σε επίγειους και υπόγειους ταμιευτήρες
των προσδοκιών της. Δυστυχώς, η οικονομική και
κοινωνική κρίση των τελευταίων χρόνων πληγώνει
και καταστρέφει τον αρχιτεκτονικό ιστό της μαζί με
την ποιότητα της ζωής της που τελεί σε καθεστώς
ασφυξίας. Κι έτσι, εκείνη η ξύλινη βάρκα της νιότης
μου, ανακρούει πρύμναν. Αφού δεν επιθυμώ τούτη
η πόλη να βρίσκεται στη σύνθεση υψηλού ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων που λυμαίνονται λογήςλογής συμμορίες και απατεώνες. Ωστόσο επιδιώκω
πρωτίστως, τούτη η πόλη ως το σπουδαιότερο
λήμμα σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες αλλά και ως
ανολοκλήρωτη πυρκαγιά πάθους να με αγκαλιάζει
σφιχτά μέχρι να αποσταθεροποιήσει και να διασαλεύσει την δακτυλοδεικτούμενη αλαβάστρινη τάξη
της ψυχής μου. Για να με οδηγεί ξανά και ξανά στο
χρηματιστήριο των αξιών της νιότης μου. Για να με
επιστρέφει ξανά και ξανά στα όνειρα της νιότης μου
που ηχούσαν σαν ξεκούρδιστα πιάνα μόνο και μόνο
για να ξεγελάσουν τα αποδεκατισμένα ηλιοβασιλέματα χυδαίων υποτακτικών δρυοκολαπτών.
24-3-2018
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Επίδαυρος 2018

Του συναδέλφου Μπάμπη Παναγιωτόπουλου

Π

εριεργαζόμενος το θερινό πρόγραμμα
του αρχαίου θεάτρου, η σκέψη μου με
παραπέμπει στη συναρπαστική προϊστορία του Αρχαίου Δράματος, ενός πολιτισμικού
φαινομένου που έμελλε να καταυγάσει το πανελλήνιο αλλά και να εντυπωσιάσει αργότερα το
παγκόσμιο κοινό.
Η αναβίωση καταρχήν της τραγωδίας με την
αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία του Άγγελου Σικελιανού και της Αμερικανίδας συζύγου του Εύας
Πάλμερ (Δελφικές Γιορτές Θεάτρου Φρυνίχου)
το 1927 με Προμηθέα Δεσμώτη και το 1930 με
Ικέτιδες, αμφότερες του Αισχύλου, αναθερμαίνουν το ενδιαφέρον του ελλαδικού φιλοθεάμονος
κοινού. Τα επόμενα χρόνια που ακολουθούν το
Εθνικό μας Θέατρο στο Ηρώδειο παραλαμβάνει
τη σκυτάλη με τη λαμπρή συμβολή των καλλιτε-

χνών Βεάκη, Κοτοπούλη, Παξινού, Μινωτή κλπ.
που μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ιερά τέρατα της υποκριτικής τέχνης, ως τη στιγμή που
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας σφαιρικής
γνωριμίας του ευρύτερου λαϊκού κοινού με αυτό
το θεατρικό είδος. Σωτήριον έτος το 1954 και στο
περίφημο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την
αριστουργηματική ακουστική (έργο του Πολύκλειτου του νεοτέρου, 4ος αιών π.Χ.) ο μεγάλος
θεατράνθρωπος Δημήτρης Ροντήρης, σκηνοθέτης του Εθνικού, ανεβάζει τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη. Στον ομώνυμο ρόλο ο νεαρός ηθοποιός
της εποχής εκείνης, Αλέκος Αλεξανδράκης και
στον ρόλο της Φαίδρας, της ερωτομανούς μητριάς του, συζύγου του πατέρα του, Θησέα, την
ηθοποιό Έλσα Βεργή. Και εδώ ας μου συγχωρέσει ο αναγνώστης μια προσωπική μου αναφορά.
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Μικρός μαθητής τότε του Γυμνασίου Πατρών
είχα την τύχη να παρακολουθήσω την παράσταση
που απετέλεσε την έναρξη ενός κορυφαίου καλλιτεχνικού θεσμού που διατηρείται με τεράστια
επιτυχία ως τις μέρες μας.
Λόγω οικονομίας χώρου θα προσπαθήσω να
αναφερθώ συνοπτικά στο διασωθέν έργο των
τριών μεγάλων τραγικών. Καταρχάς (5ος αιώνας
π.Χ.) του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη
και θα ήταν άδικο αν αγνοούσα κάποιους άλλους
δημιουργούς που το έργο τους δυστυχώς δεν διεσώθη (Φρυνίχου, Χειρίλα, Θέσπιδος Ικάριου). Μόνον ο τίτλος ενός έργου του Φρυνίχου παραμένει
γνωστός, η τραγωδία Μιλήτου Άλωσις.
Αισχύλος: στο διάβα του χρόνου με την προϊούσα παρακμή του αθηναϊκού μεγαλείου και με
την επέλαση νέων αντιλήψεων και θρησκειών,
σώζονται μόνον επτά τραγωδίες: Προμηθέας Δεσμώτης, Επτά επί Θήβας, Πέρσες, Ικέτιδες και η
τριλογία της Ορέστειας, Αγαμέμνων, Χοηφόροι,
Ευμενίδες. Σοφοκλής: Σώζονται άλλες επτά από
τις ενενήντα δύο που λέγεται ότι έγραψε: Οιδίπους Τύραννος, Οιδίπους επί Κολωνώ, Αίας,
Φιλοκτήτης, Ηλέκτρα, Αντιγόνη, Τραχίνιες. Ευριπίδης: Εδώ φαίνεται ότι είμαστε πιο τυχεροί. Το
διασωθέν έργο είναι στο νούμερο δεκαοκτώ: Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Ιφιγένεια εν Ταύροις, Ανδρομάχη, Ελένη, Εκάβη, Άλκηστις,
Μήδεια, Ηλέκτρα (έχει και ο Ευριπίδης
Ηλέκτρα), Τρωάδες, Βάκχες, Φοίνισσες,
Ηρακλείδες, Ιππόλυτος, Ρήσος, Ίων, Ορέστης, Ηρακλής Μαινόμενος και τέλος το
σατυρικό δράμα Κύκλωπας. Σκηνοθετική
καινοτομία του Ευριπίδη ήταν ο από μηχανής θεός, που παρεμβαίνει και δίνει λύση
στο δράμα. Μια άλλη λεπτομέρεια χρήσιμη
για τον αναγνώστη είναι ότι ο Ευριπίδης σε
δύο από τις τραγωδίες του δίνει αίσιο τέλος (Ελένη, Ιφιγένεια η εν Ταύροις). Η εξήγηση είναι εύγλωττη. Μετά την παταγώδη
αποτυχία των Αθηναίων στην εκστρατεία
εναντίον των Συρακουσών το 415 π.Χ.
(φανταστείτε ότι πέντε χιλιάδες Αθηναίοι
αιχμάλωτοι άφησαν τα κόκκαλά τους στα
λατομεία των Συρακουσών). Η προσπάθεια
του συγγραφέα ήταν να ανατάξει το καταρρακωθέν ηθικό των Αθηναίων. Επίσης,
η κουλτούρα των αρχαίων δεν επέτρεπε

φόνο επί σκηνής. Η πληροφόρηση των ηρώων
και θεατών για ένα τέτοιο γεγονός γινόταν μέσω
αναγγελίας από κάποιον αγγελιαφόρο. Και κάτι
άλλο επιπρόσθετο: δεν παρουσίαζαν ποτέ ηθοποιό υποδυόμενο νεκρό, αλλά όταν ήταν υποχρεωτική αυτή η εμφάνιση, γινόταν από ομοίωμα
σε ειδικό φορείο που το έλεγαν εκκύκλημα.
Και τώρα ο πρύτανης της Αρχαίας Κωμωδίας,
Αριστοφάνης. Εδώ, έχουμε έντεκα έργα διασωθέντα: Λυσιστράτη, Πλούτος, Ειρήνη, Εκκλησιάζουσες, Θεσμοφοριάζουσες, Αχαρνείς, Σφήκες,
Ιππείς, Βάτραχοι, Νεφέλες και τέλος οι Όρνιθες.
Εδώ θέλω να σταθώ, πριν κλείσω το ενημερωτικό μου σημείωμα με την υπόμνηση, από προσωπική μνήμη, της εμβληματικής παράστασης
των Ορνίθων στο Ηρώδειο το 1959 που έγραψε
ιστορία στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της εποχής. Συντελεστές: Σκηνοθεσία Κάρολος Κουν, μουσική
Μάνος Χατζηδάκις, σκηνικά Γιάννης Τσαρούχης,
μετάφραση από το αρχαίο κείμενο Βασίλης Ρώτας και τέλος χορογραφία Ζουζού Νικολούδη.
Επιφυλάσσομαι να επανέλθω προσεχώς με
θέμα συναφές με την τέχνη και τον πολιτισμό σε
επόμενο τεύχος.
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ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Της συναδέλφου Τζένης Ανδριώτη - Κέρκυρα

Η

Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία χαρακτηρίζεται από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα
κοινά. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ανεπτυγμένο και γνωστό στην περιοχή της Μεσογείου.
Τα Ιερά των Δελφών της Δήλου και της Εφέσου είχαν το θρησκευτικό απαραβίαστο. Γι’ αυτό οι
Αθηναίοι πολίτες εναπόθεταν εκεί τον χρυσό τους και άλλα πολύτιμα είδη προς φύλαξη. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες Τράπεζες.
Στη Δήμο υπήρχαν οικοδομήματα που φυλάσσονταν οι θησαυροί των κατοίκων της Άνδρου, Νάξου των Λύδιων, ενώ στους Δελφούς ο θησαυρός των Σιφναίων και καταθέσεις Ηγεμόνων.
Υπάρχει η άποψη ότι κατά την αρχαιότητα υπήρχαν Αμοιβαία Κεφάλαια γι αυτό επί των ημερών μας
τέτοια κεφάλαια έχουν ονομασίες όπως “ Ερμής” ,”Δήλος’’,
“Δελφοί”.
Κατά τον 5ο και 6ο αιώνα π. Χ. δημιουργήθηκαν ιδιωτικές Τράπεζες που χορηγούσαν και έντοκα
δάνεια.
Οι τόκοι των δανείων ήταν, όμως, τόσο υψηλοί που ταύτιζαν τον τραπεζίτη με τοκογλύφο. Επίσης
οι Τράπεζες έδιναν Ναυτοδάνεια με πολύ υψηλό τόκο λόγω του υψηλού κινδύνου απώλειας του
πλοίου και του εμπορεύματος και από τις καιρικές συνθήκες αλλά και από τους πειρατές εξ ου και η
ονομασία «θαλασσοδάνεια».
Οι ιδιωτικές Τράπεζες της Αρχαίας Αθήνας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή των Αθηναίων, αλλά και στη διαμόρφωση της πολιτιστικής τους ζωής.

Στη Δήμο υπήρχαν
οικοδομήματα
που φυλάσσονταν
οι θησαυροί των
κατοίκων της
Άνδρου, Νάξου
των Λύδιων ενώ στους
Δελφούς ο θησαυρός
των Σιφναίων και
καταθέσεις Ηγεμόνων.
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ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ
Του συναδέλφου Στέλιου Τζεϊράνη – Χανιά
Η αλαζονεία είναι γέννημα της ασέβειας.
(Δυσσεβίας μέν ύβρις τέκος).

Αισχύλος
Δεν μπορεί κανένας ν’ αποφύγει την τιμωρία για την αλαζονεία του.
(Αλαζονείας ούτις εκφεύγει δίκην).

Μένανδρος
Τα έργα της αλαζονείας δεν διαρκούν πολύ στους ανθρώπους.
(Ού δήν θνητοίσ΄ ύβριος έργα πέλει).

Σόλωνας
Η αλαζονεία γεννάει τον τύραννο.
(Ύβρις φυτεύει τύραννον).

Σοφοκλής
Η αλαζονεία δεν ξέρει τι θα πει δισταγμός, μετάνοια ή συγγνώμη.

Ντίμης Αποστολόπουλος
Η αλαζονεία προτιμάει να παραστρατήσει παρά να υποχωρήσει.

Ελληνική παροιμία
Όταν η αλαζονεία προηγείται, ακολουθούν η ντροπή και η ζημιά.

Ελληνική παροιμία
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Το τέλειο - η ανθρωπιά
Του συναδέλφου – Γορτύνιου Λαογράφου, Γιάννη Στ. Βέργου
Κάτι λείπει, κάτι λείπει...
Δεν είναι τέλειο!...
Κάτι λείπει από τον άνθρωπο, από την κοινωνία, από την ζωή...
Λείπει αυτό το κάτι...
Και η έλλειψής του κάνει την κοινωνία των ανθρώπων ζαβή, δυστυχισμένη...
Τι να λείπει; Τι;...
Τι είναι αυτό που εξ αιτίας του οι περισσότεροι άνθρωποι περπατάνε και είναι θλιμμένοι,
πικραμένοι;...
Δεν γελάει ποτέ τα χείλη τους, καθόλου δεν χαίρεται η καρδιά τους...
-Μήπως λείπει το ψωμί;
-Μήπως το νερό;
-Μήπως ο Ήλιος ο λαμπερός, τα άστρα και το φεγγάρι;...
-Ή μήπως ο αέρας της ζωής και της αναπνοής η ανάγκη, το οξυγόνο;...
-Το ψωμί νομίζω πως λείπει...
Μπόλικο, γόνιμο χώμα έδωκε ο Θεός στη Γη, ο άνθρωπος να το καλλιεργήσει. Να κρούσει με το
σκαλιστήρι του ο άνθρωπος, με ευγένεια, με αγάπη, με υπομονή και επιμονή την πόρτα της μάνας
Γης και αυτή θα ανοίξει τα στήθη της, την αγκαλιά της, και απλόχερα από τα σπλάχνα της θα δώσει
τα προφαντά της...
-Μήπως... Το νερό;
Περίσσιο είναι στη Γη, στην επιφάνεια και στα έγκατά της, κρυμμένο, εκεί μέσα καλά είναι
φυλαγμένο, για την ώρα της ανάγκης...
Αρκεί ο άνθρωπος αλόγιστα μην το μολεύψει... μολύνει...
Και κάθε τόσο ο ουρανός μας βρέχει!...
-Μήπως... Μήπως ο Ήλιος;
Αυτός!...
Λαμπερός, ζεστός τη θαλπωρή, τη ζεστασιά στα πλάσματα της Γης, ολημερίς, σκορπίζει.
Ολοχρονικώς, τον ίδιο δρόμο κάνει...
Τη στράτα του δεν χάνει!...
-Το φεγγαράκι το λαμπρό και αυτό σημαντική είναι δουλειά του, οδηγεί τα πλάσματα της φύσης με
ασφάλεια στη φωλιά τους...
Για να ξεκουραστούν από τον κάματο, τον κόπο της μέρας και τα ερωτευμένα πλάσματα της τα
οδηγεί σε μαγικά τοπία, για τα αρχέγονα καρδιοχτύπια του έρωτα, της νέας δημιουργίας...
-Τα αστεράκια του ουρανού, φωτεινοί σηματοδότες είναι στους περιπλανημένους στις θάλασσες
ναυτικούς και στα νυχτοπούλια...
Οδηγός, στον οδοιπόρο που άργησε, που δεν του τελειώνει ο δρόμος και στον κατάκοπο ζευγά,
που δεν του φτάνει η ημέρα....
Όλοι τους κοιτάνε τον Αυγερινό, την Πούλια και την αλετροπόδα οδηγό, πυξίδα τους, να τα έχουνε
στης ζωής την προκοπή, και στα θαλασσινά ταξίδια.....
-Μήπως ο αέρας;...
Ο αέρας, μαΐστρος δροσερός φυσάει στην κάψα του καλοκαιριού, το μέτωπό σου, άνθρωπε,
δροσίζει με συμπόνια και με το οξυγόνο της ζωής, σου γεμίζει τα πνευμόνια...
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-Τι άλλο θέλεις άνθρωπε, σαν έχεις την υγειά σου;...
Χαίρε το σήμερα με την καρδιά σου...
-Τι άλλο πια σου λείπει;...
Σε σένα, άνθρωπε, έδωσε περίσσια ο Θεός τη νόηση, τη γνώση της διάκρισης, στο να γνωρίζεις,
να διακρίνεις καλά το καλό από το κακό, το άχρηστο από το χρήσιμο, το ανώφελο από το
ωφέλιμο...
Σου έδωσε, άνθρωπε, ακόμα-ακόμα και τη σύγχρονη γνώση, σε τέχνες και επιστήμες...
-Όλα στα έμαθε, τέχνες, γράμματα, εφευρέσεις και επιστήμες τόσες όσες, εάν έχεις, άνθρωπε,
μυαλό στο μυαλό σου, να ζεις εσύ καλά, ευτυχισμένος, τώρα, και οι μελλοντικές γενιές σου...
-Έχεις, όμως, άνθρωπε, μυαλό, στο μυαλό σου;...
Ή μήπως, με τα φερσίματά σου, σου λείπει λόξα;...
- Όμως ξέχασα κάτι να σου πω για να το μάθεις.
Ή αυτό το κάτι στο είπανε και δεν το έμαθες και ξεχνάς, δεν θέλεις να το μάθεις... Ή δεν ήθελαν,
δεν θέλουν να σου το μάθουν...
-Ποιο είναι; ποιο;...
-Τι είναι αυτό που δεν θέλουν να το μάθουν, και να μας το μάθουν, να το ακολουθήσουμε και να
τους ακολουθήσουν;
Τι είναι αυτό, που και οι περισσότεροι, ή, μερικοί πολιτικοί, οι οικονομολόγοι, οι νομικοί, οι
οικονομικοί ηγέτες δεν θέλουν, δεν έχουν συμφέρον να το μάθουν και στην πράξη να το
εφαρμόσουν;
-Αυτό είναι,αυτό που δεν τους βολεύει, στους άνομους σχεδιασμούς τους και στους κακόβουλους
σκοπούς τους ....
Που εξ αιτίας της κακοβουλίας τους, συνεχώς έρχονται κρίσεις, συμφορές στην κοινωνία, στην
πλάση, σε ολόκληρο τον κόσμο...
Αυτό είναι:
-Μία μόνο λέξη, μία τόσο μικρή λεξούλα, που δεν έμαθαν, δεν κατανόησαν, δεν την χώνεψε το
μυαλό τους...
Την λέξη Η Θ Ο Σ!.
Αυτή με λίγες κουβέντες λέει:
-Σεβασμός, ο άνθρωπος στον άνθρωπο και στη Φύση ολόγυρά του...
-Και κάτι ακόμα λείπει και είμαστε λειψοί, όλοι σε ούλα και από έλλειψη γεμάτοι...
Όλα μας τα έμαθαν, όλα τα ξέρουμε, κάτι ξέχασαν ακόμα να μας μάθουν, ή, και αν μας το έμαθαν,
μας το έμαθαν λειψό.
Αυτή τη λέξη, την έννοιά της δεν έμαθαν, δεν κατανόησαν, αυτοί που έπρεπε πρώτα-πρώτα να τη
μάθουν, να την κατανοήσουν και στην πράξη να εφαρμόσουν... Να ενεργήσουν. Αυτή η ένοια και
μόνο λείπει...
Λείπει και κάθε τόσο έρχονται συμφορές μεγάλες...
Λοιμοί, λιμοί, λύπη, θλίψη, στεναγμοί και η φονική μαχαίρα...
-Όσο για την περισσότερη γνώση;...
Τον τρόπο σου έδειξαν και τον μαθαίνουμε στα σχολεία.
Τώρα αυτή είναι διάχυτη, η γνώση - η σοφία...
-Υπάρχουν όλες οι επιστήμες, όλες οι σοφίες γραμμένες στο μικρό κουτάκι [tsip]. Και τις
χρησιμοποιεί αμέσως ο άνθρωπος, αρκεί να θέλει και να ξέρει.
Μία μόνο λέξη δεν υπάρχει και είναι άγνωστη εκεί μέσα ακόμα.
Είναι άγνωστη στην έννοιά της, στην εφαρμογή της, στη νέα καινούργια τεχνολογία και επιστήμη.
Αυτή είναι η θαυμαστή έννοια της λεξούλας, Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α!...
Η καλύτερη από όλες τις άλλες!...
[Άνω θρώσκω!...]
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Άνω κοιτάζω, βλέπω ψηλά, αναπηδώ χαρούμενος ψηλά!....
Βλέπω ξάστερα, διακρίνω μακριά, σκέπτομαι κρίνω, αποφασίζω για τα ωραία, τα όμορφα, τα
αγνά, τα ηθικά, τα τίμια, τα τέλεια...
Εγγίζω, αγκαλιάζω την ειρήνη, την ομόνοια, την αγάπη και προχωρώντας στη ζωή έτσι αντάμα,
βλέπω με τα μάτια της ψυχή μου το τέλειο, τον Θεό!!...
Αυτή τη λεξούλα, αλλού πρώτα-πρώτα πρέπει να διδάσκεται ο άνθρωπος, στα νοικοκυριά και στα
σχολειά...
Ας αρχίσουμε να μάθουμε από αυτήν και αντάμα μαζί με αυτή τις τέχνες, γράμματα και επιστήμες,
και όλου του κόσμου τις σοφίες!...
Ίσως, τότε, ο κόσμος θα αλλάξει.
Ίσως...
Και αν όλοι, καλά τη μάθουμε και όλοι τη νογήσουμε και τη σεβαστούμε, τότε, σίγουρα, ο κόσμος
θα αλλάξει...
-Ναι.
Ο κόσμος άλλαξε...
Όλοι μας θα μαθαίνουμε - μάθαμε, νογήσαμε να κοιτάμε ψηλά.
Να κοιτάμε, να βλέπουμε ξάστερα και να αγγίζουμε τα όμορφα, τα ωραία, τα περήφανα, τα τίμια,
τα αγνά, τα ηθικά, το τέλειο!...
Τον Θεό!.

Γιάννης Στ. Βέργος {gortynios.isv}
25.11.2017
Σημ.: Αφιερώνεται σε όλους αυτούς που πασχίζουν για την ψυχική γαλήνη,
την ειρήνη και την προκοπή του λαού, του κόσμου...
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ΩΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ…
Του συναδέλφου Σπύρου Ν. Μουσούρη,
από το βιβλίο του «Ποιήσεως Ατραποί».
Ωνειρεύτηκα πώς έγινα ξανά παιδί,
στο πατρικό το σπίτι μου πως ξαναζούσα,
στην όμορφή του πάλι πως έπαιζα αυλή,
στην γειτονιά μου την παλιά πως σεργιανούσα!
Ωνειρεύτηκα πως έγινα ξανά παιδί,
τους παιδικούς τους φίλους μου πως ξαναβρήκα,
μ΄ όλη την οικογένεια πως βρέθηκα μαζί,
κύλησαν δάκρυα στον κήπο όταν μπήκα…
Ωνειρεύτηκα πως έγινα ξανά παιδί,
μίλησα με γνωστούς και με παλιούς γειτόνους,
εμύρισαν γλυκά τ’ αγιόκλημα, το γιασεμί,
σκαρφάλωσα ξανά στης πασχαλιάς τους κλώνους.
Ωνειρεύτηκα πως έγινα ξανά παιδί,
άτι πώς ίππευσα αρίφνητων ονείρων,
ήπια νερό απ΄ την πηγή τους την χρυσή,
κι έγινα ο κουρσευτής των πέντε ηπείρων!
Ωνειρεύτηκα πως έγινα ξανά παιδί,
ένα παιδί ανέμελο χωρίς φροντίδες,
μα όταν εξύπνησα το άλλο το πρωί,
τ΄ άσπρα μαλλιά αντίκρισα και τις ρυτίδες!...
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Νοσταλγία
Από την ποιητική συλλογή του συναδέλφου
Καρυοφίλη Γιαννόπουλου-Καλαμάτα
Στου φθινοπώρου το γκρίζο ξέφωτο
τα βιαστικά σύννεφα κοιτάζω
και βαθειά η πικρή σκέψη με θλίβει
πόσους χειμώνες, πόσα καλοκαίρια
δεν πήραν μαζί στο διάβα τους,
αφήνοντας πίσω τους γνέφια ξεφτισμένα,
τα χρόνια που βαραίνουν τις πλάτες μας.
Απόμακρες παιδιάστικες φωνές
στο ευωδιαστό το δείλι,
πνοή ζέφυρου, ψίθυρους, τραγούδι αλαργινό
χαμένα όνειρα αναδεύει.
Ξερά κιτρινισμένα ροδοπέταλα
σε ξεχασμένες ανάμεσα σελίδες,
μνήμες νοσταλγικές, φαντάσματα θολά,
αγάπες και δάκρυα και ονόματα και λόγια
που αμυδρά τη θύμηση αγγίζουν …

Καλαμάτα, Οκτώβριος 1987
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Αφιερωμένο στην αγάπη
Του συναδέλφου, συνταξιούχου Ανδρέα Ρήγα – Θεσσαλονίκη
Η αγάπη μου είναι τραγούδι
για σένα ένα λουλούδι
που ήλθα να το κόψω
μ΄ ένα φιλί γλυκό να δώσω.
Μα φεύγεις εσύ μακριά μου
μικρή, μα μικρή μου χαρά μου
κι αφήνεις εμένα στην άκρη
συντροφιά μονάχα το δάκρυ.
Φεύγεις κι αφήνεις μεγάλο σημάδι
δεν θέλω πια το δικό σου το χάδι
να σβήσει ο χρόνος θέλω την μεγάλη
πληγή μου,
που έγινε από σένα μικρή μου.
Αθήνα, 1969

Έργα ζωγραφικής της συναδέλφου
Ελένης Κεφαλιανού - Γκολφινοπούλου - Κως

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ – ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ
«ΟΙ ΗΡΩΪΔΕΣ ΤΟΥ 1940», έργο του Κ. Γραμματόπουλου, από τη Συλλογή Χαρακτικών της
Ιονικής Τράπεζας που κόσμησε το εξώφυλλο του περιοδικού «ΙΟΝΙΚΑ ΝΕΑ»
ΤΕΥΧΟΣ 5, Οκτώβριος 1994.
«ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ», φωτογραφία του Βασίλη Ηλιόπουλου.

