διαδρ μές
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-Ήταν μια ζεστή μέρα του Αυγούστου στο Εμπορειός της Χίου
Είχαμε πάει για μπάνιο στα Μαύρα Βόλια δίπλα απ’ το Εμπορειός όχι τυχαία, αλλά γιατί εκείνη τη βραδιά
είχε την πιο μεγάλη πανσέληνο της χρονιάς.
Ετοίμασα τη μηχανή μου και περίμενα την ανατολή του φεγγαριού.
Σε λίγο μέσα απ’ τα ροζ και μπλε παστέλ χρώματα του ουρανού αναδύθηκε ένα τεράστιο υπέρλαμπρο
φεγγάρι κι έβαψε όλους κι όλα με χρώμα ασημόχρυσο σβήνοντας έννοιες και προβλήματα έστω για λίγο...
Αύγουστος στο νησί σκέφτηκα… ένας ακόμη λόγος για να το ζήσεις.
-Φωτογραφία: Τόλης Φλιούκας -Χίος

3

Καλοκαιρινές… «διαδρομές»!
Επιτέλους, μύρισε καλοκαιράκι και να, που τρίτωσε … το καλό! Οι «διαδρομές», το πολιτιστικό
περιοδικό που γράφεται αποκλειστικά από συναδέλφους, είναι και πάλι στα χέρια σας.
Οι μοσχοβολιές από τα κείμενα των «διαδρομών», σμίγουν με εκείνες του βασιλικού, της ρίγανης,
του φασκόμηλου και της λεβάντας.
ΟΙ πολύχρωμες πινελιές των εικόνων των «διαδρομών» σε ευφάνταστους καμβάδες από γεράνια,
γαρύφαλλα, κατιφέδες, ζέρμπερες, κάλλες, και ντάλιες.
Μαζί μας επίσης οι ολόγλυκες γεύσεις των ποιημάτων των συναδέλφων, σαν φρέσκα
καλοκαιρινά φρούτα, το καρπούζι, το πεπόνι, το σταφύλι, το ροδάκινο, τα σύκα και τις μούρες.
Δροσίζουν οι περιγραφές των συναδέλφων μας, με τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, σαν τους
καλοκαιρινούς ανέμους, την αύρα, το μαϊστράλι, το μπάτη, τη μπονάτσα και την όστρια.
Αγναντεύουμε μέσα από τον κορμό του περιοδικού μας, παραμυθένια τοπία σαν το καλοκαιρινό
απέραντο γαλάζιο, του Αιγαίου, του Ιονίου, του Κρητικού πελάγους, αλλά και τα χνάρια στις
αμμουδερές παραλίες, τα πολύχρωμα βότσαλα και τα θαλασσινά όστρακα στον ήλιο.
Διαβάζοντας τούτο το τεύχος στην πόλη, στη βεράντα με λιαστό χταποδάκι και ούζο, στον ίσκιο
αυλόγυρου χωριάτικου σπιτιού, με αχνιστό ζυμωτό ψωμί και το κρασί απ’ το κατώι, η όρεξη, η
έμπνευση θα περισσέψει για να γράψετε και σεις και να μας στείλετε, τις δικές σας συνεργασίες
για το επόμενο φθινοπωρινό τεύχος.
Η Πολιτιστική Επιτροπή του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ, ευχαριστεί θερμά συγγραφείς,
αναγνώστες, φίλους και συναδέλφους, ευχόμενη σε όλες και σε όλους καλό καλοκαίρι!

Η Πολιτιστική Επιτροπή του ΣΣΙΛΤΕ
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τηλ. 210 3615765
www.syntaxilte.gr
e-mail: info@syntaxilte.gr
Υπεύθυνος έκδοσης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
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O…ΚΛΗΔΟΝΑΣ

…ή «Όνειρο… θερινής νυκτός»

Του συναδέλφου Βαγγέλη Μαντά - Πάτρα

Πάτραι: Οδός Αγίου Ανδρέου την δεκαετία 1950-1960

Πριν μερικές δεκαετίες – δεν είναι ανάγκη να πούμε και πόσες-στην Πάτρα, η επικοινωνία με την απέναντι ακτή του Πατραϊκού γινόταν ή με το φέριμποτ Ρίου- Αντιρρίου ή με το
φεριμπότ της γραμμής Πάτρα-Κρυονέρι. Η γραμμή αυτή είχε φτιαχτεί κατόπιν επιθυμίας
των Αιτωλοακαρνάνων αφ’ ενός σαν εναλλακτική της γραμμής Ρίο-Αντίρριο που το χειμώνα
έκλεινε πολλές φορές λόγω καιρού και αφ’ετέρου για να υπάρχουν και μεταφορές μέσω
σιδηροδρόμου. Έτσι λοιπόν έγινε και η θαλάσσια σύνδεση Πάτρα-Κρυονέρι.

Τ

ο φέριμποτ αυτό, που είχε ράγες υποδοχής τρένου στο κατάστρωμά του, «έδενε»
σε αποβάθρα του ψαρολίμανου της Πάτρας
που λεγόταν «Ψιλή» (εκεί που τώρα είναι η Ιχθυόσκαλα και ο καινούργιος Φάρος) ανάμεσα στον
παλιό ναό του Αγι-Αντρέα και της προβλήτας
της οδού Γούναρη. Μια μηχανή τρένου φόρτωνε
δύο φορτηγά βαγόνια στις σιδηροδρομικές γραμμές του φεριμπότ και όταν έφτανε στο Κρυονέρι

μια άλλη μηχανή τα έπαιρνε και τα οδηγούσε στο
Αγρίνιο. Λένε μάλιστα πως στα εγκαίνια της γραμμής «Κρυονέρι- Αγρίνιο» που ήταν μαζεμένος
πολύς κόσμος στο σιδηροδρομικό σταθμό όταν
φάνηκε ο πρώτος συρμός με αναμμένους τους
προβολείς, σφυρίζοντας και βγάζοντας καπνούς
και ατμούς-γιατί ατμοκίνητος ήταν ακόμη- και
καθώς ήταν σούρουπο, πολλοί τρόμαξαν στη θέα
αυτού του «θηρίου» και το ‘βαλαν στα πόδια. Εμ-
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φανίστηκε όμως ένα παληκαρόπουλο που έριξε
δυο μπάλες τριφύλλι στις γραμμές και καθώς σταμάτησε ο μηχανοδηγός το τρένο όλοι χειροκρότησαν τον ατρόμητο νεαρό. Αυτά τα έλεγαν βέβαια
οι πατρινοί που «πείραζαν» τους «απέκηδες»… Ο
χαρακτηρισμός «απέκης» είχε βγει από την απάντηση των Αιτωλοακαρνάνων, όταν ερχόντουσαν
στην Πάτρα για ψώνια ή κάτι άλλο και όταν τους
ρώταγαν «από πού είσαι, πατριώτη» λόγω της ιδιαίτερης προφοράς τους έλεγαν «απέκει» εννοώντας την «από εκεί» πλευρά του Πατραϊκού.
Το φεριμπότ της γραμμής είχε το όνομα «Καλυδών» από το όνομα αξιόλογης αρχαίας πόλης
της Αιτωλίας που βρίσκεται λίγο πριν φτάσουμε
στο Μεσολόγγι –δεξιά μας- πηγαίνοντας από το
Αντίρριο. Σήμερα έχουν δώσει το όνομά της στη
σήραγγα της Ιονίας Οδού που κατασκευάστηκε στο
βουνό της Παλιοβούνας. Το «όνειρο» όλων των
πιτσιρίκων της εποχής ήταν να μπουν κρυφά στο
τρένο και να περάσουν σε Κρυονέρι-Αγρίνιο, έτσι
για βόλτα. Από εκεί στην Πάτρα θα ερχόντουσαν
σίγουρα γιατί κανένα πατρινό πιτσιρίκο δεν τον
κρατούσαν στο Αγρίνιο. Ίσα-ίσα τον κέρναγαν οι
σιδηροδρομικοί κάποιο γλύκισμα εποχής ή παγωτό αν ήταν καλοκαίρι (κυρίως καλοκαίρι γίνοταν αυτές οι αποδράσεις που δεν είχαμε σχολείο)
και το έστελναν πίσω….. «με το ίδιο εισιτήριο»….
όπως αστειευόμενοι έλεγαν.
Το πατρικό μας σπίτι-που βέβαια ήταν η προίκα
της μάνας μου-ήταν χτισμένο μαζί με δυο-τρία
άλλα, μονοκατοικίες |τότε, μέσα σε μια έκταση που
παλιά πρέπει να ήταν αμπέλι. Γύρω-γύρω ελαιώνες, χωράφια με κηπευτικά, στις νότιες περιοχές
της πόλης. Η συνοικία είχε το όνομα Γερανέικα
προφανώς από το όνομα κάποιου Γεράνη, παλιού
τσιφλικά. Πόση ήταν άραγε η Πάτρα τότε; Άντε να
είχε καμιά πενηνταριά, το πολύ εξήντα χιλιάδες
κατοίκους. Ούτε πανεπιστήμιο, ούτε μεγάλο στρατόπεδο, ούτε άλλα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
ούτε κάτι άλλο που θα τραβούσε το ενδιαφέρον του
κόσμου για να έρθει να εγκατασταθεί στην πόλη.
Και τα εργοστάσια του Λαδόπουλου, του Μαραγκόπουλου, της ΒΕΣΟ και η Πειραϊκή-Πατραϊκή
δεν είχαν ανάγκη ακόμη για πολλά εργατικά χέρια,
όπως αργότερα, τη δεκαετία του ’60. Κοντά μας
ήταν το γήπεδο του Ολυμπιακού Πατρών, μια από
τις δυο προσφυγικές ομάδες. Η άλλη ήταν η Θύελλα Πατρών. Ο Ολυμπιακός Πατρών είχε ιδρυθεί το
1925 από πρόσφυγες καταγόμενους αποκλειστικά
από τη Σμύρνη. Γι’ αυτό και το ομώνυμο γήπεδο

ήταν δίπλα από το ναό της Αγίας Φωτεινής, που
στη Σμύρνη ήταν η μητρόπολη. Αντίθετα η Θύελλα
Πατρών ιδρύθηκε αργότερα το 1930 από πρόσφυγες των άλλων περιοχών εκτός της Σμύρνης. Τόση
αγάπη είχαν φαίνεται… Ήταν όμως όλοι τους και
οι μεν και οι δε λεβέντες άνθρωποι και οι άνδρες
και οι γυναίκες, πολιτισμένοι, καθαροί στο σώμα
και το πνεύμα, δουλευταράδες και προοδευτικά
μυαλά.
Η διασκέδασή μας ήταν τα λίγα θερινά σινεμά,
ο Καραγκιόζης (μεγάλη παράδοση στην Πάτρα,
επειδή ιδρυτής του «ελληνικού καραγκιόζη» ήταν
ο περίφημος Μίμαρος (κατά κόσμον Μίμης Σαρδούνης) πρωτοψάλτης στο ναό της Παντανάσσης).
Στη γειτονιά μας ακόμη ήταν η μπυραρία των αδελφών Μαρούδα, που κάθε Δευτέρα ερχόταν και
τραγουδούσε ο Τώνης Μαρούδας ζωντανά χωρίς
μικρόφωνο με την κιθάρα του, του «Καλυδώνα»
κοσμικό εξοχικό κέντρο της εποχής και του «Κουμπούρα» λαϊκό εξοχικό κέντρο που κάθε Σάββατο
έκανε διαγωνισμό τραγουδιού, κάτι σαν το «The
Voice of Greece” (εδώ γελάνε),που όμως ο Μπιθικώτσης είχε ανακαλύψει ανάμεσα στα «ταλέντα»
την αείμνηστη Πόλυ Πάνου!! Στου «Κουμπούρα»
λοιπόν πηγαίναμε μια δυο φορές το χρόνο σε τραπέζι και πίναμε την πορτοκαλάδα μας αλλά τις περισσότερες φορές καθόμαστε «γαλαρία» απ’ έξω
από το φράχτη και ακούγαμε τη μουσική και τα
τραγούδια. Στα άλλα δυο μαγαζιά, δηλαδή στου
«Μαρούδα» και στου «Καλυδώνα» ήταν όνειρο
άπιαστο να μπούμε μέσα. Ήταν κέντρα για «τους
έχοντες και κατέχοντες» της εποχής. Τα άλλα
μαγαζιά, «κοσμικά κέντρα» τα λέγανε τότε………
ούτε που τα ξέραμε. Επίσης στο 0υζερί-ζαχαροπλαστείο-καφενείο «ο Φάρος», στο τέρμα του
Μόλου της Αγίου Νικολάου, δίπλα στο κύμα τραγουδούσαν κατά καιρούς ο Νίκος Γούναρης, η
Σοφία Βέμπο, ο Αττίκ, οι Μανώλης Χιώτης-Μαίρη
Λίντα και οι άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές του λεγόμενου «ελαφρού» τραγουδιού ενώ στα παραλιακά
κέντρα που εκεί πήγαινες με βάρκα γιατί οδικώς
δεν υπήρχε πρόσβαση τραγουδούσαν καμιά φορά
ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, η
Σωτηρία Μπέλλου, η Μαρίκα Νίνου κλπ.
Έτσι λοιπόν για μας ήταν « Όνειρο Θερινής
νυκτός» να πάμε κάποτε ή στου Μαρούδα ή στου
Καλυδώνα. Αδημονούσαμε να «μεγαλώσουμε»,
να «πιάσουμε καμιά δουλειά», για να μπορέσουμε
τέλος πάντων να «εκπορθήσουμε» αυτά τα «κάστρα διασκέδασης» της αστικής τάξης……

7

Ο δρόμος που οδηγούσε από το σπίτι μου στου
Καλυδώνα ήταν ουσιαστικά ένα μονοπάτι που
περνούσε μέσα από τον τρίτο προσφυγικό συνοικισμό της Πάτρας και ακολουθώντας το ποτιστικό
αυλάκι προς του Κουκούλη όπου σήμερα είναι
το Παμπελοποννησιακό Στάδιο ήταν ένα δρομάκι
γεμάτο «πειρασμούς». Δεξιά-αριστερά κατάφυτα
χωράφια από οπωροφόρα δέντρα που την εποχή
της ωρίμανσης των φρούτων ήταν σκέτη πρόκληση. Αλλά και τις άλλες εποχές δεν έλειπαν τα
βατόμουρα στους φράχτες, τα κορόμηλα, τα άγρια
και ήμερα μούρα, τα μούσμουλα (μέσκουλες κατά
τους πατρινούς) οι περίφημες αγκιναρούλες (από
τους πιο φίνους ουζομεζέδες) αλλά και «κρυψώνες» για «πολλούς και ποικιλούς λόγους»… (0
τονισμός είναι σωστός).Τα «ζευγαράκια» της εποχής εύρισκαν πρόχειρη φωλιά για τις περιπτύξεις
τους… και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει…
Λίγο πιο πέρα από το «Κουκούλη» έμενε μια
θεία του πατέρα μου, η γιαγιά Ουρανία, κάτοχος
αγροικίας, μπρος απ’ την οποία περνούσε το βαθύ
αρδευτικό αυλάκι από τον ποταμό Γλαύκο, γεμάτο ορμητικό νερό και θυμάμαι τη χαρακτηριστική
φράση της γιαγιάς Ουρανίας. «Προσοχή, μην πέστε στο μυλαύλακο και πινιγείτε»! (Μυλαύλακο το
έλεγαν επειδή λίγο ψηλότερα κινούσε με τα νερά
του τη φτερωτή του αλευρόμυλου της περιοχής
όπου άλεθαν τα σιτηρά, κυρίως σιτάρι και αραποσίτι ( καλαμπόκι).
Είναι λοιπόν 24 Ιουνίου, δυο μέρες μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, γιορτάζει ο Αη-Γιάννης
ο Ριγανάς (στην Πάτρα λέγεται και Πράτσικας,
επειδή είναι ο ιδιωτικός ναός είναι μέσα στο κτήμα Πράτσικα) και όλες οι γειτονιές ετοιμάζονται
για την αναπαράσταση του εθίμου του Κλήδονα.
Ο Πράτσικας ήταν μεγαλοτσιφλικάς της περιοχής
και απ’την οικογένεια αυτή καταγόταν κι η μεγάλη
χορεύτρια Κούλα Πράτσικα που προς τιμήν της το
όνομά της έχει δοθεί σε μια από τις αίθουσες του
Μεγάρου Μουσικής στην Αθήνα. Στα σταυροδρόμια μαζεύουν ξύλα που τα ανάβουν το βράδυ και
όταν πέσουν οι φλόγες αγόρια και κορίτσια υπό
τους ήχους αυτοσχέδιων ή μη ορχηστρών «πηδάνε» τις φωτιές και οι κοπελιές και οι νέοι της
παντρειάς πιστεύουν ότι θα βρουν το ταίρι τους.
Έχουμε κάνει την καθιερωμένη βδομαδιάτικη επίσκεψη στη γιαγιά Ουρανία, για να τις δείξουμε τα
«ενδεικτικά» και τα «απολυτήρια» του σχολείου
και γιατί (συν τοις άλλοις - βρισκόμαστε στα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια) εκεί υπήρχαν στη διάθε-

σή μας, εκτός από άφθονα φρούτα εποχής, ελιές
όσες ήθελε η ψυχή σου, φρέσκο ψωμί καρβελίσιο βουτηγμένο στο λάδι, άφθονο τυρί και καμιά
φορά και κανένα κοτόπουλο κοκκινιστό ή κουνέλι στιφάδο ή…….. Ακούγεται λοιπόν μια φωνή, η
γνωστή της γιαγιάς που αναγγέλλει τη μετάβασή
μας στον Κλήδονα. Ήταν τόση η «επιθυμία» μου
για επίσκεψη στου Καλυδώνα, στο κοσμικό κέντρο
δηλαδή που εγώ άκουσα «Καλυδώνα» αντί του
ορθού «Κλήδονας» !! Άρχισα να ετοιμάζομαι για τη
μεγάλη κοσμική εμφάνιση. Πλύσιμο πόδια στο αυλάκι, μπόλικο λεμόνι στο μαλλί για να τιθασεύσω
τα άγρια σαν καρφιά σκαντζόχοιρου μαλλιά μου
και βάψιμο με «στουπέτσι» τα πάνινα καλοκαιρινά
μου παπούτσια, μάρκας Ελβιέλλα……..
Φαντασθείτε την απογοήτευσή μου όταν σταματήσαμε στο πρώτο σταυροδρόμι μετά το σπίτι της
γιαγιάς στο δρόμο προς του «Καλυδώνα» για να
παρακολουθήσουμε τον Κλήδονα……..

Επίλογος

Όταν επί τέλους «μεγάλωσα» και μπορούσα να
επισκεφθώ τα «απαγορευμένα» λόγω πενιχρών
οικονομικών κέντρα,είχε ψηφιστεί ο νόμος «περί
αντιπαροχής» και του Μαρούδα και του Καλυδώνα
είχαν γίνει πολυκατοικίες. Όσο δε για το τρενάκι
Ψιλή-Κρυονέρι-Αγρίνιο δεν λειτουργούσε πλέον
γιατί έγινε ο νόμος «περί ΚΤΕΛ» και οι δευτερεύουσες σιδηροδρομικές γραμμές καταργήθηκαν.
(τα γνωστά)
Την παραμονή
του Αη-Γιάννη
του Ριγανά,
στις 23 Ιουνίου,
ανάβουν οι φωτιές
του Κλήδονα.
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Επαγγέλματα που έσβησαν σιωπηρά
με το πέρασμα του χρόνου
Του συναδέλφου συνταξιούχου Ανδρέα Γούναρη
(Από το βιβλίο του: «ΑΝΔΡΟΣ-Μνήμες από το παρελθόν»ΑΝΔΡΟΣ 2006)
Ασβεστάς: Όλα τα χωριά και οι γειτονιές της
Αγωγιάτης: Τότε που δεν υπήρχαν οι σύγχρονοι
αυτοκινητόδρομοι και τα σύγχρονα μέσα μεταφο- χώρας, όλο το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα στις μεγάλες
ράς, οι αγωγιάτες με 4-5 ζώα έκαναν όλες τις με- γιορτές, μύριζαν ασβέστη, γιατί συνεχώς οι άνθρωταφορές. Οικοδομικά υλικά, είδη διατροφής, είδη ποι άσπριζαν τις αυλές και τα σπίτια τους. Οι ασβεοικιακής χρήσεως, ακόμη και άτομα μετέφεραν στάδες με τα ζώα τους γύριζαν και πουλούσαν στα
οι αγωγιάτες, που δεν μπορούσαν να βαδίσουν σε χωριά κομμάτια ασβεστόπετρας με την οκά. Όλα
μεγάλες αποστάσεις. Τα ζώα που χρησιμοποιού- τα σπίτια είχαν ένα πήλινο ή ντενεκεδένιο δοχείο,
σαν ήταν μουλάρια και γαϊδούρια με καλοφτιαγμέ- μέσα στο οποίο «έσβηναν» τον ασβέστη. Γεμίζοντας
να σαμάρια στα οποία τοποθετούσαν πολύχρωμες το δοχείο με νερό, έριχναν την ασβεστόπετρα και
κουρελούδες ή χράμια κατά τη μεταφορά των αν- αμέσως άρχιζε ο βρασμός και όλο το μείγμα γινόθρώπων. Η αμοιβή τους ήταν ικανοποιητική. Έτσι ταν μια άσπρη κρέμα την οποία μετά από αρκετές
λοιπόν έχει επικρατήσει να λέμε: «Το αγώι ξυπνά μέρες αραίωναν με νερό και άρχιζαν το άσπρισμαασβέστωμα με την
τον αγωγιάτη».
βούρτσα.
Ολόκληρα καραβάΒαρκάρηδες:
νια από ζώα ήταν
Τότε που οι θαλάσδεμένα κοντά στο
σιες συγκοινωνίες
λιμάνι της Άνδρου,
δεν γίνονταν με
περιμένοντας την
τα σύγχρονα και
άφιξη του πλοίου.
πολυτελή FerryΠολλοί ταξιδιώτες
Boats, τα πλοία της
είχαν ειδοποιήσει
γραμμής έριχναν
με τηλεγράφημα ή
άγκυρα αρκετές
με γράμμα από μέεκατοντάδες μέρες, αφού δύο φοτρα μακριά από το
ρές την εβδομάδα
Ο γαλατάς, ο πιο πρωινός μικροπωλητής.
μόλο του λιμανιού.
είχε πλοίο. Μάλιστα
σε κάποιο τηλεγράφημα, στην προσπάθεια του απο- Μόλις πέσει η άγκυρα και κατεβεί η σκάλα, οι βαρστολέα να περιορίσει τις λέξεις, έγραψε: «Φθάνου- κάρηδες με γρήγορες κινήσεις, τραβώντας κουπί
με αύριο ζώα 3». Για τη μεταφορά ειδών οικιακής έκαναν το δρομολόγιο από το λιμάνι στο πλοίο,
χρήσεως, οι ιδιοκτήτες ζητούσαν τη βοήθεια ορι- πηγαινο-φέρνοντας ανθρώπους και εμπορεύματα.
σμένων χειροδύναμων ατόμων, των χαμάληδων, Ακόμη μετέφεραν μικρά ή μεγάλα ζώα, που ανέβαζαν στο πλοίο με το «μπαλάγκο». Εργασία δύσκολη
που είχαν σαν επάγγελμα τις μεταφορές.
Ακονιστής: Φορτωμένος το ποδοκίνητο τροχίο και επικίνδυνη, αφού με μικρές βάρκες μετέφεραν
με το ακόνι γύριζε τα χωριά και τις γειτονιές, φωνά- μεγάλα βάρη, ενώ έπρεπε να κινούνται γρήγοζοντας: «μαχαίρια, ψαλίδια, ακονίζω». Η εμφά- ρα, για να πετύχουν περισσότερα δρομολόγια. Τα
νισή του γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα και η πλοία δεν είχαν σταθερή ώρα άφιξης ούτε και μέσα
επικοινωνίας. Έτσι ήταν αναγκασμένοι αυτοί κι οι
καταγωγή του συνήθως ήταν τσιγγάνικη.
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επιβάτες να περιμένουν αρκετές ώρες την άφιξη
του πλοίου, ενώ η παραμονή του στο αγκυροβόλιο
κρατούσε αρκετή ώρα. Πολλές φορές, πράματα,
ζώα, ακόμη και άνθρωποι, έπεφταν στην θάλασσα
κατά τη μεταφορά, από τις άσχημες καιρικές συνθήκες.
Ο περιοδεύων μανάβης με τα ζαρζαβατικά στις κόφες,
Γαλατάς: Ήταν ο πρώτος μικροπωλητής που επάνω στο γαϊδουράκι-κουβαλητή.
πριν ακόμη χαράξει ξεκινούσε το έργο του. Με το
Κανατάδες-Αγγειοπλάστες: Τα περισσότερα
ένα χέρι κρατούσε το σχοινί του ζώου, του γαϊδάείδη οικιακής χρήσεως ήταν κατασκευασμένα από
ρου ή του μουλαριού, ενώ στο άλλο κρατούσε ένα
πηλό. Στάμνες για νερό, κανάτες, πιάτα, κουρούπια,
μεταλλικό δοχείο μιας οκάς. Στο ζώο είχε φορτώπιθάρια, και σκάλια για μαγείρεμα ήταν μερικά από
σει μεγάλα «αρμιόνια» γεμάτα γάλα, τα οποία στο
αυτά που έφτιαχναν οι αγγειοπλάστες. Πολλά έφερκάτω μέρος τους είχαν μία βρύση που έβγαινε το
ναν οι καϊκέρηδες σαν εμπόρευμα, αλλά και πολλά
γάλα και κτυπούσε τις πόρτες των πελατών του.
έφτιαχναν Ανδριώτες μαστόροι.
Το πέρασμά του γινόταν τόσο πρωί, που πολλοί
Καρεκλάς: Αυτοί ήταν τσιγγάνοι που γύριζαν τα
έβγαζαν ένα δοχείο στην εξώπορτα από το προηχωριά και επισκεύαζαν τις καρέκλες, φτιάχνοντας
γούμενο βράδυ, για να αποφύγουν το πολύ πρωινό
καινούργιες ψάθες από σαμάκι που μάζευαν από
ξύπνημα. Το γάλα που πούλαγε ο γαλατάς δεν είχε
τους ποταμούς.
σχέση με το γάλα που αγοράζουμε σήμερα, γιατί
Μανάβης περιοήταν παχύ και πολύ φρέσκο.
δεύων: Πρωινή και
Το άρμεγε πριν ξεκινήσει το
πολύ γνώριμη ήταν
πρωί, καθώς και το προηκαι η φωνή του μαγούμενο βράδυ.
νάβη που περνούσε
Γυρολόγος - πραματευδύο και τρεις φορές
τής: Τακτικές ήταν οι επιτην εβδομάδα από
σκέψεις των γυρολόγων στα
κάθε γειτονιά, έχοχωριά και στις γειτονιές της
ντας μέσα σε «κόχώρας, μεταφέροντας πάνω
φες» φορτωμένες
στους ώμους τους ή σε γαϊστο γαϊδουράκι του
δούρια ό,τι μπορούσε κανείς
τα «ζαρζαβατικά»
να φανταστεί. Από είδη ρουκάθε εποχής. Τα
χισμού και ψιλικά μέχρι όλα
προϊόντα του ήταν
τα είδη κουζίνας. Όλα πολύ
αγνά, χωρίς λιπάκαλά τακτοποιημένα, για να
σματα και συντηείναι εύκολα στην ανεύρεση
ρητικά. Όλα ήταν
και στην μεταφορά. Πολλές
καθαρά σαν το γέλιο
φορές η πληρωμή γινόταν
που άνθιζε στα χείλη
σε είδος, σιτάρι, φασόλια
του. Άλλοι κατέβαικλπ., τα οποία στη συνέχεια
ναν από τα χωριά
μεταπούλαγε πάντα με σκοκαι άλλοι ανέβαιναν
πό το κέρδος. Πολλές φορές
Οι στάμνες για νερό ήταν το
από τους μπαξέδες,
έδινε εμπορεύματα βερεσέ,
κύριο προϊόν του κανατά.
φορτωμένοι με την
αφού με όλους ήταν γνώριπαραγωγή
τους.
μος.
Γύρω στο μεσημέρι
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Ο καρεκλάς γυρνούσε τα χωριά φτιάχνοντας
καινούργιες ψάθες στις παραδοσιακές καρέκλες.

που τέλειωνε η πραμάτεια τους, θα συγκεντρωθούν σε ορισμένα στέκια για να πιουν ένα «κατρούτσο» στου Βάτη, του Φραγκούλη, στου Νόνα κλπ.
Οι Συνετιανοί μανάβηδες πέρα από τις καθημερινές
πωλήσεις κρασί, τυρί, αυγά, τον Αύγουστο πριν ξημερώσει έβγαιναν στη γύρα με σύκα και σταφύλια,
φωνάζοντας «συκάπ φρέσκα αρωματικά». Όποιος
αγόραζε του έδιναν και ένα κομμάτι «βασιλικό»
δώρο !!! Επειδή οι Συνετιανοί είχαν πιο αέρα στο
εμπόριο (ήταν πιο έμποροι), οι άλλοι ήθελαν να
τους διαβάλλουν, έτσι έλεγαν ότι «πουλούν το αυγό
χωρίς κρόκο».
Ράπτης – Μοδίστρα: Οι Ανδριώτες ήταν πάντοτε
καλοντυμένοι. Ειδικά στις γιορτές και τα πανηγύρια
απαραίτητο ήταν και το κουστούμι και η γραβάτα.
Αρκετοί ήταν οι επαγγελματίες άνδρες ή γυναίκες
που ασχολούνταν με τη ραπτική. Ακόμη, όλες οι
νοικοκυρές είχαν κάποιες γνώσεις ραπτικής, γιατί
δεν υπήρχαν μαγαζιά να πουλούν έτοιμα ενδύματα.
Αγόραζαν το ύφασμα και μόνες ή με την βοήθεια
της μοδίστρας ξεκινούσαν το ράψιμο. Πολλές κοπέλες που αποφάσιζαν να ασχοληθούν με τη ραπτική,
πολύ πρωί με την «κουμπάνια» στα χέρια, ξεκινούσαν από τα χωριά τους για το ατελιέ κάποιας μοδίστρας – δασκάλας, που είχε το «όνομα». Για την
ολοκλήρωση ενός ενδύματος ήταν πάρα πολλές οι
πρόβες, γι’ αυτό η διαδικασία έπρεπε να ξεκινήσει
αρκετούς μήνες πριν να χρειαστεί να το φορέσει.

Τενεκετζής – Φαναράς: Ήταν οι τεχνίτες που
έφτιαχναν δοχεία από ντενεκέ για μεταφορά νερού,
«αρμιόνια» για το άρμεγμα, δοχεία μέτρησης για
γάλα, λάδι, πετρέλαιο κλπ. Ακόμη οι ίδιοι κατασκεύαζαν φανάρια με την τριχιά για τη φύλαξη του φαγητού, σόμπες, μπουριά, χωνιά, μαστραπάδες, λαδοφάναρα και κλφτο-φάναρα. Σε κάθε νοικοκυριό τα
περισσότερα αντικείμενα ήταν τενεκεδένια, γι’ αυτό
τα μαγαζιά αυτού του είδους ήταν πολλά και είχαν
πάντοτε αρκετή δουλειά.
Ψαράς–Μικροπωλητής: Βαθειά στη μνήμη μας
έμεινε η γραφική φιγούρα του ψαρά, ο μικροπωλητής με την τραβηγμένη φωνή «ψάριααα!!» Ξυπόλυτος με διπλωμένα τα μπατζάκια του παντελονιού
και το πουκάμισο ριχτό, έξω από το παντελόνι,
έφερνε γύρα τις γειτονιές. Στο κεφάλι ή στην αγκαλιά κρατούσε ένα πανέρι με τα ψάρια, ενώ στο άλλο
κρατούσε τη ζυγαριά. Όταν οι καιρικές συνθήκες
ήταν καλές για νυκτερινό ψάρεμα, έπαιρνε πολύ
πρωί τους δρόμους για να πουλήσει ψάρια. Οι πρώτοι που έτρεχαν να τον συναντήσουν ήταν οι γάτες,
που όσο είχε τα ψάρια απούλητα, συνέχιζαν να τον
ακολουθούν!

Το φανάρι για την φύλαξη του φαγητού, ήταν μία από
τις βασικές κατασκευές του τενεκετζή-φαναρά.
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Η γυναίκα στην μουσικοχορευτική
παράδοση της Σύμης
Του συναδέλφου Κώστα Δ. Κοντού, Σύμη Δωδεκανήσου

δήλωση

ας σε εορταστική εκ

Κοπέλες χορεύοντ

Γραπτά στοιχεία για την θέση και τον ρόλο της
γυναίκας της Σύμης στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο
έχουμε κατά την κατάληψη της Ρόδου από τον
Σουλεϊμάν τον Νομοθέτη. Σύμφωνα με παράδοση
αλλά και με αναφορά του ιστορικού Αμβροσίου,
μητροπολίτη Νεοκαισαρείας και Γάγγρων, οι Συμιακές, προφανώς πεπεισμένες ότι θα απαλλαγούν από την δυναστεία των Ιωαννιτών Ιπποτών,
οι οποίοι δεν έδιναν καθόλου σημασία στα δεινά
των κατοίκων της Σύμης από τις συχνές επιδρομές των Σαρακηνών, βοήθησαν, διαβλέποντας
βέβαια και την σίγουρη επικράτηση του μεγάλου
κατακτητή, κολυμπώντας, στην μεταφορά των
εφοδίων του στις Ροδιακές ακτές, πιστεύοντας σε

καλύτερες μέρες που θα έβλεπε το νησί τους με το
τέλος της ενετοκρατίας.
Αυτή η σημαντική και αποτελεσματική βοήθεια
των Συμιακών γυναικών, εκτός του δικαιώματος
που τους εδόθη, να φέρουν την επίσημη στολή
των γενιτσάρων και λευκό κάλυμμα στο κεφάλι,
είχε και ως αποτέλεσμα να δοθούν τα περίφημα
προνόμια που για αιώνες βοήθησαν καίρια στην
ανάπτυξη της Σύμης και των άλλων μικρών νησιών της Δωδεκανήσου.
Με την ίδια μαχητικότητα πάλι, βλέπουμε, μέσα
από ιστόρησή του, Γάλλο περιηγητή του 187576 να μένει κατάπληκτος, όταν αντικρίζει μεγάλο
αριθμό γυναικών να συγκεντρώνονται και να προ-
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βάλλουν αντίσταση, με μεγάλη μαχητικότητα, εναντίον της κατάργησης των προνομίων που επιχείρησε ο Πασάς Βαλής της Ρόδου. Με την αντίσταση
αυτή των Συμιακών γυναικών ο πασάς αναγκάστηκε να υποχωρήσει.
Το ίδιο έκαμαν και αργότερα, όταν, πάλι σε προσπάθεια κατάργησης προνομίων και μάλιστα παρακράτησης των τελωνειακών δασμών που εκαρπούτο η δημογεροντία, οι προεστοί της Σύμης δεν
έπαιρναν γρήγορες αποφάσεις για την μετάβαση
αντιπροσώπων στην Πόλη. Κατέβηκε όλο το γυναικομάνι και περικύκλωσε το κτίριο της Δημογεροντίας, απαγορεύοντας την επικοινωνία των
Προεστών με τους έξω. Οι προεστοί υπέκυψαν και
εξέλεξαν ταχύτατα τριμερή επιτροπή η οποία μετέβη στην Υψηλή Πύλη επιλύοντας με επιτυχία το

Επίσημη γυναικεία στολή Συμιακιάς

πρόβλημα. Οι γυναίκες πανηγύρισαν τη νίκη τους
με καμπανοκρουσίες και υπαίθριες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.
Κατά το αιματηρό Πάσχα του 1919, στο δημοψήφισμα που έγινε για την ένωση των νησιών μας
με την Ελλάδα, πάλι οι γυναίκες, οργανώνοντας
πορεία διαμαρτυρίας και προτάσσοντας άοπλες τα
στήθη τους στους ιταλούς πεζοναύτες του θωρηκτού «Ρεγκίνα Έλενα», απαίτησαν την αποφυλάκιση συλληφθέντων ανδρών, καταφέρνοντας να
αποφευχθεί μια σίγουρη αιματοχυσία.
Σε διάφορα λοιπόν τέτοια σοβαρά ζητήματα οι
γυναίκες της Σύμης πρωτοστατούσαν στην άμεση
λύση τους. Το πρώτο βήμα τους ήταν να χτυπούν
τις καμπάνες των 13 ενοριακών εκκλησιών και
στην συνέχεια να κατεβαίνουν με λάβαρα και πολλές φορές και με πρόχειρα μέσα, που δημιουργούσαν τον απαραίτητο θόρυβο και επέτεινε τις
αποφασιστικές προθέσεις τους. Χαρακτηριστική
έμεινε η δυναμική αντίστασή τους κατά των Δημοτικών Αρχών που έφθανε μέχρι και την κατάλυσή
τους, σε σημείο που η Σύμη να χαρακτηρισθεί ότι
έχει γυναικοκρατία.
Με τις ιστορικές αυτές αναφορές μπορούμε να
σχηματίσουμε κάποια εικόνα του χαρακτήρα της
Συμιακιάς γυναίκας, η οποία, παρόλα τα στενά
πλαίσια που επέβαλλαν κατά κάποιον τρόπο οι
θρησκευτικές παραδόσεις, συμμετείχε στον δημόσιο βίο, ισοδύναμα με τον άνδρα, σ’ όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
Μέσα στα χαρακτηριστικά λοιπόν της Συμιακιάς
γυναίκας είναι η μαχητικότητα και η δυναμικότητα·
αυτά τα χαρακτηριστικά απέκτησε, γιατί αναγκαζόμενη να μένει μόνη της όταν ταξίδευαν οι άνδρες,
έγινε αφέντρα και κυρά· αυτή στο νοικοκυριό,
αυτή στην ανατροφή τους, αυτή και στην εκπαίδευσή τους, αυτή στα οικονομικά του σπιτιού.
Αυτή βέβαια η δυναμικότητα καλλιέργησε και την
αγάπη της στην μάθηση, σε σημείο που να δημιουργηθούν αρκετά παρθεναγωγεία· έτσι, πρέπει
να αναφερθεί, ότι το 1913 οι μαθητές στην Σύμη
έφθαναν τους 752 και οι μαθήτριες ήσαν 704, οι δε
δάσκαλοι, την ίδια χρονιά ήταν 15 και οι δασκάλες
19· ήταν λοιπόν επόμενο να αναπτυχθεί εξίσου,
χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις και ο τομέας της
μουσικής και του χορού.
Τα νανουρίσματα βέβαια, ο παραδοσιακά μουσικός τομέας που παρέχει τα πρώτα μουσικά
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Ένωση Γυναικών Σύμης

ακούσματα στο παιδί, είναι καθαρά υπόθεση της
γυναίκας μάνας· τα αρχαία βαυκαλήματα είχαν
και έχουν σκοπό να κατακοιμίζουν με την μαγική
τους δύναμη τα βρέφη μέσα από την θωπευτική
μουσική τους: «κοιμήθου, το παιδάκι μου, κοιμού με την υάν του, που να χαρεί τα νιάτα του και
τη μ-παλληκαριά ν-του», «Κοιμήθου μικρακάκι
μ-μου, κοιμήθου, το μικρό μ-μου, που σ’ έθελεν
ν-ο βασιλιάς στη γ-κόρη ν-του λουλλούδι, λουλλούδι ν-τριαντάφυλλο, γυναίκαν να τη μ-πάρεις·
μα ’γώ το μικρακάκι μ-μου δε θ-θέλω να το δώκω,
μ’ ας μπαιννοβγαίννουν ν-εκατό, μ’ ας μπαιννοβγαίννου χ-χίλιοι, γιατί ’ναι ν-το παιδάκι μ-μου μονάκριβο γ-καμάρι».
Η Συμιακιά γυναίκα συνεχίζοντας θα μάθει στα
παιδιά της παιδικά τραγούδια, παιχνίδια, εορταστικά τραγούδια, κάλαντα, διηγηματικά τραγούδια, τραγούδια του χορού, αστεία και σατυρικά
τραγούδια· χωρίς να αποκλείουμε τους άντρες,
η πλειονότητα των γυναικών στη Σύμη μετέδιδε
όλο τον πλούτο των δημοτικών τραγουδιών στους
νεότερους, για τον ίδιο λόγο που αναφέραμε αρχικά, την ενασχόληση στη θάλασσα των ανδρών της
Σύμης.
Αλλά και στα γαμήλια τραγούδια η γυναίκα της

Σύμης είναι η αποκλειστική ερμηνεύτρια και στιχοπλόκος τόσο στο σπίτι της νύφης, όσο και στου
γαμπρού: «Νύφφη μου, καλορίτζικη, πλούσια να
εράσεις, αγγόνια και τρισάγγονα στα χέρια σου να
πιάσεις» - «Γαμπρός είναι μ-μιστοκαρφιά κι η νύφφη γιασιμάκι, τ’ αντρόϋνο μ-που ’γίνετο να τζήσει,
να εράσει».
Αλλά και στα αρχέγονα έθιμα πρωτοστατεί η Συμιακιά γυναίκα, όπως είναι το έθιμο του Κουκκουμά· είναι θα λέγαμε δική της υπόθεση αυτή η ιεροτελεστία του μαντικού Κλήδονα που γίνεται στις 1
και 2 Μαϊου σε κάποια μεγάλα σπίτια κάθε συνοικίας, κάθε γειτονιάς· στην ιεροτελεστία αυτή, όπου
ο αποκλειστικός σκοπός είναι να προμαντευθούν
μέσω του Κουκκουμά οι νέοι, με τους οποίους
θα ενώσουν τις τύχες τους οι κοπέλλες που παίρνουν μέρος, επικρατεί το τραγούδι με συνοδεία
του λυριστή: «Α βγάλουμε ν-το γ-Κουκκουμά, να
βγ’ η Χαριτωμένη, να βγει της Παναγιάς ο γυιος
και της Κυράς η κόρη», «για ξύπνα, ξύπνα Κουκκουμά και μη β-βαροκοιμάσαι, γιατί ο νύπνος ο
πολλύς βαραίνει και χαλά σε», «Καλός σου Μας
πουλλάκι μ-μου, στης Μπαρμπαριάς τα μέρη, ’α
βγάλεις και το γ-Κουκκουμά στης σκάφης σου τη
μ-πλώρη», «τους μήνες λοαριάτζω τους κι εκείνοι
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Κουκκουμάς (Κλήδονας της Σύμης)

είναιν έξη κι ο νους απ’ το κεφάλι μ-μου κοντεύγει να σαλέψει», «γύρω τριγύρω στο σινί πέρδικες
πλουμισμένες ως του καιρού σας εύκομαι να’στε
στεφανωμένες», «ο Κουκκουμάς επέρασεν απού
τη γ-γειτονιά μ-μας κι επήρε ν-τα ξιστάκια μας και
τα βασιλικά μας». Μετά την ιεροτελεστία και τα
τραγούδια των νεαρών κοριτσιών επακολουθούν
χοροί και τραγούδια με δίστιχα πάνω στην Συμιακιά σούστα: «Μέσα σε χίλιους να σε δώ, μέσα σε
δυό χιλιάδες, γνωρίτζω σε πουλλάκι μ-μου απού
τις νοστιμάδες», «σεβντάν έχω, σεβντά μ-πουλώ,
σεβντάδες κολαντρίτζω, μα το δ-δικό σ-σου το
σ-σεβντάν ν- ’έν-τοννε ταγιαντίτζω», «της μηχανής
τα σίδερα ’α τά ’χα στην ναυλή μ-μου, νά βγαιννα
να σεργιάνιτζα ματζί μ-με το πουλλί μ-μου», «εγώ
γαπώ το γ-κημιτζή, το θ-θαλασσοβρεμένο, πού
’ναι στο κύμα δροσερός και στο κουπί δρωμένος»,
«Αϊ-Φανερωμένη μου, φανέρωσέ τον να ρτει, φέτ’
’α σου κάμω λουτουργιά και του καιρού πεντάρτι». Κλείνοντας τα τραγούδια του Κουκκουμά οι
κοπέλλες της Σύμης τραγουδούν: «Χίλια καλώς
ευρέθημε γ-γούλες μας μαδεμένες και του καιρού
χαρούμενες και καλοκαρδισμένες (ή και καλοπαντρεμένες)».

Δεν μπορούμε βέβαια να παραλείψουμε, από
τις φάσεις της κοινωνικής ζωής της Σύμης, όπου
συμμετέχει αποκλειστικά η Συμιακιά και τα απαραίτητα μοιριολόγια που λέγονταν στους νεκρούς,
από την αρχή της επιστασίας τους, να σαβανωθεί
και να αναγγελθεί στην πόλη το συμβάν του θανάτου. Όλες μαζί με λυμένες τις κόμες, ασκεπείς
και χτυπώντας τα στήθη άρχιζαν με ιδιάζοντα ήχο:
«Ανατολή μου ρόδισε, καθαίρισε τη δ-Δύση, ο
Γιάννης μας (ή αφέντης μας, ή η κόρη μας κ.λπ.)
κάμνει αρκήν να μας πολησμονήσει», « Ο νήλιος
δεν ιβγαίννει πιον, ως ήτο μ-μαθημένος, κι αν
έβγει και καμμιά β-βολά, θολός και βορκωμένος».
Όταν συνήθως ο αποθανών ήταν ναυτικός έλεγαν:
«Το Πέδι δ-δεν νεφαίνει πιο, μηέ και το Διαπόρι,
μηε τη Στράτα ν-τη γ-Καλή δ-δεν νηβοκατηβαίννει»· και στην έξοδο του νεκρού από το σπίτι:
«Σιά-σιά οι άρκοντες, θέλω να τραουδήσω, σήμμερο ν-το χ-χιλιάκριβο ν-να το γ-καλημερίσω»,
«ο Χάρος θέλει γκάλεμα το φ-φετεινό ν-το χρόνο,
γιατί πήρε γ-κι ενέσπασε μ-που τη γ-καρδιά μ-μας
κλώνο», «του ρήα γυιος επέθανε κι η γης ανατρομάσσει κι η πλάκα κλιαί και δέρρεται π-πως θε να
το δ-δακκάσει», «στους ουρανούς θέλ’ α νηβώ με
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τον Αποσπερίτη, να ρίξω πύρινη φ-φωτιά στου
Χάροντα το σπίτι», «εσκίσα ν-τα πουράνια κι ήρταν
ν-αγγέλοι κάτω, για να νηβάσου ν-τον ν-ατό ν-το
χρουσοφτερουδάτο». Πολλά ήσαν τα μυρ(ι)ολόγια
που έλεγαν οι Συμιακές μέχρι και στα μνημόσυνα
και ανάλογα την ηλικία, την κοινωνική τάξη του
νεκρού, το φύλο του, το επάγγελμά του, κλπ.
Αλλά και στο στόλισμα των Επιταφίων των δεκατριών ενοριακών εκκλησιών της Σύμης πρωτοστατούσαν οι γυναίκες ψάλλοντας τα περίφημα
μυριολόγια της Μεγ. Πέφτης: «Κάτω στα Γεροσόλυμα και στου Χριστού το ν-τάφο κιούνται ν-νοι
γυιόσμοι αθύτευτοι κι ο ξιλαλάς σπειρμένος, κιούνται γ-και τα τριαντάφυλλα, φραμός στο περιβόλι….».
Αλλά τις μουσικές τους ικανότητες οι Συμιακιές
αποδεικνύουν και στην εκκλησιαστική μουσική,
αφού αναλαμβάνουν, ειδικά τελευταία με τη μείωση ή και έλλειψη ψαλτάδων, πρωταγωνιστικό
ρόλο στα στασίδια της ψαλτικής της εκκλησίας.
Αρκετές γυναίκες άφησαν όνομα στην χορεία των
καλλικέλαδων ψαλταδισσών.
Όπως όμως και σε άλλα νησιά, έτσι και στη Σύμη
οι γυναίκες προσαρμόζονται στις πολιτιστικές εξελίξεις και στους νεωτερισμούς, διατηρώντας όμως
και τις παραδόσεις. Έτσι, όπως συμβαίνει και στις
μεγάλες πόλεις, ταχύτατα μεταδίδονται οι νέες
μόδες, τα νέα τραγούδια και οι χοροί, μαζί με τα
σύγχρονα τεχνικά μέσα νοικοκυριού.
Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθεί η δημιουργία στη Σύμη, παραρτήματος αθηναϊκής σχολής
χορού το 1892, με τον τίτλο «Παρισινή Σχολή
Χορού», διευθυντής της οποίας εφέρετο κάποιος
Αργύριος Ανδρεόπουλος. Έτσι κοντά στους συρτούς, τις σούστες, τους καλαματιανούς και τα τζεμπεκίστικα, οι Συμιακές έμαθαν να χορεύουν και
τους ευρωπαϊκούς λεγόμενους χορούς ή κολλητούς, τα βαλς, τις πόλκες, τις ματζούρκες, ταγκό,
φοξ ανγκλέ, το τσάρλεστον, τις καντρίλλιες κ.ά.
Επίσης οι Συμιακές, θέλοντας να δραστηριοποιηθούν μόνες και χωρίς να έχουν καμιά εξάρτηση
από τους άντρες, ίδρυσαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα την Ένωση Γυναικών Σύμης,
όπου πρωτοστάτησαν ως Πρόεδροι ανύπανδρες
και αδέσμευτες γυναίκες με ποικίλη μόρφωση και
με μεγάλη δραστηριότητα. Σκοπός του Συλλόγου
ήταν βέβαια φιλανθρωπικός και κοινωνικός αλλά
δεν έπαυαν να πρωταγωνιστούν και σε διάφορες

πολιτιστικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων
και οι χοροί και τα τραγούδια. Σήμερα η Ένωση
γυναικών πρωτοστατεί κάθε καλοκαίρι στη φιλοξενία διαφόρων πολιτιστικών φορέων απ’ όλη την
Ελλάδα που έρχονται να παρουσιάσουν χορούς
του τόπου τους. Επίσης διδάσκει χορούς στα μικρά παιδιά και έχει διάφορα χορευτικά σχήματα
απ’ όλες τις ηλικίες. Τα τελευταία χρόνια ιδρύεται
στη Σύμη από Συμιακιά από την Αυστραλία, Σχολή κίνησης και μοντέρνων χορών. Θα πρέπει να
αναφερθεί εξάλλου ως επίσημη Σχολάρχης Χορού
στην Αθήνα, η Έλλη Ζουρούδη Αντύπα, κόρη της
Μάνας της Δωδεκανήσου Αντιγόνης Ζουρούδη, η
οποία προσέφερε πολλά στο ελληνικό θέατρο. Στο
παραδοσιακό τραγούδι θα αναφέρω τη Συμιακιά
Άννα Σεϊτη, σύζυγο του Λέριου Σταμάτη Χατζηδάκη, την οποία ακολούθησαν οι κόρες της Αιμιλία
και Δικαία Χατζηδάκη. Επίσης στο λαϊκό τραγούδι
μεταξύ πολλών γυναικών θα αναφέρω τη Δούκισσα Φωτάρα.

Σκάφη Συμιακιά
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Καλλιέργεια και
επεξεργασία της φάβας
στη Σαντορίνη
Της συναδέλφου Μαρίας Αργυροπούλου

Έ

να από τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα της
Σαντορίνης είναι και η ξακουστή φάβα της, η
οποία καλλιεργείται εδώ και 3.600 χρόνια πάνω
στο ηφαιστιογενές έδαφος του νησιού και μετά από
μία σειρά εργασιών, που εδώ και χρόνια εφαρμόζουν
οι κάτοικοί του, παράγεται ο περιζήτητος καρπός της.
Το όργωμά της ξεκινάει λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Κατά τον Απρίλη, αρχίζει η ανθοφορία του αρακά (φάβα) και στη συνέχεια αρχίζει να δένει ο καρπός
του, το «λουβί» όπως το αναφέρουν οι ντόπιοι.
Όταν αυτό είναι τρυφερό, ορισμένοι μαζεύουν λίγα
λουβιά, τα οποία αφού τα νεροβράσουν, στη συνέχεια
σερβίρονται στην παρέα –βεγγέρα «φεγγέρα» με λίγο
αλάτι – λαδόξυδο και ντόπιο κρασί.
Εχθρός του αρακά είναι τα αρακόπουλα και το έντομο

η βουβάλα όπως την αναφέρουν οι αγρότες.
Αρχές του Μάη τα λουβιά ξεραίνονται πάνω στο φυτό,
όπου τα μαζεύουν με την υγρασία ή «ανεδοσά» τις
πρώτες πρωινές ώρες, γιατί όταν ζεσταθεί η ημέρα
τότε φεύγει η υγρασία και τα λουβιά ξεραίνονται και
θραύουν και σκορπίζεται ο καρπός κατά τη συλλογή
του.
Στη συνέχεια οι «γαϊδουρολάτες» τον μεταφέρουν στα
πέτρινα αλώνια και κατά το μεσημέρι, που ο ήλιος είναι
πιο δυνατός, αρχίζει το αλώνισμα με τα ζώα, μέχρι να
θράψουν τα δεμάτια και να γίνουν άχυρο και καρπός.
Τότε, αφού έχουν σύμμαχο το ανάλογο καλοκαιρινό
αεράκι αρχίζουν το λίκνισμα με το «διχάλι», πετώντας
το υλικό ψηλά, ο μεν άνεμος παίρνει πιο πέρα το άχυΑλώνισμα φάβας
στη Σαντορίνη.

Ο καρπός της
φάβας, το
«λουβί», όπως
το αναφέρουν οι
ντόπιοι.
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ρο του αρακά, ο δε καρπός πέφτει κάθετα στο αλώνι.
Μετά τον αποθηκεύουν κατάλληλα για μερικούς μήνες και κατόπιν αρχίζει το άλεσμά του, από διπλό πέτρινο στρογγυλό χερόμυλο.

Αφού σπάσει ο αρακάς, τότε μαζεύουν τα αλέσματα
και τα περνάνε από την «ντουμπανίστρα» και στη συνέχεια τα καθαρίζουν.
Σήμερα φυσικά η καλλιέργειά του είναι πιο σύγχρονη
και οργανωμένη, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, τρακτέρ, αλωνιστική μηχανή και με το σύγχρονο
άλεσμά του, καθώς και τον καθαρισμό του.
Η φάβα Σαντορίνης έχει πλέον ενταχθεί στον κατάλογο
ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης).

Το άλεσμα του αρακά (φάβας) γινόταν από διπλό
πέτρινο στρογγυλό χερόμυλο.
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«Θες θέριζε και δένε,
θες δένε και κουβάλα»
Του συναδέλφου-δικηγόρου Δημήτρη Κουκουζή
χερόβολο και γω κακό δεμάτι». Τώρα το να θερίζεις από τη μία και συγχρόνως να δένεις κιόλας τα
χερόβολα σε δεμάτια μέσα στη ζέστη, στη δίψα και
την κούραση με συνεχείς κάμψεις και ανακάμψεις
είναι ασκήσεις για τέστ κοπώσεως!
Έλα όμως που και το «δέσε και κουβάλα» είναι
εξίσου τυράγνια και δε διαφέρει καθόλου από το
θέρισε και δένε. Γιατί το κουβάλα σημαίνει φορτώνω τα δεμάτια στο «ζο», τα μεταφέρω και τα
κουβαλάω στο αλώνι και τα ξεφορτώνω σε θεμωνιές με τοποθέτηση και «στοιβασιά» τέτοια ώστε

Διάλεξε και πάρε: Τι θέλεις να κάνεις; Θέλεις να θερίζεις τα στάχυα και να δένεις τα δεμάτια
ή προτιμάς να δένεις δεμάτια, να τα φορτώνεις στο
μουλάρι και να τα κουβαλάς στη θεμωνιά; Και συ
να μην ξέρεις τι να διαλέξεις. Μπρος γκρεμός και
πίσω ρέμα. Ό,τι και να διαλέξεις …μούτζωτα! Όλες
οι δουλειές του θέρου και του αλωνιού είναι παιδεμός. Είναι μπαλαούρα και βάσανο. Σε τρώνε τα
τριβόλια, οι αφαλαρίδες και τα άγανα. Σε βασανίζει η δίψα, ο ιδρώτας, ο κόπος. Όλοι οι γύρω σου
βολοδέρνουν με τις διάφορες επί μέρους εργασίες. Στην αρχή πλέκεις τα βούρλα από το βάλτο
σαν σχοινί σε μήκος λουρίδας για να δένεις γερά
με αυτά τα δεμάτια με τα στάχυα (σιτάρι-κριθάρι-βρώμη-σίκαλη-βίκο). Μετά τα μεταφέρεις στα
χωράφια που θερίζονται. Εκεί τα δρεπάνια δίνουν
και παίρνουν. Μαντηλοφορεμένες με άσπρες τσεμπέρες οι γυναίκες και καπελωμένοι οι άντρες
(αυτοσχέδια καπέλα από μαντήλια, ψαθάκια κλπ.).
Όλοι θερίζουν με συνεχείς επικύψεις της μέσης τα
στάχυα, τα κάνουν χεριές-χεριές, τις δένουν σε
χερόβολα και πολλά χερόβολα μαζί τα κάνουν δεμάτια. Δεμάτια και χερόβολα πρέπει να συνταιριάζουν απόλυτα. Αν δεν δέσεις και δεν σφίξεις καλά
τα χερόβολα τα δεμάτια «ζαντεύουν», διαλύονται
και δεν μπορούν να φορτωθούν. Γι’ αυτό όταν τα
δεμάτια είναι στραβοδεμένα λέμε «κι’ εσύ κακό
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«Θες θέριζε και δένε, θες δένε και κουβάλα»
τα στάχυα να είναι προς τα μέσα και οι καλαμιές
προς τα έξω. Αυτό όμως το «κουβάλα» σημαίνει
να διέρχεται το βαρυφορτωμένο με δεμάτια ζώο,
όπως αυτό που βλέπετε, μέσα από στενούς πουρναρόδρομους, να κολλάει το φορτίο στα πουρνάρια, να φρακάρει σε χούνες και λουμπίνες, να ξεσαμαρίζει καταμεσίς στο στενοσόκακο (άντε τώρα
φόρτω-ξεφόρτω) να σε τρουπάνε στα χέρια σου
τα πουρναρόφυλλα, τα σφέλαχτα και τα σπάρτα,
να προγκάς φίδια και θεοπούλια, να σε στραβώνουν τα στάχυα και ο ήλιος και να είσαι ένας ταλαίπωρος αγρότης στα όρια της αντοχής σου. Άσε
εκείνα τα άγανα από τις ψάνες που χώθηκαν στο
λαιμό σου και στο σβέρκο σου και δεν λένε να φύγουν. Και να μονολογείς: Καλύτερα το θέριζε και
δένε παρά το δένε και κουβάλα.
Τι τα θες τι τα γυρεύεις. Όλες οι γεωργικές εργασίες είναι κοπιαστικές. Δεν έχεις περιθώρια
να διαλέξεις εύκολη και δύσκολη δουλειά. Γι’ αυτό

και το παραπάνω δίλημμα τι να διαλέξεις είναι ψευτοδίλημμα. Δεν είναι ελεύθερη επιλογή σου όπως
εμφανίζεται. Απλώς αυτοσαρκάζεσαι γιατί ξέρεις
ότι και οι δυο «δυνατότητες» είναι χάλια. Δεν υπάρχει εδώ «το μη χείρον βέλτιστον». Εδώ και οι δύο
προτιμήσεις σου είναι… χείρονες. Το καλύτερο θα
ήταν να κάθεσαι και να μη θερίζεις, ούτε να δένεις,
ούτε να κουβαλάς. Όμως το καθισιό είναι μεν καλό
αλλά «δεν κρατάει πείνα» όπως λέγανε οι παλιοί.
Διάλεξε λοιπόν και πάρε σου λέει ο αγρότης. Το
ίδιο σου λέει και ο οικοδόμος: θες λάσπη και ζεμπίλι
θες ζεμπίλι και μυστρί. Το ίδιο και ο τσοπάνης όταν
μέσα στην απελπισία του μονολογεί: Ποίος βαρεί
και ποίος αρμέγει; Θες να βαρείς (τα πρόβατα) ή
θέλεις να αρμέγεις; Οι αγνοί χώροι της υπαίθρου
και του τίμιου ιδρώτα με δείκτη ανεργίας: Μηδέν!
Τώρα λοιπόν που έρχεται ο θέρος η επιλογή είναι
δική μας. Θέλουμε θέρισμα με το «δέσε και κουβάλα» ή θέλουμε μπάνια;
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ΑΘΗΝΑ 1900
Του συναδέλφου, νομισματολόγου, συλλέκτη, συγγραφέα, Θανάση Ταρασουλέα

Η

Αθήνα της δεκαετίας 1900-1910 ήταν μια
πόλη που μόλις άρχιζε να δημιουργείται
και να παίρνει τη μορφή μιας πραγματικής
πρωτεύουσας της μικρής τότε Ελλάδας. Άρχιζε να
ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της Οθωνικής και
της πρώτης Γεωργιανής περιόδου και να απλώνεται σιγά-σιγά σε νέες συνοικίες προς όλες τις κα-

τευθύνσεις.
Πολλές προσπάθειες έγιναν από Έλληνες και ξένους για να εκπονηθούν τα σχέδια της νέας πόλης.
Το ένα σχέδιο διαδεχόταν το άλλο, φτάνοντας έτσι
σ’ ένα σύμπλεγμα ρυμοτομικής αναρχίας, που τα
άσχημα αποτελέσματά του φάνηκαν αργότερα.
Η μελέτη ξεκινά από την περιγραφή ενός μέρους
της παλιάς Αθήνας που ίσως ήταν το νευραλγικότερο και πιο εξελιγμένο σ’ εκείνη την ανεπανάληπτη εποχή, την τελευταία περίοδο της Belle
Epoque.
Η Αθήνα στην αρχή του 1900 είχε 100.000 περίπου
κατοίκους που έφτασαν στο τέλος της δεκαετίας στους 186.000. Ήταν
λίο του
πόλη χωρίς αποχετευτικό σύ(Από το βιβ
στημα, με μόλις εμφανιζόμενη
ηλεκτροδότηση και ανύπαρκτη
ρυμοτομία.
αθηνα
-Το «Παν
Οι κάτοικοι της πόλης ανήκαν
ατά τ
Στάδιο» κ κ
στη νέα τάξη που είχε δημιπια
των Ολυμ
στην
ουργηθεί με τη μεταφορά της
6
0
9
του 1
πρωτεύουσας και αποτελείτο
από τους γηγενείς Αθηναίους,
τη βασιλική κουστωδία των δύο
δυναστειών, τις οικογένειες των
παλιών πολιτικών και οπλαρχηγών
του «υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος»
και από μία μερίδα ελλήνων του
εξωτερικού που επαναπατρίστηκαν.
Υπήρχαν διάφορα κοινωνικά στρώματα ανάλογα με την οικονομική και
πνευματική κατάσταση των ατόμων.
Εμείς ωστόσο θα δούμε από γενική
άποψη το χώρο και την κοινωνική ζωή
της πρωτεύουσας.
Ο Αθηναίος ζούσε κάπως καλύτερα
μετά την αποτυχία του πολέμου του
1897, προσπαθούσε ν’ ακολουθήσει τον
τρόπο ζωής της Ευρώπης και επηρεαζόταν έντονα από τα ήθη, τις συνθήκες και

– 1910

▶▶▶

την καινούργια «νοοτροπία» των ευρωπαίων.
Η φουστανέλα και τα τσαρούχια είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από τον προηγούμενο αιώνα και είχαν
αντικατασταθεί από το κουστούμι δυτικού τύπου,
τη λεγόμενη «φράγκικη» φορεσιά.
Νέοι χοροί είχαν εμφανιστεί στα κοσμικά σαλόνια, η μαζούρκα και αργότερα το βαλς βρίσκονταν
στο αποκορύφωμά τους, το savoir vivre είχε μπει
στη ζωή των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών
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στρωμάτων. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει νέους
τύπους ατόμων, διάφορες κατηγορίες αστών που
οραματίζονταν τη νέα Ελλάδα. Την Ελλάδα που
παρά τις αδυναμίες, μικρότητες, πάθη και εγωϊσμούς προχωρούσε κανονικά στην αναδημιουργία της, για να φτάσει στο μεγαλείο, στην ανάταση
της ομόνοιας και σύμπνοιας που είχαν σαν κορυφαίο αποτέλεσμα τους νικηφόρους αγώνες του
1912/13.
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ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΥΜΑΤΑ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ
Της συναδέλφου Άννας Καλλιτσουνάκη
(Συνταξιούχος ΙΛΤΕ Κεντρικού)

Τ

α προσπερνάμε και δεν προσέχει σχεδόν
κανείς την ομορφιά τους, αλλά και την
ασχήμια τους, από τους βανδαλισμούς
εναντίον τους σε μία Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα,
την αρχαιότερη από όλες τις υπόλοιπες με μεγάλη ιστορία.
Πέρασα ένα πρωινό από το Πεδίον του Άρεως. Σ’ ένα καταπράσινο δρομάκι του, έχουν
στηθεί οι μαρμάρινες προτομές των ηρώων
του 1821. Έχουν βανδαλιστεί με μπογιές πολύχρωμες. Στην είσοδο του πάρκου από την
Λεωφ. Αλεξάνδρας δεσπόζει το μαρμάρινο
άγαλμα της Αθηνάς. Έχει και αυτό την ίδια τύχη.
Στην πλατεία Κυψέλης έχει στηθεί το μαρμάρινο άγαλμα του Κωνσταντίνου Κανάρη (Ήταν
κάτοικος της Κυψέλης). Είναι προφυλαγμένο
από τα κάγκελα, παρ’ όλα αυτά γίνεται συχνά
στόχος.
Τα αγάλματα της πόλης μας και γενικώς όλα
της Αθήνας αξίζουν το σεβασμό μας, της προσοχής μας και της αγάπης μας. Είναι τα βήματα
της ιστορίας και της εξέλιξης του πολιτισμού
μας. Πολλά προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις
π.χ. ο Δρομέας του γλύπτη Βαρώτσου από
γυαλί. Δίνει θαυμάσια της αίσθηση της ταχύτητας. Έχει στηθεί μπροστά από το Ξενοδοχείο
ΧΙΛΤΟΝ.
Στην συμβολή της Λ. Αλεξάνδρας και Βασι-

λίσσης Σοφίας, σ’ ένα μικρό παρκάκι, η γλύπτρια κ. Παπακωνσταντίνου, φιλοτέχνησε ένα
ορειχάλκινο άγαλμα αφιερωμένο στη Γυναίκα. Είναι τρίπλευρο. Πάνω στο μέταλλο σμίλεψε στη μία πλευρά τη Γυναίκα Μάνα μ’ ένα
μωρό στην αγκαλιά της. Στην άλλη πλευρά μία
άλλη γυναίκα διαβάζει και στην τρίτη πλευρά
μια γυναίκα εργαζόμενη. Αξίζει της προσοχής
όλων μας και ιδιαίτερα των γυναικών. Το γλυπτό αναφέρεται στους τρεις ρόλους της Γυναίκας. Μάνα, επιστήμων, εργαζόμενη. Η γυναίκα
μπορεί με δύναμη και θέληση να υπηρετήσει
άξια και τους τρεις ρόλους.
Δυστυχώς ούτε ο Δήμος, ούτε η Αστυνομία,
ούτε οι κάμερες αρκούν να τα προστατέψουν.
Οι υπάλληλοι του Δήμου φροντίζουν τα αγάλματα αλλά τις περισσότερες φορές δεν προλαβαίνουν να τα αποκαταστήσουν και καταστρέφονται πάλι.
Τώρα μία καινούργια λαίλαπα έχει παρουσιαστεί: ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Ο Δήμος αποφάσισε για την
απόσυρση των ορειχάλκινων κεφαλών του Κ.
Ουράνη, του Αγγ. Τερζάκη, του Γ. Θεοτοκά,
του Κ. Μπαστιά από το προαύλιο του Πνευματικού Κέντρου στην οδό Ακαδημίας για να
τα προφυλάξει από την κλοπή. Είναι ακριβός
ο ορείχαλκος. Κλέβουν την τέχνη για να λιώσουν το υλικό. Αξίζει πολλά ευρώ στην παρά-
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νομη αγορά. Σε κάποιο άλλο Δήμο της Αττικής
εκλάπη η ορειχάλκινη προτομή του Θεοδ. Κολοκοτρώνη.
Περίπου 200 αγάλματα έχει ήδη εντάξει ο
Δήμος Αθηναίων σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
για την συντήρησή τους. Πληροφορήθηκα ότι
ορισμένοι κάτοικοι δημιούργησαν ένα συναισθηματικό πλέγμα προστασίας. Είναι το πρώτο

βήμα για ν’ αγαπηθεί η πόλη μας από τους κατοίκους. Αλήθεια πόσοι έχουν σταθεί να θαυμάσουν την ομορφιά του Δισκοβόλου του Κώστα Δημητριάδη, ο οποίος κέρδισε γι’ αυτό το
έργο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του
Παρισιού το 1924, τότε που έπαιρνε χρυσό και
η τέχνη. Ο Δισκοβόλος βρίσκεται στην Αθήνα,
στο Ζάππειο. Στοιχεία Metropolis Press.
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Ιωάννης Χρόνης

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΤΗΝ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Επιμέλεια Κειμένου του συναδέλφου Σπύρου Λαμάκια-Κέρκυρα

Ιωάννης Χρόνης: Ο πρωτοπόρος Κερκυ- πλευρό του καθηγητή Πολιτικής Αρχιτεκτονιραίος αρχιτέκτονας, γεννήθηκε το 1799 στην
Κέρκυρα. Ο πατέρας του Αντώνιος, καταγόταν
από το Συρράκο Ιωαννίνων, ενώ η μητέρα του,
Αλεξάνδρα Σταύρου, ήταν Κερκυραία. Από μικρή ηλικία είχε έφεση προς το σχέδιο και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα από τον Γάλλο
δάσκαλο σχεδίου και καλλιγραφίας C. Roger. Η
επίδοσή του στα μαθήματα ήταν τόσο εξαιρετική που ο Γάλλος δάσκαλός του σε αναφορά του
στον επιθεωρητή Δημόσιας Εκπαίδευσης τον
βαθμολογεί με άριστα.

κής και ζωγράφου Αντωνίου Βίλλα. Το 1818 η
σχολή θα διακόψει τη λειτουργία της και ο Χρόνης θα ασχοληθεί για βιοποριστικούς λόγους
με το ναυτικό εμπόριο. Η ενασχόληση αυτή θα
διαρκέσει λίγο καθώς θα επιστρέψει στο νησί
όπου θα παρακολουθήσει μαθήματα σχεδίου
και μαθηματικών. Παράλληλα με τις σπουδές
του εργάζεται και ως γραμματέας της Ιονίου Γερουσίας. Αργότερα, εγγράφεται στη Σχολή Διακοσμητικής της Αυτοκρατορικής και Βασιλικής
Ακαδημίας της Βενετίας.

Πρώτος κύκλος σπουδών

Η σχέση του με τον
Ιωάννη Καποδίστρια

Οι πρώτες του σπουδές πάνω στο αντικείμενο
της αρχιτεκτονικής, αρχίζουν το 1817 στη Δημόσια Σχολή της Τενέδου. Εκεί μαθητεύει στο

Σε επιστολή του, γραμμένη στα ιταλικά, προς
τον Ιωάννη Καποδίστρια στις 28 Δεκεμβρίου
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1820 ζητά τη συμπαράστασή του προκειμένου
να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ιταλία. Ο
Κερκυραίος πολιτικός είχε ιδρύσει την «Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης» που είχε ως σκοπό
τη διενέργεια εράνων για να σπουδάσουν άποροι νέοι Έλληνες στα πανεπιστήμια της Γηραιάς
Ηπείρου. Έτσι τον κατέταξε στον κατάλογο των
υποτρόφων της εταιρείας αυτής. Ως ανταπόδοση της ευγνωμοσύνης του για την ευεργεσία
του ο Χρόνης αφιέρωσε την εργασία του στην
Αρχιτεκτονική στον πατέρα του μεγάλου πολιτικού, Αντώνιο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, όταν
ο Ιωάννης Καποδίστριας έγινε κυβερνήτης της
Ελλάδας σε γράμμα του προς τον ιστοριογράφο
Ανδρέα Μουστοξύδη, αναζήτησε τον Ιωάννη
Χρόνη για να στελεχώσει το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος με ικανά στελέχη.

Η πορεία του
στην Ακαδημία της Ρώμης

Οι σπουδές του θα συνεχιστούν στη Ρώμη
όπου θα παρακολουθήσει μαθήματα αρχιτεκτονικής στην Ακαδημία Ωραίων Τεχνών του Αγίου
Λουκά. Στην Ακαδημία αυτή φοίτησαν πολλοί
Επτανήσιοι καλλιτέχνες και δημιουργοί. Εκεί θα
κάνει πρακτική σε θέματα αναστήλωσης μνημείων και σε νέες κατασκευές. Θα διακριθεί σύντομα και θα γίνει επίτιμο μέλος της Ακαδημίας.
Σε επιστολή του κόμη Guilford γίνεται αναφορά
στα πρώτα βραβεία που έλαβε για τις επιδόσεις
του στην Ακαδημία.

Η δράση του στην Κέρκυρα

Με την επιστροφή του στην Κέρκυρα, προσλαμβάνεται στο Δημόσιο ως πολιτικός υπομηχανικός και αργότερα θα γίνει βοηθός του
Γενικού Διευθυντή Δημοσίων Έργων. Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις του σε κτίρια και σε
εκκλησίες της Ενετικής περιόδου, ενώ με μελέτες του συνέβαλε στη δημιουργία ενός άνετου
πολεοδομικού σχεδίου με πολλούς ελεύθερους
χώρους.
Επίσης, στα σημαντικά αρχιτεκτονικά
έργα του την περίοδο αυτή συγκαταλέγονται το αρχοντικό Καποδίστρια, η Ιονική
Τράπεζα και η Ιόνιος Βουλή. Στο Ιόνιο Γυμνάσιο και Λύκειο θα εργαστεί ως δάσκαλος
Αρχιτεκτονικής, Ωραϊσμού και Γεωδεσίας. Ο
μεγάλος αρχιτέκτονας άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο. Το πιο γνωστό βιβλίο
του ήταν το «Εγχειρίδιο αστικής αρχιτεκτονικής», γραμμένο με σύντομο και απλό τρόπο
και περιέχει πρακτικά μαθήματα για μαθητές.
Στις 9 Μαΐου 1879 πεθαίνει στην Κέρκυρα
και ενταφιάζεται στο νεκροταφείο της Γαρίτσας.
Πηγή: Ιωάννης Χρόνης: ο μεγάλος Κερκυραίος αρχιτέκτονας, Περιβαλλοντική ομάδα
1ου Τ.Ε.Ε Κέρκυρας, 2006 Συντονιστής εργασίας: Θεοφάνης Ι. Κυπριώτης, Συντάκτης: Νίκος
Στούπης
Πηγή: www.corfuland.gr

▶
ΠΕΤΡΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
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ΑΦΙΕΡ ΜΑ

Τ

ο Πολιτιστικό μας Περιοδικό «διαδρομές» έχει την τιμή στο παρόν τεύχος του
να φιλοξενήσει τον εξαίρετο ζωγράφο
Πέτρο Ζουμπουλάκη. Ο Πρόεδρος και η Γεν.
Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ, Γιώργος
Κολλάτος και Αθηνά Καραδελή, εκ μέρους της
Πολιτιστικής Επιτροπής, συναντήθηκαν με τον
βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών ζωγράφο. Είχαν την τύχη να συζητήσουν, να δουν
και να θαυμάσουν το πολυσχιδές, πλούσιο και
εικαστικά άρτιο έργο του ζωγράφου, ο οποίος
εμπιστεύθηκε στο περιοδικό μας όλο το υλικό
του σε διαφάνειες, βιβλία και φωτογραφίες.
Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζεται
η «Αναδρομή» και το έργο του ζωγράφου καθώς και μικρό δείγμα των έργων του. Έργα του
κοσμούν επίσης το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του περιοδικού μας.
Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το
αφιέρωμά μας ασφαλώς και το σύντομο ιστορικό του Β΄ Γυμνασίου Αθηνών, από το οποίο
αποφοίτησε ο καταξιωμένος ζωγράφος καθώς
επίσης και πολλές άλλες προσωπικότητες των
τεχνών, της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Πέτρο Ζουμπουλάκη καθώς και στον Πρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων του Β΄ Γυμνασίου Αρρένων
Αθηνών κ. Νίκο Βερροιόπουλο, που είχε την
πρωτοβουλία της συνάντησης.
Εκτενή παρουσίαση των έργων ζωγραφικής
του Π. Ζουμπουλάκη, μπορείτε να δείτε στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, www.syntaxilte.gr
ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η «κουζίνα» της ζωγραφικής (ίσως επειδή ο
πατέρας μου ήταν διεθνούς φήμης chef) μ’ ενδιέφερε πάντοτε και πάντοτε «έπαιζα» με τα
διάφορα υλικά της.

▶
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Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η

Σαν μάγειρος και εγώ με μόνη τη διαφορά
ότι από εγωισμό αυτά που έφτιαχνα ήθελα να
μένουν για πάντα (;) και όχι να γίνονται… εδέσματα.
Στις σπουδές μου λοιπόν στη Σχολή Καλών
Τεχνών και στα πλαίσια κάποιας υποτροφίας για
τη μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής
ζωγραφικής έμαθα να φτιάχνω τις προετοιμασίες. Δημιουργούσα έτσι τις κατάλληλες επιφάνειες (απομίμηση τοίχου) για να ζωγραφίσω τις
εικόνες ή τα μοτίβα που μελετούσα σε ναούς
και μονές.
Ήταν μια συναρπαστική απασχόληση να βλέπεις να ζωντανεύει μπροστά σου σχεδόν σαν το
πραγματικό και στις φυσικές του διαστάσεις, το
πρόχειρο σκαρίφημα από κάποια π.χ. τοιχογραφία (φρέσκο) του 14ου αιώνα που αντέγραψες
πρόχειρα σε χαρτί, όχι χωρίς και μια δόση φαντασίας. Ταυτόχρονα σου δινόταν (όλα αυτά στο
εργαστήριο) η ευκαιρία να πειραματισθείς με τις
ματιέρες αποδίδοντας τις φθορές, την υγρασία,
την απολέπιση της εικόνας, την πατίνα του χρόνου, την κάπνα απ’ τα κεριά, την ασάφεια των
μορφών από επεμβάσεις άλλων χειρών, άλλων
καιρών, τις ρωγμές από σεισμούς, την μούχλα
και τόσα άλλα.
Αυτά έδιναν στην εικόνα ένα ξεχωριστό ρεαλισμό και σε μένα ένα μεθύσι δημιουργικό.
Αυτό σαν τεχνική με ακολούθησε σε όλα τα
στάδια της δουλειάς μου. Εκεί κατά την επταετία
και πριν, με έζωσαν οι πολιτικό-κοινωνικοί μου
προβληματισμοί (πάντα με διακατείχαν) καθώς
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα απαιτούσε, για να
μην πω εξωθούσε σε ενεργή στράτευση. Κάπως έτσι έγινε και με μένα και για πολλά πολλά

χρόνια. Στα Εξάρχεια όπου ανέκαθεν χτυπάει
δυνατά ο σφυγμός της Αθήνας (και ήταν το εργαστήρι μου) τα ξαναείδα εν υπαίθρω δηλαδή
στους εξωτερικούς τους τοίχους, όλα αυτά και
έγιναν το ιδανικό πλαίσιο και φόντο για να εκφράσω αυτούς τους προβληματισμούς μου.
Ο τοίχος έχει τη δική του ιστορία κυριολεκτικά, το φορτίο του από μνήμες αλλά και με νέα
μοτίβα τώρα: ρεκλάμες, σχισμένες, συνθήματα
πολιτικά, αναρχικά, αθλητικά ακόμη και θρησκευτικά με σπρέυ, γκράφιτι, λερώματα, καλώδια, ρωγμές, σωλήνες που τραυματίζουν τους
σοβάδες, η σκόνη που ζυμώνεται με βροχή
και το καυσαέριο. Αν απομόνωνες ένα κομμάτι
ήταν τέλειος ζωγραφικός πίνακας με μοντέρνα
αισθητική και ταυτόχρονα πολιτικό σχόλιο.
Θέματα-προκλήσεις για μένα που τα παρατηρούσα αχόρταγα, τα φωτογράφιζα και δεν έβλεπα την ώρα να γυρίσω στο εργαστήρι μου, να τα
εκτελέσω με όσο το δυνατόν πιο ανατριχιαστική
ακρίβεια για να τα εντάξω στη δουλειά μου.
Μου ‘ρχόνταν στο νου τα λόγια του Ντα Βίντσι
περιγράφοντας κάποιους τοίχους της Φλωρεντίας «βλέπω σ’ αυτούς (τους τοίχους) φανταστικά τοπία, ονειρικές συνθέσεις, σκηνές μαχών, βουνά και σύννεφα» ή κάπως έτσι.
Τοίχοι λοιπόν εσωτερικοί και εξωτερικοί.
Σπίτια παλιά του μεσοπολέμου, άλλωστε σε
ένα τέτοιο γεννήθηκα και μεγάλωσα (δεν ήταν
νεοκλασσικό) αλλά είχε τον χαρακτήρα του και
τους ροζ σαν σάρκα τοίχους του.
Η περίοδος αυτή κάποτε τελείωσε. Πήγα σ’
άλλα. Ταξίδεψα σε τοπία μακρινά και κοντινά. Από αέρος. Τα είδα σαν πουλί πετούμενο.
Αγάπησα και δούλεψα με πολύ κέφι τη «νεκρή
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φύση» με αγαπημένα και «φωτογενή» αντικείμενα π.χ. Μουσικά όργανα. Με ενέπνευσε και
θαύμασα βαθιά τον ουμανισμό της Αρχαίας
Ελληνικής Τέχνης και ιδιαίτερα της Γλυπτικής,
χωρίς ίχνος αρχαιολαγνείας ή αρχαιοπληξίας,
που πήρε στη δουλειά μου άυλη και ανυπόστατη μορφή, σαν πνεύμα και σαν όνειρο. Καταδύθηκα στα έγκατα της γης και είδα το δέντρο απ’
τη ρίζα του και έφτασα στον κορμό του. (Η κόμη
του μ’ ενδιέφερε λιγότερο).
Οι τοίχοι μου λοιπόν τη δεκαετία ’60-’70, ένα
μοτίβο παλιό και πως αυτό μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει. Το πλούτισα (;)
με νέα θέματα πιο εμφανή και συγκεκριμένα.
Τα εικονιζόμενα πρόσωπα σηματοδοτούν από
μόνα τους την πορεία της ζωής τους. Πρόκειται
για προσωπικότητες που θαυμάζω και που κάποιες «ζευγάρωσα» αυθαίρετα σαν να διαλέγονται σιωπηρά με μια δόση χιούμορ. Τα παλιότερα έργα, κάποια από τα οποία συνεκτίθενται, είναι μεν από φωτογραφίες, «ουδέτερες» όμως,
που δεν τα ταυτοποιούν και έτσι διατηρούν μιαν
αφηρημένη αοριστία ακόμη πιο μινιμαλιστική.

Το στοιχείο του σκοτεινού ανοίγματος επανέρχεται αντιστικτικά με τον έντονα φωτισμένο τοίχο του α’ πλάνου. Σε κάποια απ’ αυτά (τα
ανοίγματα) προβάλλει μια μορφή σαν από μιαν
άλλη διάσταση από έναν άλλο κόσμο και χρόνο.
Π. Ζουμπουλάκης

Βιογραφικό
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Πέτρος Ζουμπουλάκης γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1937. Σπούδασε ζωγραφική
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη (1956-1961) με
υποτροφία του Ι.Κ.Υ. σε όλα τα χρόνια σπουδών. Αποφοίτησε με πολλές διακρίσεις. Μετά
την αποφοίτησή του από το εργαστήρι ζωγραφικής σπούδασε Σκηνογραφία, Διακόσμηση
και Διαφήμιση στο Φροντιστήριο της Α.Σ.Κ.Τ.
κοντά στον Βασίλη Βασιλειάδη (1962-1964),
με διακρίσεις επίσης. Μελέτησε τη Βυζαντινή
και Λαϊκή Τέχνη στην Ελλάδα με υποτροφία
του Ι.Κ.Υ. (1964-1965). Το 2011 βραβεύτηκε

Β΄
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΡΕΝΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ

Τ

ι κοινό μπορούν να έχουν ο σκηνοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιος, ο Μητροπολίτης
Αχαΐας Αθανάσιος Χατζόπουλος (τέκνο συναδέλφων
μας) οι ζωγράφοι Αλέκος Φασιανός και Πέτρος Ζουμπουλάκης, o συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης, οι
ποιητές Μίλτος Σαχτούρης, οι εκδότες Οδυσσέας Χατζόπουλος και Πέτρος Γαβριηλίδης, ο ηθοποιός Τρύφων Καρατζάς, ο σκηνοθέτης Λευτέρης Ξανθόπουλος
καθώς και ο καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας
Χρήστος Γιανναράς, ο μουσικοσυνθέτης Μάριος Στρόφαλης, και για ένα διάστημα ακόμη, ο Ντέμης Ρούσσος
και ο Βλάσσης Μπονάτσος!
Και αυτοί, μόνον από τον χώρο των Γραμμάτων και
των Τεχνών!
Σ’ αυτούς προστίθενται και λαμπροί επιστήμονες και

πετυχημένοι επαγγελματίες, όπως οι Ανδρέας Φουστάνος, Μωρίς Γκατένιο, Αφοι Βουλγαράκη (ΓΙΟΥΛΑ)
και οι πολιτικοί μας, Δημήτρης Ρέππας, Γιάννης Νικολάου, Γιάννης Δραγασάκης και Γιάννης Μπαλάφας και
πόσοι ακόμη που η αναγνωρισιμότητά τους, έγκειται
στις πολυ υψηλές περγαμηνές σπουδών και προσφοράς τους στην κοινωνία.
Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων
ιδρύθηκε το 1862 και πρωτολειτούργησε στην Πλάκα.
Στις αρχές του 20ου αιώνα φιλοξενήθηκε στο κτίριο
του πρώην Βασιλικού Τυπογραφείου στη Σταδίου, για
να μεταστεγαστεί το 1932 στην πλατεία Βικτωρίας, στις
βίλλες Αργυρόπουλου & Ράλλη, Χέυδεν & Αχαρνών.
Η πορεία του Δεύτερου ως σχολείου διεκόπη στην
περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν επιτάχθηκε από τις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής και χρησιμοποιήθηκε ως διοικητήριο. Μετά την απελευθέρωση
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επανήλθε στη σχολική του λειτουργία. Εκεί παρέμεινε
ως το 1973 όπου μετεστεγάστηκε στο παλιό κτίριο του
Αρσακείου στην Αχαρνών & Σουρμελή, με ένα σύγχρονο τότε τμήμα σχολικών αιθουσών.
Ο ιστορικός χαρακτήρας του Δεύτερου δεν περιορίζεται στους διάσημους αποφοίτους του, αλλά και στο
ότι τα προσχέδιά του αποτέλεσαν έργο του Ερνέστου
Τσίλερ. Το κτήριο τόσο έξω όσο και μέσα διαθέτει πολλά νεοκλασικά στοιχεία, ωστόσο από παιδαγωγικής
άποψης φαίνεται ασυμβίβαστο με τα σημερινά δεδομένα μιας σχολικής μονάδας.
Όσον αφορά δε στις παιδαγωγικές τακτικές, αυτές
προσαρμόζονταν εν πολλοίς στις αντιλήψεις της εποχής και περιγράφονται γλαφυρά στο βιβλίο της Σόνιας
Γελουδάκη «Η εποχή των χαστουκιών». Μόνο από
τον τίτλο μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα, ενώ
στην καλύτερη περίπτωση κάθε τάξη είχε 80 μαθητές!
Το 2ο, χαρακτηρίστηκε σαν ένα από τα καλύτερα Γυμνάσια της εποχής, ο δε τότε διευθυντής του Λουκάς
Πάτρας, έμεινε στην ιστορία για τις «δυναμικές εκπαιδευτικές» του μεθόδους.
Το σχολείο την μετέπειτα περίοδο, 1970 και μετά
αποκαλέστηκε, προς τιμήν του τότε γυμνασιάρχου
Τσάπαλη, ως «Τσαπτσαπ College», άτυπη μεν αλλά χαρακτηριστική ονομασία της εποχής, που το ακολούθησε και στη μεταφορά του ως λειτουργική μονάδα στα
τέλη Νοεμβρίου του 1973.
Μέχρι τότε, το Δεύτερο αποτελούσε ορόσημο της
περιοχής κάτω από την πλατεία Βικτωρίας. Το κτιριακό συγκρότημα αυτό, μικτής ιδιοκτησίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και του ΟΣΚ, συνέχισε τη δραστηριότητά του σαν Αρρένων μέχρι και το 1979, ενώ
από το 1977 χωρίζεται σε Β΄Γυμνάσιο και Β΄Λύκειο
Αθηνών. Στη συνέχεια από το 1980, έγινε μεικτό,
ενώ με την πάροδο των ετών και τις προσπάθειες των
επισήμων φορέων για ενσωμάτωση των μεταναστών
στην ελληνική κοινωνία, στα τέλη της δεκαετίας του
΄90, το 2ο Γυμνάσιο μετασχηματίστηκε σε 2ο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο, έως ότου σταμάτησε τη λειτουργία
του.
Όσο για το Β’ Λύκειο, μετακόμισε στο γειτονικό κτήριο του 42ου Λυκείου, από το οποίο, λίγο καιρό μετά,
απορροφήθηκε.
Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι, πέρασαν από τα
θρανία του Β’ Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών. Κι αν οι
νεότερες γενιές δεν γνωρίζουν ποιο είναι το σχολείο
που έβγαλε όλες αυτές τις προσωπικότητες, ίσως θα
τους είναι περισσότερο γνωστό ως… Villa Amalia!
Από το 1973 και μέχρι το 1990, το κτήριο της Χέυδεν, παρέμεινε κενό, με τις φήμες στην περιοχή περί
επαναλειτουργίας του – για να στεγάσει το γειτονικό
32ο Δημοτικό – να αναζωπυρώνονται συνεχώς, αλλά
να παραμένουν φήμες. Κυρίως επειδή το ιδιοκτησιακό
του καθεστώς παρέμενε ασαφές μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και του Δήμου Αθηναίων.

Το Μάρτιο του 1990 ομάδα αντιεξουσιαστών κατέλαβε το χώρο, κάνοντας πράξη τα συνθήματα περί
δικαιώματος στέγασης και αυτοδιαχείρισης. Έπειτα
από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες της αστυνομίας,
τελικά στις 20 Δεκεμβρίου του 2012 δυνάμεις των ΜΑΤ
εισέβαλαν στο χώρο, εκκενώνοντάς τον.
Τα τελευταία γεγονότα σίγουρα δεν τιμούσαν έναν
ιστορικό χώρο με πλούσια ιστορία που πλέον ανήκε
και τυπικά στο χώρο της ιστορίας.
Στη συνέχεια το παλαιό κτίριο του 2ου, βρισκόταν σε
φάση αναστήλωσης και με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, το έργο ανατέθηκε στην «Αττική Δίοδο», αφού
εντάχθηκε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Απογυμνώθηκε
εσωτερικά και δημιουργήθηκε ένα σχέδιο ανάπλασης
του εσωτερικού του με στόχο να λειτουργήσει και πάλι
ως σχολείο.
Η συμβολή του Συλλόγου Αποφοίτων ήταν σημαντική και καθοριστική στην λήψη αυτής της απόφασης, μιας και ένας από τους βασικούς λόγους ίδρυσης
και λειτουργίας του, ήταν αφιερωμένος και σ’ αυτό
τον στόχο που υλοποιήθηκε σιγά σιγά και έτσι στις
24.01.2017, έγιναν επισήμως και τα εγκαίνια και παρουσιάστηκε η νέα μορφή του, ως «2ο ΓΕΛ Αθηνών
- Θεόδωρος Αγγελόπουλος».
*Ο Σύλλογός Συνταξιούχων Ιονικής, ευχαριστεί
θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Β΄ Αρρένων Αθηνών, για την ευγενική παραχώρηση της αναδημοσίευσης του ιστορικού αρχείου. (www.2gymnasioathinon.net)
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Πέτρος Ζουμπουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1937. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη (1956-1961) με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. σε όλα τα
χρόνια σπουδών. Αποφοίτησε με πολλές διακρίσεις.
Μετά την αποφοίτησή του από το εργαστήρι ζωγραφικής σπούδασε Σκηνογραφία, Διακόσμηση και Διαφήμιση στο Φροντιστήριο της Α.Σ.Κ.Τ. κοντά στον
Βασίλη Βασιλειάδη (1962-1964), με διακρίσεις επίσης. Μελέτησε τη Βυζαντινή και Λαϊκή Τέχνη στην
Ελλάδα με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (1964-1965). Το
2011 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το
σύνολο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας.

O Σύλλογος Αποφοίτων Β’ Γυμνασίου Αρρένων
Αθηνών σε συνεργασία με τον απόφοιτο του σχολείου
μας ζωγράφο Πέτρο Ζουμπουλάκη, εκτύπωσε σε
μεταξοτυπία 100 ακριβή αντίγραφα του ζωγραφικού
πίνακα, που ο Σύλλογος δώρισε στον Μακαριότατο
Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, κατά την εκδήλωση
αναγόρευσής του ως επιτίμου Προέδρου του Συλλόγου.
Στον πίνακα απεικονίζεται η κεντρική είσοδος του
Γυμνασίου με την υπέρθυρη αναγραφή “2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΡΕΝΩΝ 1862”.
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Ανατολή στο Νυδρί Λευκάδας – Γιάννης Συρρής, 1975

Ευανθία 1992

Ρομαντικό ζευγάρι (1969)
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Έρωτας – Γιάννης Συρρής, 2013

Η πρόβα (Τσιτσάνης) 2011

Μοναξιά– Γιάννης Συρρής, 2007

Ο νέος Καβάφης
2015
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Η συνάδελφος Δόμνα Καραδήμου ζωγραφίζει

-Η συνάδελφος Δόμνα Καραδήμου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη και είναι έγγαμη με τέσσερα παιδιά.
Εργάστηκε από το 1982 στην Ιονική Τράπεζα και συνταξιοδοτήθηκε από την Alpha Bank στο τέλος του 2006.
Νιώθει επιτυχημένη για τις επικοινωνιακές και οργανωτικές της ικανότητες που επέδειξε στη διάρκεια της
εργασίας της.
-Ανακάλυψε τυχαία ότι μπορεί να ζωγραφίζει και ασχολείται με αυτό εδώ κι ένα χρόνο. Είναι αυτοδίδακτη και
θεωρεί ότι η ζωγραφική την ηρεμεί, την ταξιδεύει και ότι μπορεί να εκφράσει σιωπηλά τα πλούσια αισθήματά της.
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Έργο της συναδέλφου Καραδήμου Δόμνας - Θεσσαλονίκη
Πολλάς αν εύροις μηχανάς, γυνή γαρ εί.
Ευριπίδης: Μπορείς να βρεις πολλά τεχνάσματα, αφού είσαι γυναίκα
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Της συναδέλφου Ελένης Πολυταρίδου –Μύρινα Λήμνου
Της συναδέλφου Ελένης Πολυταρίδου

Ταξίδι σ’ έναν απο τους τελευταίους
ανεξερεύνητους παραδείσους της Ελλάδας

Κ

αλωσόρισες συνάδελφε, σ’ ένα από τα πιο
απρόβλεπτα νησιά του Βορειανατολικού Αγαίου.
Απόλαυσε την ειδυλλιακή Μύρινα, την πρωτεύουσα
του νησιού, στην οποία δεσπόζει το Ενετικό Κάστρο.
Πήγαινε στον γραφικό Κοντιά με τα πέτρινα σπίτια και
τους πανέμορφους ανακαινισμένους ανεμόμυλους.
Δες τους υδροβιότοπους του Μούδρου με τα εντυπωσιακά φλαμίνγκο, τις εξωτικές αμμοθίνες, άσε τους
μύθους στα Καβείρια να σε εγκλωβίσουν στην μυστηριακή τους λατρεία. Κάνε σεργιάνι στα «γκρέμια» του
παλιού οικισμού του Πεδινού, επισκέψου την Πλάκα
με τον μοναδικό Φάρο, κι αν είσαι τυχερός, από εκεί
θα δεις δίπλα σου την ΙΜΒΡΟ, την ΤΕΝΕΔΟ, την ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ κι απέναντι τα παράλια της Τουρκίας. Αν
φτάσεις στην Φυσσίνη, θα βρεθείς μπροστά στην εκκλησία του προστάτη του νησιού «ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΥ» και
στα πέτρινα κελιά για να ξαποστάσεις.
Απόλαυσε το μπάνιο σου στα γαλαζοπράσινα νερά...
εκεί στις απάτητες, αβαθείς παραλίες μας.
Πιες ούζο ή τσίπουρο ντόπιο στα λακαριά και βραβευμένο κρασί στα σύγχρονα οινοποιεία του νησιού.
Τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα τα απολαμβάνεις πίνοντας το καφεδάκι σου παραθαλάσσια σε κάθε σημείο
του νησιού μας. Φτάνοντας στο νησί με αεροπλάνο ή
καράβι, σε υποδέχεται ένας αλλιώτικος αέρας. Η επί-

σκεψή σου αυτή συνοδεύεται αναπόφευκτα κι από ένα
συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Σταυροδρόμι πολιτισμών και τόπος όπου η φύση σμίγει αρμονικά με την
ποιότητα των ανθρώπων και το εκθαμβωτικό φως
των αποχρώσεων του Αιγαίου.
Η Λήμνος αγέρωχη και ταπεινή μαζί, σε περιμένει για
ό,τι πιο απρόσμενο έχεις φανταστεί.
Λαμπερή «ανεμόεσσα» κατά τον Όμηρο εξελίσσεται
και ανανεώνεται σε αργούς ρυθμούς, γι’ αυτό ακόμα
παραμένει ένας σπάνιος και αρκετά άγνωστος προορισμός. Παρ’ όλα αυτά, δεν παύει να διαθέτει ένα ιδιότυπο προφίλ, με πρωτόγνωρες ομορφιές κι απρόσμενα
αναβαθμισμένες παροχές.
Ο προικισμένος αυτός τόπος, εκτός των άλλων, κρύβει και μια μεγάλη ποικιλία από ανεκτίμητα οικοσυστήματα. Τα ηφαιστειακά τοπία της, εξ ου και η ονομασία
νησί του Ηφαίστου, οι γεμάτοι με αποδημητικά πουλιά
υδροβιότοποι, οι πολύ μακριά από την θάλασσα αμμοθίνες, τα πλούσια σε θηράματα και ενδημικά είδη φυτών, βοσκοτόπια και καταρράκτες της, αποκαλύπτουν
μια εκλεκτή ομορφιά και μοναδικότητα.
Ας δούμε λίγα από τα αξιοθέατα του νησιού:

ΟΙ ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΑΚΟ
Εδώ θα συναντήσεις μια πραγματική έρημο, ένα αξιοθέατο φαινόμενο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στο
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χωριό Κατάλακο και μακριά από τη θάλασσα, σε ένα
μέρος που δεν δικαιολογεί την ύπαρξή τους, απλώνονται αμμοθίνες σε έκταση 70 στρεμμάτων περίπου.
Ένα εξαιρετικό τοπίο με ελάχιστη βλάστηση, που προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες.

ΤΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
Οι περισσότεροι μπορεί να αγνοούν παντελώς ότι η
Λήμνος φιλοξενεί στα σπλάχνα της ένα απολιθωμένο
δάσος. Πριν από 23 έως 18 εκατομμύρια χρόνια, κάλυπταν την επιφάνειά της πυκνά δάση από φοίνικες,
πεύκα και γιγαντιαίες συκιές, που θάφτηκαν κάποια
στιγμή από την λάβα. Το μεγαλύτερο τμήμα βρίσκεται
στο Μούδρο και στην ευρύτερη ανατολική Λήμνο, ενώ
σημαντικά φυτικά απολιθώματα βρέθηκαν στο χωριό
Βάρος και στην περιοχή των Θέρμων, με τα ιαματικά
λουτρά και το μοναδικό πόσιμο νερό, που βγαίνει από
την πηγή καυτό.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Αίθουσα Συνελεύσεων (ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ) που ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη, αποδεικνύει ότι η
ΛΗΜΝΟΣ εισήγαγε πρώτη Θεσμούς συλλογικής διακυβέρνησης στο Αιγαίο και στον κόσμο γενικότερα.
Βρέθηκε στην Πολιόχνη της Λήμνου. Μακέτα του
βουλευτηρίου αυτού βρίσκεται στην Βουλή των Ελλήνων.

ΠΟΛΙΟΧΝΗ:
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το καλοκαίρι του 1930, η Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών ανακάλυψε την προϊστορική πόλη Πολιόχνη, που
θεωρείται η αρχαιότερη της Ευρώπης. Πρόκειται για
έναν οικισμό που πέρασε από πολλές φάσεις αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, σε μια χρονική
περίοδο που διήρκεσε από το 4000 π.Χ. μέχρι το 1600
π.Χ. , οπότε καταστράφηκε προφανώς από γεωλογικά αίτια. Τα μεταλλικά αντικείμενα (μήτρες, καλούπια,
λίθινος σφυροπέλεκυς κλπ) που βρέθηκαν εκεί και
που χρονολογούνται στις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ.,
αλλά και οι αποδείξεις ότι αυτά τα όπλα και εργαλεία
κατασκευάζονταν επί τόπου, μαρτυρούν ότι η Λήμνος
έγινε πολύ πρώιμα ένα σπουδαίο μεταλλουργικό κέντρο και διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στα πράγματα του Αιγαίου.

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ
Οι Αχαιοί, πηγαίνοντας προς την Τροία, σταμάτησαν
στο νησί και εγκατέλειψαν εκεί τον Φιλοκτήτη, ο οποίος είχε δαγκωθεί από το φίδι του ναού της Θεάς Χρυ-

Το λιμάνι της Μύρινας με τα ψαροκάϊκα

Το άλεσμα του αρακά (φάβας) γινόταν από διπλό
πέτρινο στρογγυλό χερόμυλο.

σής και το πόδι του έβγαζε μια ανυπόφορη δυσοσμία.
Τον ξαναπήραν ύστερα από δώδεκα χρόνια και τον
πήγαν στην Τροία. Είναι ο ήρωας που ενέπνευσε τους
τρεις τραγικούς ποιητές μας. Η τραγωδία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» του Σοφοκλή, σώζεται ακέραιη μέχρι τις μέρες
μας.

ΤΑ ΕΛΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
Πλατόνια- Dama dama ελαφίδες, στο κάστρο! Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εισήχθησαν από τη Ρόδο
κάποια άτομα πλατονιών. Από τότε τα πλατόνια αποτελούν το σύμβολο του κάστρου της Μύρινας, χωρίς
αμφισβήτηση. Ο πληθυσμός τους φυσικά έχει αυξηθεί
από τότε. Δεν είναι περίεργο να τα δεις στο λιμάνι, στα
ΚΤΕΛ, στον περιφερειακό δρόμο του λιμανιού, στα
στενά δρομάκια των σπιτιών. Ζουν σε συνθήκες ημι-
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ελεύθερης διαβίωσης.
Άσε το νησί να σου μιλήσει, μόνο τότε θα σου αποκαλύψει το μεγαλείο της φύσης, αλλά και της γαλήνης
του. Είσαι σ’ ένα τόπο που αξίζει να δεις, να γευτείς, να
πιστέψεις, να θαυμάσεις και ν’ αφήσεις να σε εθίσουν.

Αφουγκράσου τα φτερουγίσματα των πουλιών, μάθε
να ξεχωρίζεις το περπάτημα της καμαρωτής πέρδικας,
που εδώ είναι το βασίλειό της. Πάρε μια μυρωδιά από
τα θυμάρια κι άσε τον ψίθυρο, που φτάνει από τον απόηχο των μύθων της γης, ΝΑ ΣΕ ΟΔΗΓΗΣΕΙ!!!

-Οι φωτογραφίες από το νησί της Λήμνου είναι του επαγγελματία φωτογράφου Ιωάννη Γκαλιούρη, τον οποίο και
ευχαριστούμε θερμά.

Ελάφι-Πλατόνι στο Κάστρο της Λήμνου

Η Μύρινα και το Κάστρο της Λήμνου
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Της συναδέλφου Ελευθερίας Ράπη-Μεντή
τ. Προέδρου ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Η

Ε.Λ.Σ. αρχικά λειτούργησε σαν Λυρικός Θίασος στο Νεοκλασσικό Θέατρο του Τσίλλερ στην
οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Όταν ο Οργανισμός
ανακηρύχθηκε Αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
εγκαινίασε τις δραστηριότητές της στο πρώτο Θέατρο
ΟΛΥΜΠΙΑ επί της οδού Ακαδημίας με την Όπερα του
Σαμάρα «ΡΕΑ». Το Θέατρο παρέμεινε εκεί 73 ολόκληρα χρόνια και έκλεισε τις πόρτες του με την ίδια Όπερα,
την «ΡΕΑ», στις 19 Μαΐου 2017.
Το Αθηναϊκό κοινό εκείνης της εποχής που άκουγε
ΟΠΕΡΑ ήταν περιορισμένο. Για τον λόγο αυτό οι τίτλοι
πού ανέβαιναν ήταν ως επί το πλείστον ΡΙΓΚΟΛΕΤΤΟ

- ΤΡΑΒΙΑΤΑ και όταν υπήρχε έλλειψη χρημάτων ανέβαινε ο λατρεμένος μας «ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ». Πολύ γρήγορα όμως εμπνευσμένοι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές
και Μαέστροι άρχισαν να επιμένουν και κατόρθωσαν
να αλλάξει το Ρεπερτόριο. Έτσι η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ ανέβαζε έργα που, γιατί όχι, συναγωνίζονταν
σε τίτλους τα μεγάλα Θέατρα της ΕΥΡΩΠΗΣ. Η Χορωδία της Ε.Λ.Σ. ήταν ανέκαθεν ένα φυτώριο πολύ μεγάλων Καλλιτεχνών.
Με δέος αναφέρονται οι ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ, ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ… είναι πολλοί αλλά
και σήμερα υπάρχουν εκπληκτικές φωνές όπως ΔΗ-
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ΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΔΙΟΝΎΣΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ….
Η ΟΠΕΡΑ γενικά θεωρείται λαϊκό είδος Μουσικής,
στη χώρα μας όμως παρέμενε πάντα κάτι ξεχωριστό.
Μια Μουσική για τους λίγους, τους ανθρώπους της
ΕΛΙΤ. Μεγάλο λάθος. Ο Αγώνας για να γίνει η Όπερα
αγαπητή υπήρξε πολύ Μεγάλος. Κοντά της το 1991
μερικοί άνθρωποι πού αγαπούσαν αυτό το είδος απεφάσισαν να ιδρύσουν μια Λυρική Εταιρεία.
Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ. Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος ο Φώτης Παπαθανασίου, ιατρός το επάγγελμα αλλά με εκπληκτικές
γνώσεις Μουσικής ιδιαίτερα όσον αφορά τον Ρ. ΒΑΓΚΝΕΡ. Μετά από μικρό διάστημα έγινα και εγώ μέλος
της ΕΦΕΛΣ και πολύ σύντομα μετά από αρχαιρεσίες
τιμήθηκα με τον τίτλο της Γ. Γραμματέως στην Αρχή
και αργότερα με τον τίτλο του Προέδρου αυτής.
Ξέρετε αγαπημένοι συνάδελφοι πως η ΙΟΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ υπήρξε στυλοβάτης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ
ΣΚΗΝΗΣ επί σειρά ετών όπως και άλλες μεγάλες Τράπεζες και Οργανισμοί. Η ΟΠΕΡΑ είναι ένα είδος Μουσικής για το οποίο χρειάζονται πολλά χρήματα για να
συμπληρώσει την εικόνα της. Σκηνοθεσία, Τραγουδιστές, Σκηνικά και χίλια δυο άλλα ώστε η μουσική παραγωγή να είναι άρτια.
Για να επανέλθω λοιπόν στο θέμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΙΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ. Όλοι οι άνθρωποι που έγιναν μέλη τότε αλλά και τα επόμενα 28 χρόνια είχαν ένα σκοπό να επιτελέσουν. Να διαφημίσουν
αυτό το είδος της Μουσικής, να στηρίξουν τους Καλλιτέχνες γνωρίζοντάς τους στο κοινό, να βρουν ταλέντα, να επιμορφώσουν τα μέλη τους Μουσικά και να
βραβεύσουν τους καλύτερους με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ, όπως θα μπορέσετε να δείτε. Κάτι όμως που εν-

διαφέρει ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ τους Συναδέλφους μας είναι και
ο ρόλος ή μάλλον η μεγάλη συμβολή στην Εταιρεία
συναδέλφων οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν αυτόν
τον αγώνα. Δεν τον ονομάζω βέβαια - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - αλλά οποιαδήποτε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ. Ξεκινάω από
τον αείμνηστο Δημήτρη Παπαγεωργίου - Γ. Γραμματέα - τον Βαγγέλη Σταυράκη επί σειρά ετών στην
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΉ Επιτροπή, τον Νίκο Ζορμπανο, τις Συναδέλφους Εφη Λιμενίδου και Τζέλλα Τριανταφύλλου,
επίσης στην ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Επιτροπή τον Μπάμπη
Παναγιωτόπουλο στο Δ.Σ. και πολλούς συναδέλφους,
πολύ ενεργά μέλη. Ντόρα Δημακοπούλου, Αννα Καλλιτσουνάκη, Φανή Δούρου, Νίκη Ζαφειρη.
Δεν είναι τυχαία η στήριξη της Εταιρείας από συναδέλφους. Ήταν η σιγουριά για πάρα πολλά πράγματα τα
οποία την επέβαλλαν εκτός των Μουσικών γνώσεων
που έχουν. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο
όμως υπάρχουν πράγματα και ενέργειες στη ζωή μας
πού δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Μια μικρή αναφορά σε
ETAIPEIA ΦIΛΩN THΣ EΘNIKHΣ ΛYPIKHΣ ΣKHNHΣ
1991 πάντα πιάνει την θέση της στην καρδιά μας.
Δείτε λίγο από το έργο της ΕΦΕΛΣ τώρα στον ιστότοπο www.efels.gr Η Ε.Λ.Σ. δεν είναι πια στο μικρό
Θέατρο της οδού Ακαδημίας. ΕΙΝΑΙ, χάρις στην μεγάλη δωρεά του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», στο
Φαληρικό Δέλτα. Εκεί λοιπό το ευτύχημα και η συνέχεια είναι πως ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ είναι πια 50.000
ή και περισσότεροι. Χαιρόμαστε που ανοίξαμε αυτόν
τον δρόμο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΑΠΗ-ΜΕΝΤΗ
τ. πρόεδρος ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΩΝ Ε.Λ.Σ.
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Το Δ.Σ. και τα μέλη της Εταιρείας εργάζονται εθελοντικά και αφιλοκερδώς,
συνθέτοντας την ζωντανή διαφήμιση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Eλευθερία Pάπη Μεντή
Γενική Γραμματεύς: Όλγα Κοσμά
Tαμίας: Δέσποινα Βλασσοπούλου
Mέλη: Λένα Γκιώκα, Χάρης Παναγιωτόπουλος
Αρωγοί:
Eυτύχιος Bορίδης,
Mαρία Bορίδη,
Mιχάλης Σταθόπουλος,
Δημήτρης & Aγγέλα Tσίτουρα,
Εθνική ΑΕΕΓΑ,
Φωτεινή Λιβανού
Επίτιμοι Πρόεδροι:
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-MΠΕΝΑΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
Επίτιμα Μέλη:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΙΚΗ ΜΟΡΦΟΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΥΣΣΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
1993 Τζον Τάβενερ, Ευτύχιος και Ντόντα Βορίδη
1994 Βαγγέλης Παπαθανασίου, Νίκος Ζαχαρίου

1995 Αγνή Μπάλτσα, Δημήτρης Καβράκος
1996 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τρίτο Πρόγραμμα
1997 Κώστας Πασχάλης, Οδυσσέας Δημητριάδης
1998 Ζανέτ Πηλού, Γιάννης Κόκκος
1999 Κική Μορφονιού, Γιώργος Παππάς
2000 Ορχήστρα ΕΛΣ, Χορωδία ΕΛΣ, Μπαλέτο ΕΛΣ
2001 Ανθή Ζαχαράτου, Δημήτρης Χωραφάς
2002 Άρντα Μαντικιάν, Βασίλης Γιαννουλάκος
2003 Μαρίνα Κρίλοβιτς, Νίκος Πετρόπουλος
2004 Βάσω Παπαντωνίου, Βύρων Φιδετζής
2005 Άννα Πέτροβα, Γιάννης Μέτσης
2006 Λούλη Ψυχούλη, Νίκος Συνοδινός
2007 Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
2008 Δημήτρης Τερζάκης, Κάρμεν Ρουγγέρη
2009 Σωματείο: Υποτροφίες Μαρία Κάλλας
2010 Λουκάς Καρυτινός
2011 Δάφνη Ευαγγελάτου, Σπύρος Ευαγγελάτος
2012 Θεόδωρος Αντωνίου, Γιώργος Κουρουπός
2013 Μίκης Θεοδωράκης
2014 Μάρθα Αράπη, Θάνος Πετράκης
2015 Τζένη Δριβάλα, Ζάχος Τερζάκης
2016 Μύρων Μιχαηλίδης
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ΣΤΗ ΜΑΝΑ

– ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μεσ’ από τη διαχρονική θεώρηση ενός μηνύματος
Του συναδέλφου Νίκου Μανωλόπουλου, Καλαμάτα Μεσσηνίας
Η μάνα του τρίτου κόσμου!

Η

ανάγκη – ως υπέρτατο χρέος για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ταυτότητας της μάνας – γίνεται αφορμή πολλές
φορές να δραπετεύσει κανείς από την επικαιρότητα
για να αντλήσει στοιχεία από την αστείρευτη πηγή
της λογοτεχνικής δημιουργίας. Πηγή που ενέπνευσε συγγραφείς, καλλιτέχνες, ιστορικούς και ποιητές,
ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων κοινωνικών και πολιτικών αναταράξεων.

Η φιλοσοφική θεώρηση της έννοιας με όλο το οντολογικό και κοινωνικό της περιεχόμενο όχι μόνο δεν
αμφισβητήθηκε ως υπαρκτό φαινόμενο υψίστης
ιστορικής και κοινωνικής σημασίας, αλλά έγινε και
αντικείμενο επιστημονικής έρευνας για την αναζήτηση της αλήθειας. Μιας αλήθειας, η παραδοχή της
οποίας ταυτίστηκε συμβολικά με το ιερό της Θεομήτορος πρόσωπο, τη μητέρα του Χριστού την Παναγία,
διάσταση που έχει μέσα της τη Φύση, το υπέρτατο ον,
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τον Θεό.
Ανιχνεύοντας ιστορικά την έννοια, αναφερόμεθα με
εθνική υπερηφάνεια στη μητέρα των παιδιών όλων
των εποχών, αυτήν των πολεμιστών του έπους
του΄21, της ελληνικής αντίστασης στην Κατοχή, των
από την Μικρά Ασία Ποντίων αδελφών μας, για να
οριοθετήσουμε παράλληλα μία ακολουθία ιστορικών
γεγονότων, που ανέδειξε όλες τις αρετές της ελληνικής φυλής. Πρόκειται για τις κορυφαίες στιγμές δόξας που αποθεώθηκαν από το αξέχαστο εκείνο τραγούδι: «παιδιά της Ελλάδος παιδιά…» της Ελληνίδας
Ερμηνεύτριας Σοφίας Βέμπο. Λόγια που συγκλόνισαν
τις ψυχές των απανταχού Ελλήνων και ράγισαν την
καρδιά της Ελλάδας.
Μπροστά σε αυτή τη Μάνα, τη δημιουργό και διαχρονικό σύμβολο του ανθρωπίνου γένους υποκλινόμεθα σήμερα, αφιερώνοντας τις λίγες τούτες γραμμές,
για να δείξουμε την αγάπη και τον σεβασμό μας στο
πρόσωπό της, σε όλο της το μεγαλείο. Να στρέψουμε ακόμη την προσοχή μας με συμπόνια στα ορφανά
από μάνα δημιουργήματά τους που δεν τη γνώρισαν
και στερήθηκαν τη ζεστή αγκαλιά της. Στα ξενιτεμένα
παιδιά της που φεύγοντας την αποχαιρέτησαν, ίσως
και για πάντα σε πολλές περιπτώσεις, πρόκοψαν
ωστόσο και μεγαλούργησαν χωρίς αυτή.
Αξίζει ακόμη ένα μεγάλο εύγε στη μάνα των παιδιών,
όλων αυτών που την πίκραναν, τη στενοχώρησαν,
την ταπείνωσαν και άθελά τους τη χλεύασαν, αλλά
έδειξε τη μεγαλοσύνη και το ψυχικό της μεγαλείο,
δίνοντας ως αντάλλαγμα την αγάπη και τη συχώρεσή
της.
Διευρύνοντας τους ορίζοντες των αναζητήσεών μας
αξίζει μία σύντομη αναφορά στην παλαιστίνια μάνα
που κουβαλάει το ασήκωτο φορτίο της ζωής κάτω
από τις πλέον αντίξοες συνθήκες, μαχόμενη για την
απελευθέρωση και τα δικαιώματά της, καθώς στέκεται στο πλάι μιας άλλης μητέρας, αυτής της γείτονος
Συρίας. Είναι αυτή που ξεριζωμένη από τις εστίες της
πήρε το δρόμο της προσφυγιάς … για να δοκιμάζεται
βάναυσα στην πορεία της … βλέποντας τα νεογέννητα
παιδιά της να ξεβράζονται στις ακτές των θαλασσών,
υπό τα παγωμένα βλέμματα όλου του πολιτισμένου
κόσμου. Μέσα από τη δίνη των αντιθέσεων, της σύγχυσης και της οριακής των πάντων αμφισβήτησης
μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, ξεπροβάλλει
το πρόσωπο της μάνας του Τρίτου Κόσμου με τα σκελετωμένα παιδιά της. Γι’ αυτήν την μάνα δεν υπάρχουν λόγια, αλλά συγκίνηση και πόνος, το όνομά της

δεν χωράει πλέον στις λίγες τούτες γραμμές, αλλά
απλώνεται στις αμέτρητες σελίδες που αποτυπώνουν
καθημερινά την «ψυχή» ενός προς όλες τις μανάδες
του κόσμου μηνύματος: Κουράγιο! Υπάρχουν ακόμη
άνθρωποι που σας σκέπτονται, αγωνιούν και αγωνίζονται για σας. Υπάρχει το πλοίο της αγάπης και ελπίδας του Θεού που διαπλέει όλους τους ωκεανούς της
δυστυχίας και του ανθρώπινου πόνου, έτοιμο να περισυλλέξει όλους τους άρρωστους και πονεμένους,
φτωχούς και κατατρεγμένους αδελφούς μας, όλους
τους ναυαγούς της ζωής. Είναι αυτό για το οποίο ο
Γερμανός συγγραφέας ALEC MELLOR, αναφερόμενος στα σύγχρονα ρεύματα που το απειλούν, μεταφέροντας τα λόγια του Αγίου, έγραψε στον πρόλογο
σχετικού βιβλίου του γερμανικά: «von dem der hl.
Crisostomos geschrieben hat, es sei unversenkbar,
weil sein Mast das Kreuz und sein Steuermann Gott
selber ist.»
… περί αυτών ο Άγιος Χρυσόστομος έγραψε: «τούτο
είναι αβύθιστο διότι το κατάρτι του, ο σταυρός και ο
τιμονιέρης του είναι ο ίδιος ο Θεός».

-Η μητέρα των παιδιών όλων των εποχών!
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Κατασκηνώσεις

ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διόνυσος 1952. Η χορωδία των μεγάλων
κοριτσιών με τον Καθηγητή μας της
Μουσικής, Κύριο Παναγιωτόπουλο.

Ο

ι Τράπεζες Ιονική & Λαϊκή μέχρι το 1950
είχαν αυτόνομες κατασκηνώσεις, όμως
το 1952 οι Διοικήσεις των Τραπεζών,
σοφά σκεπτόμενες, θεώρησαν σκόπιμο να τις
εντάξουν στις Κατασκηνώσεις του Ταμείου
Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, το
«ΤΥΠΕΤ», που είχε χρόνια μόνιμες εγκαταστάσεις στο Διόνυσο.
Αφού, δι’ αλληλογραφίας μας έγιναν γνωστά
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που θα είχαμε, έφθασε και η μέρα που αντικρίσαμε την Κατασκήνωσή μας.
Ένα τεράστιο χώρο στο Διόνυσο μέσα στο πράσινο, με πολλά δένδρα που η πρώτη μας σκέψη
ήταν πώς να ανεβούμε στην κορυφή τους.

Στις σκηνές των Τραπεζών Ιονικής-Λαϊκής
δόθηκαν τα ονόματα των Δωδεκανήσων.
Η δική μας σκηνή λεγόταν «Κάλυμνος». Κάθε
σκηνή είχε την υπαίθρια τραπεζαρία της και
παρά τη λιτότητά της είμαστε πολύ υπερήφανες
που είχαμε prive τραπεζαρία. Τόσο υπερήφανες
που στο πρώτο τηλεφώνημα το ανακοινώσαμε
στους γονείς μας.
Εντυπωσιαστήκαμε από τους χώρους άθλησης που υπήρχαν χωρίς να υπάρχει καμία υστέρηση στα Εργαστήρια Τέχνης, Ζωγραφικής, Αγγειοπλαστικής, που κάθε παιδί ανάλογα με τις
δεξιότητές του, δραστηριοποιείτο αντίστοιχα.
Υπήρχαν επίσης δασκάλες κλασικού χορού,
μπαλέτου και δύο μεγάλα τμήματα Χορωδίας.
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Αυτό των μεγάλων κοριτσιών και των μικρών
με ένα καθηγητή Μουσικής από τους καλύτερους της Ελλάδος, τον Κύριο Παναγιωτόπουλο
(τη λέξη «κύριος» σας τη βάζω ηθελημένα διότι
ποτέ δεν τον αναφέραμε, έστω και μεταξύ μας,
μόνο με το όνομά του). Ήταν τόση η προσφορά
του στην κάθε μιά μας ξεχωριστά, που τύχαινε
του απόλυτου σεβασμού όλων μας. Μέσα από
την χορωδία ο Δάσκαλος αυτός βοήθησε στην
ανεύρεση ταλέντων, προεξέχουσας της Λυρικής μας Τραγουδίστριας Κικής Μορφωνιού,
τότε κατασκηνώτριας, που εκείνος, την έπεισε
να ασχοληθεί με το Λυρικό Τραγούδι.
Η ζωή στην Κατασκήνωση της Εθνικής χαρακτηρίζετο από την απόλυτα πλουσιοπάροχη
προσφορά σε όλους τους τομείς. Αξέχαστες θα
μας μείνουν οι Μουσικές βραδιές με τον τραγουδιστή Νίκο Γούναρη. Οι προβολές Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών ταινιών με το Μάριο
Λάντσα ή με τον Τσάρλυ Τσάπλιν, αλλά και ταινίες ελληνικής παραγωγής.
Έντονα θυμάμαι το έργο «Εκείνες που δεν
πρέπει να αγαπούν», Σμαρούλα Γιούλη-Άννα
Καλουτά. Είναι γεγονός ότι σε αυτό το έργο αισθανόμαστε λίγο άβολα, γιατί ήταν ένα… έργο
για μεγάλους και σκεπτόμαστε, τι θα έλεγαν οι
γονείς μας αν το ήξεραν!!!

Στο Σιντριβάνι της Κατασκήνωσης με τη
φίλη μας Ανθούλα
της Εθνικής Τράπεζας στην κορυφή.

Δειλινό έξω από τη σκηνή «Κάλυμνος», με τη βοηθό ομαδάρχισσα Μαίρη.
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Και τώρα θα σας περιγράψω τη ζωή στη σκηνή μας.
Πρωινό ξύπνημα και μετά την απαραίτητη περιποίηση του εαυτού μας, λέγαμε την κραυγή
μας. Τι είναι αυτό; Ακούστε λοιπόν:
«Τραλαλά – Τραλαλά
Με αγάπη με χαρά
Ζούμε μεις αδελφικά
Της ‘’Καλύμνου’’ τα παιδιά»
Μετά την τακτοποίηση της σκηνής μας, και
ενώ είχε προηγηθεί η Γυμναστική της μέρας, οι
μεγαλύτερες βοηθούσαμε τα μικρότερα παιδιά
στο στρώσιμο των κρεβατιών, ενώ ακολουθούσε το πρωινό μας στην τραπεζαρία και πάλι τραγουδώντας:
«Το κακάο ψήνεται γιου-παϊντί
Γιου-παϊντά, πίνεται δε πίνεται κλπ»
Στα μικρότερα παιδιά που είχαμε εντολή από
τους γονείς τους να τα προσέχουμε, ασκούσαμε
κάποια επιρροή με το τι έπρεπε να κάνουν.
Για αυτά τα παιδιά έχω τα καλύτερα αισθήματα, πόσο μάλλον για αυτά που συνάντησα αργότερα στο τραπεζικό μας περιβάλλον με την ιδιότητα πλέον του τραπεζικού υπαλλήλου.

Όμως επανέρχομαι στο Κατασκηνωτικό μας
πρόγραμμα γιατί δεν πρέπει να παραλείψω να
σας μεταφέρω τη μαγεία της νύχτας που ξαπλωμένες στα κρεβάτια μας περιμέναμε με
ανυπομονησία το Σιωπητήριο από τον ήχο της
Σάλπιγγας.
«Η μέρα πάει – ο ήλιος πάει,
Στα βουνά πέφτει η νύχτα
Βαριά, σκοτεινιάζει κι ο Θεός
Μας φυλάει… μας φυλάει…»
Στο σιωπητήριο της τελευταίας μας νύχτας τα
μαξιλάρια μας είχαν «μουσκέψει» από το κλάμα.
Και φθάνουμε στην τελευταία ημέρα του αποχωρισμού μας που όλες μαζί, με τα μάτια δακρυσμένα τραγουδούσαμε:
«Όχι δεν χωριζόμαστε για
Πάντοτε παιδιά, μα θα
Ξαναβλεπόμαστε ΑΔΕΛΦΙΑ
Μας συχνά!!!»
Αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε τις αναμνήσεις μιας Κατασκηνώτριας του 1952 και συνταξιούχου του
2018, η οποία προέρχεται από τη μεγάλη μας
Τραπεζική οικογένεια.
Ε. Τ.

Στην τραπεζαρία τα παιδιά της σκηνής μας με την όμορφη ξανθομαλλούσα ομαδάρχισσά μας Άλεξ.
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Η ΔΩΔΕΚΑΔΕΛΤΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Της συναδέλφου Αθηνάς Ν. Κυριακάκη-Σφακάκη Ξεναγού-Συγγραφέα-Ηράκλειο

Η

επιγραφή των νόμων της Γόρτυνος ανάγεται στο τέλος του 6ου ή αρχές του 5ου
αιώνα π. Χ. Οι λίθοι επί των οποίων είχε
χαραχθεί η επιγραφή ανήκαν σε ημικυκλικό
κτίσμα το οποίο ευρίσκετο στην αγορά της αρχαίας ελληνικής πόλης Γόρτυς, η οποία εξετείνετο, μεταξύ των ερειπίων του ναού του Αγίου
Τίτου και του ανασκαφέντος Ρωμαϊκού Ωδείου,
Νομού Ηρακλείου. Όταν οι Ρωμαίοι τον πρώτο αιώνα π. Χ, έκτισαν το Ωδείο, γνώριζαν την
επιγραφή, και την σπουδαιότητα της, γιαυτό μετέφεραν και ενετοίχησαν τις λίθινες «κατάγραφες» πλάκες σε ημικυκλικό στεγασμένο τοίχο
ακριβώς πίσω από το Ωδείο.
Πριν μετακινήσουν τις πλάκες τις αρίθμησαν,προκειμένου να τις τοποθετήσουν ακριβώς
με την ίδια σειρά. Η λατινική αρίθμηση διακρίνεται, υπάρχει όμως και η αρχαία Ελληνική αρίθμηση, η οποία χαράχθηκε κατά την ‘’γραφή’’
των νόμων. Τα στοιχεία αυτά καταμαρτυρούν
σεβασμό από την πλευρά των Ρωμαίων προς
την επιγραφή. Προφανώς φρόντισαν να την διασώσουν ως ένα σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα
και οχι ως περιεχόμενο νόμων.

Εύρεση της Επιγραφής
Το 1884, κάτοικοι του χωριού Άγιοι Δέκα,παρακείμενου της Γόρτυνος, ξεκίνησαν εκσκαφές
σε αγρό, για και συλλέξουν ξεστούς πωρόλιθους, που ήξεραν ότι υπήρχαν εκεί, προκειμένου να οικοδομήσουν ελαιοτριβείο στο χωριό
τους. Η Κρήτη τελούσε ακόμη υπό Τουρκική
κατοχή. Απεκαλύφθη κατά την εκσκαφή ένας
συνεχής τοίχος, με πελεκητούς πωρόλιθους.
Σε ολόκληρη την επιφάνεια του τοίχου υπήρχαν
χαραγμένα γράμματα. Ο καθηγητής Ηalbert ευρίσκετο στο χωριό Άγιοι Δέκα, όντας καθ’ οδόν
προς την Φαιστό, όπου οι Ιταλοί είχαν ενδιαφέρον έναρξης ανασκαφικών εργασιών. Επισκέ-

φθηκε τον χώρο της εκσκαφής, συνέλαβε την
σπουδαιότητα της επιγραφής και προσπάθησε
να αντιγράψει ό,τι προλάβαινε επειδή οι χωρικοί ενοχλημένοι, τον πίεζαν να φύγει. Μετά βίας
κατάφερε να αντιγράψει ολίγες γραμμές κατα-
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βάλλοντας χρήματα στους χωρικούς. Ο Halbert
υποψιαζόμενος τον κίνδυνο να διαλυθεί ο τοίχος και να χαθεί η επιγραφή, διέκοψε την πορεία
του προς την Φαιστό. Επέστρεψε στο Ηράκλειο,
όπου εξέθεσε στον Ιωσήφ Χατζηδάκη, πρόεδρο
του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου,
την άποψή του περί της σπουδαιότητας του ευρήματος, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ακόμη περί
ποιου ακριβώς επρόκειτο. Τον είχε εντυπωσιάσει όμως το μέγεθος του καταχαραγμένου
τοίχου και εξ αυτού ισχυρίζετο ότι πρόκειται για
μοναδικό αρχαιολογικό εύρημα. Ο αγράμματος
Κούρδος διοικητής όρισε καθ’ υπόδειξη του
Χατζηδάκη 8.000 χρυσά φράγκα αποζημίωση
για τους ιδιοκτήτες της γης,και τους κατέστησε
υπευθύνους για την διαφύλαξη του τοίχου. Το
πρώτο βήμα διάσωσης επετεύχθη. Ο Χατζηδάκης ήθελε να αγοράσει ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος τον αγρό, για να είναι σίγουρη η τύχη του
ευρήματος. Συγχρόνως ο Halbert στέλνει στους
Αγίους Δέκα τον Γερμανό Fabricious με την
οδηγία να αντιγράψει ολόκληρη την επιγραφή.
H επιγραφή διέτρεχε τρεις κινδύνους
- Να διαλυθεί ο τοίχος από τους ιδιοκτήτες
της γης.
-Να κατακερματισθεί από τους τούρκους και
να μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη.
-Να παρασυρθεί όλο το αποκαλυφθέν οικοδόμημα από τα νερά του παραρρέοντος Ληθαίου
ποταμού. Οι Ιδιοκτήτες πληρώθηκαν. Ο Χατζηδάκης ακύρωσε την επιχείρηση των Τούρκων
για διαφύλαξη τάχα της επιγραφής,πληρώνοντας και φυγαδεύοντας τους Καρπάθιους τεχνικούς, που οι Τούρκοι είχαν φέρει για το έργο.
Έγινε και παροχέτευση του ποταμού Ληθαίου,
μακράν των ευρημάτων. Το 1884,ο Halbert και
o Fabricious προχωρούν στην δημοσίευση της

επιγραφής.
Συνοπτικότατα,τα χαρακτηριστικά της γραφής είναι:
1. Η χρονολογία. Τέλος του έκτου αρχάς του
πέμπτου αιώνα π. Χ.
2. Τα αρχαϊκά ελληνικά γράμματα, δωρική
κρητική διάλεκτος, κατά τον χρόνο της γραφής.
3. Το σύστημα γραφής είναι βουστροφιδόν.
Είναι γνωστό οτι οι Φοίνικες έγραφαν από δεξιά
προς αριστερά.
4. Η επίκληση των θεών,στο ξεκίνημα της
γραφής. Η πρώτη λέξη της επιγραφής, είναι η
λέξη ‘’ ΘΙΟΙ’’ (ΘΕΟΙ).
5. Η χάραξη της γραφής έγινε από ανώνυμο
τεχνίτη.
6. Από την επιγραφή διασώζονται δώδεκα
πλάκες. Μία πλάκα θεωρείται όλη η κατάγραφη
επιφάνεια του τοίχου ανάμεσα στα παράλληλα
κατακόρυφα κενά.
7. Τα γράμματα της επιγραφής είναι τα αρχαϊκά ελληνικά γράμματα, ορισμένα από τα οποία
σήμερα έχουν αλλάξει φθόγγους ενώ άλλα
έχουν διαφοροποιηθεί. Δεν υπάρχουν τα διπλά
γράμματα Ψ,Ξ ούτε τα Χ,Φ. Δεν υπάρχουν στο
κείμενο της γραφής σημεία της στίξεως ούτε
παράγραφοι. Το κείμενο είναι συνεχές. Δίδεται
ακολούθως πίνακας των γραμμάτων της επιγραφής κατ’ αντιστοιχία του σημερινού αλφάβητου. Τα αρχαϊκά Ελληνικά γράμματα,τα γράμματα της επιγραφής αυτής, απετέλεσαν το πρώτο
μεγάλο δάνειο του Ελληνικού πολιτισμού προς
τον Ρωμαϊκό πολιτισμό. Τον 8ο—7ο αιώνα π. Χ.
οι Λατίνοι αντέγραψαν το Ελληνικό αλφάβητο,
και εξέφρασαν διά αυτού την Λατινική γλώσσα,
η οποία ήταν λιτή και μόνο αγροτική. Μέχρι τον
τρίτο αιώνα υπήρχαν μόνο λιτά λατινικά γραπτά,
οχι λογοτεχνικά κείμενα.
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Θέματα που περιέχονται στο κείμενο της
επιγραφής, είναι:
1. Καθορισμός προσωπικής καταστάσεως
ελευθέρου και δούλου.
2. Διαζύγια και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων μετά το διαζύγιο.
3. Περί βιασμών, βιασμών ελευθέρων και βιασμών δούλων.
4. Περί τέκνων. (εξώγαμα τέκνα γυναικών
δούλων,τέκνα μετά το διαζύγιο,’’ έκθεσις’’ τέκνου, υιοθεσίες παιδιών).
5. Περί χρεών και εγγυήσεων
6. Υφαίρεσις εκ μέρους γυναικός.
7. Προίκα.
8. Αγορά δούλου
9. Εξαγορά ανθρώπου στο εξωτερικό μετα
από παράκλησή του.
10. Περιουσιακά θέματα σε περίπτωση θανάτου ανδρός ή γυναικός.
11. Δωρεές,δωρεές μεταξύ συζύγων, και
ακύρωση δωρεάς αν ο δωρητής έχει χρέη.
12. Ευθύνη για χρέη θανόντος.
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Ρυθμίζονται και πολλά άλλα θέματα, υπάρχουν όμως και ελλιπούς περιεχομένου τμήματα της γραφής, επειδή έχουν χαθεί περίπου
8 πλάκες. Στο παρελθόν, εγχάρακτες πλάκες,
τμήματα της επιγραφής, είχαν αποσπαστεί και
είχαν χρησιμοποιηθεί ως έτοιμα εύχρηστα οικοδομικά υλικά, σε ιδιωτικές οικοδομές και
δημόσια κτίρια, στο χωριό Άγιοι Δέκα και αλλού. Εκ της επιγραφής των νόμων της Γόρτυνος, συνάγεται οτι η κοινωνία της πόλης ήταν
απολύτως ταξική. Ο νομικός κώδικας της Γόρτυνος κατοχυρώνει την θέση της γυναίκας, και
αγνοεί την θανατική ποινή. Καθορίζει εμμέσως,
και τους βαθμούς συγγενείας. Συνάγεται, ότι οι
Γορτύνιοι είχαν νομικές ρυθμίσεις επί θεμάτων
τα οποία υφίστανται στις σημερινές κοινωνίες,
και απασχολούν τους σύγχρονους νομικούς,
όπως βιασμοί, μοιχείες, προίκα, κληρονομιές κ.
ά. Ακολούθως δίδονται ελάχιστα ψήγματα των
διατάξεων. Οι ποινές αναφέρονται εις στατήρες
ή δραχμές. ‘’Στατήρας’’ ήταν το νόμισμα της πόλης, και υποδιαίρεσή του, η ‘’δραχμή’’.
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1. Εάν κάποιος συλλάβει άλλον προ της δίκης
περί ελευθέρου ή δούλου, εάν ο συλληφθείς
είναι ελεύθερος, ο συλλαμβάνων καταδικάζεται
εις δέκα στατήρες, εάν δε είναι δούλος εις πέντε
στατήρες.
2. Εάν κάποιος βιάσει ελεύθερον ή ελευθέρα
θα καταβάλει εκτατό στατήρες. Εάν δούλος βιάσει ευθετούν ή ελευθέρα θα καταβάλει τα διπλά.
Εάν ελεύθερος βιάσει οικέα ή οικέαν, καταβάλει
πέντε δραχμάς. Εάν οικεύς,οικέα ή οικέαν πέντε
στατήρες. Εάν κάποιος βιάσει δούλη οικόσιτο,
θα καταβάλει δυο στατήρες.
3. Εάν κάποιος συλληφθεί μοιχεύων με ελεύθερη γυναίκα στο σπίτι του πατέρα,του αδελφού,
ή του ανδρός της, θα καταβάλει εκατό στατήρες.
Εάν δούλος με ελευθέρα, θα καταβάλει τα διπλά.
εάν δούλος με δούλη, καταβάλει πέντε.
4. Εάν ανύπανδρος οικέα γεννήσει τέκνο, αυτό
τίθεται υπό την εξουσία του κυρίου του πατρός
της, εάν δεν υπάρχει πατέρας στην εξουσία των
κυρίων των αδελφιών της.
(Το τέκνο-δούλος, δεν ανήκε στον κύριο της
μάνας. Επειδή ο κύριός της, ήταν πιθανόν,ή συνήθως, ο πατέρας του τέκνου, δεν ήταν αποδεκτή η θέση ‘’ τέκνου-δούλου’’ υπό κύριον, ο
οποίος πιθανόν ήταν ο πατέρας του).
5. Η διανομή της πατρικής και μητρικής περιουσίας ρυθμίζεται ώστε οι υιοί λαμβάνουν δυο
τμήματα, οι κόρες λαμβάνουν ένα τμήμα.
6. Εάν πατέρας υποσχεθεί προίκα στην κόρη
του, πρέπει να δώσει τα υπεσχημένα, οχι όμως
περισσότερα.
7. Εάν κόρη λάβει προίκα, δεν θα λάβει άλλη
περιουσία από την πατρική.
8. Όταν αποθάνει άνδρας, ή γυναίκα, η περιουσία του αποθανόντος ανήκει στα τέκνα ή
στους εγγονούς, ή στους δισεγγονούς. Εάν δεν
υπάρχουν, αυτοί, η περιουσία ανήκει στους
αδελφούς του αποθανόντος, στα παιδιά τους
η στα εγγόνια τους. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί,
αλλά υπάρχουν αδελφές, η περιουσία ανήκει
σε αυτές, στα παιδιά η στα εγγόνια των. Εάν δεν
υπάρχουν, την περιουσία παίρνουν οι επιβαλλόντες. Εάν δεν υπάρχουν την παίρνουν όσοι
αποτελούν τον κλήρο της οικίας. Εάν δεν συμφωνούν, ο δικαστής ορίζει την διανομή. Εάν δεν
συμφωνούν στην διανομή, η περιουσία εκτίθε-

ται σε πλειστηριασμό.
Η επιγραφή είναι απρόσωπος. Δεν είναι
γνωστός αυτός ο οποίος την χάραξε. Το κείμενο
αρχίζει με την λέξη ’’θ ι ο ί’’, (Θεοί),. Θεωρείται
βέβαιο ό,τι ο χαράκτης επικαλείται τους θεούς.
Η επίκληση αυτή προσέδιδε κύρος και ισχυροποιούσε το περιεχόμενο των νόμων ως εκπορευόμενο «άμα τη επικλήσει των θεων».
Η δωδεκάδελτος επιγραφή της Γόρτυνος
έχει ονομασθεί «βασίλισσα των επιγραφών». Ο Καθηγητής Ιστορίας και Παλαιογραφίας, Σπ. Λάμπρου, έγραψε: ‘’Η νομοθεσία της Γόρτυνος είναι ο πρώτος εν πρωτοτύπω
σωζόμενος κώδιξ του ανθρωπίνου γένους, κώδιξ αληθώς αξιοθαύμαστος, δια τας πολλάς διατάξεις αυτού, ων τινές είναι φιλανθρωπικότεραι
του τε Αττικού και του Ρωμαϊκού Δικαίου. Αλλά
συγχρόνως είναι το παλαιότερον των σωζομένων γραπτών μνημείων του πεζού λόγου των
Ελλήνων, αρχαϊκόν και τραχύ,εν τω κρητικώ
αυτού ιδιόματι, ως αρχαϊκά είναι τα γράμματα δι
ών είναι γεγραμμένον. Πολλά ερωτήματα γεννώνται κατά την μελέτη της επιγραφής.
- Η γραφή αποτυπώνει το ισχύον κατά την
χρονολογία της δίκαιο;
- Μήπως αποτελεί καταγραφή παλαιοτέρου
δικαίου το οποίο υπήρχε στην κοινωνία της
Γόρτυνος, κατά το παρελθόν, ως ήθη, έθιμα και
παραδόσεις;
- Μήπως είναι καταγραφή προ υπάρχοντος
δικαίου,το οποίο εμπλουτίσθηκε με προθήκες
και τροποποιήσεις;
- Ποια η σχέση του δικαίου της Γόρτυνος με
τα ισχύοντα στις άλλες πόλεις- κράτη της Δωρικής Ελλάδος;
- Ποια η επίδραση των αρχών δικαίου της
μινωικής Κρήτης στην διαμόρφωση των νόμων
της Γόρτυνος; Ίσως πολλά απο τα θέματα τα
οποία περιλαμβάνονται στην επιγραφή, υπήρχαν στην κοινωνία της Κρήτης, απο των μινωικών χρόνων ως ήθη και έθιμα, ως παραδόσεις,
ως αντιλήψεις, ως ‘’δέον γενέσθαι’’. Ισως ήταν
οι άγραφοι νόμοι της προϊστορικής κρητικής
κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ότι η
επιγραφή ως περιεχόμενο δεν ταυτίζεται χρονολογικά με τον χρόνο της ‘’εγχάρακτης καταγραφής’’.
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Οι τρεις τελευταίες επιθυμίες του

Μεγάλου Αλεξάνδρου

Του συναδέλφου Στέλιου Τζεϊράνη – Χανιά
Ευρισκόμενος στα πρόθυρα του θανάτου, ο Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους στρατηγούς
του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του.
Αυτές ήταν:
1) Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής.
2) Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει (ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους) να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του.
3) Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον αέρα, έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων.
Ένας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε τον Αλέξανδρο
ποιοι ήταν οι λόγοι.
Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:
1) Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν το φέρετρό μου, για να μπορούν να δείξουν
με αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν, μπροστά στο θάνατο, τη δύναμη να θεραπεύουν!
2) Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θησαυρούς μου, γα να μπορούν όλοι να βλέπουν
ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ παραμένουν!
3) Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον αέρα, για να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι
ερχόμαστε με τα χέρια άδεια και με τα χέρια άδεια φεύγουμε, όταν τελειώσει για εμάς ο πιο πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος!
Είχε άδικο..;
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Του συναδέλφου Λεωνίδα Παπαδόπουλου-Καλαμάτα

Σ

ίγουρα η Ελλάδα -συγκριτικά με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες- έχει πολλά προβλήματα
να λύσει σχετικά με την ποδηλατοκίνηση,
ιδίως θέματα που έχουν να κάνουν με την
ασφαλή μετακίνηση στην πόλη. Από την άλλη,
είμαστε ευνοημένοι κλιματικά για ποδηλατικές
εξορμήσεις. Ακόμα και τον χειμώνα, πολύ λίγες
είναι οι μέρες «απαγόρευσης απόπλου» για τους
ποδηλάτες λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.
Αυτός ο παράγοντας, καθώς και η άνθιση που
γνωρίζει η ποδηλατοκίνηση τα τελευταία χρόνια
στα αστικά κέντρα μας, σίγουρα θα οδηγήσουν
στην γενικότερη αποδοχή και αναγνώριση της

ποδηλατοκίνησης ως εναλλακτικού τρόπου
μεταφοράς από τους άλλους χρήστες των αστικών
δρόμων και στην ανάπτυξη μιας γενικότερης
ποδηλατικής κουλτούρας και στην χώρα μας.
Ο αιώνας που έκλεισε χαρακτηρίστηκε από
πολλές διεκδικήσεις. Μία από τις πιο σημαντικές
αφορούσε στο νόμιμο δικαίωμα του καθένα μας
να μετακινείται ελεύθερα. Επάξια το αυτοκίνητο
έδωσε λύσεις για πολλές δεκαετίες, τις προσφέρει
ακόμη σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο στις πόλεις
κατέληξε να αφαιρεί αυτό που είχε υποσχεθεί.
Αφαίρεσε από τον κάτοχο το δικαίωμα να
επιλέγει ελεύθερα το χρόνο, τη διαδρομή και
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τις συνθήκες μετακίνησής του. Το αυτοκίνητο
ταυτίζεται με εμπόδιο, καταναγκασμό, κίνδυνο,
απώλειες χρόνου. Το ποδήλατο για μεγάλο αριθμό
μετακινήσεων μπορεί να προσφέρει αυτό που το
αυτοκίνητο αδυνατεί λόγω της έλλειψης χώρου.
Αυτονομία και ελευθερία στη μετακίνηση. Γι’ αυτό
και στην Ευρώπη στρέφονται προς το ποδήλατο
αντιμετωπίζοντάς το ως ένα μέσο μοντέρνο,
αποτελεσματικό, γρήγορο, φτηνό, πολιτισμένο,
φιλικό στον κάτοικο και στην πόλη.
Για την ασφαλή κίνηση του ποδηλάτου οι
διαμορφώσεις στο εσωτερικό του δρόμου και
η σήμανση (κυρίως η οριζόντια διαγράμμιση)
παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό σημαίνει
μία συνεχή προσπάθεια συντήρησης, επένδυσης
και πειθάρχησης των οδηγών στους κανόνες.
Πρέπει με λίγα λόγια το περιβάλλον αυθαιρεσίας
που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους να
δώσει τη θέση του σ’ ένα περιβάλλον ευγένειας
και πολιτισμού. Για να οδηγηθούμε εκεί, πολλά
πρέπει να γίνουν στον τομέα της εκπαίδευσης και
της ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Πόλεις για ποδήλατο σημαίνει, άλλες πόλεις.
Πόλεις διαφορετικές στη μορφή τους, στις εικόνες
τους, στη δομή τους, στην αρχιτεκτονική, στη
λειτουργία τους, στην κοινωνία που φιλοξενούν.
Δεν έχει ακόμη στον τόπο μας αποφασιστεί
έμπρακτα να οικοδομηθούν ήπιες, υγιείς,
ανθρώπινες, βιώσιμες πόλεις. Προς το παρόν δεν
χτίζεται η συλλογική αλλά η ιδιωτική πόλη. Ωστόσο
μέσα στους δρόμους της, ανάμεσα στις ουρές
των αυτοκινήτων, κάποιοι σπάνιοι ποδηλάτες
επιμένουν να ζουν την δική τους πόλη και να την
διεκδικούν. Όταν ακολουθήσουν και άλλοι το
παράδειγμά τους, πεισμένοι ότι αυτή η πόλη του
ποδηλάτη είναι η δική τους, η δική μας πόλη, όταν
σαν κοινωνία αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε
τα αδιέξοδα τότε θα δούμε ξανά τις πόλεις μας
να γιορτάζουν. Θα επιστρέψουν στους δρόμους
τα γήινα χρώματα, η μαστοριά του τεχνίτη, οι
φωνές των παιδιών, οι κουβέντες, οι ξέγνοιαστοι
ποδηλάτες. Η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη
θα είναι ευχάριστη, θα είναι «παιχνίδι», θα είναι
συνομιλία με τους γύρω μας.

53

Απόδραση
Κυνουρίας,

στο Παράλιο Άστρος

Αρκαδίας

Του συναδέλφου Γιάννη Κορφιάτη

Παράλιο Άστρος Κυνουρίας

M

ία οικονομική απόδραση στην καρδιά
της Πελοποννήσου, με στοιχεία όμως
που θυμίζουν αρκετά νησιωτική Ελλάδα, θεωρείται το Παράλιο Άστρος Κυνουρίας,
που απέχει 170 χιλιόμετρα από την Αθήνα και
μόλις 32 χλμ. από την Τρίπολη.
Το Παράλιο Άστρος είναι επίνειο του ιστορικού Άστρους Κυνουρίας, όπου συγκλήθηκε
τον Aπρίλιο του 1823 η B’ Εθνοσυνέλευση των
επαναστατημένων Ελλήνων. Ο αμφιθεατρικά
χτισμένος παραθαλάσσιος οικισμός της Αρκαδίας, με τα γραφικά σοκάκια και τα παραδοσιακά
κεραμιδόσπιτα, τα ταβερνάκια και τα μπαράκια
πάνω στη θάλασσα, τα τελευταία χρόνια φαίνε-

ται πως κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος
στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών.
Η Κυνουρία αντλεί το όνομά της από τον αρχαίο οικιστή της περιοχής, το γιο του Περσέα,
τον Κύνουρο. Η εναλλαγή του τοπίου από το
μπλε της θάλασσας στο πράσινο της πεδιάδας
και του βουνού, είναι μια ευχάριστη πρόκληση
για τον απαιτητικό ταξιδιώτη που βαριέται γρήγορα τα μονότονα σκηνικά.
Οι παραδοσιακοί οικισμοί της περιοχής είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, καθώς αντανακλούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τις κοινωνικές σχέσεις,
που διαμορφώθηκαν στην πολυκύμαντη ιστορι-
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Μονή Λουκούς

κή εξέλιξη. Καστρί, Άγιος Πέτρος, Καστάνιτσα,
Άνω Δολιανά, Βέρβενα, είναι μόνο μερικά από
τα σημεία που σίγουρα θα πρέπει να κάνει στάση
ο επισκέπτης, όταν ξεφύγει από τα στενά όρια
του Παράλιου Άστρους.
«Καούρ Εκάνατε». Λαογραφικό ενδιαφέρον
παρουσιάζει η τσακώνικη διάλεκτος, η οποία
έχει ρίζες στην αρχαία δωρική και ομιλείται μέχρι σήμερα, αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου, στα Τσακωνοχόρια. Το πρώτο χωριό των
Τσακώνων, για το οποίο εμφανίζονται αναφορές
στα τέλη του 13ου αιώνα, είναι η Καστάνιτσα.
Στα γύρω χωριά υπάρχουν πινακίδες με την
επιγραφή «Καούρ Εκάνατε», που σημαίνει καλώς ήρθατε.
Το κάστρο του Παραλίου Άστρους βρίσκεται
στην κορυφή του λόφου Νησί, που δεσπόζει στο
λιμάνι. Χτίστηκε το 1256 μ.Χ. από τον πρίγκηπα
Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο, ο οποίος το ονόμαζε
Castello della estella, λόγω του αστεροειδούς
σχήματος της χερσονήσου, που ενέπνευσε και
το όνομα της περιοχής (estella = αστέρι).
Iερά Mονή Λουκούς. Στη διαδρομή από
Άστρος προς Tρίπολη μέσω των Kάτω Δολιανών, συναντάμε την Iερά Mονή Λουκούς, από
όπου υπάρχει μονοπάτι που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ελληνικού (Tειχιό). Εκεί
υπήρχε ναός αφιερωμένος στον θεό Απόλλωνα, τον οποίο λάτρευαν ιδιαίτερα οι Κυνούριοι
και σήμερα βρίσκονται ερείπια αρχαίας πόλης
του 5ου-3ου π.Χ. αιώνα σύμφωνα με εκτιμήσεις
αρχαιολόγων.

Η έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού. Κοντά
στη μονή Λουκούς είναι η περιοχή της Αρχαίας
Εύας, όπου βρίσκονται τα ερείπια της έπαυλης
του Ηρώδη του Αττικού, ο οποίος υπήρξε πάμπλουτος ρήτορας, φιλόσοφος και πολιτικός,
παράλληλα δε και συλλέκτης έργων τέχνης. Ο
χώρος θεωρείται ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, όχι μόνο της Αρκαδίας, αλλά
και ολόκληρης της Ευρώπης. Η Έπαυλη είναι
ένα τεράστιο πολεοδομικό συγκρότημα που
κτίστηκε σύμφωνα με τις αρχές της ρωμαϊκής
αρχιτεκτονικής, περιλαμβάνει αίθριο, τεχνητή
τάφρο-ποταμό, στοές με εκπληκτικά ψηφιδωτά
δάπεδα, εξέδρα, μέγαρο και λουτρικό συγκρότημα.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους βρίσκεται στο κτίριο της πρώην σχολής Καρυτσιώτη,
δίπλα στον ιστορικό ιερό χώρο όπου διεξήχθη η
Β΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων το 1823.
Τέμπλο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.
Στην Καστάνιτσα βρίσκεται το ξυλόγλυπτο και
επίχρυσο τέμπλο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, δώρο της αυτοκράτειρας της Ρωσίας Αικατερίνης.
Το Κάστρο της Ωριάς. Κοντά στον Άγιο Ιωάννη Κυνουρίας, στη θέση «Ξηροκάμπι» σώζονται
τα ερείπια του Κάστρου της Ωριάς, ενός μεσαιωνικού κάστρου από την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Σύμφωνα με την παράδοση, το κάστρο
ανήκε σε μια γενναία και όμορφη αρχόντισσα,
που πολεμούσε μέσα από αυτό 12 χρόνια τους
Τούρκους. Όταν τελικά το κάστρο καταλήφθηκε
με δόλο, η αρχόντισσα πήδηξε από τα τείχη στο
κενό, προκειμένου να μη συλληφθεί.
Οι παραλίες του Άστρους δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από κανένα νησί. Με κρυστάλλινα νερά που σχεδόν πάντα βλέπεις το βυθό,
απευθύνονται σε όλα τα γούστα. Ερημικές, πολυσύχναστες, με beach bar, αμμώδεις, με βράχια, με βότσαλα. Η παραλία Πόρτες θεωρείται
ιδανική για windsurfing και kitesurfing, ενώ για
καταδύσεις ενδείκνυται το Αρκαδικό χωριό, το
Ξηροπήγαδο και το Παράλιο Άστρος. Ενδιαφέρουσες παραλίες είναι επίσης ο Ατσίγγανος, ο
Ανάβαλος, το Χερονήσι, και το Κρυονέρι.
Για τους λάτρεις της περιπέτειας. Όσοι
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Καταρράκτες Λεπίδας

αγαπούν το canyoning το φαράγγι Λεπίδας,
όπου δεσπόζουν οι εντυπωσιακοί καταρράκτες,
είναι ιδανικό. Η κορυφή του όρους Πάρνωνα
είναι από τους ελκυστικότερους προορισμούς
των ορειβατών.
Λίμνη Μουστού. Σύμφωνα με την παράδοση,
πήρε αυτό το όνομα επειδή εκεί ήταν το παλιό
λιμάνι του παράλιου Άστρους, όπου γινόταν
φόρτωση του μούστου από τους αμπελώνες της
περιοχής. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura
2000 και θεωρείται προστατευόμενη περιοχή.
Οι φυσιολάτρες θα πρέπει οπωσδήποτε να δουν
και το Κεδρόδασος της Μονής Μαλεβής, τα φαράγγια Λούλουγκα και Κουτουπούς και τους
καταρράκτες των Νυμφών.
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στα γύρω χωριά. Πλάτανος, το πιο ερωτικό χωριό της Πελοποννήσου: Στη γέμιση του φεγγαριού του Αυ-

γούστου διοργανώνονται στο χωριό οι γιορτές
των Νερών, των Φεγγαριών και των Ερώτων,
με πλούσιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις χορούς
και γλέντια. Εξ ου και το ποιηματάκι για το τοπικό νερό: «Σα του Πλατάνου το νερό δε θα βρεις
σ’ άλλα μέρη με μια γουλιά δε θες γιατρό με
δύο βρίσκεις ταίρι» Καστάνιτσα: Με ιδιαίτερη
λαμπρότητα γιορτάζεται η εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 5 και 6 Αυγούστου, και
το παραδοσιακό πανηγύρι κρατάει δύο ημέρες.
Στο τέλος κάθε Οκτώβρη -το τελευταίο Σαββατοκύριακο- διοργανώνεται η γιορτή του κάστανου. Δολιανά: Στο τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολιανών διοργανώνει σημαντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις με
τη ονομασία Ηρώδεια στον αρχαιολογικό χώρο
ανασκαφών της Εύας. Άγιος Πέτρος: Το κεφαλοχώρι του Πάρνωνα γιορτάζει στις 28 και 29
Ιουνίου τον Πολιούχο Άγιο Πέτρο. Το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου οι πολιτιστικοί
φορείς διοργανώνουν τα Τάνεια -σημαντικές
πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές.
Άνω Βέρβενα: Στις 24 και 25 Ιουλίου με παραδοσιακό Πανηγύρι γιορτάζεται η Γιορτή της
Αγίας Άννης, ενώ διήμερο είναι και το πανηγύρι
της Παναγίας 14 και 15 Αυγούστου.
Τοπικά προϊόντα. Χειροποίητα ζυμαρικά,
ελιές, παξιμάδια, γλυκό του κουταλιού κερασάκι, ρίγανη, κάπαρη, κάστανα.

Κάστανο, το εξαιρετικό τοπικό προϊόν
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Κρήτη!
Του συναδέλφου Γιάννη Κοντοπόδη –Ιεράπετρα
Την πένα πάνω στο χαρτί
Βάνω για να σου γράψω
Κρήτη μου τα παινάδια σου
Δειλιώ όμως μην ξεχάσω!

Χανιά και Ρέθεμνος μαζί
Κάστρο μα και Σητεία
Έχουνε τόσα για να πουν
Στην τόση σου Ιστορία!

Κάτι απ’ την ιστορία σου
Κι από την ομορφιά σου
Νεράιδα χρυσοστόλιστη
Υποκλίνομαι μπροστά σου!

Λασίθι με τσι μύλους σου
Μα και το Μεραμπέλλο
Στση Κρήτης μας την ομορφιά
Να σας προσθέσω θέλω!

Μέσα στο διάβα των καιρών
Πολλοί σε πεθυμήσαν
Μπορεί να σε κατάκτησαν
Μα ελεύθερη σ’ αφήσαν!

Γεράπετρο νυφούλα μου
Του Κρητικού καμάρι
Τη χάρη σου και ομορφιά
Άλλη δεν έχει πάρει!

Γιατί στ’ άγια σου χώματα
Αντρειωμένοι κατοικούνε
Που για χατήρι σου σκληρά
Για σένα πολεμούνε!

Σ’ όσους περιδιαβαίνουνε
Τσ’ ακτές τσι δαντελένιες
Με μιας εξαφανίζονται
Σκοτούρες,λύπες,έγνοιες!

Μίνωας,Γκρέκο και Κνωσσός,
Φαιστός μα και Αρκάδι
Βιτσέντζος και Ρωτόκριτος
Στολίζουνε σε ομάδι!

Όσο θα στέκουν τα βουνά
Τα χιονοστολισμένα
Κρήτη μου όλος ο ντουνιάς
Θα λαχταρά εσένα!
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Λίνδος
Της συναδέλφου Μαρίας Τυραδέλλη – Ρόδος
Αιώνες τώρα τα σκήπτρα
της ιστορίας μας κρατά
και της Θεάς τη λάμψη.
Σε βράχο μέσα ιερό
αρχαίο και προγονικό,
χίλια μυστήρια παλιά
γύρω αντηχούν στη
σιγαλιά.
Ψαλμοί ψυχής από
λατρείες αρχεγονικές,
της θήλεος φύσης
συμβολικές αναφορές.

Μεγάλη Θεά, Μητέρα
Λινδία Κυρά,
Γαία, Ρέα, Παλλάδα
Αθηνά.
Σε σμίξιμο κρυφό δοσμένη
από την μνήμη των
ανθρώπων
πάντα αναγεννημένη
το σκότος των αιώνων
αγροικά
και λάμπει η δική μου
Παναγιά.

Η αρχαία πόλη της Λίνδου βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού της Ρόδου. Είναι ο κυριότερος
αρχαιολογικός χώρος της Ρόδου με κέντρο το βράχο της όπου δεσπόζει και η ακρόπολή της. Η περίοδος της
μεγάλης ακμής της πόλης είναι η αρχαϊκή (7ος - 6ος αι. π.Χ.).
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ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
Της Ρενάτας Διον. Χαλιώτη – Κεφαλληνία
Το υποκατάστημα της Ιονικής στο Αργοστόλι, την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, υπήρξε
το τρίτο στην σειρά μετά της Κερκύρας τον Μάρτιο και της Ζακύνθου τον Μάιο του 1840.
Πιο συγκεκριμένα ξεκίνησε την λειτουργία του στις 10 Αυγούστου 1840. Στεγάστηκε σ’
ένα μεγαλοπρεπές κτήριο, το οποίο, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες, αποτελούσε πιστό
αντίγραφο εκείνου της Κερκύρας.
Ο επάνω όροφος ήταν προορισμένος για κατοικία του εκάστοτε διευθυντού και ο κάτω για
την εξυπηρέτηση του κοινού. Ενδεικτικό του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών ήταν η
πρόβλεψη φυλακίου και φρουρού για την ασφάλεια των συναλλασσομένων.
Κανένα από τα παρακείμενα αρχοντικά δεν κατάφερε να ξεπεράσει την αίγλη του. Μοναδικό
αρχιτεκτονικό στολίδι στην καρδιά της προκυμαίας, με τους ιωνικού ρυθμού κίονές του να
καθρεφτίζονται όλο χάρη στα νερά του λιμανιού.
Άλλωστε και στην ταινία “το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλλι” το αντίγραφό του δέσποζε
υπέροχο, προσφέροντας συγκίνηση σ’ όσους είχαν την τύχη να γνωρίσουν το αυθεντικό!
Μάλιστα η κατασκευή του σκηνικού ήταν τόσο αριστοτεχνική, πιστή, λεπτομερής, που στα
τζάμια του είχαν αποτυπώσει ακόμη και την αντανάκλαση του ήλιου!
Το μέγαρο της Ιονικής, άρρηκτα δεμένο με την μοίρα του τόπου, 113 ακριβώς χρόνια από
την ίδρυσή του, στις 13 Αυγούστου 1953, θα λαβωνόταν “θανάσιμα” από τον εγκέλαδο, όπως
άλλωστε ολόκληρη η Κεφαλονιά ,αλλά δεν θα λησμονιόταν…
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Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία
Της συναδέλφου Τζένης Ανδριώτη -Κέρκυρα
Δύσκολοι καιροί. Σκληρές εποχές. Ποικίλες πίκρες μέσα στις ψυχές. Κι όμως γύρω πλανάται
ένα μοναδικό απαραίτητο συναίσθημα. Το λένε ελπίδα.
Ελπίδα: μια αρχαία λέξη από το αρχαίο ρήμα έλπομαι που σημαίνει προσδοκώ-ελπίζω.
Η Πανδώρα, μια πριγκίπισσα απείρου κάλλους ζούσε, στην αρχαιότητα. Τόση ήταν η ομορφιά
της που οι Θεοί την ζήλεψαν. Και της χάρισαν ένα υπέρ κομψό κουτί. Την προειδοποίησαν
όμως να μη το ανοίξει. Η Πανδώρα όμως ήταν θνητή και φυσικά ευάλωτη και όπως όλοι μας
περίεργη. Δεν άντεξε στον πειρασμό και νικημένη από την περιέργειά της άνοιξε το κουτί.
Και τότε ελευθερώθηκαν στον κόσμο όλα τα κακά. Λιμοί, αρρώστιες, τρέλα, θλίψη, δυστυχία,
πλάνη, αυταπάτες, ψέματα, μίση.
Πανικόβλητη η δόλια η Πανδώρα έκλεισε το κουτί. Πρόλαβε να κρατήσει το μοναδικό
αντίδοτο που μπορούσε να κάνει την ζωή υποφερτή.
Την ελπίδα.
Ακόμα κι αυτήν την ελπίδα την διαστρεβλώνουν σήμερα. Ίσως την δώρισαν στον άνθρωπο
οι ισχυροί ώστε να συνεχίσουν να μείνουν ισχυροί, αφού η ελπίδα θα κάνει τους ανθρώπους
υπομονετικούς και δεν θα αμφισβητούν την εξουσία και τη δύναμη των ισχυρών.
Από την άλλη το να ελπίζει κανείς του δίνει δύναμη και δεν κάμπτεται από τα άγχη, διώχνει
την ηττοπάθεια, δεν νικιέται από την κατάθλιψη μπροστά στις δυσκολίες και τα εμπόδια.
Γι’ αυτό η ελπίδα είναι καλώς ή κακώς το στοιχείο εκείνο που δίνει αισιοδοξία και ανάσα
ζωής.
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Από την ποιητική συλλογή,
του συναδέλφου Καρυοφίλη Γιαννόπουλου – Καλαμάτα
Ψυχές σκλαβωμένες στο ζυγό
του μάταιου μόχθου και της χαμένης ελπίδας.
Μορφές καρτερικές στο σκοτάδι, σαν άυλες εικόνες αγίων
υψώνονται στον ουρανό και λούζονται στο φως της αλήθειας,
μεσ’ της θείας ανάστασης το μυρωμένο βράδυ.
Μάτια κατακόκκινα από το καυτό αίμα
του πόνου του ανείπωτου, μάτια θολά και σιωπηλά,
κραυγή η σιωπή τους!
Λάμπουν και ακτινοβολούν της φύσης το μυστήριο,
μεσ’ της θείας ανάστασης το μυρωμένο βράδυ.
Χείλη ξερά και πικραμένα από το χέρι της δυστυχίας
με το πικρό μελάνι της ζωγραφισμένα,
χείλη που δεν γελούν ποτέ.
Αθάνατο πίνουν νερό και ψάλλουν «αλληλούια»,
μεσ’ της θείας ανάστασης το μυρωμένο βράδυ.

Καλαμάτα, Απρίλιος 1990
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Τάχα γιατί;
Του συναδέλφου Ανδρέα Ρήγα – Θεσσαλονίκη
Η νύκτα σιωπά
τ’ αστέρια ψηλά βλέπουν
βλέπουν τη γη κι όλο χάνονται
τάχα γιατί;
Ο πόλεμος μαίνεται
ο κόσμος πεθαίνει
η ζωή γίνεται σύντομη
ο θάνατος ένα τίποτα.
Φίλε μου, άκου τις σφαίρες
πλησιάζουν έρχονται σε μάς
σ’ όλο τον κόσμο κτυπάει τ’ ατσάλι
κι όλο ο μεγάλος νικά.
Βλέπουν τ’ αστέρια τη γη κι όλο χάνονται
αλήθεια τάχα γιατί,
μήπως τον πόλεμο βλέπουν
τ’ άγριο τ’ αδελφοσκότωμα βλέπουν
πέφτουν χάνονται.
Λεμεσός 1968
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ΣΙΩΠΗ ΗΧΗΡΗ…
Του συνάδελφου Σπύρου Ν. Μουσούρη, από το βιβλίο του «ΣΙΩΠΗ ΗΧΗΡΗ».
Πόσο ο ήχος της σιωπής με φοβίζει,
που τόσα στον τόπο χαλκεύει δεινά,
μία σκέψη μες στο μυαλό μου γυρίζει,
μην τάχα οδεύουμε στο «πουθενά...
Πόσο ο ήχος της σιωπής με συνθλίβει,
και είναι, στ’ αλήθεια, σιωπή ηχηρή,
ένα τεφτέρι παίρνω λευκό και μολύβι,
για τη μορφή της να γράψω την ζοφερή…
Πόσο ο ήχος της σιωπής μ’ ερεθίζει,
που φτάνει στ’ αυτιά μου σαν να ’ναι κραυγή,
τον δύσμοιρο τόπο κανείς δεν στηρίζει,
καθεύδουν ακόμα κι οι δήθεν ταγοί…
Πόσο ο ήχος της σιωπής με φοβίζει,
για τις αξίες μας κανείς δεν μιλά,
ενώ η πατρίς γοερά ολολύζει,
γιατί στο έρεβος γοργά κατρακυλά…
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Μην είσαι Μάγισσα
Του συναδέλφου Γεωργίου Στρούζα – Ζάκυνθος
Μην είσαι Μάγισσα
και πήρες το μυαλό μου
γιατί αλλιώτικο
νοιώθω τον εαυτό μου.
Κάθε στιγμή σε σκέπτομαι
χάνω τα λογικά μου
κάθε στιγμή σ’ αναζητώ
πονάει η καρδιά μου.
Πολλές φορές με πόνεσε
η συμπεριφορά σου
κι όμως παρηγοριά
ζητώ στην αγκαλιά σου.
Μην είσαι μάγισσα
μην είσαι καρδιοκλέφτρα
που την καρδιά μου έκλεψες
και μου ζητάς και ρέστα;
Δεν ξέρω πώς το έκανες
να γίνω άνθρωπός σου
και δεν μπορώ ν’ αντισταθώ
στο θέλω το δικό σου.
Ό,τι κι αν μούκανες
εγώ θα συγχωρήσω
και στην καρδιά μου θα ‘θελα
εσένανε να κλείσω.
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ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟ
Του συνάδελφου Δημήτρη Κωσταρά
Την ώρα που γεννήθηκες, που ‘ρθες σ’ αυτή την πλάση,
Και πριν ακόμα η μοίρα σου προλάβει να σ’ αγιάσει
Κράτησες μες τα χέρια σου εν’ ακριβό μπριλάντι
Δώρο τρανό, βασιλικό, αληθινό διαμάντι
Χάρισμα αλήθεια θεϊκό, είναι το τάλαντό σου
Ακοίμητός σου σύντροφος, μέχρι το θάνατό σου.
Αυτό λοιπόν το τάλαντο κοίτα μην το πετάξεις
Καλύτερα απ’ τα μάτια σου πρέπει να το φυλάξεις
Γιατί ‘ναι ιδιαίτερο, ξεχωριστό για σένα,
Κάτι που δεν χαρίζεται ποτέ και σε κανένα.
Ετούτο ‘δω το χάρισμα καλά να το προσέχεις
Όσο η ανάσα σου κρατά και όσο το κατέχεις
Να μην το χώσεις μες’ τη γη, στο βούρκο μην σου πέσει
Στις λάσπες να μην κυλιστεί, κουρέλια μη φορέσει.
Γιατί θα ‘ρθει κάποια στιγμή και θα σου το γυρέψει
Σ’ εκείνον που στο χάρισε, πρέπει να επιστρέψει.
Πρέπει λοιπόν να ‘ναι αγνό, καθάριο σαν διαμάντι
Όπως όταν σου το ‘δωσε, που έλαμπε σαν μπριλάντι.
Να μην το σκιάζει τίποτα, ρύπος να μην στεριώνει
Στη καθαρή την όψη του και η λάμψη του θαμπώνει
Μα ποιό ειν’ αυτό το τάλαντο που τόσο μου παινεύεις;
Εγώ δε βλέπω τίποτα, μήπως με κοροϊδεύεις;
Τι ειν’ αυτό το ακριβό δώρο που λες πως έχω;
Στα χέρια μου πως το κρατώ, θα σκάσω δεν αντέχω.
Πες μου δυο λόγια, με κρατάς πολύ σε αγωνία
Μου ‘χει κολλήσει το μυαλό μ’ αυτή τη θεωρία.
Ψυχή το λεν το τάλαντο, το δώρο το μεγάλο
Ξεχωριστό σε σένανε, όπως σε κάθε άλλο
Πλάσμα που ο Πλάστης όρισε στον κόσμο αυτόν να ζήσει
και που σε ‘Κείνον το γυρνά, ο κύκλος του σαν κλείσει.
Πάτρα, Απρίλιος 2015
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ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ
Του συναδέλφου ΓΙΑΝΝΗ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ
Μάνα,
Από τότε που θυμάμαι,
-κι είναι η θύμηση νωπήσ’ έβλεπα πάντα βιαστική.
Μαζί με την πούλια την αυγή,
ήσουνα πάντοτε ορθή,
για τις δουλειές της μέρας.
Όλα τα πρόφταινες εσύ.
Εμάτωνες για τις δουλειές,
χωρίς πόνο, χωρίς βαρυγκωμιές.
Τα χάδια και τις αγκαλιές
δεν τις γεύτηκα ποτέ
γιατί δεν είχες χρόνο
απ’ τις δουλειές.
Μα το βλέμμα σου κρυφά
ερχόταν προς εμένα
γινόταν χάδι κι αγκαλιά
μιας στοργικής μητέρας.
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-Προφητικά σκίτσα του αείμνηστου συναδέλφου Μάριου Ζαμπίκου.

Όμορφο ηλιοβασίλεμα στην Μηλίνα του Νότιου Πηλίου, Μαγνησίας
Φωτογραφία της συναδέλφου Ελένης Ντότσιου-Βόλος

Άποψη της Μύρινας από το Κάστρο
Φωτογραφία του επαγγελματία φωτογράφου από την Λήμνο,
Ιωάννη Γκαλιούρη

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ – ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ
«Σαντορίνη και αυλητρίδα» - 1986 και «Ευτυχισμένα παιδιά» - 1995
Του καταξιωμένου ζωγράφου Πέτρου Ζουμπουλάκη

