διαδρ μές
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Η παγωμένη λίμνη Κερκίνη.
Της συναδέλφου Μαρίας Αργυροπούλου.
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Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι «διαδρομές»!
Πριν από κάμποσο καιρό οι «διαδρομές» ισχυρίζονται μ’ ανθρώπινη λαλιά πως στον ξύπνιο
τους εμφανίστηκαν νεράιδες παλιού παραμυθιού για να τις ταΐσουν μελοπάστελα. Και μονομιάς
αρχίζουν οι «διαδρομές να παίρνουν τη μορφή μιας λεμονοπορτοκαλίτσας προκειμένου να
ριζώσει, ν’ ανθίσει, να αξιωθεί, να καρπίσει ελπίδες που μοιάζουν στο βλέμμα τ’ ουρανού. Ορίστε,
λοιπόν, μια χιλιοζηλεμένη λεμονοπορτοκαλίτσα που δεν υπάρχει άλλη όμοιά της στον τραπεζικό
χώρο, αφού ευδοκιμεί μονάχα στο γόνιμο έδαφος της έγνοιας των συνταξιούχων συναδέλφων
της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας.
Οι δυνάμεις, η φαντασία, η παιδεία, η κουλτούρα, η δημιουργία, η πολιτιστική ευαισθησία, ήταν
τα στοιχεία που ναρκωμένα μέσα στις ψυχές εκατοντάδων συναδέλφων περίμεναν. Το ξύπνημα
ήρθε με τις «διαδρομές». Το έναυσμα δόθηκε. Από τεύχος σε τεύχος όλο και περισσότεροι
συνάδελφοι πλαισιώνουν με τις εργασίες τους τις στήλες του περιοδικού μας, που αισίως έφθασε
στο 5ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας τις 84 σελίδες.
Η Πολιτιστική Επιτροπή του Συλλόγου μας, ευχαριστεί θερμά όλες και όλους τους συναδέλφους,
τους ανώνυμους και επώνυμους φίλους, τους Συλλόγους, την Συνομοσπονδία μας, τον Τραπεζικό
Τύπο και τους φορείς του Πολιτισμού, για τις ευχές και τα συγχαρητήριά τους.
Οι συντελεστές της πολιτιστικής μας έκδοσης με την ολόπλευρη συνδρομή συναδέλφων και
φίλων, υπόσχονται ότι οι «διαδρομές» μας θα είναι πάντα όμορφες και ανοδικές!
Η Πολιτιστική Επιτροπή του ΣΣΙΛΤΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

«Γενίτσαροι και Μπούλες», το έθιμο της αποκριάς στη Νάουσα Ημαθίας.
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Το έθιμο Γενίτσαροι και
Μπούλες στη Νάουσα
Επιμέλεια του συναδέλφου Νίκου Μπουζίνη-Βέροια Ημαθίας

Ένα από τα χαρακτηριστικά
στοιχεία στην παράδοση της
Ελλάδας, είναι η ποικιλία
δρώμενων, ιδιαιτέρα κατά
την περίοδο της αποκριάς.
Ένα από τα εξέχοντα είναι
οι «Γενίτσαροι και
Μπούλες» που γίνεται στη
Νάουσα Ημαθίας
την περίοδο της αποκριάς.

Το έθιμο και η επανάσταση του 1821

Η

συμμετοχή των Ναουσαίων στην επανάσταση του 1821 εξοργίζει τον Σουλτάνο που τον
Απρίλιο του 1822 στέλνει στρατεύματα και καταστρέφει την πόλη καίγοντάς την ολοσχερώς.
Όταν ο Σουλτάνος, παραβιάζοντας τα ιδιαίτερα
προνόμια της πόλης, έστειλε τον σιλιχτάρη των
ανακτόρων Αχμέτ Τσελεμπή, για να κάνει το πρώτο παιδομάζωμα, οι Ναουσαίοι όχι μόνο δεν παρέδωσαν παιδιά, αλλά σκότωσαν και τον απεσταλμένο. Ήταν τότε μέρες Αποκριάς. Το γεγονός αυτό
ήταν αφορμή, ώστε πολλοί Ναουσαίοι να βγουν
κλέφτες στο Βέρμιο, υπό την αρχηγία του φημισμένου κλεφταρματωλού καπετάν Ζήση Καραδήμου. Ο απόηχος της τρομερής καταστολής του
κινήματος του Καραδήμου ανάγκασε τους νέους
της πόλης την επόμενη Αποκριά, να φορέσουν
την αρματωλική τους φορεσιά με περίσκεψη. Με
τον “πρόσωπο”, τα ασημικά που σχηματίζουν έναν
τέλειο θώρακα, τις μακριές τους πάλες και όλα
τα εξαρτήματα τριγυρνούσαν, μεταμφιεσμένοι σε
Γενίτσαρους, στα όρια της πόλης από γειτονιά σε
γειτονιά. Από τότε το έθιμο των Γενίτσαρων συνεχίζεται αδιάλειπτα σε όλη τη διάρκεια του 19ου
και του 20ου αιώνα με εξαίρεση την περίοδο των
πολέμων.

Το δρώμενο σήμερα

Το δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ημέρες της
αποκριάς στη Νάουσα, αποτελώντας ένα από χαρακτηριστικότερα λαογραφικά στοιχεία της περιοχής και χαίρει μεγάλης συμμετοχής των κατοίκων.
Τα βασικά στοιχεία του εθίμου είναι: Η θιασική και πειθαρχημένη συγκρότηση ομάδας, που
προϋποθέτει την αυστηρή αποδοχή ορισμένων
κανόνων για συμμετοχή σ’ αυτήν.
Η τυποποιημένη σύμφωνα με την παράδοση
μεταμφίεση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε μέλους. Η αυστηρή τήρηση των βασικών κανόνων
τέλεσης του εθίμου, όπως το φύλο των τελεστών
(μόνο άνδρες), το χορευτικό και μουσικό ρεπερτόριο, τα μουσικά όργανα, πάνω στα οποία θα
στηριχθεί ο χορός του θιάσου, το δρομολόγιο που
θα ακολουθηθεί κ.ά.

Το Οργανωμένο θέαμα

Οι τελεστές ήταν και είναι πάντα νέοι άνδρες.
Ο αριθμός τους τα παλαιότερα χρόνια φαίνεται να
ήταν από έξι μέχρι δώδεκα, ενώ σήμερα μπορεί
να συμμετέχουν και περισσότεροι. Στο θίασο (το
μπουλούκι, όπως το ονομάζουν οι Ναουσαίοι)
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Γιανίτσαρος, φορεσιά.

από παλαιά έπαιρναν μέρος και μικρά αγόρια που
όμως δεν ήταν ποτέ πολλά σε αντίθεση με σήμερα
που υπάρχει πληθώρα μικρών αγοριών.

Η φορεσιά

Η τελετουργική μεταμφίεση αυτού που θα γίνει
Γιανίτσαρος γίνεται με αυστηρούς κανόνες που
ακολουθούνται πιστά από αυτούς που συμμετέχουν στο δρώμενο.
Τα ρούχα της φορεσιάς του Γιανίτσαρου είναι:
Η κοντέλα, ένα είδος φαρδομάνικου πουκάμισου. Η φουστανέλα που είναι το βασικότερο κομμάτι της φορεσιάς και φτάνει μια πιθαμή περίπου
πάνω από το γόνατο. Έχει 250 ως 400 λαγκιόλια
(πιέτες). Το πισλί, βελούδινο γιλέκο.
Το μοραΐτικο ζωνάρι που έχουν στη μέση και είναι στολισμένο με άσπρες και λιλά λόντρες (ρίγες).
Το σελιάχι, φτιαγμένο από πολλά στρώματα κεντημένου πετσιού και το χρησιμοποιούν σαν πορτοφόλι ή θήκη για καλαμάρι, κουμπούρι, παπόνια
(μαχαίρια).
Στα πόδια φορούν τις μπέτσφες, είδος μάλλινης
κάλτσας και τις βοδέτες, υφασμάτινες ταινίες που
συγκρατούν τις κάλτσες.
Στα πέλματα έχουν τα τσαρούχια που κατασκευ-

άζονται από δέρμα και καταλήγουν σε πυκνή μαύρη φούντα.
Ένα σημαντικό εξάρτημα της φορεσιάς, είναι το
ταράμπουλο ένα ζωνάρι φτιαγμένο από καθαρό
μετάξι σε ύφανση αδίμιτη και σχέδιο ανατολίτικο.
Το μάκρος του είναι σχεδόν 3,60 μέτρα και το φάρδος του 0,90 μέτρα. Το ταράμπουλο χρησιμοποιούνταν ως σάβανο για τον νεκρό Γιανίτσαρο την
περίοδο της τουρκοκρατίας.
Τα ασημικά περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία
από κοσμήματα. Στο θώρακα έχουμε τα ρούπια
17ου, 18ου και 19ου αιώνα, το μπαϊρι ή γκιορντάνι
στο λαιμό, χαϊμαλιά σε διάφορα σχέδια, που όλα
στο εσωτερικό τους περιέχουν τίμιο ξύλο.
Η πλάτη του Γιανίτσαρου στολίζεται με το πλουσιότερο κόσμημα της φορεσιάς, το κιουστέκι. Το
σημαντικότερο στοιχείο της φορεσιάς του Γιανίτσαρου, είναι ο πρόσωπος.
Κατασκευάζεται από χονδρό πανί, πάνω στο
οποίο μπαίνει γύψος και από τη μεριά του αλείφεται με γνήσιο κερί, ώστε να κρατά δροσιά σ’ αυτόν
που το φορά όλη μέρα.
Το μουστάκι στον πρόσωπο γίνεται από αλογότριχα και κατράμι, ενώ η σύνθεση των χρωμάτων
έχει ως βάση το αυγό της κότας.
Τα μάτια και το στόμα είναι τόσο μικρά που μετά
βίας βλέπει ο Γιανίτσαρος και η Μπούλα. Ο πρόσωπος βάφεται άσπρος και τα μάγουλα με λίγο
κόκκινο χρώμα. Το λευκό συμβολίζει τη νέκρωση της φύσης και το κόκκινο το ζωντάνεμα που
δεν θα αργήσει να έρθει. Το κίτρινο βαράκι μπήκε
πρώτα στη Μπούλα σαν αυτό της ανατολίτισσας
νύφης και αργότερα και στο πρόσωπο του Γιανίτσαρου για ομορφιά, αλλά και για να συμβολίζει ότι
η σκλαβιά πεθαίνει.
Σίγουρο είναι ότι παρόμοια χρώματα χρησιμοποιήθηκαν σε αρχαία προσωπεία με την ίδια περίπου τεχνική.
Η Μπούλα είναι άντρας ντυμένος γυναίκα με
φαρδύ φουστάνι του τύπου της ναουσαίικης γυναικείας φορεσιάς χωρίς σιδερωμένες πιέτες. Φοράει σαλταμάρκα, τραχηλιές, φλουριά, ζώστρα με
κρόσσια, κολλάνια. Στο κεφάλι έχει λουλούδια από
τα οποία ξεκινούν τούλια και κορδέλες. Ο πρόσωπος διαφέρει από εκείνον του Γιανίτσαρου και έχει
τη γυναικεία μορφή.
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Η τέλεση του εθίμου

Η συγκρότηση της ομάδας που θα βγει στο έθιμο αρχίζει βέβαια πολύ πριν από την Αποκριά.
Το ενδιαφέρον της παρέας που θα μεταμφιεσθεί
είναι να καθορίσει ποιος θα είναι ο αρχηγός, να
βρεθούν και να εξασφαλισθούν τα όργανα που θα
παίξουν και αμέσως μετά να βρεθούν οι φορεσιές
και κυρίως τ’ ασήμια, που τα παλιότερα χρόνια δεν
τα είχαν όλοι.
Το πρώτο ντύσιμο των τελεστών άρχιζε την παραμονή της Κυριακής της Απόκρεω. Παλαιότερα
άρχιζαν αρκετά νωρίς από το Σάββατο το βράδυ,
γιατί όλα τα ασήμια ραβόταν επάνω στα ρούχα
του Γιανίτσαρου, για να είναι γερά και να αντέξουν
στους χορούς που δύο μέρες στη συνέχεια θα
έκανε. Σήμερα όμως το ντύσιμο αρχίζει νωρίς την
Κυριακή της Απόκρεω, γιατί ο μεγάλος όγκος των
ασημιών είναι ήδη έτοιμος, ραμμένος πάνω σε ένα
ειδικά για την περίσταση κατασκευασμένο γιλέκο.
Παρά ταύτα, η προετοιμασία του νεαρού άνδρα
λαμβάνει τελετουργικό χαρακτήρα. Είναι ακριβώς
το ίδιο με το ντύσιμο ενός γαμπρού. Καμιά διαφορά δεν υπάρχει στην τελετουργία του ντυσίματος
της Μπούλας. Τελευταίος θα φορεθεί ο πρόσωπος
με το ταράμπουλο.
Τα όργανα, οι ζουρνατζήδες, θα κινήσουν πρωί
πρωί για να μάσουν (να συγκεντρώσουν) το μπουλούκι παίζοντας μια ελεύθερου τύπου μελωδία
(ζαλιστός) καθ’ όλη τη διάρκεια του μαζέματος. Το
δρομολόγιο έχει συμφωνηθεί από την προηγουμένη.
Με ειδική για την περίσταση μελωδία, που δεν
χορεύεται, θα φθάσουν στο σπίτι του κάθε μεταμφιεσμένου με πρόσωπο άνδρα. Εκείνος συνήθως,
με το άκουσμα των οργάνων, θα βγει στο παράθυρο. Από εκεί θα χαιρετίσει το μπουλούκι που
έρχεται να τον πάρει. Με χαρακτηριστικά τινάγματα του κορμιού, θα κάμει τα πολλά νομίσματα του
στήθους του να ηχήσουν.
Το μπουλούκι με τη σειρά του θα απαντήσει τον
χαιρετισμό με τις ίδιες κινήσεις. Αμέσως μετά «θα
πάρει χέρι τους δικούς του», δηλαδή τους αποχαιρετά με τον ειδικό τρόπο που έχουν οι Γιανίτσαροι
να χαιρετούν: πηδούν στα πόδια τους και ταυτόχρονα κάνουν τα νομίσματα του στήθους τους να
κτυπούν. Στην εξώπορτα θα κάμει τρεις φορές το
σταυρό του, «θα πάρει χέρι» αυτούς που ήρθαν να

τον πάρουν και αμέσως θα ενταχθεί σαν ισότιμο
μέλος στο μπουλούκι, θα ζευγαρώσει με κάποιον
άλλο και έτσι με απόλυτη τάξη και συντεταγμένοι
δύο-δύο θα κινήσουν για τον επόμενο Γιανίτσαρο.
Η Μπούλα ετοιμάζεται κι αυτή τελετουργικά από
την οικογένεια του άνδρα που θα την υποδυθεί. Η
Μπούλα πριν αναχωρήσει, θα φιλήσει το χέρι των
δικών της, όπως επίσης και αυτών που ήρθαν να
την πάρουν και από εδώ θα αρχίσει να μαζεύει τα
χρήματα που της δίδουν οι θεατές φίλοι. Η συνήθεια αυτή λειτουργούσε σαν έρανος για τις περιόδους των αγώνων, «για να γίνουν μπαρουτόβολα
και ζαϊρέδες γι’ αυτούς που βρίσκονται στο βουνό
και πολεμούν για τη λευτεριά του Γένους. Για τους
ανυπότακτους κλέφτες Νιαουστιανούς και αργότερα για τους Μακεδονομάχους».
Αφού η Μπούλα φιλήσει τα χέρια των παρευρισκόμενων, θα τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο «προστάτες» Γιανίτσαρους. Αυτοί θα την κρατήσουν
από τα χέρια και σχηματίζοντας μια τριάδα θα ενταχθούν περίπου στη μέση του μπουλουκιού. Στην
πομπή που έχει σχηματιστεί προηγούνται τα πιο
μικρά αγόρια που δεν φορούν πρόσωπο και ακολουθούν τα μεγαλύτερα. Μετά τοποθετούνται οι
νεότεροι Γιανίτσαροι, στη μέση περίπου αυτοί που
κρατούν τη Μπούλα και τελευταίοι οι παλαιότεροι
και πιο έμπειροι και ο αρχηγός του μπουλουκιού.
Δίπλα τους οι οργανοπαίκτες, για να παίρνουν
εντολές. Η πομπή προχωράει αργά με τελικό προορισμό την πλατεία του Δημαρχείου όπου ο αρχηγός θα πάρει την άδεια από τον δήμαρχο για την
έναρξη του εθίμου και το μπουλούκι θα αρχίσει
τη χορευτική του πορεία μέσα στους δρόμους της
Νάουσας.
Αμέσως μετά αρχίζουν οι πατινάδες με τη μελωδία «Κάτω στη Ρόιδο», από το γνωστό και σε
άλλα μέρη τραγούδι «Κάτω στη Ρόιδο, στη Ροϊδοπούλα, Τούρκος αγάπησε μια Ρωμιοπούλα». Ακολουθεί ο Θούριος του Ρήγα «Ως πότε παλικάρια θα
ζούμι στα στενά, μονάχοι σα λιοντάρια στις ράχες
στα βουνά» και βέβαια βγαίνουν οι πάλες από τα
θηκάρια τους. Στη συνέχεια στην πλατεία του Δημαρχείου, πριν ξεκινήσουν για τη μεγάλη πορεία,
θα χορευτεί ο χορός Παπαδιά με πρωτοσυρτή τον
αρχηγό του μπουλουκιού.
Ακόμα, μια Μπούλα θα σύρει τη Μακρινίτσα και
θα ακολουθήσει ο Νιζάμικος, ίσως ο πιο ζωηρός
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Νύφη Μπούλα, Νάουσα.

από τους ομαδικούς χορούς του ρεπερτορίου της
ημέρας. Ανάλογα με το χρόνο που έχει το κάθε
μπουλούκι μπορεί να χορέψει ένα ή δύο χορούς
ακόμα. Αμέσως μετά αρχίζει το καθορισμένο δρομολόγιο το οποίο θα καταλήξει στο μαχαλά (συνοικία) Αλώνια, όπου θα βγάλουν τις μάσκες. Επίσης η
προφορική παράδοση καθορίζει και τις πατινάδες
από μαχαλά σε μαχαλά, σε αντίθεση με τους χορούς που θα χορέψουν στις πλατείες κατ’ επιθυμία
των πρωτοχορευτών.

Οι μουσικοί

Σημαντικό ρόλο στην τέλεση του εθίμου, κατέχουν οι οργανοπαίχτες. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι αποκλειστικά ο ζουρνάς και το
νταούλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερα στη
Νάουσα οι ζουρνάδες ακούγονταν μόνο την περίοδο της αποκριάς ενώ τον υπόλοιπο χρόνο στα
γλέντια και τους γάμους χρησιμοποιούνταν λύρες, ταμπουράδες, βιολιά, γκάιντες και χάλκινα

πνευστά. Με την αναβίωση του εθίμου μετά τον
Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ο ζουρνάς άρχισε να έχει
εξέχουσα θέση στη διασκέδαση και τις εκδηλώσεις των Ναουσαίων. Οι λαϊκοί οργανοπαίχτες της
Νάουσας σχημάτιζαν τις λεγόμενες «κομπανίες»
και έπαιζαν και στ’ άλλα χωριά του Ν. Ημαθίας και
Ν. Πέλλης. Ωστόσο ο ζουρνατζής που έχει ξεχωρίσει τόσο για την πολύχρονη πορεία του όσο και
για την συμβολή του στην αναβίωση, την διάσωση
αλλά και την εξέλιξη του εθίμου, είναι ο Βαγγέλης
Ψαθάς.
Η δεξιοτεχνία του, το ιδιαίτερο χάρισμα τόσο στο
να ερμηνεύει τους σκοπούς, όσο και να τιθασεύει
τον άγριο ήχο του ζουρνά, αλλά και η αγάπη και η
αφοσίωσή του για την παραδοσιακή μουσική της
Νάουσας, είναι κάποια απ’ τα χαρακτηριστικά που
τον κάνουν να είναι σήμερα ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους αυτής της παράδοσης με
πενηντάχρονη συνεχή παρουσία στα δρώμενα της
πόλης και με πολλές τιμητικές διακρίσεις εντός και
εκτός Ελλάδας.
– Το παραπάνω άρθρο είναι απόσπασμα της πτυχιακής
εργασίας του Δημήτρη Αβραμίδη με θέμα “Το έθιμο Γενίτσαροι και Μπούλες στη Νάουσα”.

9

Αμπελάκια

Ένας τόπος ξεχωριστός

Της συναδέλφου Κοραλίας Παπαναστασίου-Ζιώγα, Λάρισα

Τα Αμπελάκια είναι χωριό χτισμένο στις υπώρειες του
Κισσάβου, πάνω από τα Τέμπη, σε μία τοποθεσία μαγευτική,
χωμένο κυριολεκτικά μέσα στο πράσινο.

<

Χιονισμένα
Αμπελάκια.

Ε

ρχόμενος από Λάρισα, αν αφήσεις τον Πηνειό
να κυλά τα κρύα νερά του προς τα βάθη της
κοιλάδας των Τεμπών κι ανηφορίσεις το δρόμο
με τα καγκιόλια, σε μισή ώρα με τα πόδια από το
χωριό Τέμπη αντικρίζεις τα ιστορικά Αμπελάκια,
κτισμένα αμφιθεατρικά σε ύψος 500 μέτρα πάνω
από τον Πηνειό, απέναντι από τον Όλυμπο και
όπως γράφουν παλιοί ιστορικοί «Η χώρα είναι ξακουστή και πλούσια για τα εξαίρετα άλικα νήματα
όπου βάφονται εις αυτήν, και δια το εμπόριο όπου
κάμνουν με αυτά εις όλη τη Γερμανία».
Αναφέρονται στην 1η τουρκική απογραφή που
πραγματοποιήθηκε στη διετία 1454-1455.
Ήταν ελεύθερη κοινότητα, την οποία στήριζε ο
θεσμός των προνομίων που έδωσε στα Αμπελάκια
τη δυνατότητα βιοτεχνικής παραγωγής νημάτων
και τους οδήγησε στη σύσταση του Συνεταιρισμού
το 1778, ο οποίος συγχώνευσε τις επί μέρους «Συντροφιές».

Έτσι τα Θεσσαλικά Αμπελάκια έγιναν το πρώτο
παγκόσμιο πρότυπο του συνεργατισμού σε καιρούς χαλεπούς και γι’ αυτήν ακόμη την ύπαρξη
του Ελληνισμού.
Ιδρύθηκε και λειτούργησε στο χωριό, το 1749, η
Ελληνική Σχολή, το περίφημο «Ελληνομουσείο».
Δίδαξαν σ’ αυτό μεγάλοι δάσκαλοι του γένους,
όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Γρηγόριος Κωσταντάς και ο Κωσταντίνος Κούμας. Από το 1879
ως το 1938 λειτούργησε στα Αμπελάκια η Μανιάρειος Σχολή της οποίας και σώζεται ως σήμερα
ένα μέρος των βιβλίων της παλιάς Βιβλιοθήκης.
Βοηθούν οικονομικά τον Άνθιμο Γαζή να εκδώσει το «Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης» και
οργανώνουν κατά θεάρεστο τρόπο την κοινωνική
πρόνοια.
Πιστεύοντας οι νεώτεροι Αμπελακιώτες ότι η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι επιβεβλημένος χρέος τους και ότι η άσχημη κατάσταση
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Το
Αρχοντικό
του Γεωργίου Σβάρτς
από βορειοδυτικά.

στο χωριό και στα αρχοντικά ιδιαίτερα, είναι ακόμα
αναστρέψιμη, συγκρότησαν το χειμώνα του 1991,
λαογραφική ομάδα υπό την αιγίδα του καθηγητή
Ανδρέα Τσεργά, με σκοπό τη συλλογή, τη συντήρηση και διατήρηση εργαλείων και κάθε είδους
σκευών που θα καταδεικνύουν τον παραδοσιακό
τρόπο γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, τον
τρόπο δουλειάς στο σπίτι και στα εργαστήρια, όπου
έτριβαν το φυτό ριζάρι και έβαφαν τα νήματα.
Αυτή η προσπάθεια καρποφόρησε το 1994, όταν
στο κτίριο της ΚΥΔΕΠ έγινε η 1η έκθεση λαογραφικού υλικού. Το όνειρο και η ελπίδα ίδρυσης
επίσημου μουσείου άρχισε να λαμβάνει σάρκα και
οστά, όταν η λαογραφική ομάδα συγκροτήθηκε
το 1997, σε ξεχωριστό σύλλογο με την επωνυμία
«Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αμπελακίων» και με πρώτο Πρόεδρο τον φιλόλογο Ανδρέα Τσεργά.
Οι προσπάθειες απέδωσαν. Το Μουσείο ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε πανηγυρικά στις 14
Οκτωβρίου του 2001 από τον τότε Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.

Το αρχοντικό του Σβαρτς

Είναι το μεγαλοπρεπέστερο και καλύτερα διατηρημένο αρχοντικό των Αμπελακίων και ίσως το
πλουσιότερο μνημείο της παραδοσιακής αστικής
αρχιτεκτονικής στη χώρα μας.
Ο Γεώργιος Μαύρος γεννήθηκε στα Αμπελάκια
το 1738 από πατέρα μεγαλέμπορο. Ήταν άνθρωπος και με μεγάλες ικανότητες, που κάποια στιγμή
υιοθέτησε το επίθετο SWARTZ (Μαύρος), για να
έχει ευχερέστερες προσβάσεις στις συναλλαγές
του με το εξωτερικό και ιδιαίτερα την Αυστρία.

Μετά από μια θυελλώδη επιχειρηματική σταδιοδρομία, γεμάτη πλούτη και δόξα, είχε τέλος τραγικό. Πέθανε το 1818, φτωχός και ξεχασμένος σε
ηλικία 80 ετών, σε μια φυλακή της Βιέννης όπου
ήταν κλεισμένος από το 1812 για χρέη.
Ο Σβάρτς υπήρξε η πρωταγωνιστική μορφή της
«Κοινής Συντροφιάς και Αδελφότητας των Αμπελακίων», αφού με δική του κυρίως πρωτοβουλία
έγινε δυνατή η ίδρυση του περίφημου και πρωτοποριακού για την εποχή του «Συνεταιρισμού». Ο
ίδιος ο Σβάρτς υπήρξε «Διοικητής και Επιστάτης»
του Συνεταιρισμού σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Και εδώ όμως η μοίρα του υπήρξε
αντιφατική.
Ενώ ευτύχησε να ζήσει μέρες δύναμης και ακμής, γεύθηκε παράλληλα την πίκρα της διάλυσης
και παρακμής, που συμπαρέσυρε στην αφάνεια
και την ίδια την πατρίδα του.

Περπατώντας στα Αμπελάκια

Αμπελάκια όμως δεν είναι μόνον το Αρχοντικό
του Σβάρτς και η πλατεία. Είναι και πολλά άλλα
στοιχεία, εξαιρετικά σημαντικά, που είν’ αδύνατο
να τα γνωρίσει κανείς στις λεπτομέρειές τους, αν
δεν βγει να περπατήσει στα λιθόστρωτα καλντερίμια του χωριού. Κάποια απ’ αυτά τα καλντερίμια
είναι ανηφορικά και τόσο στενά, που μοιάζουν ν’
ασφυκτιούν ανάμεσα στους πανύψηλους πετρότοιχους. Όλη μέρα ζούνε στη σκιά, νιώθεις σαν να
μπαίνεις σε υπόγειο, με ψύχρα και υγρασία. Μόνο
σαν μεσουρανήσει ο ήλιος, καταδέχεται να τους
ρίξει μερικές ακτίνες. Αλλά πάλι είναι χορταριασμένα, σπάνια πατάει πάνω τους πόδι ανθρώπου,
ζώα δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα παραμελημένα,
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Το κτίριο πρέπει να ήταν ηλιόλουστο με εξαιρετική θέα προς τον Όλυμπο. Σήμερα μόνο ένα μικρό
τμήμα από την δυτική πτέρυγα παραμένει όρθιο,
είναι όμως αρκετό για να εκτιμήσουμε την περίτεχνη και ογκώδη πέτρινη κατασκευή.
Ένα από τα στοιχεία των Αμπελακίων είναι οι
βρύσες. 13 συνολικά διατηρούνται ακόμη. Οι περισσότερες εξακολουθούν να τρέχουν, πεντακάθαρο νερό, χειμώνα-καλοκαίρι.

<
Η παλιά Μανιάρειος Σχολή.

που λες και δεν οδηγούνε πουθενά, είναι τα πιο
όμορφα καλντερίμια, τα πιο απείραχτα στο πέρασμα του χρόνου. Είναι αυτά, που στις στρογγυλεμένες πέτρες τους διατηρούν την ιστορία, τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα του χωριού.
Υπάρχουν όμως κι άλλα καλντερίμια. Φαρδιά,
ηλιόλουστα, καλοσυντηρημένα, έστω και δύσκολα, περνάν ανάμεσά τους κι αυτοκίνητα. Οι κλίσεις
τους είναι ήπιες, δεν ιδρώνεις ούτε ξεφυσάς για να
τα ανέβεις. Λιγοστά είναι τα ερείπια γύρω τους, τα
σπίτια κατοικούνται, νοικοκυρές ποτίζουν τα λουλούδια τους, αλλάζουν μεταξύ τους κουβέντες
φιλικές.
Τα πρωινά η πλατεία ξαναγίνεται παζάρι, όπως
παλιά. Πραματευτές και γυρολόγοι, είδη σπιτιού
και προίκες, ψάρια και ζαρζαβάτια, όλοι εδώ καταλήγουν διαλαλώντας την πραμάτεια τους.
Στις ανηφοριές πάνω από την πλατεία βρίσκονται καλντερίμια και χωματένια μονοπάτια, σπίτια
παλιά αλλά και σύγχρονα με παραδοσιακή γραμμή,
ρέματα, βρύσες, γεφύρια και μεγάλες καρυδιές.
Πέντε ρέματα ξεκινούν από τον Κίσσαβο και αυλακώνουν την πλαγιά στα Αμπελάκια. Πολύ νερό
κατεβαίνει το χειμώνα και καταλήγει χαμηλά στην
κοίτη του Πηνειού. Μα το πιο εντυπωσιακό σ’ αυτή
τη γειτονιά είναι κάποια ερείπια, γιγάντια, επιβλητικά, προδίδουν αμέσως το μέγεθος του αρχικού
οικοδομήματος.
Αυτή ήταν η περίφημη «Μανιάρειος Σχολή» ή
μάλλον ό,τι έχει απομείνει απ’ αυτήν. Ιδρύθηκε το
1873 με κληροδότημα του μεγάλου Αμπελακιώτη
ευεργέτη Αδαμάντιου Μάνιαρη.
Στις μέρες της ακμής της, περί το 1882, έφτασαν
να φοιτούν στη Σχολή 300 μαθητές και μαθήτριες.

Η κοινή «συντροφιά» των Αμπελακίων…
Ο περίφημος «συνεταιρισμός»

Τα Αμπελάκια «ήταν η πατρίδα του πρώτου
Συνεταιρισμού στην Ελλάδα».
Δύο αιώνες πριν, γύρω στα 1800, τα Αμπελάκια
είχαν φθάσει στη μεγαλύτερη ακμή τους. Αριθμούσαν σχεδόν 6000 κατοίκους αποκλειστικά
Έλληνες (με την απογραφή του ’91, μόνον 470!).
Ανήκαν στα ορεινά εκείνα χωριά, που στα χρόνια
της τουρκοκρατίας είχαν το προνόμιο της αυτοδιοίκησης και ονομάζονταν «Ελευθεροχώρια».
Ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα εμφανίζονται
οι πρώτες «συντροφιές» ή «κομπανίες» δηλαδή
δύο ή περισσότεροι έμποροι, που ένωναν τα κεφάλαιά τους για να γίνουν ισχυρότεροι. Στα μέσα
του 18ου αιώνα αρχίζει στα Αμπελάκια η ανάπτυξη
της βιοτεχνικής παραγωγής και βαφής βαμβακερών νημάτων.
Από τις πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας μεταφέρετο το ακατέργαστο βαμβάκι, που
στην συνέχεια μετατρέπετο σε νήμα με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με το αδράχτι και τη ρόκα.
Στη συνέχεια ακολουθούσε η διαδικασία βαφής
του νήματος, που σ’ αυτήν κυρίως οφείλουν τη
φήμη τους τα Αμπελάκια. Ως πρώτες ύλες για την
βαφή χρησιμοποιούντο οι ρίζες του φυτού Ριζάρι
(Rubia tinctorum), που είναι αυτοφυές και φυτρώνει σε αφθονία στην Κοιλάδα των Τεμπών.
Πολύ γρήγορα η φήμη της ποιότητας των αμπελακιώτικων νημάτων ξεπέρασε τα όρια της περιοχής και το νήμα έγινε περιζήτητο τόσο στην
Οθωμανική αυτοκρατορία όσο και στις Ευρωπαϊκές αγορές. Η ζήτηση αυτή προκάλεσε την κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής. Έτσι κατά τα
τέλη του 18ου αιώνα λειτουργούσαν πάνω από 20
νηματοβαφεία, με ετήσια παραγωγή 2500 δεμάτια
νήματος των 100 κιλών. Όλες οι επί μέρους μι-
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κρές «συντροφιές» που μέχρι τότε λειτουργούσαν
κατάφεραν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να
συνενωθούν σε μια «Κοινή Συντροφιά», που συστήθηκε το έτος 1778. Δυστυχώς δεν βρέθηκε το
πρώτο αυτό συστατικό καταστατικό, διασώθηκε
όμως το καταστατικό του έτους 1780. Οι βασικοί
μέτοχοι που συγκροτούσαν την Κοινή Συντροφιά
ήταν πρώτα οι Κτηματίες, που συμμετείχαν με τα
χωράφια τους, όπου εκαλλιεργείτο η πρώτη ύλη,
το βαμβάκι. Ήταν μετά οι Κεφαλαιούχοι (έμποροι
και πραματευτάδες) που συμμετείχαν με τα κεφάλαιά τους. Κατόπιν ήταν οι Μάστοροι (τεχνίτες)
που συμμετείχαν τόσο με την τέχνη τους όσο και
με μερίδες (χρήματα). Τέλος ήταν οι Εργάτες και
Εργάτριες, που εργάζονταν με ημερομίσθιο και είχαν κάποιες επιπλέον κοινωνικές παροχές.
Η Κοινή Συντροφιά, παρά τις όποιες ανισότητές
της αναπτύχθηκε μ’ έναν καταπληκτικό ρυθμό
οικονομικής ανόδου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι
όταν ξεκίνησε, το αρχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε
100.000 φράγκα ενώ κατά την περίοδο της ακμής,
το 1810, είχε αυξηθεί σε 20.000.000 φράγκα!
Ήταν ένα αξιοθαύμαστο σύστημα διαχείρισης
που προέβλεπε τα πάντα. Τα μόνα στοιχεία που
δεν μπόρεσε να προβλέψει ήταν η μεταβολή των
διεθνών συγκυριών και η μεταβολή των ανθρώπινων χαρακτήρων. Τη χαριστική βολή έδωσαν
κάποιες αντίξοες συγκυρίες όπως η πτώχευση της

Πηγές - Κείμενα: -Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Αμπελακίων Λάρισας
-Ελληνικό Πανόραμα, τεύχος 15, έτος 1999
Φωτογραφίες: -Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
(Γ.Χ. Παπαναστασούλη- Αρχαιολόγος)
-Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Αμπελακίων
Λάρισας.

<

<
Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Αμπελακίων
Λάρισας.
Στεγάζεται στο παλιό διώροφο αρχοντικό «Μολά».

Τράπεζας της Βιέννης, στην οποία η Συντροφιά
είχε τις περισσότερες καταθέσεις της και επίσης ο
σκληρός διεθνής ανταγωνισμός από τα κατώτερης
ποιότητας αλλά φθηνότερα αγγλικά και γαλλικά
νήματα. Αρνητικοί παράγοντες ήταν επίσης η επιβολή βαρύτατης φορολογίας από τους τούρκους,
καθώς και οι καταχρήσεις κάποιων πρακτόρων
του εξωτερικού.
Έτσι έσβησε το λαμπρό επιχειρηματικό άστρο
που μεσουράνησε στον ουρανό των Αμπελακίων
και της Ευρώπης για 31 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μια
αξιοθαύμαστη κοινή δράση όχι μόνον του μεγάλου
κεφαλαίου αλλά και μιας ευρύτατης λαϊκής βάσης,
που παρά τον όποιο καπιταλιστικό της χαρακτήρα,
προήγαγε δυο αρχές, άγνωστες για την εποχή της
και σπάνιες ακόμη και σήμερα:
Την Αρχή της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την
Αρχή της Αναλογίας των Μελών.

Τμήμα της νότιας όψης του Αρχοντικού του Γεωργίου
Σβάρτς.
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Η Άμφισσα του χθες
και του σήμερα

<
Η πλατεία της Άμφισσας.

Της συναδέλφου Άννας Παρασκευοπούλου

Η Άμφισσα, πρωτεύουσα του νομού Φωκίδας, είναι χτισμένη στους
πρόποδες της Γκιώνας και ανατολικά του Παρνασσού.

Η

πόλη βρίσκεται στο βόρειο άκρο του πασίγνωστου Ελαιώνα της Άμφισσας, που αναφέρεται ως ο παλαιότερος και μεγαλύτερος στον
κόσμο, με περίπου 1 εκατ. ελαιόδενδρα και είναι
προστατευμένος από το δίκτυο NATURA 2000.
Αποτέλεσε μεγάλη πόλη-κράτος κατά την αρχαιότητα και ήταν πρωτεύουσα των Εσπερίων ή Οζολών Λοκρών. Κατά την διάρκεια της Βυζαντινής Χιλιετίας, αποκτά την ονομασία Σάλωνα. Κατοικείται
από τους πανάρχαιους χρόνους όπως μαρτυρούν
τα τμήματα των κυκλώπειων τειχών της Ακρόπολής της, που διασώζονται μέχρι σήμερα.
Την ενδοξότερη περίοδο της ιστορίας της η
Άμφισσα την γνώρισε κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821. Ήταν η πρώτη πόλη της Ρούμελης που επαναστάτησε δύο ημέρες μετά τις
25 Μαρτίου, όταν ο Πανουργιάς, ο Μανίκας και

ο Τράκας με τα παλληκάρια τους κατέλαβαν την
πόλη και στις 10 Απριλίου άλωσαν το Κάστρο των
Σαλώνων.
Μετά την απελευθέρωση, τα Σάλωνα έγιναν η
πρωτεύουσα της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας
με την ίδρυση του Αρείου Πάγου των Σαλώνων,
όπου ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδας.
Το 1833 τα Σάλωνα μετονομάζονται εκ νέου σε
Άμφισσα με την πόλη να προοδεύει και τους κατοίκους να γκρεμίζουν τα κτίρια της οθωμανικής
περιόδου, ανάμεσά τους και έξι τζαμιά.
Στη σύγχρονη ιστορία της, η Άμφισσα δοκιμάστηκε στα χρόνια της Κατοχής τόσο από τους Ιταλούς
όσο και από
τους
Γερμανούς
κατά
Β’ ΠαΈνας φαντάρος
με τη
σκαπάνη
επ’ ώμου
στατον
αριστερά
και
το
δεξί
του
χέρι
σε
ελεύθερο
χαιρετισμό.
Σε
γκόσμιο Πόλεμο ενώ σημαντικές ήταν οι απώλειες
φόντο,
λοξά
δεξιά
και
λίγο
ψηλότερα,
πέντε
ακόμα
και την αιματοβαμμένη περίοδο του εμφυλίου.
φαντάροι,
σκαπανείς
κι αυτοί,
με στρατιωτικό
Φωλιασμένη
ανάμεσα
στον
Παρνασσόβήμα,
και τη
’’τα σκαπανάκια’’, όπως ονομάζει τους στρατιώτες του
Γκιώνα, μακριά από τις σειρήνες του τουρισμού,
Μηχανικού ο συγγραφέας. Άνδρες του Μηχανικού σε
διατηρεί
αναλλοίωτη
στρατιωτικό
χαιρετισμό μέχρι και σήμερα την ταυτότητά της και αποτελεί ευχάριστη έκπληξη. Είναι μια πόλη αμετανόητα ρομαντική, κάτι που δεν
φαντάζεται κανείς μέχρι να την περπατήσει και να
γνωρίσει τους ανθρώπους της. Γεμάτη από παλιά
αρχοντικά και νεοκλασικά κτήρια. Ακόμα και το
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Καφεθέατρο Γυαλί Καφενέ.

Αρχαιολογικό Μουσείο στεγάζεται στο ιστορικό
σπίτι, όπου πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Εθνοσυνέλευση Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας το 1821.
Όμως η Άμφισσα έχει και πολύ δυνατές ρετρό
πινελιές.

Το ΚΑΦΕΘΕΑΤΡΟ ή ΓΥΑΛΙ ΚΑΦΕΝΕ ή
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Θα μπορούσες άνετα να πεις ότι είναι το ομορφότερο από τα παραδοσιακά καφενεία ανά την
Ελλάδα. Είναι ένας εκπληκτικός χώρος με μεγάλη
ιστορία. Έχει χαρακτηριστεί μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς και είναι το μοναδικό καφεθέατρο
στην Ελλάδα, που στην πολύχρονη ιστορία του
έχει φιλοξενήσει αμέτρητους περιοδεύοντες θι-

άσους την εποχή των μπουλουκιών
με αξιόλογους ηθοποιούς όπως Βεάκης, Κοτοπούλη, Βασιλειάδου, Βρανά,
Καλή Καλό, Νέζερ, Αυλωνίτης, Φωτόπουλος, Μακρής και πολλοί άλλοι.
Το 1976 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος
έκανε τα γυρίσματα της ταινίας του «Ο
Θίασος» στη σκηνή του Γυαλί Καφενέ, σε 5 μερόνυχτα, καταγράφοντας
το μοναδικό φαινόμενο του μπουλουκιού και των
προβλημάτων του, την εποχή του πολέμου και
του εμφυλίου.

Η ταβέρνα Φαροπούλου

Ζωντανό μνημείο, ιστορίας 103 χρόνων, με την
ταμπέλα «ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟ» στην είσοδο. Ένας χώρος όπου ο χρόνος σταματά μεταφέροντάς σε στα
κρασοπουλειά του παρελθόντος, που ήταν γεμάτα
με κόσμο που έπινε ντόπιο κρασί και κάπνιζε ντόπια τσιγάρα, όπως αυτά που έφτιαχνε ο παππούς
Φαρόπουλος, εξ ου και η ταμπέλα στην είσοδο.
Μια ιστορία πολύ πλούσια που περιλαμβάνει αμέτρητους ανώνυμους αλλά και επώνυμους, που
χόρτασαν την πείνα τους στο οινομαγειρείο του
Φαρόπουλου. Κάποιοι παλιοί ακόμα μιλούν για
την ομορφιά της Ρόμι Σνάιντερ, η οποία στα τέλη
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Η Άμφισσα, όπως φαίνεται από την Χάρμαινα.

Πάνω από τη γέφυρα του ποταμιού του Μελισσίου(Μπαλιτζα).

της δεκαετίας του 60 βρέθηκε στην περιοχή για
τα γυρίσματα της ταινίας «Μια γυναίκα στο παράθυρο» και επισκέφθηκε την ταβέρνα για να γευτεί
λιμπιστικά κεφτεδάκια. Τους χώρους της ταβέρνας διακοσμεί, μέρος μόνο, από τη συλλογή των
ιδιοκτητών από παλαιές διαφημιστικές επιγραφές.
Μια πολύ σημαντική συλλογή, που καταγράφει, με
μουσειακή σπουδή, την εξέλιξη της γραφιστικής
τέχνης και της εμπορικής διαφήμισης.

Βόλτα στη Χάρμαινα

Η απόκοσμη, μισοερειπωμένη πλέον γειτονιά
των Ταμπάκηδων ή Ταμπακαριών. Η τέχνη της
βυρσοδεψίας εμφανίστηκε στην Άμφισσα πριν από
το 1600 και υπήρξε βασική πηγή πλούτου για την
πόλη μέχρι το Μεσοπόλεμο. Τα Ταμπάκικά της
ήταν ξακουστά για τα εξαιρετικής ποιότητας δέρματα και περγαμηνές και μεγάλο μέρος των εξάγονταν στη Ρώμη και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού. Η κατεργασία των δερμάτων γινόταν με το
άφθονο νερό της πηγής, υπήρχε δε διαδεδομένη
η πεποίθηση, ότι το νερό αυτό είχε την εξαιρετική
ιδιότητα να προσδίδει στα δέρματα της Χάρμαινας,
το χαρακτηριστικό ανεξίτηλο και στιλπνό κίτρινο
χρωματισμό τους. Το 1989, 42 κτήρια χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα και το 2011 η περιοχή πήρε
το Ευρωπαικό Βραβείο Αριστείας Eden. Σήμερα,
τα απαλά φωτισμένα σοκάκια της διατηρούν μία

ιδιαίτερη γοητεία, τα ερειπωμένα παλιά εργαστήρια, η πηγή και τα παλιά πλατάνια, το γραφικό
Τουλασίδι (κεντρικό κτήριο του οικισμού, παλιά
κοινόχρηστος χώρος των ταμπάκηδων, σήμερα
πολιτιστικός χώρος) μαζί με τη Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς», όπου φιλοξενούνται
τα ανθίβολα και τα σχέδια που έκανε ο σπουδαίος
ζωγράφος για την αγιογράφηση του Μητροπολιτικού Ναού, συνθέτουν μια μοναδική στον Ελληνικό
χώρο γειτονιά, μεγάλης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας.
Η Χάρμαινα έχει επίσης ταυτιστεί με τον μοιραίο
έρωτα του Κωνσταντή και της Λενιώς, που έληξε βίαια όταν εκείνη την χτύπησε κεραυνός στην
Πηγή. Ο νεαρός βυρσοδέψης δεν άντεξε το χαμό
της και τον βρήκαν νεκρό την επόμενη ημέρα
κάτω από το Κάστρο. Έκτοτε ο Κωνσταντής κυκλοφορεί σαν στοιχειό γύρω από την Πηγή. Στη ρομαντική αυτή ιστορία στηρίζεται το μοναδικό αποκριάτικο έθιμο, «Νύχτα των Στοιχειών», ξεσηκώνοντας
όλο τον κόσμο. Από την παλιά αυτή συνοικία και
τα σκαλιά του Αι Νικόλα κατεβαίνει το «Στοιχειό»
και ακολουθεί το πλήθος-συνοδοί του, στην αμφισσιώτικη παράδοση «ντβετσικάδες», «μποτζινάκηδες», «αράπηδες», «αχυρένιοι» κ.λπ. με παγανιστικές μεταμφιέσεις και διαθέσεις.

Φωτογραφικό υλικό, Άννας Παρασκευοπούλου.
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Ιερά Μονή Καισαριανής
Επιμέλεια δημοσίευσης της συναδέλφου Εύης Αθανασούλη

Γενικά στοιχείαέρσεως της Ιεράς Μονής:

Χρονολογία ανεγ μ.Χ.
ς
11ος – 12ος αιώνα κού: Σταυροειδής εγεγλι
θο
ονή είναι
Τύπος Ναού Κα
με νάρθηκα. Η Μ
ός
να
ς
νο
μέ
αμ
όκου.
γρ
Εισόδια της Θεοτ είο του
α
στ
νη
μέ
ρω
ιε
ημ
αφ
φυλασσόμενο μν
Σήμερα αποτελεί σμού.
τι
Υπουργείου Πολι 8:30 – 15:00.
ς:
εω
Ώρες επισκέψ
ου: 2 ευρώ.
Κόστος εισιτηρί 210-7236619 & 210-7224123
:
τηλ. επικοινωνίας

Ονομασία

Σ

χετικά με την προέλευση του ονόματος της
Μονής έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες.
Συγκεκριμένα, η Μονή ενδεχομένως να ονοματοδοτήθηκε:
Α) από παράφραση της λέξεως σεργιάνι (περίπατο), που ανέκαθεν οι Αθηναίοι όλων των εποχών έκαναν στον Υμηττό. Η θεωρία αυτή ενισχύεται σημαντικά από την ύπαρξη γραπτών κειμένων
των αρχών του 13ου αιώνος μ.Χ., στα οποία η

Η Ιερά Μονή Καισαριανής βρίσκεται καλά κρυμμένη στο μέσο
μιας καταπράσινης κοιλάδας
του Υμηττού εκτάσεως 5.000
στρεμμάτων, μόλις δύο χιλιόμετρα από την ομώνυμη συνοικία των Αθηνών.

περιοχή αναφέρεται παράλληλα ως Συριανή και
Καισαριανή. Β) από κάποιον επιφανή μοναχό της,
επ’ ονόματι Καισάριο, ιδρυτή ή ηγούμενο της Ιεράς Μονής. Γ) από τον επιθετικό προσδιορισμό
της εφαίστειας κειμηλιακής εικόνας της Παναγίας
μας, μεταφερθείσα από την Καισάρεια της Μικράς
Ασίας.

Ιστορικά στοιχεία

Οι παλαιότερες γραπτές μαρτυρίες, που υπάρχουν για τη Μονή ανάγονται στην εποχή της Φρα-
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Σχέδιο Μονής Καισαριανής του Μπάρσκι 1745 μ.Χ.

γκοκρατίας. Η χρονολογία ιδρύσεως της αφιερωμένης στα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου Ιεράς
Μονής, τοποθετείται κάπου τον 11ο - 12ο αιώνα
μ.Χ.. Ανηγέρθη κατά το έθος των Βυζαντινών
πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού και εν προκειμένω
της θεάς Δήμητρας.
Ο εύκολος εντοπισμός της θέσεως του Μοναστηριού από τους πειρατές και λοιπούς επιδρομείς, πιθανότατα αποτέλεσαν την αιτία της μετακινήσεως στη σημερινή θέση της Μονής.
Η Ιερά Μονή στη σημερινή της μορφή κτίσθηκε κάπου στα τέλη του 11ου αιώνος μ.Χ. - αρχές
του 12ου αιώνος μ.Χ., από το υπάρχον δομικό υλικό του αρχαιοελληνικού και παλαιοχριστιανικού
ναού.
Οι πρόσοδοί της προήρχοντο κυρίως από την
ενάσκηση της συστηματικής καλλιέργειας της μελισσοκομίας, δεδομένης της ποιότητας του μελιού
του Υμηττού.
Ταυτόχρονα η Μονή είχε αρκετά μετόχια από
τους πρόποδες του Υμηττού έως την Ανάβυσσο,
που της απέφεραν επιπλέον προσόδους από καλλιέργεια αμπελώνων και ελαιώνων.
Με την κατάληψη των Αθηνών από τους Φράγκους το 1204 μ.Χ., ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ υπήγαγε τη Μονή δια της βίας στον διορισθέντα Λατίνο

αρχιεπίσκοπο Αθηνών.
Με την κατάκτηση
των Αθηνών από τους
Τούρκους το 1458 μ.Χ.
και την εκδίωξη των
Λατίνων, η Μονή ξαναέγινε ορθόδοξη.
Ο Μωάμεθ ο Πορθητής παραχώρησε φορολογική ατέλεια στην
Ιερά Μονή μεταξύ άλλων προνομίων.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα παραχωρηθέντα προνόμια της
Μονής ήταν εκείνα,
που δημιούργησαν την
σημαντική περιουσία της.
Πάντως η συμμετοχή της Μονής στην επανάσταση των Αθηνών του 1821 μ.Χ., παρ’ όλη την
παρακμή της, υπήρξε σημαντική. Η στρατηγική
της θέση ευνοούσε τις πολεμικές επιχειρήσεις των
Ελλήνων, ως ορμητήριο - καταφύγιο των αγωνιστών.
Μεταπεναστατικά, η Μονή διασώθηκε παραδόξως από την αντιμοναστική μανία των Βαυαρών,
μετετραπείσα σε γυναικείο ησυχαστήριο για λίγες
δεκαετίες μέχρι να εγκαταλειφθεί οριστικά.
Στις αρχές του 20ου αιώνα μ.Χ. η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,
αφού πραγματοποίησε τις απαραίτητες αναστηλωτικές εργασίες, ανακήρυξε ολόκληρο το συγκρότημα διατηρητέο χριστιανικό μνημείο.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι σεισμοί του
1981 και 1999 μ.Χ. προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε
τμήματα του μοναστηριακού συγκροτήματος, με
αποτέλεσμα για πολλά χρόνια ο χώρος να είναι μη
επισκέψιμος λόγω αρχαιολογικών επισκευών.

Αρχιτεκτονική

H παλαιότερη απεικόνιση του μοναστηριακού
συγκροτήματος της Καισαριανής προέρχεται από
τον Ρώσο προσκυνητή Μπάρσκι. Στο σχέδιο του,
του έτους 1745 μ.Χ. διακρίνονται τα ίδια κτίρια,
που απαντά και ο σημερινός επισκέπτης. Εκτός
περιβόλου, στα νοτιοδυτικά του μοναστηριού φαίνεται το κοιμητήριο του λόφου των Ταξιαρχών με
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Η Τράπεζα.

την ναΰδριο της εποχής της τουρκοκρατίας.
Η χρονολόγηση του ναού στον 11ο αιώνα μ.Χ.,
ελλείψει γραπτών πηγών προέκυψε εκ διαφόρων
αρχιτεκτονικών στοιχείων του. Αντίθετα, καμαροσκεπής νάρθηκας μαζί με το κωδωνοστάσιο και το
παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου, είναι προσθήκες των χρόνων της τουρκοκρατίας.
Η Ιερά Μονή με τα παρακολουθήματά της ήταν
καλά οχυρωμένη με υψηλό τείχος, έχοντας δύο
κύριες εισόδους. Την σημερινή κύρια δυτική είσοδο και μία ακόμα στην ανατολική πλευρά.Οι
εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες που έλαβαν
χώρα τον τελευταίο αιώνα, απέδωσαν καρπούς με
αποτέλεσμα ο επισκέπτης να μπορεί να επισκεφθεί
εκτός του Καθολικού της Ιεράς Μονής, το παρεκκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, το καμπαναριό, το
λουτρώνα, την Τράπεζα της Μονής, την εστία, το
μαγειρείο με την ψηλή καμινάδα, καθώς και το
συγκρότημα των κελιών των μοναχών.
Λουτρώνας
Πρόκειται για τρίκογχο κτήριο, που περίκλειε

εντός του μια φυσική πηγή. Στεγάζεται με ημισφαιρικό τρούλλο που στηρίζεται χωρίς τη μεσολάβηση τυμπάνου πάνω σε τέσσερα λοφία. Η χρονολόγησή του κτιρίου τον 11ο αιώνα μ.Χ. στηρίχθηκε
κυρίως στην ομοιότητά του με τους έως σήμερα
διασωθέντες λουτρώνες των Ιερών Μονών του
Δαφνίου και του Δερβενοσάλεσιου Κιθαιρώνος
της ιδίας εποχής.
Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας ο λουτρώνας μετράπη σε ελαιοτριβείο, εξ ού και τα μαρμάρινα ελαιοπιεστήρια και οι πίθοι που διασώζονται
στο εσωτερικό του έως σήμερα.
Τράπεζα
Απέναντι από το καθολικό, κατά το έθος των
Βυζαντινών, αναπτύσσεται μέσα σε ένα ενιαίο και
αυτοτελές κτίριο η τράπεζα, με τον προθάλαμο και
το μαγειρείο της. Το κτίριο χρονολογείται πιθανότατα μεταξύ 16ου - 17ου αιώνος μ.Χ.. Ο μικρός
προθάλαμος (οψοφυλάκιο) της εστίας φαίνεται ότι
χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος τροφίμων,
εξ ου και οι βάσεις τοποθετήσεως πυθαριών που
βρέθηκαν σε αυτόν. Αντίθετα το μαγειρείο είναι
τετράγωνης κατόψεως με θολωτή οροφή απ’όπου υψώνεται υψηλή καπνοδόχος και επικοινωνεί
απευθείας τόσο με τον εξωτερικό χώρο.
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<

Κελλιά Μοναχών
Τα κελλιά των μοναχών μαζί με τον πύργο του
Μπενιζέλου καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη τη
νότια πλευρά της Ιεράς Μονής. Η διώροφη πτέρυγα με τα κελλιά των μοναχών, στεγάζει έξι πανομοιότυπα καμαροσκέπαστα δωματιάκια σε κάθε
όροφο, με τις κολώνες, που στηρίζουν τις καμάρες του συγκροτήματος.

Τα Κελλιά των Μοναχών.

Αγιογραφίες

<

Ο κυρίως ναός, ο νάρθηκας και το παρεκκλήσι καλύπτονται πλήρως από αξιοσήμαντες και
σε καλή κατάσταση τοιχογραφίες, της λεγομένης
κρητικής σχολής. Παραπέμπουν σε εικονογραφικά πρότυπα του 16ου αιώνα μ.Χ., που συναντούμε
κυρίως στα καθολικών Ιερών Μονών του Αγίου
Όρους. Για τους ειδικούς είναι σαφές το γεγονός
ότι ήταν διαφορετικοί οι αγιογράφοι, που φιλοτέχνησαν τους λατρευτικούς χώρους της Μονής επί
εποχής Τουρκοκρατίας.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η αγιογράφηση του
νάρθηκος ολοκληρώθηκε από τον Ιωάννη Ύπατο
τον Πελοποννήσιο, την 20η Αυγούστου του έτους
1682 μ.Χ., σύμφωνα με σχετική επιγραφή του δυτικού του τοίχου. Τα θέματα της αγιογραφίας είναι
πολυποίκιλα.

Τμήμα της Αγιογράφησης.

Πηγή: www.byzantineathens.com
Φωτογραφικό υλικό Αθηνάς Καραδελή.
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Μετανάστευση

και Έλληνες μετανάστες της Αυστραλίας
Του συναδέλφου Γιάννη Ηλ. Χρονόπουλου

Η Ελλάδα ζει στην κυριολεξία μια
πρωτόγνωρη άθλια κατάσταση
συνέπεια των γενεσιουργών αιτιών,
αλόγιστου δανεισμού, κατάπτωσης
θεσμών, έλλειψη κοινωνικής
συνοχής και το σημαντικότερο
του ευτελισμού και απαξίωσης
του πολιτικού μας συστήματος.

Τ

α παραπάνω δεν ήρθαν εξ ουρανού. Ήταν και
είναι ενορχηστρωμένα από κάποια κέντρα
εξουσίας των διεθνών και των ντόπιων συμφερόντων της πλουτοκρατικής μαφίας. Αυτοί μεθοδευμένα πόνταραν στον βωμό της παγκοσμιοποίησης
και στον άκρατο φιλελευθερισμό, χωρίς αρχές,
χωρίς δημοκρατική αντίληψη, χωρίς ανθρωπισμό, χωρίς οικολογική αρμονία, απαξιώνοντας
την παραγωγική δομή της χώρας και το κυριότερο
επιβάλλοντας ένα σαθρό και επίπλαστο σύστημα
αξιών και όλα αυτά επικαλυμμένα με χρυσόσκονη.
Έτσι έβαλαν σε εφαρμογή τη ρήση του Μενάνδρου
(342-292 π.Χ.) «τα δάνεια δούλους τους ελεύθερους ποιεί». Ο στόχος επετεύχθη. Τα κατάφεραν
διαχρονικά οι πολιτικοί μας, και πάλι οι Έλληνες
γίνονται μετανάστες. Ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα
και τους Έλληνες.

Δεκαετία 1950

Ως μετανάστης και εγώ θα κάνω μια περιληπτική
περιγραφή για την μετανάστευση και τους μετανάστες της Αυστραλίας. Από αρχαιοτάτων χρόνων
βάσει βιβλιογραφίας, οι άνθρωποι μετανάστευαν
από την πατρίδα τους σε άλλα μέρη για μία καλύτερη ζωή, ενώ πολλές φορές ήταν επιβεβλημένη
η μετανάστευση λόγω εχθρικών επιδρομών.
Με την αποίκηση της Αυστραλίας από τους Άγγλους αλλά και ακόμα πριν το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, πήγαν περίπου 5.000 Έλληνες από την Ελλάδα
αλλά και από τη διασπορά με πρόσκληση και εγγύ-

ηση συγγενικών τους προσώπων.
Το 1951 άνοιξε η διαδικασία για μετανάστευση
για Αμερική, Αυστραλία και Αφρική. Η Αυστραλία
με τις οδηγίες της Αγγλίας, ίδρυσε μια επιτροπή,
την Intercontinental Committee for European
Migration, για τους Άγγλους και για τους πρόσφυγες πολέμου της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης
και της Ελλάδας. Για την Ελλάδα η επιτροπή λεγόταν «Δημόσια Επιτροπή Ελλήνων Μεταναστών»
(Δ.Ε.Μ.Ε.) στην διεύθυνση Καπλανών 15 Κολωνάκι.
Ο σκοπός της επιτροπής ήταν η οργάνωση και
η μέριμνα μεταφοράς των μεταναστών στην Αυστραλία, σε ένα εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό
καταυλισμό στο κέντρο της Αυστραλίας, το οποίο
δεν είχε τις στοιχειώδες υποδομές για ανθρώπους. Το κέντρο αυτό το είχαν ονομάσει Bonegilla
Reception and Training Center (Κέντρο υποδοχής
και εκπαίδευσης). Εκεί κατέληγαν οι μετανάστες
όπου τους διοχέτευαν σε διάφορες βραχυπρόθεσμες δουλειές, φυσικά με τις χειρότερες συνθήκες, όπως κατασκευές δρόμων, σιδηροδρόμων,
υδατοφραγμάτων, καλλιέργεια και συγκομιδή
αγροτικών προϊόντων, ενώ από τις μακροπρόθεσμες δουλειές θεωρούνταν η κοπή ξύλων στη
ζούγκλα, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν.
Το ημερομίσθιο ήταν το κατώτερο βασικό και
οι υπερωρίες υποχρεωτικές διότι τα μέσα με-

21

ταφοράς από τους εργοδότες, από και προς τις
δουλειές, ήταν συγκεκριμένες ώρες, ενώ κάποιοι
κατοικούσαν στην περιοχή που εργάζονταν. Η συμπεριφορά των εργοδοτών ήταν βάναυση, αφού

είχαν όσους ήθελαν εθελοντές σκλάβους. Οι μετανάστες είχαν την υποχρέωση να δουλεύουν 2
χρόνια όπου και αν τους έστελναν ενώ είχαν το
δικαίωμα να αρνηθούν έως 2 φορές. Παραπάνω
αρνήσεις συνεπάγονταν την απώλεια σημαντικών
παροχών από το κράτος.

Δεκαετία 1960

Εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα. Η κατάσταση
ήταν στα όρια της τρέλας αν και μερικοί τρελάθηκαν δουλεύοντας στην έρημο στις σιδηροδρομικές
γραμμές σε θερμοκρασίες 40-50 0C. Οι διαμαρτυρίες και οι εξεγέρσεις έπαιρναν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, μωρά παιδιά πέθαιναν από ασιτία
και μερικοί ενήλικες δεν είχαν υποδήματα. Από
το κέντρο υποδοχής πέρασαν και αρκετοί Έλληνες πατριώτες, τους οποίους κανένας από τους
κυβερνώντες της Ελλάδας δεν τους ρώτησε πώς
επιβίωναν.
Αντίθετα, από το 1965 και μετά διακήρυτταν ότι
η Ελλάδα ευημερούσε και ακούστηκε από χείλη
πρωθυπουργού η φράση «ουδαμού χρυσός επί
της γης όσο στην Ελλάδα» και ότι όσοι μετανάστες
επαναπατριστούν θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση
φέρνοντας συνάλλαγμα, γεγονός το οποίο ήταν
παραπλανητικό γιατί οι μετανάστες άφηναν τις
δουλειές τους και πωλούσαν τα σπίτια τους. Ερχόμενοι πίσω στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν δι-

αφορετικά από αυτά που τους είχαν περιγράψει,
ενώ το συνάλλαγμά τους μετατράπηκε σε δραχμές
και η προοπτική παραμονής ήταν δυσοίωνη. Κατά
συνέπεια το 90% αυτών επέστρεψαν πίσω στην

Καλοκαίρι του 1956.
Το υπερωκεάνιο «Κυρήνεια» σήκωνε
άγκυρες για να αποπλεύσει από το λιμάνι
του Πειραιά με προορισμό τη Μελβούρνη.
Στο κατάστρωμα επιβαίνουν 650 Ελληνόπουλα, ηλικίας 23 έως 36 ετών, τα οποία
ξενιτεύονταν στη χώρα που τους υποσχόταν καλύτερο μέλλον.
Κουνούσαν τα μαντήλια με ανάμεικτα αισθήματα. Από τη μια πόνος και λύπη επειδή
άφηναν πίσω τους συγγενείς και φίλους,
από την άλλη αισθάνονταν λύτρωση και
ικανοποίηση που άφηναν την Ελλάδα της
μιζέριας και της φτώχειας για ν’ αντικρίσουν τον υποτιθέμενο επίγειο παράδεισο…

Αυστραλία αφήνοντας πίσω το συνάλλαγμα που
μετά χαράς ήταν ευπρόσδεκτο. Επιπροσθέτως,
από το βήμα της βουλής αλλά και από τον άμβωνα
της εκκλησίας διακήρυτταν ότι το συνάλλαγμα των
μεταναστών ήταν ευλογία θεού και οι φωστήρες
μας το μετουσίωναν σε επαύλεις και σε αρώματα
αντί να κάνουν υποδομές για την προοπτική της
χώρας.
Εν τω μεταξύ, η ελληνική παροικία στην Μελβούρνη έκανε ενέργειες για τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής των Ελλήνων και μέσω του
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συνδέσμου «Δημόκριτος» έστελναν κουβέρτες,
ρουχισμό και ευτυχώς εγένοντο αποδεκτά από τη
διοίκηση του κέντρου.
Σταδιακά ο σύνδεσμος απεγκλώβισε από την
Bonegilla πολλούς Έλληνες και τους έβρισκε δουλειά στα αστικά κέντρα βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Οι μετανάστες σήμερα

Σήμερα το κέντρο μεταναστών Bonegilla είναι
μουσείο με την ονομασία «Bonegilla Migrants
Experience» και έχει μεγάλη επισκεψιμότητα.
Οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία παρά
τα όσα μύρια υπέφεραν, σήμερα είναι κοινωνικά
καταξιωμένοι και ανησυχούν για τα τεκταινόμενα
στην Ελλάδα, αφού βλέπουν να φεύγουν οι νέοι,
που είναι η προοπτική της χώρας, και να εισβάλ-

λουν κατά εκατοντάδες άλλοι μετανάστες πολλών
εθνικοτήτων, αμφιβόλου ήθους και με παραβατικές πολλές φορές συμπεριφορές, με συνέπεια οι
Έλληνες να γίνονται μειοψηφία στον τόπο τους και
να έχουν χάσει οριστικά την εθνική τους κυριαρχία.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ ΔΑ
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Ο Μηχανισμός
των Αντικυθήρων

Αστρονομία και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα
Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων βρέθηκε
τυχαίως, το 1900 μ.Χ., σε ένα αρχαίο ναυάγιο, κοντά στα
Αντικύθηρα, από Συμιακούς σφουγγαράδες, που είχαν αγκυροβολήσει εκεί, λόγω κακοκαιρίας. Από νομίσματα (της Περγάμου) που
ανασύρθηκαν από το βυθό, το ναυάγιο χρονολογείται μεταξύ 85 και
67 π.Χ. Από γραφολογικές μελέτες υπολογίστηκε ότι ο Μηχανισμός είχε
κατασκευαστεί, πιο νωρίς, το 150 - 100 π.Χ.

Ή

ταν κατασκευασμένος από μπρούτζο. Οι διαστάσεις του ήταν περίπου 30×20×10 cm και
περιείχε τουλάχιστον 39 συνεργαζόμενα γρανάζια.
Ο χειριστής μπορούσε να υπολογίσει, με μεγάλη
ακρίβεια, τις κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης,
τις φάσεις της Σελήνης, μπορούσε να προβλέψει
εκλείψεις (ηλιακές ή σεληνιακές) και να προσδιορίσει την ημερομηνία τέλεσης των αρχαίων στεφανιτών αγώνων.
Είχε μια διπλή κυκλική κλίμακα έμπροσθεν και
δύο ελικοειδείς κλίμακες όπισθεν. Ο χειριστής,

περιστρέφοντας ένα στροφείο, μπορούσε να επιλέξει (στην μπροστινή κλίμακα) μια οποιαδήποτε
ημερομηνία.
Κατά την περιστροφή, μία σειρά συνεργαζόμενων γραναζιών, κινούσαν διάφορους δείκτες, οι
οποίοι έδειχναν στις υπόλοιπες κλίμακες του οργάνου τα αστρονομικά φαινόμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Περιείχε επίσης ένα εκτεταμένο εγχειρίδιο χρήσης. Οι κύριες λειτουργίες του Μηχανισμού των
Αντικυθήρων έχουν αποκρυπτογραφηθεί και
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εύλογα γεννάται το ερώτημα τι τεχνική υποδομή
υπήρχε την εποχή που κατασκευάστηκε και τι απέγινε η γνώση και η τέχνη που περιείχε.

Η ανακάλυψη
Ο Έφηβος των
Αντικυθήρων.
Περίτεχνο μπρούτζινο άγαλμα που
ανασύρθηκε από
το ναυάγιο των
Αντικυθήρων.
Αναπαριστά είτε
τον Πάρι, ο οποίος
προσφέρει το
μήλο στη θεά
Αφροδίτη είτε τον
Περσέα, ο οποίος
κρατά το κεφάλι
της Μέδουσας.
Το άγαλμα βρίσκεται στο Εθνικό
Αρχαιολογικό
Μουσείο..

πάνω από 3000 γράμματα του εγχειριδίου χρήσεως έχουν διαβαστεί (μετά από 2000 χρόνια!) με τη
χρήση εξειδικευμένων μεθόδων.
Καθώς η μελέτη του Μηχανισμού συνεχίζεται,
νέα στοιχεία για την κατασκευή του και τις γνώσεις
της εποχής που κατασκευάστηκε έρχονται στη
δημοσιότητα και προκαλούν την έκπληξη και το
θαυμασμό μας.
Πιθανόν να χρησιμοποιείτο ως εκπαιδευτικό
όργανο. Το βέβαιο είναι ότι για την κατασκευή του
συνεργάστηκαν ένας εξαιρετικός μαθηματικός και
αστρονόμος και ένας χαρισματικός τεχνίτης. Ο
κάτοχος του Μηχανισμού των Αντικυθήρων είχε
μεγάλη ισχύ στην εποχή του.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει βρεθεί κανένας μηχανισμός με γρανάζια πριν την εποχή που κατασκευάστηκε ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων και πέρασαν περισσότεροι από 16 αιώνες για να κατασκευαστεί κάποιος μηχανισμός που να συγκρίνεται με
την τεχνολογική πολυπλοκότητά του.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι τόσο σημαντικός για τη γένεση και εξέλιξη της Τεχνολογίας, όσο ο Παρθενώνας για την Αρχιτεκτονική. Έτσι

Η ιστορία της ανακάλυψής του είναι εντυπωσιακή. Το 1900 Συμιακοί σφουγγαράδες αναγκάστηκαν να αγκυροβολήσουν στα Αντικύθηρα λόγω
σφοδρής θαλασσοταραχής. Ήταν Μ. Τρίτη και ένας
δύτης, ο Ηλίας Λυκοπάντης, βούτηξε είτε για να
τσεκάρει μια νέα στολή είτε -πιο πιθανόν- για να
μαζέψει θαλασσινά για το νηστίσιμο γεύμα του καϊκιού. Αντ’ αυτών, προς μεγάλη έκπληξη του καπετάνιου, ο Ηλίας ανέσυρε από το βυθό το βραχίονα
ενός μπρούτζινου αγάλματος. Είχε ανακαλύψει, σε
βάθος περίπου 50 μέτρων, ένα από τα πλουσιότερα αρχαία ναυάγια που έμελλε να γίνει γνωστό
ως το «Ναυάγιο των Αντικυθήρων». Λίγους μήνες
αργότερα η Αρχαιολογική Υπηρεσία ξεκίνησε μια
σειρά συστηματικών ενάλιων ανασκαφών, κατά
τη διάρκεια των οποίων ανασύρθηκαν σημαντικά ευρήματα, όπως για παράδειγμα ο περίφημος
Έφηβος των Αντικυθήρων, πολλά από τα οποία
εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην
Αθήνα. Ανάμεσά τους ήταν και ο Μηχανισμός των
Αντικυθήρων, ο οποίος, διαβρωμένος, κομματιασμένος και απολιθωμένος πλέον μετά από 2000
χρόνια στο βυθό της θάλασσας, έμελλε να αλλάξει τη γνώμη που είχαμε μέχρι σήμερα για τις τεχνολογικές ικανότητες των προγόνων μας. Όπως
αναφέρει ο Φυσικός, Μαθηματικός και Ιστορικός
των Επιστημών, Ντέρεκ Ντε Σόλα Πράις (De Solla
Price) στο βιβλίο του Γρανάζια από τους Έλληνες
(Gears from the Greeks) «είναι το παλαιότερο
δείγμα επιστημονικής τεχνολογίας που διασώζεται
μέχρι σήμερα και αλλάζει τελείως τις απόψεις μας
για την αρχαία ελληνική τεχνολογία».

Αναφορά στην κατασκευή του Μηχανισμού

Ο Μηχανισμός ήταν συναρμολογημένος από
κράμα χαλκού και κασσίτερου (από μπρούντζο
- κρατέρωμα), σε ένα ξύλινο κιβώτιο (πυξίδα) διαστάσεων 32 εκ. × 16 εκ. × 10 εκ., περίπου όσο
ένα σημερινό Laptop! Την μπροστινή και την πίσω
επιφάνεια κάλυπταν μπρούτζινες πλάκες, με ημερολογιακές ή αστρονομικές κλίμακες και δείκτες.
Οι επιφάνειες αυτές προστατευόταν από δύο (επί-
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Συστοιχία αξόνων και οδοντωτών τροχών του Μηχανισμού
των Αντικυθήρων.

σης) ξύλινα εξωτερικά καλύμματα, στα οποία ήταν
προσαρμοσμένες πυκνογραμμένες μπρούτζινες
πλάκες. Οι 39 συνεργαζόμενοι οδοντωτοί τροχοί
(γρανάζια), έμπαιναν σε κίνηση με ένα στροφείο. Η
πολυπλοκότητα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν όλων των
συσκευών που κατασκεύασε ο άνθρωπος κατά
την επόμενη χιλιετία.
Παρόμοιος αρχαίος μηχανισμός δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Ο Κικέρων (στα έργα του De Re
Publica και De Natura Deorum) περιγράφει την
ύπαρξη και χρήση αστρονομικών σφαιρών που
είχε δει στη Ρώμη και στη Ρόδο, με τη βοήθεια
των οποίων μπορούσε να υπολογιστεί η θέση του
Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών. Μια τέτοια
σφαίρα θα μπορούσε να ήταν ο Μηχανισμός των
Αντικυθήρων.

Ένας αρχαίος υπολογιστής

Από την τεχνοτροπία των επιγραφών, εξάγεται
το συμπέρασμα ότι κατασκευάστηκε κατά το 2ο
π.Χ. αιώνα (200 – 100 π.Χ.), ίσως στη Ρόδο, όπου
την εποχή αυτή, άνθιζε η επιστήμη της Αστρονομίας. Στη Ρόδο πέθανε το 120 π.Χ. ο μεγαλύτερος
αστρονόμος της αρχαιότητας, ο Ίππαρχος. Εκεί
έζησε, επίσης, ο γνωστός Στωικός φιλόσοφος και
αστρονόμος, Ποσειδώνιος ο Ρόδιος.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένας
υπολογιστής υπό την αυστηρή έννοια του όρου.
Έφερε επιστημονικές κλίμακες τόσο για την εισαγωγή των δεδομένων, όσο και για την ανάγνωση
των αποτελεσμάτων και εκτελούσε υπολογισμούς
με τη βοήθεια των οδοντωτών τροχών.
Πώς γίνονται πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις
με γρανάζια; Αν συνδέσουμε ένα γρανάζι με 64

Η τεχνική της πολλαπλής φωτογράφησης των θραυσμάτων της
εταιρείας Hewlett-Packard επέτρεψε την πιστή ανάγνωση των
λεπτομερειών της επιφάνειας
των θραυσμάτων. Το μικρό αυτό
θραύσμα, διαστάσεων μόλις 5
εκ. × 4 εκ., περιέχει επιγραφές
αστρονομικού περιεχομένου.
Για παράδειγμα στην όγδοη
γραμμή διακρίνεται η φράση:
“ΟΣ ΔΙΑΙΡΕΘΗ Η ΟΛΗ...”.

οδόντες με ένα μικρότερο με 32 οδόντες και περιστρέψουμε το μεγαλύτερο κατά μια πλήρη περιστροφή, τότε το μικρότερο θα έχει κάνει δύο περιστροφές. Ουσιαστικά έχουμε πολλαπλασιάσει επί
2. Αντιστρέφοντας την κίνηση (από το μικρότερο
προς το μεγαλύτερο γρανάζι) θα διαιρούσαμε δια
2. Επιλέγοντας καταλλήλως τον αριθμό των οδόντων των γραναζιών και χρησιμοποιώντας συρμούς γραναζιών, μπορούμε να κάνουμε οποιεσδήποτε πράξεις!
Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η ανακάλυψη ότι η
κίνηση του δείκτη της Σελήνης ήταν διορθωμένη
ως προς την ανωμαλία που προέρχεται από την
έκκεντρη (όχι κυκλική) τροχιά της γύρω από τη
Γη, εξαιτίας της οποίας αυτή κινείται άλλοτε γρήγορά και άλλοτε αργά στον ουρανό από μέρα σε
μέρα. Αυτή η διαφορική κίνηση επιτυγχανόταν με
τη βοήθεια δύο έκκεντρων οδοντωτών τροχών, οι
άξονες των οποίων απείχαν 1.1 mm. Ο κάτω τροχός είχε μία ακίδα (πείρο) η οποία οδηγούσε τον
πάνω τροχό εμπλεκόμενη σε μια σχισμή αυτού.
Έτσι ο πάνω τροχός εκτελούσε μια επικυκλική
κίνηση, η γωνιώδης ταχύτητα του οποίου προσομοίωνε την κίνηση της Σελήνης στον ουρανό με
πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Η μπροστινή πλευρά

Στη μπροστινή επιφάνεια έφερε δύο ομόκεντρες
κυκλικές κλίμακες. Η εξωτερική κλίμακα είχε 365
υποδιαιρέσεις και τα ονόματα των 12 μηνών στην
Αιγυπτιακή γλώσσα με ελληνικούς χαρακτήρες
(ΦΑΟΦΙ, ΘΩΘ, κτλ). Η εσωτερική κλίμακα είχε
360 υποδιαιρέσεις και τα ονόματα των 12 ζωδιακών αστερισμών ( ΠΑΡΘΕΝΟΣ, ΧΥΛΑΙ, ΣΚΟΡΠΙΟΣ,
κτλ).
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Τομογραφία του θραύσματος Β στην οποία φαίνεται
καθαρά τμήμα των 365 οπών της κλίμακας των μηνών για τον υπολογισμό των δίσεκτων ετών. Οι λεπτές
γραμμές σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού
της εταιρείας Volume Graphics για την ακριβή καταμέτρηση των οπών.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων χρησιμοποιείτο για
τον προσδιορισμό των Στεφανιτών αθλητικών αγώνων (Ολυμπιακοί, Πύθια, Ίσθμια, Νέμεα και Νάϊα).

Ο χειριστής μπορούσε να επιλέξει, μέσω ενός
δείκτη, μια οποιαδήποτε ημέρα από τις 365 που
περιείχε η εξωτερική ετήσια κλίμακα της μπροστινής επιφάνειας του Μηχανισμού, πιθανώς με ένα
περιστρεφόμενο στροφείο.
Καθώς περιστρέφονταν το στροφείο έδινε κίνηση στους οδοντωτούς τροχούς οι οποίοι στη
μπροστινή επιφάνεια κινούσαν δύο δείκτες που
έδειχναν τη θέση του Ήλιου και της Σελήνης στην
εσωτερική κλίμακα της μπροστινής πλευράς που
περιείχε τα 12 ζώδια (ζωδιακός κύκλος). Κάτω
από την εξωτερική (ετήσια) κλίμακα, η οποία ήταν
αποσπώμενη, υπήρχαν 365 οπές. Κάθε τέσσερα
χρόνια ο χειριστής, μπορούσε να την αποσπάσει
και να τη μετατοπίσει κατά μία οπή, λαμβάνοντας
έτσι υπόψη τα δίσεκτα έτη. Στην ίδια επιφάνεια
ένας περιστρεφόμενος δείκτης με ένα σφαιρίδιο
στο άκρον του, έδειχνε τις φάσεις της Σελήνης. Στο
δείκτη αυτό έδινε κίνηση μία κορώνα (οδοντωτός
τροχός κάθετος προς τους υπόλοιπους).

μήκος της ήταν διαιρεμένο σε 235 υποδιαιρέσεις,
που αντιστοιχούν στους 235 σεληνιακούς μήνες
της περιόδου του Μέτωνα. Ένας σεληνιακός μήνας ισοδυναμεί με 29.5 ημέρες και είναι η διάρκεια επανάληψης των φάσεων της Σελήνης (π.χ.
από Πανσέληνο σε Πανσέληνο). Τα αρχαία ονόματα δώδεκα μηνών ήταν χαραγμένα στις υποδιαιρέσεις αυτές και επαναλαμβανόταν μέχρι να συμπληρωθούν και οι 235 μήνες (19 ημερολογιακά
έτη). Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω
(περί Ιππάρχου και Ρόδου) θα ανέμενε κανείς τα
αρχαία ονόματα των δώδεκα μηνών που είναι
χαραγμένα στην κλίμακα του Μέτωνα να προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Απροσδόκητα, όμως, προέρχονται
από την περιοχή της δυτικής Ελλάδας (Κέρκυρα,
Βουθρωτό, Δωδώνη), από πόλεις που ήταν αποικίες της Κορίνθου. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει
νέες προοπτικές όσον αφορά τη χρήση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.

Η πίσω πλευρά

Πρόβλεψη εκλείψεων
Η κάτω ελικοειδής σπείρα είχε 4 περιελίξεις και
το συνολικό μήκος της ήταν διαιρεμένο σε 223
υποδιαιρέσεις, που αντιστοιχούν στους 223 σεληνιακούς μήνες (=18 έτη, 11 ημέρες και 8 ώρες) της
περιόδου του Σάρου. Από την αρχαία εποχή ήταν

Στην πίσω επιφάνεια ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων έφερε δύο ελικοειδείς σπείρες.
Το ηλιοσεληνιακό ημερολόγιο του Μέτωνα
Η πάνω σπείρα είχε 5 περιελίξεις. Το συνολικό
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Αναπαράσταση των επιγραφών
από την μπροστινή μπρούτζινη
πλάκα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων. Γίνεται αναφορά στην
περιφορά του πλανήτη Αφροδίτη
γύρω από τον Ήλιο.

Μετάθεση

Η λέξη «ΣΤΗΡΙΓΜΟΣ», η οποία
εμφανίζεται συχνά, αναφέρεται στη
μέγιστη αποχή (γωνιώδη απόσταση) του πλανήτη από τον Ήλιο.

γνωστό ότι οι εκλείψεις (του Ηλίου και της Σελήνης) επαναλαμβάνονται με την ίδια αλληλουχία
και τα ίδια χαρακτηριστικά κάθε 223 σεληνιακούς
μήνες. Στις υποδιαιρέσεις (μήνες) της περιόδου
του Σάρου, όπου θα λάμβαναν χώρα εκλείψεις
υπήρχαν κάποια περίεργα (καταρχήν) εγχάρακτα
σύμβολα (Η, Σ, ΗΜ, ΝΥ, ΩΡ). Αργότερα αποκωδικοποιήσαμε αυτά τα σύμβολα. Όταν ο δείκτης της
κλίμακας του Σάρου περνούσε από ένα μήνα που
περιείχε εγχάρακτα σύμβολα, ο χρήστης, διαβάζοντας τα σύμβολα, αντιλαμβανόταν ότι επίκειται
έκλειψη Ηλίου (Η) ή Σελήνης (Σ) την τάδε ώρα
(ΩΡ) κι εάν θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια της ημέρας (ΗΜ) ή της νύχτας (ΝΥ).
Η ημερομηνία έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων
Στον κενό χώρο, εσωτερικά της πάνω ελικοειδούς σπείρας (του Μέτωνα), υπάρχει μία μικρότερη κυκλική κλίμακα, διαιρεμένη σε τεταρτημόρια.
Εσωτερικά, σε κάθε τεταρτημόριο, αναγράφονται
τα έτη του τετραετούς ολυμπιακού κύκλου. Ο δείκτης της μικρής αυτής κλίμακας έδειχνε το έτος
τέλεσης αρχαίων αθλητικών αγώνων.
Περιφεριακά της κλίμακας έχουν αναγνωσθεί
οι λέξεις ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΥΘΙΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΝΕΜΕΑ που
αποτελούσαν τους σημαντικότερους αγώνες της
αρχαιότητας, τους επονομαζόμενους στεφανίτες
αγώνες. Οι δύο πρώτοι ήταν τετραετείς, οι δύο
τελευταίοι επαναλαμβάνονταν κάθε δύο έτη (διετείς αγώνες). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανακάλυψη δύο ακόμα τετραετών και όχι τόσο γνωστών

αγώνων. Πολύ σύντομα διαβάστηκε η λέξη «ΝΑΑ»
που είναι η δωρική γραφή των ΝΑΙΩΝ, των αγώνων του Ναού της Δωδώνης και πρόσφατα η λέξη
«ΑΛΙΕΙΑ» των αγώνων που τελούνταν στη Ρόδο
προς τιμήν του θεού Απόλλωνα.

Το εγχειρίδιο χρήσης

Είναι προφανές ότι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν μία πολύπλοκη και μοναδική αστρονομική συσκευή. Έτσι δεν είναι περίεργο ότι συνοδευόταν και από ένα εκτεταμένο και αναλυτικό
εγχειρίδιο χρήσεως (user’s manual).
Οι προστατευτικές πλάκες που αναφέρθηκαν
παραπάνω ήταν γεμάτες με επιγραφές. Μέχρι
σήμερα (2019) έχουν διαβαστεί περίπου 3500 εγχάρακτα γράμματα και σύμβολα, όλα της ελληνικής αλφαβήτου, τα οποία βεβαίως, σχηματίζουν
λέξεις και προτάσεις, που αναφέρονται σε αστρονομικούς, γεωγραφικούς και τεχνικούς όρους. Το
ύψος των περισσοτέρων γραμμάτων είναι μεταξύ
1.5 και 2.5 mm και είναι χαραγμένα από ένα καλλιγράφο.

Η χρήση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων

Μέχρι σήμερα υπάρχει η διάχυτη γνώμη ότι ο
Μηχανισμός των Αντικυθήρων κατασκευάστηκε
κάπου στη νότια Ελλάδα -ίσως στη Ρόδο-, ότι η
χρήση του ήταν αστρονομική και ότι ίσως υπήρξε όργανο ναυσιπλοΐας (βρέθηκε σε ναυάγιο).
Παρόλη την διαρκή, λεπτομερή διερεύνηση του
Μηχανισμού, δεν έχει εντοπισθεί ακόμα ο τόπος
κατασκευής του, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η
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Το ομοίωμα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων που
εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της
Αθήνας.

χρήση του συνδεόταν με τη ΒΔ Ελλάδα. Σήμερα
έχει σχεδόν απορριφθεί η άποψη ότι χρησιμοποιείτο ως όργανο ναυσιπλοΐας. Είναι πολύ πιθανό να
κατασκευάστηκε για να διασώσει τις αστρονομικές
γνώσεις της εποχής του και ως εκ τούτου να χρησιμοποιείτο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Το εκτενές εγχειρίδιο χρήσης υποδεικνύει ότι
ο κατασκευαστής δεν ήταν απαραίτητα και ο χρήστης του Μηχανισμού, ο οποίος, έχοντας τη δυνατότητα να προσδιορίζει τα κύρια αστρονομικά φαινόμενα που συνδέονται με τον Ήλιο και τη Σελήνη,
καθώς επίσης και να προβλέπει εκλείψεις, κατείχε
πιθανότατα πολύ ισχυρή κοινωνική θέση.

Η ανακατασκευή του Μηχανισμού
των Αντικυθήρων

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ), έχουν κατασκευαστεί και κατασκευάζονται, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Κ. Ευσταθίου, Μηχανολόγου Μηχανικού, ομοιώματα του
Μηχανισμού, τα οποία, εξελισσόμενα, περιλαμβάνουν τις νεότερες ανακαλύψεις. Τα ομοιώματα
αυτά εκτίθενται σε διάφορα Μουσεία ή επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού (συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών).
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, τα θραύσματα
του οποίου μπορεί κανείς να θαυμάσει στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, έχει κινήσει το
παγκόσμιο ενδιαφέρον τόσο του επιστημονικού
κόσμου, όσο και του κοινού.

Ο αστροφυσικός Ιωάννης Χ. Σειραδάκης
σπούδασε Φυσική στην Αθήνα και έπειτα
συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο
Manchester της Μεγάλης Βρετανίας, όπου
ολοκλήρωσε και το Διδακτορικό του στην
Ραδιοστρονομία.
Εργάστηκε για χρόνια στο Max-PlanckInstitut für Radioastronomie στη Βόννη, στο
Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο San Diego,
έως ότου επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα και
στο ΑΠΘ όπου κατείχε την θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής, και τον τίτλο του
Ομότιμου Καθηγητή σήμερα.
Έχει συμμετάσχει ως μέλος ή πρόεδρος σε
πολλές εθνικές ή διεθνείς επιτροπές και
ερευνητικά προγράμματα.
Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο
είναι πλούσιο και αφορά μεταξύ άλλων τους
αστέρες νετρονίων, το κέντρο του Γαλαξία
μας και τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει
κανείς από την ιστοσελίδα:
http://www.antikythera-mechanism.gr, η οποία
ανανεώνεται περιοδικά και περιλαμβάνει τελευταία νέα, απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, άρθρα, εικόνες, βίντεο και άλλες πληροφορίες.
Τα κείμενα και οι φωτογραφίες του « Μηχανισμού
των Αντικυθήρων», δόθηκαν στο περιοδικό μας
«διαδρομές», μετά από συνεργασία των συναδέλφων μας Γιάννη Καγιά και Αθηνάς Καραδελή- Γ.Γ.
ΣΣΙΛΤΕ με τον Αστροφυσικό Καθηγητή Ιωάννη Χ.
Σειραδάκη.
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Κως

Αρχαίοι χρόνοι, νομίσματα, άνθρωποι,
θεοί και σύμβολα
Της συναδέλφου Ελένης Κεφαλιανού-Γκολφινοπούλου - Κως

Το Κάστρο των Ιπποτών

Στο νότιο τμήμα της λεκάνης του
Αιγαίου, στο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων, ανάμεσα σε 1.150 νησίδες
και βραχονησίδες (100 κατοικημένες) βρίσκεται και η Κως.

Ν

ωχελική κοσμοπολίτισσα, καταπράσινη και
γραφική έχει ένα άξονα 45 χιλιόμετρα από τη
μία ως την άλλη άκρη της, αλλά είναι άπειρες οι
εικόνες και οι όμορφες γωνιές που ξεπροβάλουν
σ’ ένα χαλαρό οδοιπορικό.
Στην μορφή της αποτυπώνονται τα ίχνη των
αιώνων. Οι πολιτισμοί που την επηρέασαν από
την αρχαιότητα έως σήμερα καθώς και η φυσική
ομορφιά της δημιούργησαν αυτόν τον ευλογημένο
τόπο που είμαστε τόσο τυχεροί να απολαμβάνουμε.
Η ταυτότητά της καθορίσθηκε από τη διαχρονι-

κή ιστορική παρουσία της και σφραγίσθηκε δραματικά το 1933 όταν ο μεγάλος σεισμός ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της παλιάς πόλης. Οι Ιταλοί που
κατείχαν τότε τα Δωδεκάνησα (1912-1947) κατασκεύασαν την νέα πόλη με τη δική τους κουλτούρα
και αισθητική.
Μεγαλείο, λειτουργικότητα, κομψότητα χαρακτηρίζουν τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Σήμερα
στεγάζονται Δημοτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες,
αλλά έχουν άμεση ανάγκη προστασίας προκειμένου να κληροδοτηθούν και στις επόμενες γενιές.
Ο λόγος όμως που προκάλεσε τη μεγάλη αλλαγή σε όλο το νησί ήταν η τουριστική έκρηξη των
δεκαετιών 1970-80-90 που άλλαξε τη φυσιογνωμία της πόλης και των χωριών. Οι αγροτικές και
κτηνοτροφικές ασχολίες ελαχιστοποιήθηκαν έναντι της δημιουργίας μεγάλων και μικρών τουριστικών καταλυμάτων.
Οι περήφανοι αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνο-
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τρόφοι έγιναν γρανάζια της τουριστικής μηχανής.
Εύκολα πουλήθηκαν μεγάλες εύφορες εκτάσεις
σε ανώνυμες πολυεθνικές ή όχι εταιρείες. Φιλότιμοι Κώοι και ξένοι εργαζόμενοι επιδιώκουν να
προσφέρουν ποιότητα μέσα στο συνεχή ανταγωνισμό και την οικονομική πίεση. Υπάρχουν πυρήνες
στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα που αντιστέκονται
στην απώλεια της ταυτότητας και προωθούν τις
παραδοσιακές αξίες όπως εκδηλώνονται και μετουσιώνονται μέσα από τη λογοτεχνική, καλλιτεχνική και μουσική έκφραση ατομικών και συλλογικών προσπαθειών.

Ας πούμε λίγα λόγια για το παρελθόν
του νησιού

Προϊστορικά ευρήματα δείχνουν ότι αρχικά κατοικήθηκαν από Πελασγούς, Κάρες, Λέλεγες και
αργότερα από Δωριείς. Συμμετείχε στον Τρωικό
πόλεμο, κατακτήθηκε από τους Πέρσες και από
τον 4ο π.Χ. αιώνα ως μέλος πλέον της Αθηναϊκής συμμαχίας γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Στη
λογοτεχνία διακρίθηκαν οι Επίχαρμος, Φιλητάς,
Θεόκριτος και Ηρώνδας. Η πλέον εξέχουσα όμως
προσωπικότητα είναι ο Ιπποκράτης ο Κώος (460380 π.Χ.).
Είναι ο πατέρας της Ιατρικής Επιστήμης, ο θεμελιωτής της ορθολογικής σύγχρονης ιατρικής, που
είναι απαλλαγμένη από δεισιδαιμονίες και υπερφυσικά στοιχεία.
Συνταίριασε την Ιατρική Επιστήμη με την αν-

θρωποκεντρική ηθικοδεοντολογική φιλοσοφία και τις ουμανιστικές αξίες. Μελέτησε τις ενδημικές ασθένειες, τον τρόπο
διαβίωσης των κατοίκων, τις κλιματολογικές συνθήκες, την επίδραση του περιβάλλοντος.
Αντιλήφθηκε, εμβάθυνε και δίδαξε ότι οι
ασθένειες έχουν μια φυσική αιτία, προκαλούνται από τη διατάραξη της ισορροπίας
της σωματικής σύνθεσης και η διατροφή
παίζει σπουδαίο ρόλο σ’ αυτό. Σήμερα
ακόμα τιμάται και οι γιατροί και οι φοιτητές δίνουν τον περίφημο όρκο του.

Τα πιο φημισμένα μνημεία που μαρτυρούν την ιστορία του νησιού είναι…

Το Ασκληπιείο είναι ο χώρος που ο Ιπποκράτης
και οι μαθητές του ασκούσαν την Ιατρική. Φαίνονται οι χώροι που νοσηλεύονταν οι ασθενείς, παρασκευάζονταν τα θεραπευτικά σκευάσματα και
λατρεύονταν οι θεοί. Ο χώρος έχει καταπληκτική
ομορφιά, ηρεμία, πλούσια αυτοφυή βλάστηση που
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη.
Το Διεθνές Ιπποκράτειο ΄Ιδρυμα ανατολικά του
Ασκληπιείου σε έκταση 380 στρεμμάτων προωθεί
τις Ιπποκρατικές ιδέες σε όλο τον κόσμο με τη διοργάνωση των Αμφικτυονιών (συνεδριακές εκδηλώσεις) σε ένα κτίριο που διαθέτει τις κατάλληλες
υποδομές και πλαισιώνεται από πανέμορφους κήπους με βότανα, οπωροφόρα, αμπέλια και άγριους κέδρους. Εκεί ευνοείται η γνωριμία, η σύσφιξη σχέσεων, η ανταλλαγή απόψεων και η έκφραση
συμπερασμάτων μέσα σε κλίμα ευγενούς άμιλλας
και καλοπροαίρετης φιλικής κριτικής.
Ο γέρο πλάτανος, απόγονος, κλώνος του πλάτανου που στη σκιά του δίδασκε ο Ιπποκράτης τα μυστικά της Ιατρικής. Η περίμετρός του είναι 10,50
μέτρα και στηρίζεται σε μαρμάρινες κολώνες.
Το κάστρο των Ιπποτών συνδέεται με γέφυρα με
την πλατεία του Πλατάνου που περνάει πάνω από
τη χιλιοφωτογραφημένη λεωφόρο των φοινίκων.
Οι ιππότες κατείχαν το νησί από το 1314 έως το
1522 μ.Χ. οπότε περιήλθε στους Τούρκους, που
με τη σειρά τους άφησαν τα ίχνη τους. Στην πλατεία
του πλατάνου κατασκεύασαν το Οθωμανικό Λουτρό
(μικτό χαμάμ που λειτουργούσε ως τις αρχές της

δεκαετίας του 80 και μεταγενέστερα έγινε αποθήκη αλατιού), το τέμενος Defterdar στην πλατεία
Ελευθερίας που πληγώθηκε από τον τελευταίο
σεισμό τον Ιούλιο 2017, το τζαμί της Λότζιας στην
αρχαία αγορά.
Η αναστηλωμένη Ρωμαϊκή οικία (Casa Romana),
το Ωδείο, το αρχαιολογικό Μουσείο, η αρχαία αγορά το κάστρο του Πυλίου, η Βασιλική του Αγίου
Στεφάνου στην Κέφαλο απέναντι από τη νησίδα
Καστρί.
Τα μνημεία της Κω, παράλληλα με τα νομίσματα
που ανακαλύφθηκαν στους ανασκαμμένους χώρους μαρτυρούν για τις πτυχές της ζωής διαχρονικά.
Το νόμισμα κομμάτι μετάλλου σφραγισμένο από
την πόλη που το έκοβε ενσωμάτωνε αξία που διευκόλυνε τις συναλλαγές, στήριξε το εμπόριο, τη
διευθέτηση των συναλλαγών και διακανονισμών
καθώς και τη δημιουργία πλούτου. Η αποτίμηση
της αξίας των αγαθών αποτέλεσε το θεμέλιο της
οικονομίας. Το νόμισμα λοιπόν σαν μέσο ανταλλαγής εξελίχθηκε σε καλλιτεχνική δημιουργία με
αποτυπωμένα σύμβολα, παραστάσεις και επιγραφές, πληροφορίες πολιτισμού, θρησκείας, γλώσ-
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σας και της δημόσιας ζωής, αναδεικνύοντας έτσι
και το πολιτιστικό επίπεδο των εκδοτριών πόλεων.
Στην κερματική του μορφή το νόμισμα επινοήθηκε στα τέλη του 7ου αιώνα από τους Μικρασιάτες Έλληνες και τους Λυδούς. Τα αργυρά νομίσματα της Κω εμφανίζονται τον 5ο π.Χ. αιώνα και
μπροστά ήταν αποτυπωμένος ο δισκοβόλος ενώ
στην πίσω πλευρά ο καρκίνος (καβούρι). Επιγραφές και αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν ύπαρξη νομισματοκοπείου στην Κω από τις αρχές του
4ου π.Χ. αιώνα.
Κατά την περίοδο της Ιταλικής κατοχής 1936-40
παραδίδονταν στους Ιταλούς από τους ανυποψίαστους εργάτες των ανασκαφών μεγάλες παρτίδες
νομισμάτων. Τότε βρέθηκε η πλειονότητα των
νομισμάτων που εκτίθενται κατά σειρές σε πολλά
μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη συλλογή του αρχαιολογικού Μουσείου της Κω τα νομίσματα του 4ου π.Χ. αιώνα στη μία όψη έχουν τη
δαφνοστεφή κεφαλή του Ασκληπιού και στην άλλη

το φίδι που περιελίσσεται πάνω σε ραβδί καθώς
και επιγραφές ΚΩΙΟΝ και το όνομα του άρχοντα
(Νικομήδης, Αγλαός, Χαρίδαμος, Φιλίνος κ.ά.).
Επίσης απεικονίζονται ο Ηρακλής, ο Απόλλωνας,
ο Ποσειδώνας, η Δήμητρα, η Αφροδίτη, η ΄Ηρα,
η Υγεία, ο Ιπποκράτης ενώ κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο προστίθενται προσωποποιήσεις της Τύχης
της Βουλής και του Δήμου (Δάμος). Συναντάμε
αργυρά και χάλκινα τετράδραχμα και δίδραχμα με
εμπροσθότυπο τον Ηρακλή και οπισθότυπο γυναικεία πεπλοφόρο μορφή, κυρίως τη θεά Δήμητρα. Υπάρχουν πολλές συλλογές στα μουσεία Κω,
Αθηνών, Κοπεγχάγης, Λονδίνου και Ελσίνκι.
Κατά την Ελληνιστική περίοδο με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου υιοθετήθηκαν θέματα οικουμενικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούσαν την Ελληνική γραφή στα νομίσματα.
Οι θεότητες που απεικονίζονταν είχαν τη μορφή
του Αλέξανδρου χάριν της ενότητας που επεδίωκαν στους κατακτημένους τόπους. Καθιερώθηκε
ο Αττικός σταθμητικός κανόνας για τον καθορισμό
των βαρών και των υποδιαιρέσεων (1 τάλαντο 60
μνες, 1μνα 100 δραχμές, 1 δραχμή 6 οβολοί).
Η απεικόνιση των πορτραίτων συνεχίσθηκε και
από τους διαδόχους του Μεγ. Αλεξάνδρου. Η Κως
όσο διαρκούσαν οι διαμάχες των διαδόχων βρισκόταν στην επιρροή πότε των Αντιγονιδών και
πότε των Πτολεμαίων, με τους οποίους ανέπτυξε
ισχυρούς δεσμούς, αφού και ο Πτολεμαίος Β΄ ο
Φιλάδελφος γεννήθηκε στην Κω από τη Βερενίκη
και τον Πτολεμαίο Α’.
Το γεγονός αυτό συνετέλεσε και στη μεγάλη
εξάπλωση της φήμης του Ασκληπιείου ως ενός
από τα σπουδαιότερα ιερά της αρχαιότητας. Το
242 π.Χ. κηρύσσεται Πανελλήνιο ιερό που απολάμβανε ασυλίας.
Τις εμπορικές δραστηριότητες και τις νομισματικές συναλλαγές των Κώων διευκόλυναν οι Τράπεζες, του Θεού Ασκληπιού, η Δημόσια Τράπεζα
και οι Τραπεζίτες. Χορηγούσαν δάνεια, δέχονταν
καταθέσεις, διαχειρίζονταν περιουσίες. Τον 1ο
π.Χ. αιώνα Ιουδαίοι Τραπεζίτες έλεγχαν την οικονομία του νησιού.
Στα νομίσματα των κλασικών και Ελληνιστικών
χρόνων τα επίσημα σφραγίσματα-εμβλήματα είναι
ο καρκίνος (καβούρι), το ρόπαλο του Ηρακλή και ο
μεταξοσκώληκας, που διαφήμιζε τα περίφημα με-
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ταξωτά υφαντά που εξάγονταν σε όλο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα υπήρχαν πάνω από 300 Ασκληπιεία. Τα πιο γνωστά ήταν της Επιδαύρου, της Περγάμου, της Κω και της Τρίκκης Θεσσαλίας.
Ο Ασκληπιός, παρήγορη θεότητα από την οποία
οι άνθρωποι περίμεναν ανακούφιση και σωτηρία,
απεικονίσθηκε με πολλές μορφές στα νομίσματα.
Σε μερικά συμπαρουσιάζεται και η κόρη του Υγεία
παράλληλα με τα εμβλήματά του, το φίδι, η ράβδος
που περιελίσσεται, η φιάλη, ο κόκορας, ο σκύλος,
η κατσίκα κ.ά.
Λόγω του πλήθους των επισκεπτών και προσκυνητών του Ασκληπιείου δημιουργήθηκε εκεί η
Τράπεζα του Θεού που προμήθευε τους πιστούς
με το έγκυρο νόμισμα για τις ανταλλαγές, τα έξοδα
και τις προσφορές τους. Μία από τις μεγαλύτερες
σειρές νομισμάτων του 2ου και 1ου π.Χ. αιώνα με
την απεικόνιση του Ασκληπιού φυλάσσεται στο
αρχαιολογικό μουσείο της Κω.

33

Κατά τη Ρωμαϊκή κυριαρχία από το 70 π.Χ. έως
το 268 μ.Χ. προέκυπταν μεγάλες ανάγκες ρευστότητας για τις πληρωμές των Ρωμαίων στρατιωτών
και μισθοφόρων και τη συντήρησή τους εκτός ξηράς. Για την κάλυψή τους υπήρξαν αθρόες εκδόσεις νομισμάτων.
Την περίοδο αυτή η Κως διατήρησε τη λειτουργία των νομισματοκοπείων της, πράγμα που της
έδινε την αίσθηση της αυτονομίας, γόητρο, κύρος,
πολιτική και πολιτιστική ταυτότητα. Τα νομίσματα
απεικονίζουν μπροστά το αυτοκρατορικό πορτραίτο του Αυγούστου, του Αδριανού ή άλλου με
το βασιλικό διάδημα και τμήμα θώρακα και στον
οπισθότυπο θέματα από την τοπική θρησκεία μυθολογία και ιστορία μαζί με επιγραφές όπως Ομόνοια και Ειρήνη.
Λόγω των μεγάλων σεισμών το 26 και το 6 π.Χ.
ανακατασκευάσθηκε ολόκληρη η πόλη. Τα νέα
δημόσια κτίρια και τα σπίτια στολίζονται με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και μεγαλόπρεπα γλυπτά που
μαρτυρούν τη χλιδή της Ρωμαϊκής Κω. Οι αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν εξαιρετικά δείγματα
της τέχνης της εποχής.

Κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα εμφανίζεται στα Κωακά
νομίσματα ο Ιπποκράτης άλλοτε με το πορτραίτο
του και άλλοτε σε καθιστή στάση. Έτσι τον τιμούσαν οι συμπολίτες του και τον αναγνώριζαν ως
ήρωα με μυθικές διαστάσεις που τόνωνε το πατριωτικό τους φρόνημα στα χρόνια της Ρωμαϊκής
κυριαρχίας.
Τον 2ο αιώνα κόβονται τα συμμαχικά νομίσματα,
που συμβόλιζαν κοινούς εθνικούς και θρησκευτικούς δεσμούς και προωθούσαν τη στενότερη επικοινωνία των πόλεων, απαραίτητη για τη διατήρηση των εθνικών Ιδεών στα Ρωμαϊκά χρόνια. Τέτοια
ήταν της Κω-Μιλήτου και Κω-Αλικαρνασσού.
Συμπερασματικά διαπιστώνεται η αλληλεπίδραση Ανατολής και Δύσης στις πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές συνθήκες, που καθόρισαν την εξελικτική πορεία και τη σημερινή εικόνα του νησιού
και των κατοίκων του.
Ο πλούτος, η εμπορική κινητικότητα καθώς και
η παρουσία ιστορικών προσωπικοτήτων χτίζουν
τη φυσιογνωμία του τόπου, που τα δομικά του
στοιχεία διαχρονικά διατήρησαν και εμπλούτισαν
το μεγαλείο, την κομψότητα, τις αραβουργικές
λεπτομέρειες, τις αψίδες, τους θόλους, τα τόξα,
τους κυματιστούς τοίχους. Όλη η πόλη θυμίζει πολύχρωμο κήπο με τις κομψές δενδροστοιχίες από
ροδοδάφνες, πασχαλιές, ακακίες, λεύκες, πλατάνια, πεύκα, φοίνικες. Τα Ιταλικά κτίρια στεγάζουν
τη Δημοτική Αγορά, το Δημοτικό Μέγαρο, την
Αστυνομία, το Επαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο και
άλλες Αρχές και Υπηρεσίες.
Οι επίπεδοι δρόμοι της προσφέρονται για βόλτες
με το ποδήλατο ή τα πόδια. Από τα σύγχρονα τοπικά προϊόντα τα πιο χαρακτηριστικά είναι το τυρί
της πόσας (φρέσκο τυρί που διατηρείται σε κόκκινο μίγμα κρασιού), γαλακτοκομικά προϊόντα,
ποικιλίες κρασιών, ελαιόλαδο, αναψυκτικά, μέλι,
παραδοσιακά γλυκά (ντοματάκι, νεραντζάκι, κανελλάδα) και βότανα.
Είναι εύκολο να ερωτευθείς την Κω.
Βιβλιογραφία
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΝΤΑ-ΠΑΡΙΣΙΔΟΥ αρχαίοι χρόνοι
της Κω
ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΕΧΝΗ-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΄Ανθρωποι, Θεοί
& Σύμβολα.
ΒΑΣΙΛΗ ΠΗ Κως Μια Πόλη μέσα στην Πόλη.

ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ
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Η ιστορία του θρυλικού Καφέ στη Θεσσαλονίκη
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Επιμέλεια της συναδέλφου, Μαρίας Γαρουφαλιά-Θεσσαλονίκη

Στην καρδιά της πόλης, ακριβώς
απέναντι από τον Λευκό Πύργο,
βρίσκουμε μέχρι σήμερα ίσως το
μακροβιότερο υπάρχον στέκι της
Θεσσαλονίκης, ένα σημείο θρύλο
που κουβαλάει στο όνομά του την
ιστορία ενός αιώνα.

Ο

λόγος για το “Ντορέ”, το ιστορικό καφέ της
Θεσσαλονίκης που στήθηκε με τα τότε ευρωπαϊκά πρότυπα και μάζεψε εντός του από καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες μέχρι πολιτικά πρόσωπα
και μέλη βασιλικών οικογενειών, που έγινε σημείο
αναφοράς για ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στα τελευταία εκατό χρόνια της πόλης.
Ξεκινώντας από την σημερινή Αλ. Σβώλου, μεταφέρθηκε στο τωρινό του σημείο μετά από 50 χρόνια όπου παραμένει σε παραλλαγμένη μορφή.

Το 1908 το «Ντορέ» ιδρύθηκε στην οδό Εθνικής
Αμύνης (σήμερα Αλεξάνδρου Σβώλου).

Ας γνωρίσουμε την ιστορία του όπως την
περιγράφει ο Στράτος Σιμιτζής στο βιβλίο του
“Κάποτε στη Θεσσαλονίκη”:
Το Καφέ “Ντορέ” έχει άρρηκτα συνδεθεί με τη
Θεσσαλονίκη και την πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική, αθλητική ιστορία της. Όμως, έχει συνδέσει το
όνομά του και με την ιστορία της χώρας.
Στη μακρόχρονη διαδρομή του, πριν αλλάξει η
εικόνα του, φιλοξένησε και δέχθηκε αρχηγούς
κρατών, πρωθυπουργούς, πρίγκιπες, πολιτικούς
άνδρες, ένδοξους στρατηγούς, επιφανείς επιστήμονες, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, κινηματίες και
δικτάτορες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ιστορία. Για μια μεγάλη περίοδο το “Ντορέ” ήταν ό,τι
πιο λαμπρό είχε να επιδείξει η μακεδονική πρωτεύουσα. Είναι πράγματι πολύ μεγάλη η αίγλη που
γνώρισε αυτό το καφεζαχαροπλαστείο. Ήταν την

>
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Η μεγάλη ηθοποιός Κατίνα Παξινού με τον Φ. Φίνο
και τον Παντελή Ζερβό.

εποχή εκείνη το σημείο συνάντησης και αναφοράς
των σημαντικών Θεσσαλονικέων. Η ιστορία του
“Ντορέ” είναι συναρπαστική, μοναδικό κομμάτι
από την ιστορία της Θεσσαλονίκης, γιατί σ’ αυτήν
εμπλέκονται πολλές και σημαντικές προσωπικότητες.

Η αρχή της ιστορίας

Ήταν το 1908, όταν ο Αλφρέδο Μορατόρι, εξέχων Θεσσαλονικιός και πατριώτης, ίδρυσε στη
γωνία των οδών Εθνικής Αμύνης και Πρίγκιπος
Νικολάου, σήμερα Αλεξάνδρου Σβώλου, καφεζαχαροπλαστείο, αρχικά με το όνομα “Ανατολικό
Ζαχαροπλαστείο”.
Εκεί ο σεφ ζαχαροπλάστης “Αλή Μπαμπά” (πιθανόν να είναι και παρατσούκλι) παρασκεύαζε τα
περίφημα σιροπιαστά γλυκά, που απολάμβαναν
εκτός από τους Τούρκους μπέηδες και πασάδες
και οι παλιοί Θεσσαλονικείς, γνωστοί ως “μπαγιάτηδες”.
Με την επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούλιο του 1908, το “Ντορέ” φιλοξενούσε τους νέους αξιωματικούς και μεταξύ τους

τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Ατατούρκ έπινε συνήθως
ρακί σε ειδικά ποτήρια κόκκινου χρώματος. Σε
μπλε ποτήρια έπιναν οι Έλληνες θαμώνες.

Ταξίμ Πασάς – Διάδοχος Κωνσταντίνος

Ο Ταξίμ Πασάς, στρατιωτικός διοικητής της Θεσσαλονίκης ήταν από τους τακτικούς θαμώνες του
“Ντορέ”. Στις 26 Οκτωβρίου του 1912, παρέδωσε
την πόλη στο διάδοχο Κωνσταντίνο, που εισήλθε
επικεφαλής του νικηφόρου ελληνικού στρατού.

Τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Στο “Ντορέ” κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο σύχναζαν και οι ανώτεροι αξιωματικοί των συμμαχικών δυνάμεων που στάθμευαν στη Θεσσαλονίκη.
Από το “Ντορέ” περνούσαν και οι αξιωματικοί
του γαλλικού και του βρετανικού στρατού με τις
εντυπωσιακές στολές τους, ιδιαίτερα οι ουσάροι
του ιππικού για να πάρουν έναν γαλλικό καφέ, ένα
τσάι ή μια βιεννέζικη σοκολάτα, όπως επέστρεφαν
από το περίφημο σαλόνι της μαντάμ Άννας, εκεί
κοντά, στην οδό Αγγελάκη, όπου προηγουμένως
“διασκέδαζαν”.

>
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Ο Φ. Φίνος και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στο κέντρο ο
Τάκης Ξεφτέρης, ιδιοκτήτης-διευθυντής του “Ντορέ”.

Η μεγάλη πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου
1917

Θύμα της μεγάλης πυρκαγιάς του 1917 ήταν και
το “Ντορέ”, που καταστράφηκε ολοσχερώς.
Στην προσπάθεια αναδημιουργίας του συνέβαλε αποφασιστικά η επαναστατική κυβέρνηση του
Ελευθέριου Βενιζέλου, που έδωσε εντολή στο
δήμαρχο Αγγελάκη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια.
Έτσι λίγο αργότερα στην ίδια θέση ξαναγεννήθηκε ένα νέο “Ντορέ”‘, μοντέρνο, πολυτελές, με νέα
ευρωπαϊκή επίπλωση, νέο εξοπλισμό, όλα ειδική
παραγγελία από τη Βιέννη. Ο Ιταλός αρχιτέκτων
Βιταλιάνο Ποζέλι, ήταν αυτός που σχεδίασε το νέο
“Ντορέ”, δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο περιβάλλον.
Το νέο “Ντορέ” διέθετε και αίθουσα μπιλιάρδου,
βιεννέζικης προέλευσης. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που σύχναζαν την περίοδο αυτή είναι ο
Γεώργιος Κονδύλης και ο Θεόδωρος Πάγκαλος.

Προσφορά στους πρόσφυγες

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, πολλοί πρόσφυγες είχαν στεγασθεί στις εκκλησίες των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης και του Αγίου Αντωνίου
στο Ιπποδρόμιο. Στους πρόσφυγες το “Ντορέ” για
ένα σημαντικό διάστημα, μέχρις ότου αποκατασταθούν, προσέφερε ένα πρωινό ρόφημα και ένα
ζεστό μεσημεριανό γεύμα.

Ο Γιαγκούλας στο “Ντορέ”

Ο Τάκης Ξεφτέρης είχε ακούσει από τους δικούς του ότι ο διαβόητος λήσταρχος Γιαγκούλας
εμφανίσθηκε μια ημέρα στο “Ντορέ” ως πελάτης.
Άψογα ντυμένος, παρήγγειλε το παγωτό του, πλήρωσε το λογαριασμό του και έφυγε αφήνοντας μια
κάρτα κάτω από το πιατάκι. Ο σερβιτόρος Γιάννης
Πούλιος μόλις είδε την κάρτα πάγωσε από φόβο
και έκπληξη. Έδωσε την κάρτα στον Αλφρέδο Μορατόρι που έσπευσε να καταγγείλει το γεγονός στη
Γ’ Αστυνομικό Τμήμα. Η κάρτα έγραφε: “Φώτης
Γιαγκούλας, βασιλιάς των ορέων”.
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Ντορέ και Απόκριες

Την περίοδο της Αποκριάς το “Ντορέ” γνώριζε μεγάλες πιένες, με τον Χορό των Συντακτών
“Λευκή Άρκτος” και τον χορό της Φιλοπτώχου
Αδελφότητος. Όλη η κοσμική Θεσσαλονίκη έδινε
το “παρών”.
Οι κυρίες με έξωμες τουαλέτες και κρινολίνα
και οι κύριοι με σμόκιν απολάμβαναν τα περίφημα
παγωτά Σάρα Μπερνάρ, Αρμενοβίλ, Ουράνιο Τόξο
και άλλα. Μεταξύ τους ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Μάνος και ο Αντιδήμαρχος Απόστολος
Κοσμόπουλος. Η μεγάλη παγκόσμια οικονομική
κρίση του 1929, ανέστειλε τις μεγάλες εκείνες εκδηλώσεις.

Το “Ντορέ” στο Λευκό Πύργο

Το 1933 το “Ντορέ” μεταστεγάστηκε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Εκεί συνέχισε να γνωρίζει
πιένες και δόξα.

Τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Με την κήρυξη του Πολέμου οι φίλοι και οι τακτικοί θαμώνες του “Ντορέ” άρχισαν να αραιώνουν. Τον Απρίλιο του 1941 το “Ντορέ” επιτάχθηχε
από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που χρησιμοποίησε το μισό καφέ ως εργαστήριο κατασκευής
αναπηρικών βοηθημάτων. Με την πάροδο του
χρόνου, το “Ντορέ” έγινε στέκι πολλών στελεχών
της Εθνικής Αντίστασης.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, το “Ντορέ” συνέχισε να φιλοξενεί προσωπικότητες από όλους
τους χώρους: Γεώργιος Παπανδρέου, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Σοφ. Βενιζέλος, Γιάννης
Τσιριμώκος, Πέτρος Λεβαντής, πολιτικός, ιδρυτής
της εφημερίδας “Ελληνικός Βορράς”.

Μεταπολίτευση

Με την μεταπολίτευση και την επιστροφή του
Κωνσταντίνου Καραμανλή, άλλαξε πάλι το σκηνικό. Τώρα στο “Ντορέ” συχνάζουν ο Αλέκος και ο
Γραμμένος Καραμανλής, η Μελίνα Μερκούρη, ο
Ζυλ Ντασέν, ο Γιάννης Κοντούλης, ο Κώστας Μαρινάκης, ο Ντίνος Τριαρίδης. ο Σωτ. Κούβελας, ο
Γεώργιος Τζιτζικώστας, ο Νικ. Ακριτίδης.

“Ντορέ” και Φεστιβάλ

Το “Ντορέ” συμμετείχε ενεργά στα Φεστιβάλ
Κινηματογράφου και Τραγουδιού. Από τότε που
καθιερώθηκε ο θεσμός από την ΔΕΘ, το “Ντορέ”
ήταν το κατ’ εξοχήν στέκι καλλιτεχνών όπως και
το επίκεντρο των σχετικών εξελίξεων.
Οργανωτές, καλλιτέχνες, παραγωγοί, σκηνοθέτες, μαέστροι, κριτικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι, από τους χώρους του θεάτρου, του κινηματογράφου και του τραγουδιού, ολόκληρο σχεδόν το
δυναμικό της χώρας όσο διαρκούσαν τα φεστιβάλ
έδιναν δυναμικό παρών στο “Ντορέ”.
Οι καλλιτεχνικές παρουσίες δεν έχουν αρχή και
τέλος. Κατίνα Παξινού, Αλέξης Μινωτής, Έλλη Λαμπέτη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τζένη Καρέζη, Μελίνα Μερκούρη, Φιλοποίμην Φίνος, Τζέιμς Πάρις,
Ειρήνη Παπά, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μάριος Πλωρίτης,
Γιάννης Μαρής, Άλκης Στέας.
Όμως στο Ντορέ φιλοξενήθηκαν και η Ρίτα Χέιγουορθ, η Σιλβί Βαρτάν και η Ραφαέλα Καρά.

“Ντορέ” και αθλητισμός

Ο Γιάννης Βελλίδης

Χωρίς αμφιβολία, ο πιο τακτικός θαμώνας του
“Ντορέ” ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Βελλίδης, εκδότης των εφημερίδων “Μακεδονία” και “Θεσσαλονίκη”. Το “Ντορέ” ήταν το δεύτερο γραφείο του.

Όσο κι αν αυτό ξενίζει, το “Ντορέ” έχει ισχυρούς
δεσμούς και με τον αθλητισμό. Με το να είναι κοντά στα δύο μεγάλα γήπεδα της πάλης, του ΠΑΟΚ
στο Συντριβάνι και του Ηρακλή πιο ψηλά στο Πανεπιστήμιο, έγινε γρήγορα στέκι για τους παράγοντες, αθλητές, προπονητές και παίκτες των δύο
συλλόγων.
Οι παράγοντες και οι παίκτες του Άρη σύχναζαν
στο καφενείο “Γιαννακού” στην Αγία Τριάδα.

21η Απριλίου 1967

Το “Ντορέ” σήμερα

Tο “Ντορέ’ για μια ακόμη φορά γίνεται πολιτικό
στέκι, αυτή την φορά των Απριλιανών. Στο φημισμένο καφέ σύχναζαν ορισμένοι από τους πρωτεργάτες της δικτατορίας.

Στην νεότερη ιστορία του, σημείο σταθμός ήταν
όταν στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 ο Τάκης Ξεφτέρης, στην προσπάθειά του να σώσει το “Ντορέ”,
πρότεινε στην Δέσποινα Μαυρομμάτη, ιδιοκτήτρια
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του “Ζύθου” στα Λαδάδικα, να συνεχίσει την λειτουργία του.
Έτσι, έγινε μια αναβίωση του Καφέ “Ντορέ” με
την μορφή πια ζυθοεστιατορίου με το όνομα “Ντορέ Ζύθος”, το οποίο λειτουργεί σε αυτή την μορφή
από το 1995 μέχρι σήμερα, στην οδό Τσιρογιάννη
στην περιοχή του Λευκού Πύργου, στον ίδιο χώρο
που για δεκαετίες γνώρισε η Θεσσαλονίκη το ιστορικό στέκι.
Βέβαια, ο Στράτος Σιμιτζής σημειώνει:
“Η Θεσσαλονίκη με τον καιρό απέκτησε πολλά
καλαίσθητα, μοντέρνα και πολυσύχναστα καφενεία.
Καφέ “Ντορέ” όμως δεν ξαναγίνεται. Και αυτό γιατί
οι άνθρωποι που σύχναζαν σ’ αυτό δεν ξαναγεννιούνται. Πράγματι, η αίγλη, η αρχοντιά και η δόξα
που γνώρισε το “Ντορέ”, δύσκολα μπορούν να επαναληφθούν.
Το μεγάλο, όσο και απλό μυστικό, είναι ότι το
“Ντορέ” κατάφερε να “συμμετέχει” στη ζωή της
Θεσσαλονίκης και την εξέλιξη της ιστορίας αυτού
του τόπου. Ήταν μονίμως στην επικαιρότητα. Και
αυτό δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί.”

Πηγές από: www.apotis4stis5.com πηγή: Στράτος Σιμιτζής, “Κάποτε στη Θεσσαλονίκη”, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001,
parallaximag.gr
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Το ιστορικό πρώτο κατάστημα της Ιονικής στην Κέρκυρα και η πλατεία χιονισμένη,
το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019. Φωτογραφία του συναδέλφου Παύλου Νικήτα –Κέρκυρα
Το μέρος είναι το χωριό μου «Ελάτη Αρκαδίας». Υψόμετρο 1.250 μ. στο όρος Μαίναλο.
Ο δρόμος οδηγεί στην Στεμνίτσα-Δημητσάνα.
Φωτογραφία του συναδέλφου Σταθόπουλου Παναγιώτη - Δράμα.
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Χειμερινό τοπίο

Ανάβαση στη Βουλγάρα (Νότια Άγραφα)
25/11/2018

Φωτογραφίες του Βασίλη Ηλιόπουλου
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Φάρος Κρανάη, Γυθείου

Μάτι είναι του Λακωνικού ...στην άκρη της
Κρανάης..
χαϊδεύει μέχρι τα Κύθηρα ..ολάκερο τον κόλπο
την ρότα δείχνει με ρυθμό.. να βρούνε το
λιμάνι...
να μπουν στης Γυίας των Θεών ..τ’ απάνεμο
λιμάνι.....

Του συνάδελφου Γιάννη Μαμάκου
Γύθειο
Φάρος Τουρλίτης, Άνδρος

Ο γραφικός αλλά εντυπωσιακός φάρος, είναι
ο μοναδικός στην Ευρώπη χτισμένος πάνω σε
βράχο, στη θάλασσα. Κατασκευάστηκε το 1887,
με φωτοβολία 11 ν.μ. και είναι ο πρώτος
«αυτόματος» φάρος στην Ελλάδα.

Φωτογραφία - Κων/νος Ν. Σαρρής,
Φωτογράφος, Χώρα Άνδρου
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Έργο
ζωγραφικής
της
συναδέλφου
Μαρίας
ΓεροντάκηΜακρή

Κως
Το λιμάνι
Έργο
ζωγραφικής
της συναδέλφου Ελένης
Κεφαλιανού
Γκολφινοπούλου
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Αφιέρωμα στους ελληνικούς σιδηροδρόμους Πελοποννήσου

Τα τρένα που φύγαν…
Τρένα Σταθμοί της ζωής μας

Του συναδέλφου Γιώργου Κολλάτου - Προέδρου ΣΣΙΛΤΕ

Αγαπάμε τα τρένα γιατί είχαν πάντα σταθμό στη ζωή μας. Κάθε τρένο είχε να κάνει με αποχωρισμούς
αλλά και με καλωσορίσματα. Οι
γραμμές ήταν πάντα γεμάτες από
όνειρα. Αγαπάμε τα τρένα που φεύγουν σφυρίζοντας γιατί μαζί κουβαλάνε ανθρώπους, μνήμες, προσδοκίες.
Τα τρένα ήταν πάντα η φυγή και
οδηγούσαν πάντα στο μακριά. Καθώς μεγαλώναμε κατανοούσαμε, ότι
τα τρένα ήταν αυτά που μπορούσαν να μας μεταφέρουν στον έξω
κόσμο, για να βρει ο καθένας αυτό
που ήθελε, αυτό που ονειρευόταν…

Α

γαπάμε από παιδιά τα τρένα της Πελοποννήσου καθώς θυμόμαστε ακόμα, το φιλί της
μάνας στο γιο μετανάστη που ανέβαινε στο τρένο
της ξενιτιάς. Σαν χθες μας φαίνεται όταν το «τρένο-Μουντζούρης» μετέφερε τους μαθητές με το

πηλίκιο κάθε πρωί στα Γυμνάσια, από τα χωριά
στις πόλεις της Πελοποννήσου.
Δάκρυα στα μάτια, έφερνε ο χαιρετισμός των
συγγενών, των φίλων, της κρυφής αγαπημένης
προς τους νεοσύλλεκτους της Πελοποννήσου στο
«τρένο - Ταχεία», που είχε νοικιάσει ο Ελληνικός
Στρατός για να πάει στα σύνορα τους νέους. Η νοστιμιά στο στόμα μας δεν λέει να σβήσει μετά από
τόσα χρόνια όταν σαν ταξιδευτές του σιδηρόδρομου Πελοποννήσου, από το παράθυρο του τρένου
ρίχναμε το δίφραγκο στον νταβά του χωριανού
πωλητή, στο Σταθμό στους Μύλους Αργολίδας
για να αγοράσαμε σουβλάκι, στο Σταθμό του Λεύκτρου Αρκαδίας για ν’ αγοράσουμε ρυζόγαλο και
στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας γευόμαστε το φημισμένο παστέλι Παπαδοπούλου! Το πρωινό παλιό
τρένο που ερχόταν σφυρίζοντας από την Καλαμάτα, ήταν για τις μανάδες σημείο αναφοράς και ξυπνητήρι για να πάνε στο Δημοτικό Σχολείο και στο
Γυμνάσιο τα παιδιά τους: «Σηκωθείτε, εφτά η ώρα,
σφύριξε το τρένο» και τα παιδιά πετάγονταν από
το κρεβάτι για να προλάβουν το δικό τους καμπανάκι στο σχολείο! Μικρές απλές, αλλά αξέχαστες
στιγμές.
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Εισιτήριο τρένου
«ΑΘΗΝΑΙ ΖΑΧΑΡΩ».

Περιηγητές στην Αρχαία Μεσσήνη το 1901,
στο σταθμό της Βαλύρας.

Η συνοπτική ιστορία των σιδηροδρόμων
Πελοποννήσου

19 Απριλίου 1882, τίθεται σε λειτουργία
η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου
«Σ.Π.Α.Π.», δημιούργημα του Χαριλάου Τρικούπη.
Οι Σιδηρόδρομοι Πειραιώς – Αθηνών - Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ) ξεκίνησαν τις εργασίες το 1882,
επί Κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη, για τις
γραμμές Πειραιώς - Ελευσίνας - Κορίνθου – Πατρών, Κορίνθου - Άργους - Ναυπλίου και Άργους
- Μύλων και το 1899 ολοκληρώθηκε το δίκτυο
Μύλοι-Καλαμάτα. Τον Ιούνιο του 1884 παραδίδεται το πρώτο τμήμα (Πειραιάς - Ελευσίνα), ενώ
από το τέλος του 1887 παραδίδονται σταδιακά και
τα υπόλοιπα τμήματα (η γραμμή του Πύργου ενώθηκε με εκείνη της Πάτρας και έφτασε και ως την
Καλαμάτα) τα οποία θα δώσουν ένα αρχικό μήκος

δικτύου 204 χλμ. Παράλληλα λειτούργησαν και
τοπικά σιδηροδρομικά δίκτυα που αναπτύχθηκαν
όπως, Πύργος-Κατάκολο, Διακοφτό - Καλάβρυτα
το 1896 (οδοντωτός), Μεσσήνη-Ασπρόχωμα, Κόρινθος- Λουτράκι, Λεύκτρο - Μεγαλόπολη.
Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου
είναι συνυφασμένο με την ίδια την ιστορία της Ελλάδας. Ήταν ζωτικής σημασίας ο σιδηρόδρομος
για την οικονομική ανάπτυξη της Πελοποννήσου,
αλλά και για την Εθνική οικονομία αφού, όταν κατασκευάστηκε, το Ελληνικό κράτος είχε πολύ μικρότερη έκταση από τη σημερινή. Εξ άλλου δύο
από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, της Πάτρας
και της Καλαμάτας, βρίσκονταν στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της οποίας παράγονταν το κυριότερο εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν της χώρας, η
σταφίδα. Πόλεμοι, κατοχή, εμφύλιος, αστυφιλία,
διεθνής παράγοντας, ιδιαίτερα μοντέλα γεωργικής
παραγωγής, οικονομικά προβλήματα, λανθασμένη κρατική πολιτική και μνημόνια, άφησαν τα σημάδια τους στην υπερεκατονταετή λειτουργία του
σιδηροδρόμου. Το οριστικό τέλος ήρθε το 2011,
καθ’ όσον τέθηκε εκτός λειτουργίας όλο το μετρικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Είχε προηγηθεί η
περίοδος 1970-2000 κατά την οποία υπήρξε συνεχής και σταδιακή απαξίωση του δικτύου από την
Πολιτεία και τις γενικότερες κοινωνικοοινομικές
εξελίξεις. Στις μέρες μας λειτουργούν μόνο τρία
μικρά τμήματά του: ο «Οδοντωτός» Διακοφτού
- Καλαβρύτων, το τμήμα Κατάκολο - Πύργος Ολυμπία για τουριστικά δρομολόγια και το τμήμα
Άγιος Βασίλειος - Ρίο - Πάτρα, ως Προαστιακός
Σιδηρόδρομος. Στην ακμή του, το 1905, μετέφε-
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ρε 1.740.000 επιβάτες ετησίως καθώς και 251.000
τόνους εμπορευμάτων. Κάλυπτε 750 χλμ, διέθετε 159
σταθμούς και εξυπηρετούσε
σημαντικές πόλεις όπως οι:
Αθήνα, Μέγαρα, Ελευσίνα,
Λουτράκι, Κόρινθο, Κιάτο,
Ξυλόκαστρο, Διακοφτό, Αίγιο, Πάτρα, Καβάσιλα. Κυλλήνη, Αμαλιάδα. Κατάκολο,
Πύργο, Ολυμπία, Κυπαρισσία, Καλαμάτα, Μεσσήνη,
Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Άργος, Ναύπλιο, Νεμέα.
Πριν την εμφάνιση των
ταχέων αυτοκινητόδρομων,
ο σιδηρόδρομος Πελοποννήσου είχε μεγάλη σημασία
για τις τοπικές κοινωνίες της
Πελοποννήσου. Διακινούσε την αγροτική παραγωγή
Αμαξοστοιχία φτάνει στον σιδηροδρομικό σταθμό Πατρών, από την Αθήνα
της χώρας, λειτουργούσε
το 1908.
ταχυδρομικές
υπηρεσίες
(επιστολές, δέματα, εφημερίδες) μέχρι το 1970 επιμόρφωση του Προσωπικού είχε δημιουργήσει
και άρχισαν να αναπτύσσονται η περιφέρεια και την Σιδηροδρομική Ακαδημία, κοντά στον Σταθμό
τα χωριά, απ’ όπου περνούσε το τρένο. Τι εικό- του Ρέντη, προάστιο του Πειραιά.
να παρουσιάζει σήμερα αυτό το δίκτυο; Εικόνα
Στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου
πλήρους εγκατάλειψης και διάλυσης. Σταθμοί και (κυρίως στο Ν. Αρκαδίας) ξεχωρίζουν τα μεγαλύλοιπές εγκαταστάσεις που έχουν διαρρηχθεί και το τερα τεχνικά έργα με χαρακτηριστικότερα εξ αυαρχειακό υλικό ή ο εξοπλισμός τους έχει κλαπεί ή τών: οι πολλές γέφυρες, κοιλαδογέφυρες, τοίχοι
καταστραφεί, αρκετά δε κτήρια έχουν καεί από τις αντιστήριξης κλπ. Οι περισσότερες από τις γέφυφωτιές του 2007.
ρες αυτές είναι λίθινες, αληθινά τεχνικά αριστουρΤο 1954 οι «ΣΠΑΠ» γίνονται κρατικό δίκτυο, το γήματα των τότε μαστόρων, μια δε εξ αυτών, η
1962 ενώνονται με τους ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελ- οκτάτοξη γέφυρα στο Μάναρι Αρκαδίας, είναι η
ληνικού Κράτους) και λειτουργούν ως το 1970, μεγαλύτερη σε μήκος (117μ.) λίθινη σιδηροδρομιοπότε ιδρύεται ο ΟΣΕ, ενώ το 2005 ιδρύεται η κή γέφυρα της Ελλάδας. Από το υπόλοιπο δίκτυο
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
ξεχωρίζουν η εντυπωσιακή γέφυρα του Ισθμού
Οι ειδικότητες και το αντικείμενο των εργαζό- (καταργημένη πλέον), η μεταλλική γέφυρα του
μενων στα τρένα του Σιδηρόδρομου της Πελο- Αλφειού (μήκους 310μ.), ο «Σύρτης» στον Αχλαποννήσου, όπως και των άλλων σιδηροδρομικών δόκαμπο και βεβαίως, τα τεχνικά έργα της γραμδικτύων, ήταν ανάλογες με τις εποχές και την μής του οδοντωτού.
εξέλιξη της τεχνολογίας. Διαχρονικά οι κύριες
Κάποιοι από τους σταθμούς του δικτύου θεωκατηγορίες προσωπικού των τρένων ήταν: Μη- ρούνται ακόμη και σήμερα «διαμαντάκια» της αρχανοδηγοί, Σταθμάρχες, Κλειδούχοι, Προσωπικό χιτεκτονικής μας κληρονομιάς, όπως π.χ οι σταθΚίνησης, Θερμαστές, Τεχνικό Προσωπικό, Εργά- μοί της Τρίπολης, της Ολυμπίας, των Μυκηνών,
τες, Φύλακες, Νυχτοφύλακες κ.ά. Ο Ο.Σ.Ε. για την του Πύργου, της Καλαμάτας κ.ά.
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αυτό στην εποχή της ντηζελοκίνησης. Από το 1967 και
μετά δεν έγινε καμία ανανέωση του στόλου. 4. Οχήματα.
Το υπόλοιπο τροχαίο υλικό
αποτελείτο από συνήθη οχήματα διαφόρων τύπων χωρίς
καμία ιδιαιτερότητα.

Βραβείο μη καθυστέρησης του τρένου !!!

>

>

(Πρωτοφανές αστείο πραγματικό περιστατικό!)
Το ταξίδι Αθήνα-Καλαμάτα
με το τρένο «ΜουΟ Οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων και η μοναδική διαδρομή του μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού αποτελούν ένα από τα
ντζούρης» με τις πολύωρες
ωραιότερα φυσικά αξιοθέατα της χώρας μας. Έχει χαρακτηριστεί η θεαματικό- καθυστερήσεις, ήταν ολοήτερη σιδηροδρομική γραμμή των Βαλκανίων.
μερο, από τις 7 το πρωί, έως
τις 8 με 9 το βράδυ! Το τρένο
εκινείτο με μέση ταχύτητα τα 30 χλμ. την ώρα και
έκανε στάσεις σε δεκάδες σταθμούς. Στους σταθμούς υπήρχε μια διαδικασία εκκίνησης, πρώτα
χτυπούσε το καμπανάκι τρεις φορές, μετά η σφυρίχτρα του κύριου σταθμάρχη με το κόκκινο σιρίτι
στο κασκέτο, ακολουθούσαν δύο-τρία σφυρίγματα
από τη μηχανή και ξεκίναγε τσάφα-τσούφα, βγάζοντας μαύρο καπνό και ατμούς από τη τζιμινιέρα.
Πολλές φορές οι επιβάτες έβγαιναν μαυρισμένοι
από τους καπνούς με κάρβουνο της ατμομηχανής
του τρένου που είχε σαν καύσιμη ύλη κάρβουνολιγνίτη. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες θέσεων Α, Β,
Το τρένο περνάει τον Ισθμό της Κορίνθου.
και Γ με αντίστοιχες τιμές εισιτηρίων βέβαια.
Επειδή οι καθυστερήσεις του τρένου ΑΘΗΝΑΟ Σ.Σ Αθηνών, ο μεγαλύτερος και εντυπωσιακό- ΚΑΛΑΜΑΤΑ ήταν πολύωρες και καθημερινές, ο
τερος σταθμός του δικτύου, που διαμορφώθηκε Δήμαρχος Καλαμάτας έλαβε απόφαση χρηματικής
μεταξύ των ετών 1912 – 13 και θεωρείται ως εξέ- και ηθικής βράβευσης του Μηχανοδηγού και του
χον δείγμα του εκλεκτικισμού που διαδέχτηκε τον προσωπικού κίνησης του τρένου «Μουντζούρη»,
νεοκλασικισμό.
σε περίπτωση που το τρένο θα έφθανε έγκαιραΤο τροχαίο υλικό: 1. Ατμάμαξες. Ο στόλος των χωρίς καθυστέρηση στην Καλαμάτα! Είχε ειδοποιατμαμαξών των Σ.Π.Α.Π. έφτασε στο μέγιστο της ήσει σχετικά τον σταθμάρχη του Μελιγαλά Μεσσηιστορίας του αριθμώντας 118 ατμάμαξες. 2. Αυ- νίας να ειδοποιήσει το Δημαρχείο σε περίπτωση
τοκινητάμαξες. Από το 1937 με αυτές τις νέες που το τρένο ερχόταν έγκαιρα προς τον προοριμονάδες , οι «ταχείες» στην Πελοπόννησο έγιναν σμό του. Μετά από κάμποσους μήνες ο Σταθμάρ«ταχείες αυτοκινητάμαξες» που επέτρεπαν με- χης ειδοποιεί το Δημαρχείο Καλαμάτας ότι έρχεται
γαλύτερες μέσες ταχύτητες και μεγαλύτερη αξι- το τρένο στον Μελιγαλά όχι με καθυστέρηση, αλλά
οπιστία στα δρομολόγια. 3. Ντηζελάμαξες. Από και νωρίτερα από την ώρα του. Οι Δημοτικοί άρτο 1965, το δίκτυο της Πελοποννήσου περνά και χοντες μαζεύτηκαν στον Σταθμό της Καλαμάτας
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μαζί με πλήθος κόσμου και την Φιλαρμονική του
Δήμου για να παιανίσει, αναμένοντες το τρένο που
ερχόταν πριν την ώρα του για να τιμήσουν το προσωπικό χρηματικά και ηθικά. Η υποδοχή ήταν κάτι
το ανεπανάληπτο, με μουσικές, χειροκροτήματα
και ευχαριστήριο λόγο του Δημάρχου. Όταν όμως
ο Μηχανοδηγός του τρένου πήρε το λόγο για να
τους ευχαριστήσει για την υποδοχή, τους απογοήτευσε όλους λέγοντας: «Κύριε Δήμαρχε δεν αξίζουμε τις τιμές και τα βραβεία. Το τρένο που φέραμε είναι το χθεσινό που χάλασε στους Μύλους
Αργολίδας. Σήμερα το φτιάξαμε και ήρθαμε με μία
μέρα καθυστέρηση!!!»

Η πιο γραφική σιδηροδρομική διαδρομή
της Ελλάδας

Ως προς την ομορφιά των τοπίων σε όλο το δίκτυο ξεχωρίζουμε: Νομός Αργολίδας: Φαράγγι
Ανδρίτσας και οροπέδιο Αχλαδοκάμπου. Νομός
Αρκαδίας: Πέρασμα του Καλογερικού (το υψηλότερο σημείο σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα με 814μ.), φαράγγι Νικολακάκαινας (δίπλα στις
πηγές του Αλφειού), κοιλάδα του Ίσσαρη στα σύνορα Αρκαδίας - Μεσσηνίας (το πιο δύσκολο και
όμορφο κομμάτι του δικτύου). Νομός Μεσσηνίας:
Η ημιορεινή διαδρομή μεταξύ Ζευγολατιού - Καλουνερού και το πέρασμα δίπλα από τις αμμοθίνες
της Κυπαρισσίας (Καλονερό - Ζώνη Νατura 2000).
Νομός Ηλείας: Λιμνοθάλασσα και Φοινικόδασος
Καϊάφα. Νομός Αχαΐας: Φαράγγι Βουραϊκού (Οδο-

ντωτός). Νομός Κορινθίας: Στενά Δερβενακίων.
Είναι κρίμα να μένει αναξιοποίητο ένα υπάρχον
δίκτυο που περνά μέσα από καταπληκτικά τοπία
και ιστορικά σημεία της Πελοποννήσου.

Λαμπρό παρελθόν - Αβέβαιο μέλλον

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου
προσέφερε πολλά στην οικονομική ανάπτυξη και
την συνένωση της αγοράς, τόσο σε τοπικό, όσο
και σε Εθνικό επίπεδο. Ένα μεγάλο του πλεονέκτημα ήταν ότι λειτουργούσε ως πραγματικό συγκοινωνιακό δίκτυο λόγω της «περικύκλωσης»
της Πελοποννήσου, γεγονός που επέτρεπε με μία
ή δύο αναμεταβιβάσεις ή μεταφορτώσεις να εξυπηρετείται όλη η ζήτηση τόσο του επιβατικού, όσο
και του εμπορευματικού έργου.
Από το 2011 που έπαψε να κινεί ο ΟΣΕ το τρένο
σε όλο το μετρικό δίκτυο του Σιδηρόδρομου Πελοποννήσου, μιας και κρίθηκε ασύμφορη η λειτουργία του, το δίκτυο και το τροχαίο υλικό απαξιώθηκαν. Η λεηλασία υποδομών και συστημάτων
-όλα όσα συνεπάγεται η εγκατάλειψη και η αποψίλωση του άψυχου και έμψυχου υλικού αντίστοιχα,
δεν έχει προηγούμενο.
Αντίθετα, οι αυτοκινητόδρομοι είχαν την τιμητική τους, όπως και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας,
το οποίο αυγαταίνει χρόνο με τον χρόνο τους επιβάτες που διακινεί. Το δράμα και το αβέβαιο μέλλον επομένως, φαίνεται να αφορά αποκλειστικά
μία από τις πιο γραφικές σιδηροδρομικές γραμμές

Μικτή τοπική αμαξοστοιχία Καλαμάτας-Τρίπολης με
επικεφαλής την αμαξοστοιχία Ξs 536, έτοιμη για αναχώρηση από Σ.Σ. Καλαμάτας. (Φωτ. Συλλόγου Φίλων
του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, 31-7-1959)

σε όλη την Ελλάδα, όπως αυτή από την Κόρινθο
μέχρι την Καλαμάτα. Η τουριστική αξιοποίηση
έμεινε στα χαρτιά, πάνε και οι όποιες -ελάχιστεςσιδηροδρομικές εκδρομές που οργανώνονταν στο
τμήμα αυτό.
Παρ’ όλα αυτά οι «Σιδηρόδρομοι Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου» έγραψαν ένα πολυσέλιδο
κεφάλαιο στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων αφήνοντας μία σημαντική κληρονομιά και
πολλές ωραίες αναμνήσεις σε χιλιάδες ανθρώπους, Πελοποννήσιους και μη.
Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ολοκληρώθηκε
στις 14.09.2017 η πώληση και μεταβίβαση του
100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ferrovie Dello Stato
Italiane S.p.A..Η αγοράστρια Ιταλική εταιρεία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στην Ευρώπη και υποτίθεται πως αναλαμβάνει να ενισχύσει και να αναπτύξει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ με
την τεχνογνωσία και την εμπειρία της.
Το άμεσο μέλλον θα δείξει, αν θα ανοίξει μία νέα
σελίδα για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την πώληση του δικτύου στην Ιταλική Εταιρεία Σιδηροδρόμων, ή θα
μείνουμε με την ανάμνηση του λαμπρού παρελθόντος του τρένου της Πελοποννήσου.
ΠΗΓΕΣ:
-Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου-Αθήνα
-Άρχείο Δημήτρη Κυριαζή-Γιάννη Λύρα-Ιωάννη Α.
Παπαχρήστου
-Σύλλογος Φίλων Οδοντωτού (Διακοφτό-Καλάβρυτα)
-Φωτογραφικό Αρχείο Γιώργου Γεωργόπουλου,
Θωμαής Παυλίδου, Σ. Νικολόπουλου

>

>
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Αποχαιρετισμός στους μετανάστες του τρένου της
ξενιτιάς.

-Άρθρο Σπύρου Φασούλα, Βασίλη Μπακόπουλου
-www.mixanodigos.gr -www.ose.gr -www.lifo.
gr-www.tharrosnews.gr
-www.arcadiaportal.gr –www.trainose.gr
-«Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου (18821962)»
-«Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι, η διαδρομή τους από
το 1869 μέχρι σήμερα». Συλλογική έκδοση του συλλόγου «Φίλοι του Σιδηροδρόμου». Εκδόσεις -«Μίλητος», Αθήνα 1997.
-«Σιδηρόδρομος. Η Διαδρομή στην Αρκαδική Γη.
Σήραγγες, Γέφυρες, Σταθμοί» των Θανάση Μ. Σιαβρακά και Ζαχαρία Δ. Ζαχαρόπουλου εκδόσεις
«Πολίτης της Αρκαδίας» Τρίπολη 2008.
- Σιδηροδρομικά Νέα: Η μακρά ιστορία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Από τους ΣΠΑΠ στον
ΟΣΕ, 1882-1980
-«Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου (18821962)»
-«Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι, η διαδρομή τους από
το 1869 μέχρι σήμερα». Συλλογική έκδοση του συλλόγου «Φίλοι του Σιδηροδρόμου», Αθήνα 1997.
-«Σιδηρόδρομος. Η Διαδρομή στην Αρκαδική Γη.
Σήραγγες, Γέφυρες, Σταθμοί», Θ. Σιαβρακά και Ζαχ.
Ζαχαρόπουλου εκδόσεις- Τρίπολη 2008.
-Νικόλαος Κτενιάδης Οι Πρώτοι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι. Αθήνα 1936.
-Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι (1982-1910): Γεωπολιτικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις.
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Αθήνα.1982.
–Τάκης Χιουρέας, Η ζωή στην Καλαμάτα και την περιοχή της-ΑΘΗΝΑ 2001
-Δημήτρης Βαλαβάνης, Αναδρομές στον χρόνο.
Καλαμάτα 2007
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Δίνοντας στο σχήμα χρώμα
Η γλυπτική του Γιάννη Κουτσουράδη

Του Jerνen Ober *

Η Σφίγγα Βότσαλο, μετάλλιο.
Ο Μητροπολίτης Ιωακείμ Στρουμπής. Η προτομή στον
πηλό.

Από απόσταση, ή μάλλον βλέποντας
από πολύ μακριά, μπορεί κανείς να
καταλάβει καλύτερα ένα έργο του
γλύπτη Γιάννη Κουτσουράδη. Όμως
θα μπορούσε να το δει κι από πολύ
κοντά, ας πούμε να το πάρει στο
χέρι, όπως ένα νόμισμα ή ένα μετάλλιο. Αλλά κι έτσι, πάλι θα ένοιωθε την ένταση της χειρονομίας
που έδωσε στο έργο μορφή.

Θ

α μπορούσε ακόμη να δει το έργο και χωρίς
το χρώμα του, απλά με την ύλη του και μόνο.
Όμως τότε διαπιστώνει πως το χρώμα αποτελεί
μέρος του έργου, δίνει στο γλυπτό περίγραμμα,
τονίζει τη δύναμη της ορμής του. Γιατί πράγματι ο
τρόπος που επενδύεται το χρώμα η γλυπτική του
Κουτσουράδη έχει σφρίγος και αυτοπεποίθηση
όχι συνηθισμένη.
Τα έργα του Γιάννη Κουτσουράδη είναι τοποθετημένα στο ανώτερο κατάστρωμα των χώρων
αναψυχής υπερπόντιων πλοίων. Όταν τα πλοία
αυτά ταξιδεύουν τους ωκεανούς τα έργα του προβάλλονται στο φόντο του ουρανού, μεταμορφώνονται, γίνονται διαφορετικά με τρόπο μοναδικό:
όταν το πλοίο μακραίνει, ο όγκος με τα επιλεγμένα
σχήματα σβήνει στον ορίζοντα. Όταν το πλοίο προσεγγίζει το χρώμα στα έργα, ή μάλλον το φάσμα
των χρωμάτων σ’ αυτά, δημιουργεί ένα διάλογο,
ένα σήμα σφοδρό, γίνονται σαν χειρονομία τού: ή
όλα ή τίποτε.
Τα έργα του γλύπτη Γιάννη Κουτσουράδη δεν
στερούνται το δραματικό στοιχείο. Όσο αφηρημένο κι’ αν γίνει το επιλεγμένο σχήμα, το πάθος
που έχει κι η ιστορία απ’ το πλούσιο Ελληνικό
παρελθόν σπάνια απουσιάζουν. Αυτό το νοιώθει
κι’ ο ίδιος, αλλά είναι κάτι που δεν τον καταπιέζει.
Ωστόσο το να γίνει και λίγος «θόρυβος» γι’ αυτό
δεν βλάπτει. Χαρακτήρας κατά τα άλλα σεμνός,
έχει το δικαίωμα.
Αλλά έτσι ακριβώς εντυπωσιάζουν και τα έργα
του, ακόμη κι’ αν η αιτία που προήλθαν διαφέρει:
είτε γίναν με προκαθορισμένη παραγγελία, είτε
δημιουργήθηκαν αυτόνομα. Όμως τέτοιου είδους
διαχωρισμοί είναι και λίγο αυθαίρετοι, αλλά όχι και
σπάνιοι αν λάβουμε υπόψη το τι γίνεται σήμερα
στις καλές τέχνες. Κάτι που για τον Κουτσουράδη δεν φαίνεται να ‘χει αυτό και ιδιαίτερη σημασία.
Εν πάση περιπτώσει ο ίδιος αναθέτει συχνά στον
εαυτό του παραγγελίες, όπως ας πούμε αυτήν για
να βρει για το έργο του το σχήμα το πιο κατάλληλο
στο φυσικό τοπίο της Ολλανδίας – της χώρας που
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Χίων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Μνήμης Αφιέρωμα. Επιχρυσωμένος ορείχαλκος. Λιμένας Νήσου
Χίου.-Του γλύπτη Γιάννη Κουτσουράδη.

«Το Κύμα». Σμάλτο σε μέταλλο
Πρώτη Διεθνής Μπιενάλε Νερού, Overijssel, Ολλανδία. Του γλύπτη Γιάννη Κουτσουράδη.

μοιράζεται με την Ελλάδα για αρκετά χρόνια τώρα,
της χώρας με τις χαμηλές συννεφιές, περίφημες
κι’ απ’ την τέχνη της ζωγραφικής της. Αλλά και σε
αυτό το τοπίο της πόλης εδώ, με τις γνώστες προσόψεις κτηρίων που καθρεφτίζονται συχνά στις
φυσικές ή τεχνητές υδάτινες επιφάνειες.
Όμως, τότε ακριβώς είναι που το χρώμα αποκτά σημασία: σαν σε καλειδοσκόπιο, τα χρώματα

είτε το έργο είναι στη στεριά είτε πάνω στο νερό,
ταιριάζουν απόλυτα στο δεδομένο τοπίο. Ή, να το
πούμε διαφορετικά, ο Κουτσουράδης δεν αφήνει
μια τέτοια ευκαιρία και πρόκληση να πάνε χαμένες. Αντικειμενικά πάντως μπορεί κανείς να πει
πως η επιλογή του σε τούτη τη χώρα δεν είναι και
η πιο εύκολη. Και τούτο γιατί το σχηματικό λεξιλόγιο, καθώς επίσης και η εφαρμογή του υαλώδους
σμάλτου σαν υλικό στη γλυπτική του δεν ήταν κάτι
δεδομένο εδώ. Σαν γλύπτης, στην Ολλανδία των
χαμηλών ουρανών και των υδάτινων οριζόντων
ο Γιάννης Κουτσουράδης μοιάζει κάπως σαν έξω
απ’ τα νερά του. Είναι πάντως καλλιτέχνης με αέρα
κοσμοπολίτη και με αξιόλογη διεθνή αναγνώριση,
όπως άλλωστε φαίνεται κι’ απ’ τη βιογραφία του κι
επίσης απ’ τις αναθέσεις έργων του στο εξωτερικό.
Παρ’ όλα αυτά δεν κόβει ποτέ τον ομφάλιο λώρο
με την Ελλάδα. Στο νησί του τη Χίο το μνημείο που
φιλοτέχνησε για την Εθνική Αντίσταση, προβάλλει θεαματικό κι εντυπωσιακό σε υπερυψωμένη
πλατφόρμα στην είσοδο του λιμένα της πόλης. Τα
σχήματά του μνημείου βρίσκουν εκεί τη δική τους
φυσική λογική, ενώ τα χρώματα, στο εναλλασσόμενο φόντο τ’ ουρανού γίνονται φαντασμαγορία.
Ο διάλογος, ή αν θέλατε το παιγνίδισμα με το
σχήμα και το χρώμα, δεν είναι φαινόμενο άγνω-

51

στο στις μέρες μας. Τα πιο φορμαλιστικά και μηιλουζιονιστικά έργα των μινιμαλιστών ακολούθησαν το μεταμοντέρνο κίνημα με μια πιο εκλεκτική
και ιλουζιονιστική προσέγγιση. Ούτως ή άλλως το
χρώμα έχει και πάλι βρει θέση στη σύγχρονη γλυπτική, και η προσέγγιση σχήματος και χρώματος
γίνεται συχνά με κέφι και φαντασία. Ο Κουτσουράδης πάντως δεν νοείται ξέχωρα από μια κλασσική και κλασικιστική αντίληψη.
Αλλά τα σχέδια του, κι’ αυτό είναι αξιοσημείωτο,
φανερώνουν μια πλήρη γνώση χωρίς να γίνονται
ακαδημαϊκά. Κάθε άλλο μάλιστα. Σ’ αυτά και το
χρωματικό τους στοιχείο φαίνεται να αποτελεί μέρος αυτής της συγκεκριμένης «γραφής Κουτσουράδη» που υπάρχει ακόμη και στα μεγάλα γλυπτά
του. Σπάνια, και αν γίνει, θα είναι το χρώμα ενιαίο.
Μοιρασμένο πότε ελεύθερα και πότε γεωμετρικά,
προσδιορίζει τις διαφορετικές επιφάνειες.
Έτσι με μια τέτοια επένδυση το χρώμα ξεδιπλώνεται στο χώρο συχνά με ύφος μεσογειακό.
Ενώ στη χώρα τούτη των πόλντερ, τα γλυπτά του
τραβούν το βλέμμα, και εκεί στους υδάτινους

ορίζοντες, ή κι’ από τα σύννεφα πιο πάνω, σχήμα
και χρώμα διαγράφονται μνημειακά.
Τι έχουν λοιπόν τούτα τα έργα που τα κάνει
εντυπωσιακά και ιδιόμορφα; είναι απλά ο τρόπος
χρησιμοποίησης του υαλώδους σμάλτου; Και
ναι και όχι θα ’ταν η απάντηση. Η επινόηση του
να προσαρμόσει την τεχνολογία του υαλώδους
σμάλτου και του χάλυβα στην τέχνη της γλυπτικής, είναι ζωτικής σημασίας. Μα και βέβαια μπορεί εδώ να μιλήσει κανείς για την ένδοξη άνθηση
των σμάλτων στο Βυζάντιο. Όμως επί του θέματος, μπορούμε να πούμε εδώ ότι η εφαρμογή της
τεχνικής μάλλον, προσεγγίζοντας το σχήμα και το
χρώμα, γίνεται μια πλήρης προσωπική ερμηνεία.
(*) Ο Ολλανδός Ιστορικός τέχνης Jerven Ober
ήταν συνεργάτης στο Κρατικό Μουσείο Van Abbe
του Εϊντχόβεν, κατόπιν διετέλεσε βοηθός του Rudi
Fuchs, (διευθυντή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του Άμστερνταμ), ενώ μετά έγινε διευθυντής
του Δημοτικού Μουσείου Van Reekum του Άπελντορν. Αργότερα εργάστηκε σαν συγγραφέας και
ανεξάρτητος επιμελητής.
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Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
Με αφορμή μια ξεχασμένη επέτειο

Του συναδέλφου Μπάμπη Παναγιωτόπουλου

120 χρόνια κλείνουν φέτος από το
1898, έτος γεννήσεως ενός πνευματικού δημιουργού, που το έργο
του έμελλε να καταλάβει περίοπτη
θέση στο παγκόσμιο δραματολόγιο.

Έ

να έργο ποσοτικά ίσως περιορισμένο αλλά και
συγχρόνως τεράστιο, τηρουμένων των αναλογιών, και αναντίστοιχο με τη βιολογική του διαδρομή, δεδομένου ότι η ζωή του ανεκόπη βίαια με
την αποτρόπαια δολοφονία του τον Αύγουστο του
1936, έτος έναρξης του αδελφοκτόνου εμφυλίου
πολέμου της Ισπανίας.
Όπως σωστά μαντέψατε από τα προαναφερθέντα, μιλάμε για τον Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα,
αυτόν τον ευαίσθητο θεατρικό συγγραφέα και ποιητή, ένθερμο και ουσιαστικό συμπαραστάτη των
καταπιεζομένων και των «κολασμένων» της γης.
Αφενός απ’ το πολιτικό σύστημα και αφετέρου απ’
τις ασύμμετρες κοινωνικές συμβάσεις και προκαταλήψεις μιας εποχής αναχρονιστικό κατάλοιπο
από την Ισπανία του Μεσαίωνα.
Ανδαλουσιάνος ο ήρωάς μας απ’ το Φουέντε
Βακέρος (κρίνη των γελαδάρηδων), ένα χωριό
λίγα χιλιόμετρα απ’ την πανέμορφη Γρανάδα, με
την περίφημη αρχιτεκτονική από την εποχή της
αραβοκρατίας. Γόνος αστικής οικογενείας είχε
από μικρός τις προϋποθέσεις να πραγματώσει τα
όνειρά του. Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα παράλληλα με τις μουσικές του
σπουδές. Η δεξιότητά του στο πιάνο υπήρξε παροιμιώδης. Αρκεί να υπενθυμίσω την παλιά και
μοναδική ηχογράφηση του 1934 που σώζεται ως
σήμερα του ανδαλουσιάνικου φλαμένγκο (viva
sevilia) συνοδεύοντας την Αρζεντινίτα στο τραγούδι.
Η προσέγγιση με τη λογοτεχνία και το θέατρο
αποτελούν ίσως την κύρια συνιστώσα της χαρισματικής του προσωπικότητας. Η παράδοση της

πατρίδας του στον τομέα αυτό, αρχής γενομένης απ’ τον μεγάλο Μιγκέλ Θερβάντες, συνεχίζεται στον 17ο αιώνα, χρυσή εποχή του θεατρικού
μπαρόκ, κύριοι εκφραστές του οποίου υπήρξαν ο
Πέδρο Καλδερόν, διανοούμενος ιερέας («Η ζωή
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είναι όνειρο») καθώς και ο Λόπε δε Βέγκα με το
θρυλικό «Φουέντε Οβεχούνα». Η πνευματική αυτή
κληρονομιά έμελλε να συνεχιστεί ως τις μέρες του
Φεντερίκο με κύριους εκπρόσωπους τον ίδιο, τον
Μπενεβέντε («Πικραγαπημένη»), τον Κασόνα («Τα

σέγγιση στην ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία. Από το
ποιητικό του έργο παράλληλα αναφέρω το ποίημα «Θρήνος για τον Αντόνιο Σάντσεθ Μεχία», τον
νεκρό ταυρομάχο με την χαρακτηριστική απαγγελία του Μάνου Κατράκη, καθώς και το «Λούζεται

δέντρα πεθαίνουν όρθια») και άλλους. Η καλλιέργεια και η παιδεία απελευθερώνουν όλη τη ψυχική ευαισθησία του Λόρκα με έκφραση γόνιμη και
παραγωγική. Τα πρώτα του έργα «Περιμπλίν και
Μπελίσα» καθώς και «Τα μάγια της πεταλούδας»
αποτελούν την πιο τρυφερή και ρομαντική προ-

η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ», μεταφρασμένο
από το Ν. Γκάτσο σε μουσική Χρήστου Λεοντή.
Για να δώσω το ιστορικό πλαίσιο της εποχής,
1931 ανατρέπεται η λαομίσητη μοναρχία του βασιλιά Αλφόνσο και η χώρα περνάει σε μια περίοδο
πενταετούς δημοκρατίας με προβλήματα και με
μεταπτώσεις που ωστόσο σηματοδοτούν για τον
Λόρκα μια νέα δημιουργική ανέλιξη.
Ιδρύει το θεατρικό σχήμα «Παράγκα» με ερασιτέχνες ηθοποιούς και περιοδεύει στην ισπανική
ύπαιθρο που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με
αυτό το ποιοτικό θέαμα. Καρπός της συγγραφικής
του ωρίμανσης τα έργα «Μαριάννα Πινέδα», «Γέρμα», «Ματωμένος γάμος». Ανατέμνοντας τη λαϊκή
παράδοση φιλοδοξεί να αφυπνίσει την πολιτισμικά
χειμάζουσα επαρχία της χώρας. Δεν περιορίζεται
όμως στα στενά γεωγραφικά όρια της πατρίδας
του. Περιοδεύει σε άλλες ισπανόφωνες χώρες της
Λατινικής Αμερικής δίνοντας παραστάσεις. Από
προσωπική μνήμη αναφέρω ένα ολιγόλεπτο φιλμ
ντοκουμέντο που μας πρόβαλαν, όταν επισκεφθήκαμε το σπίτι του στο Φουέντε Βακέρος, μουσείο
σήμερα, από μια παράσταση στο Μοντεβιδέο της
Ουρουγουάης. Το τελευταίο του θεατρικό «Το σπίτι της Μπερναρντα Άλμπα» αποτελεί το κύκνειο
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Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος 1936-1939.

άσμα της θεατρικής του καριέρας, που δεν προλαβαίνει να το δει επί σκηνής, γιατί το ξέσπασμα του
εμφυλίου και το τραγικό του τέλος αποτρέπουν το
ανέβασμα. Οι συνεργάτες του με τον θίασο και την
πρωταγωνίστριά του Μαργαρίτα Ξίρχου φεύγουν
μεσούντος του εμφυλίου και ανεβάζουν το έργο
για πρώτη φορά σε ισπανόφωνη χώρα της Νότιας Αμερικής, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής
συγκεκριμένα. Στη χώρα μας παίχτηκε μετά τον
δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Εθνικό, με πρωταγωνίστρια τη μεγάλη μας Κατίνα Παξινού.
Εδώ θα εστιάσω την αναφορά μου σ’ αυτό το
χαρακτηριστικό του δημιούργημα με την εξής
ιδιαιτερότητα, ότι η σκηνή κυριαρχείται από την
παρουσία αποκλειστικά γυναικών. Εξαίρεση αποτελεί το όνομα του Πέπε που συνεχώς αναφέρεται
στο έργο χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται πουθενά.
Μόνο ο καλπασμός του αλόγου υποδηλώνει την
παρουσία του περνώντας έξω από το αρχοντικό
των Άλμπα στην τελευταία πράξη.
Η διανομή έχει αποτυπωθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου (έτος 1963). Μπερνάρντα η Παξινού και
γιαγιά η Χριστίνα Καλογερίκου, παλιά ηθοποιός
στον τελευταίο ρόλο της καριέρας της. Τις πέντε
κόρες της Μπερνάρντα: Μαρτίριο, Ανγκούστιας,
Προυντέντσια, Μαγκνταλένα και Αντέλα υποδύονται αντίστοιχα η μεγάλες κυρίες του Εθνικού Ελένη Χατζηαργύρη, Βάσω Μανωλίδου, Μαίρη Αρώνη, Βέρα Ζαβιτσιάνου και η νεαρά ηθοποιός τότε
Τζένη Καρέζη, στον ρόλο της μικρότερης κόρης

Αντέλα, που με τη συγκλονιστική της αυτοκτονία
γράφει τον επίλογο του δράματος. Το σκηνικό
συμπληρώνουν δύο θεραπαινίδες του σπιτιού και
κάποιες γειτόνισσες κομπάρσες.
Κλείνω αυτή την παρένθεση για να επανέλθω
στα συνταρακτικά γεγονότα της Ισπανίας του 1936
με τις εκλογές που διεξάγονται σε κλίμα πόλωσης
και φανατισμού. Στη μια πλευρά το Λαϊκό Μέτωπο
που συναποτελούν οι φιλελεύθεροι του Μανουέλ
Αθάνια, οι σοσιαλιστές του Λάγκο Καμπαλέρο και
το νεαρό αλλά δυναμικό κομμουνιστικό κόμμα
τότε με τους Ντιάζ και την Ντολόρες Ιμπαρούρι,
γνωστή ως Πασιονάρια. Στον αντίποδα οι δυνάμεις της συντήρησης με το κόμμα της φάλαγγας
του Πρίμο ντε Ριβέρα, τους κληρικόφρονες του
Χίλ Ρόμπλες και τους Καρλιστές βασιλόφρονες
του Κάλβο Σοτέλλο που συσπειρώνονται στο Εθνικό Μέτωπο. Η ισπανική διανόηση στρατεύεται στη
συντριπτική της πλειοψηφία με τους πρώτους.
Στην προεκλογική συγκέντρωση του Λαϊκού
Μετώπου στη Μαδρίτη τρεις ποιητές διαβάζουν
ποιήματά τους μέσα σε φρενίτιδα ενθουσιασμού
απ’ τους χιλιάδες συγκεντρωμένους στην Πλάθα
Μαγιόρ. Ο Αντόνιο Ματσάδο, ο πιο παλιός, που
έγραψε και τον ύμνο της ισπανικής δημοκρατίας,
ο Λόρκα και ο νεότερος Ραφαέλ Αλμπέρτι.
Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης γνωστό. Οι
δυνάμεις του Λαϊκού Μετώπου θριαμβεύουν και
σχηματίζουν κυβέρνηση. Ωστόσο οι δυνάμεις του
σκότους και της οπισθοδρόμησης δεν αποδέχο-
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«No pasaran!», «Δεν θα περάσουν!»

<
Το σπίτι του Λόρκα.

νται την ήττα τους, καραδοκούν και τη δεδομένη
στιγμή στασιάζουν ενάντια στη νόμιμα εκλεγμένη
δημοκρατική κυβέρνηση. Ιούλιος 1936. Εν τάχει
αναφέρω ότι από το ισπανικό Μαρόκο αποβιβάζονται οι δυνάμεις του Φράνκο απέναντι στην Ιβηρική με αποτέλεσμα τον τρίχρονο εμφύλιο πόλεμο
με το ένα εκατομμύριο νεκρούς. Η Ισπανία κόβεται
στα δύο, ο Βορράς ελέγχεται από τις δυνάμεις της
δημοκρατίας και ο Νότος από τους στασιαστές.
Τελικά η δημοκρατία το 1939 θα υποκύψει στην
αναμέτρηση με τις υπέρτερες δυνάμεις της φάλαγγας ενισχυμένης από στρατεύματα της χιτλερικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας. Αποτέλεσμα η σαραντάχρονη νύχτα του τρόμου και της
σιωπής που θα επιβάλει η δικτατορία. Σύμμαχοι
της ισπανικής δημοκρατίας στην εμφύλια σύρραξη
η Σοβιετική Ένωση και το Μεξικό του προοδευτικού προέδρου Λάζαρο Καρντένας που συνέδραμε μετά την ήττα τους πολιτικούς πρόσφυγες
που κατέφυγαν εκεί. Επίσης, και το πλήθος των
ρομαντικών ιδεολόγων από διάφορες χώρες που
πήγαν να πολεμήσουν στο πλευρό της δημοκρατίας συγκροτώντας τις «διεθνείς ταξιαρχίες». Ήταν
μια υπέροχη μορφή διεθνιστικής αλληλεγγύης
των αγωνιστών αυτών με τους ισπανούς μαχητές
στο πεδίο των κοινών τους ιδανικών. Κάποιοι από
αυτούς αργότερα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις πατρίδες τους: Τίτο, Μαλρό, Νένι, Τολιάτι και Ζβερτσέφσκι.
Ο Λόρκα παραμονές του πραξικοπήματος φεύ-

γει απ’ τη Μαδρίτη για τη Γρανάδα προκειμένου να
επισκεφτεί τους δικούς του. Η ατυχής συγκυρία
τον βρίσκει εγκλωβισμένο εκεί. Συλλαμβάνεται
και εκτελείται με διαταγή του στρατιωτικού διοικητή της Ανδαλουσίας, Κέιπο ντε Λιάνο. Η αποτρόπαια αυτή πράξη συγκλόνισε τους πάντες. Ένα
χρόνο αργότερα γίνεται ένα παγκόσμιο συνέδριο
στη Βαλένθια, διανοουμένων, ηθικής στήριξης
της δημοκρατίας μέσα στον κουρνιαχτό του εμφυλίου πολέμου. Από το βήμα του συνεδρίου ο
φίλος του Λόρκα Ραφαέλ Αλμπέρτι συνεπικουρούμενος από τον Χιλιανό Νερούντα, τον γάλλο
Λουί Αραγκόν και τον αλεξανδρινό Έλληνα Στρατή
Τσίρκα, 26 ετών τότε που σπούδαζε στο Παρίσι,
κυκλοφορούν μανιφέστο διαμαρτυρίας για τη στυγερή δολοφονία του ποιητή από τους φασίστες.
Το προσυπογράφουν ογδόντα και πλέον ποιητές
και συγγραφείς που βρίσκονταν στην Βαλένθια.
Πολλοί από αυτούς είναι λαμπερά αστέρια στο
παγκόσμιο λογοτεχνικό στερέωμα: Χεμινγουέι,
Έρεμπουργκ, Μπρεχτ, Ελιάρ, Ρομέν Ρολάν, Άννα
Ζέγκερς, Ντάνσιελ Χάμετ, Λίλια Χέλμαν, Χάλντορ
Λάξνες κ.λπ.
Κλείνω με το ρητορικό ερώτημα σε σένα φίλε
αναγνώστη. Φαντάσου αν ο ποιητής που έφυγε
τόσα πρόωρα και αδόκητα είχε υποθετικά επιβιώσει μια τριακονταετία ακόμη, όσο είναι και το φυσικό προσδόκιμο ζωής. Τι επιπρόσθετο πνευματικό
θησαυρό θα μας είχε κληροδοτήσει;
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«Το Χαρούμενο Χωριό»
Του συναδέλφου Πέτρου Τσιφτσή

Γυρίζοντας πίσω, στα παιδικά χρόνια, θυμάται κανείς στιγμές, εικόνες, πρόσωπα, φίλους… Το πρώτο
σχολείο, το πρώτο ποδήλατο –αν
υπήρχε-, την πρώτη σχολική εκδρομή…

Κ

<

Η πρόσοψη της Κατασκήνωσης ΕμπορικήςΙονικής που λειτούργησε από το 1947.

<

άπως έτσι μού ήρθε η ιδέα να γράψω δύο λόγια στο περιοδικό μας για το Χαρούμενο Χωριό.
Πολλοί θα το ξέρετε. Συνάδελφοι από την τράπεζα
που δουλεύαμε τόσα χρόνια. Είτε γιατί πήγαιναν οι
ίδιοι, όταν ήσαν παιδιά, είτε γιατί έστελναν τα παιδιά τους, όταν απέκτησαν… Ήταν οι κατασκηνώσεις του «Χαρούμενου Χωριού».
Τα παιδιά που συμμετείχαν χωρίζονταν σε τρείς
ηλικιακές κατηγορίες: τα πολύ μικρά παιδιά, μέχρι
8 περίπου ετών, πρώτη κατασκηνωτική περίοδος,
τα μεγαλύτερα αγόρια, στην δεύτερη και τα μεγαλύτερα κορίτσια στην τρίτη. Από τις 20 περίπου
του Ιουνίου μέχρι το τέλος Αυγούστου τα παιδιά
θα φιλοξενούνταν σε έναν πολύ όμορφο χώρο με
κτηριακές εγκαταστάσεις, στην Βαρυμπόμπη λίγο
έξω από την Αθήνα.
Οι αναχωρήσεις γίνονταν από το Μουσείο της
Αθήνας με λεωφορεία. Με νοσταλγία έρχονται στο
μυαλό όμορφες εικόνες τώρα που τις θυμάμαι.
Σαν μία πολυήμερη σχολική εκδρομή. Οι παιδικές
φωνές, τα γέλια, σκέπαζαν τον θόρυβο της οδού
Πατησίων. Νέα πρόσωπα, παλιοί παιδικοί φίλοι
από τα προηγούμενα χρόνια που ξανασυναντιούνται, παλιοί και νέοι συνοδοί των παιδιών, όλοι
μαζί ένα χαρούμενο σύνολο επιβιβάζονταν στα
λεωφορεία... Φεύγαμε για την κατασκήνωση της
Βαρυμπόμπης.
Εκεί μάς περίμεναν οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης. Το καλόγουστο και καλοφτιαγμένο κτήριο
της κατασκήνωσης του τραπεζικού συγκροτήματος του Ανδρεάδη για την Εμπορική και την Ιονική

Το θεατράκι μας.

& Λαϊκή τράπεζα περίμενε φιλόξενο, ηλιόλουστο
και πεντακάθαρο, μέσα στα πεύκα, να υποδεχθεί
τα παιδικά χαμόγελα. Αρχικά η κατασκήνωση του
συγκροτήματος των δύο τραπεζών, στην οδό Πεύκων 13, λειτουργούσε αυτόνομα, με δικά του μαγειρεία, θαλάμους, τραπεζαρία, ιατρείο. Θυμάμαι
αμυδρά τον αρχηγό της κατασκήνωσης στις αρχές
της 10ετίας του ΄60. Ήταν ο Μερκούρης. Δεν ζει
πλέον. Αργότερα, τα επόμενα χρόνια, η κατασκήνωσή μας ενώθηκε με την κατασκήνωση των
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υπαλλήλων του ΗΣΑΠ, -ΕΗΣ τότε-, των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων της Αθήνας, που ανήκαν και
αυτοί στο συγκρότημα Ανδρεάδη και βρίσκονταν
εκατό περίπου μέτρα πιο κάτω, στην οδό Πεύκων

<
Οι κοιτώνες.

αρ. 21. Αυτή η κατασκήνωση λειτουργούσε από το
1947 και είχε μεγαλύτερους χώρους για τις παιδικές/κατασκηνωτικές δραστηριότητες. Τα επάνω
κτήρια, τα κτήρια της Εμπορικής-Ιονικής, παρέμειναν μόνο για την ξεκούραση και τον ύπνο των
παιδιών των υπαλλήλων των δύο τραπεζών. Όλες
οι λοιπές δραστηριότητες λάμβαναν χώρα στην
μεγάλη έκταση των εγκαταστάσεων των ΕΗΣ.
Θυμάμαι τον γελαστό φύλακα των εγκαταστάσεων, τον Λεωνίδα, που μας υποδέχονταν πάντα με

καλά λόγια αλλά και το στοργικό καλωσόρισμα της
Ειρήνης (Ρένα) Ζολώτα - Τζιρά, που ήταν η υπεύθυνη των κατασκηνώσεων.
Τα παιδιά χωρίζονταν σε ομάδες και διάλεγαν
ένα χώρο μέσα στα πεύκα, όπου θα ήταν η «έδρα»
της ομάδας τους. Επέλεγαν με τον επιβλέποντα
ομαδάρχη τους μία ονομασία και μαζί έφτιαχναν
ένα μικρό δίστιχο ή τετράστιχο που το φώναζαν
όλοι μαζί, με ρυθμό, στις εκδηλώσεις της ομάδας
τους. Ήταν η κατασκηνωτική «κραυγή» τους. Θυμάμαι κάποια ονόματα ομάδων: Αργοναύτες, Πειρατές, Ατρόμητοι, Θαλασσόλυκοι κ.ά.
Οι δραστηριότητες των κατασκηνωτών πολλές.
Καλλιτεχνήματα από λάσπη ή πέτρες, κατασκευή
της καλύβας τους, καθορισμός του χώρου της
κάθε ομάδας με πέτρες, καθαρισμός του και άλλα
πολλά. Το καμπανάκι στο κέντρο του υπαίθριου
χώρου δραστηριοτήτων των ομάδων σήμαινε διάφορες κοινές εκδηλώσεις. Φαγητό στις 10πμ, λήξη
των εργασιών, προετοιμασία για την επίσκεψη στο
χώρο των ομάδων του αρχηγού και υπευθύνου
του εκπαιδευτικού προγράμματος, που ήταν ο
Λάκης Κουρετζής. Όλοι τον φώναζαν με το κατασκηνωτικό του όνομα: «Μπαλού». Στο τέλος της
10ετίας του ’60 προστέθηκαν και θαλάσσια μπάνια… Το καμπανάκι μας σήμαινε την ώρα για το
μεσημεριανό φαγητό και ακολουθούσε η μεσημεριανή ξεκούραση των παιδιών στους θαλάμους.
Το απόγευμα άρχιζαν τα ομαδικά παιχνίδια στο
δάσος: ιχνηλασίες, ανακάλυψη κρυμμένων θησαυρών, εξερευνήσεις, αθλητικές δραστηριότητες. Το συγκρότημα των κατασκηνώσεων διέθεταν πολλές και πλούσιες αθλητικές εγκαταστάσεις
και χώρους ψυχαγωγίας. Το σούρουπο κτυπούσε
πάλι το καμπανάκι. Όλες οι ομάδες συγκεντρώνονταν στο κέντρο του χώρου, όπου και ο ιστός της
σημαίας, και, μετά την υποστολή της, ο Μπαλού
και οι συνεργάτες του ανακοίνωναν την βαθμολογία των ομάδων για τις δραστηριότητες της ημέρας και ακούγονταν οι «κραυγές» τους... Ακολουθούσε το βραδινό φαγητό.
Στην άκρη των εξωτερικών χώρων και δίπλα
από τις αθλητικές εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης υπήρχε ένα μικρό, κοίλο, πέτρινο θεατράκι. Το
θεατράκι των παιδιών. Μετά το βραδινό φαγητό,
μέχρι αργά τη νύχτα, κάθε βράδυ, μαζί με τους
ήχους του δάσους εξελίσσονταν οι καλλιτεχνικές
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δημιουργίες των ομάδων. Θεατρικά σκετς,
μουσική, κινηματογράφος, τραγούδια…
Ήταν ο πιο αγαπημένος χώρος των παιδιών. Στο τέλος, όλα μαζί, τραγουδούσαν
μια προσευχή που και τα νυχτοπούλια σιγούσαν για να την ακούσουν: Θεέ, την ώρα
τούτη, τη στιγμή – στην άδολη καρδιά μας
φανερώσου…
Στιγμές αξέχαστες, παιδικές, νεανικές,
χαρούμενες, δημιουργικές, χωρίς άγχος.
Στιγμές που έμειναν βαθιά χαραγμένες στη
μνήμη, που δεν μπόρεσαν και δεν θα μπορέσουν ποτέ να αλλοιώσουν ή να σβήσουν
τα χρόνια. Φιλίες που νίκησαν τον χρόνο και μεγάλωσαν, ο Ηλίας, ο Αντώνης, ο
Γιώργος, η Βούλα, η Κατερίνα, η Μαίρη….
Τα χρόνια πέρασαν. Σήμερα τα επάνω
κτήρια της Εμπορικής – Ιονικής δεν είναι
πλέον κατασκηνωτικά κτήρια. Νοικιάστηκαν από την Αλφα τράπεζα στα Μοντεσσοριανά Σχολεία, μαζί με τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους, και ίσως και το ΘΕΑΤΡΑΚΙ
μας. Έγιναν θυσία στο βωμό του κέρδους.
Οι θύμησες, όμως, τόσων παιδιών τότε,
δεν νοικιάζονται και δεν σβήνουν. Το «Χαρούμενο Χωριό» παραμένει και θα παραμένει στις μνήμες και στις καρδιές όσων το
βίωσαν.

Ο χώρος συγκέντρωσης στο καμπανάκι.

Συναντήσεις των φίλων του Χαρούμενου
Χωριού γίνονται και σήμερα, κάθε Πέμπτη στο
Θέατρο Ημέρας στις 8 το βράδυ (Ν. Γεννηματά
20 στην Αθήνα) με θεατρικές παραστάσεις, συζητήσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
πάντα με την καθοδήγηση του αγέραστου Λάκη
Κουρετζή. Του Μπαλού.
Ο Λάκης Κουρετζής είναι Παιδαγωγός – Σκηνοθέτης – Συγγραφέας, Επίτιμος Διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικός σε θέματα αισθητικής παιδείας και παιδευτικής θεατρικής έκφρασης. Σπούδασε στην Αυστρία, στην Γερμανία
και στην Ελβετία Ψυχολογία της Παιδαγωγικής
Αισθητικής Αγωγής και έκφρασης του παιδιού
στο Θέατρο.

Μ ΥΣΕΙΑ
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Τρία Μουσεία ιδιαίτερης αξίας

στον παραδοσιακό οικισμό του Γαράζου Ρεθύμνου!
Επιμέλεια του συναδέλφου Σπύρου Δαφνομήλη - Ρέθυμνo

Στον ιστορικό οικισμό του παλαιού Γαράζου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός υψηλής πολιτιστικής αξίας, λειτουργούν
από το 2010 τρία ιδιαίτερα αξιόλογα μουσεία.

Π

ρόκειται για το Λαογραφικό Μουσείο, το Μουσείο Λαδιού & Ελιάς και το Μουσείο Ελληνικής
Χρηστικής Κεραμικής.
Υλοποιήθηκαν στον οικισμό αυτό από τον Δήμο
Κουλούκωνα, με στόχο την ανάπλαση και την αξιοποίησή του.
Τα μουσεία στεγάζονται σε δύο παραδοσιακά
κτίρια, στο κέντρο του παλαιού οικισμού, δυτικά
και ανατολικά του Καθεδρικού Ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, γνωστού για το περίτεχνο καμπαναριό του, που αποτελεί αντίγραφο του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.
Ο οικισμός, χτισμένος σε υψόμετρο 270 μ. σε
ένα λόφο ανάμεσα στον Ψηλορείτη και τα Ταλλαία
Όρη, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αρχική του ρυμοτομία και διάρθρωση.
Διατηρούνται αρκετά αρχιτεκτονικά στοιχεία της
ύστερης βενετικής εποχής (16ος – 17ος αιώνας),
ωστόσο ο κύριος πυρήνας του οικισμού χρονολογείται στην εποχή της τουρκοκρατίας (17ος –τέλη
19ου αιώνας).

Το κρητικό σπίτι

Το κτίριο που φιλοξενεί το Λαογραφικό Μουσείο
αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής των μέσων του 19ου αιώνα.
Για το λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο,
από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα
διώροφο κτίριο στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν
ένα μικρό προβιομηχανικό ελαιουργείο (φάμπρικα). Στον όροφο υπήρχε η κατοικία του ιδιοκτήτη
της φάμπρικας και ένας μεγάλος αποθηκευτικός
χώρος. Το έτος 2009 με δαπάνες του Δήμου Κουλούκωνα, το κτίριο, που βρισκόταν σε ερειπιώδη
κατάσταση, αποκαταστάθηκε προκειμένου να στεγάσει τις εκθέσεις του Λαογραφικού Μουσείου.
Στον όροφο του κτιρίου φιλοξενείται η έκθεση
οικιακών και επαγγελματικών αντικειμένων. Στην
πρώτη ενότητα και στο χώρο που κάποτε λειτουργούσε ως κατοικία, ο επισκέπτης μπορεί να δει
από κοντά οικιακά αντικείμενα μιας άλλης εποχής
που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Πήλινα
μαγειρικά σκεύη, λαήνια και σταμνιά, ο λύχνος και
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οι λάμπες για το φωτισμό, οι μύλοι του καφέ, η κασέλα για την προίκα, το παλιό μεταλλικό κρεβάτι
με την υφαντή πατανία στον τοίχο είναι μερικά από
τα αντικείμενα που εκτίθενται.
Στη δεύτερη ενότητα εκτίθενται τα εργαλεία των
παλιών επαγγελματιών του Γαράζου, τα οποία με
μεγάλη προθυμία δώρισαν στο Μουσείο οι ίδιοι
και οι συγγενείς τους. Το εργαστήρι, ο αργαλειός,
αποτελεί κεντρικό έκθεμα της συλλογής, καθώς
ήταν και βασικό στοιχείο της οικοσκευής κάθε
κρητικού νοικοκυριού. Υφαντά διαφόρων τύπων
(πατανίες, κιλίμια, βούργιες, εσώρουχα, πετσέτες)
στολίζουν το χώρο γύρω από τον αργαλειό, μαζί
με όλα τα απαραίτητα σύνεργα και εργαλεία για την
επεξεργασία του νήματος.
Ο πάγκος του τσαγκάρη, τα σύνεργα του πεταλωτή και του σαμαρά, τα εργαλεία του μαραγκού
και του αγρότη οδηγούν τον επισκέπτη σε μια γνωριμία με επαγγέλματα που τείνουν πια να εξαφανιστούν. Τα αντικείμενα και το συνοδευτικό εποπτικό
υλικό δίνουν στον επισκέπτη την εικόνα του κοινωνικού ιστού του Γαράζου έως και τα μέσα του
20ου αιώνα. Στη συλλογή εκτίθεται ακόμα φωτογραφικό υλικό και εκκλησιαστικά κειμήλια.
Το Λαογραφικό Μουσείο Γαράζου ιδρύθηκε το
1995. Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε μια αξιόλογη
συλλογή με τις δωρεές αντικειμένων από όλους
του κατοίκους του χωριού. Η Συλλογή δωρίθηκε
ακολούθως στον Δήμο Κουλούκωνα.

Η έκθεση ελιάς και λαδιού

Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζεται η Έκθεση
Ελιάς και Λαδιού. Η παλιά φάμπρικα αποτέλεσε
τον ιδανικό χώρο για να προβληθεί το ιδιαίτερο
αυτό προϊόν της κρητικής γης. Η προβιομηχανική

<

<
Μουσείο ελιάς και λαδιού.

Μουσείο χρηστικής κεραμικής.

αυτή εγκατάσταση εξυπηρετούσε τις ανάγκες του
οικισμού, περίπου έως τις πρώτες δεκαετίες του
20ου αιώνα. Στη σημερινή της κατάσταση διατηρεί
το λίθινο αλώνι με τις τρεις μυλόπετρες, το μεταλλικό πιεστήριο και τις λίθινες γούρνες διαχωρισμού, σχεδόν δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του
αρχικού εξοπλισμού της.
Η έκθεση κινείται σε δύο βασικούς άξονες: αρχικά να γνωρίσει στον επισκέπτη το ελαιόδεντρο,
από την διαδικασία καλλιέργειας έως τη συλλογή
του ελαιοκάρπου. Ο δεύτερος άξονας είναι η επαφή του επισκέπτη με μια προβιομηχανική εγκατάσταση επεξεργασίας του καρπού και εξαγωγής
του λαδιού. Παράλληλα στο χώρο παρουσιάζονται
αντικείμενα που συνδέονται με την καλλιέργεια
και την επεξεργασία του ελαιόδεντρου, καθώς
και ορισμένα από τα προϊόντα του λαδιού και της
ελιάς. Η επίσκεψη στους χώρους αυτού του μουσείου, είναι πραγματική εμπειρία!

Το μουσείο των ημερών κεραμικής

Το Μάιο του 2005 διοργανώθηκε στο Γαράζο
μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην χώρα μας
με αντικείμενο την χρηστική κεραμική. Οι «Ημέρες
Κεραμικής».
Εκπρόσωποι όλων των μεγάλων αγγειοπλαστικών κέντρων που αναπτύχθηκαν στο Αιγαίο και
στην Κρήτη συναντήθηκαν για πρώτη φορά και
παρουσίασαν τη δουλειά τους.
Με ένα τακίμι βενετεμάρων αγγειοπλαστών να
φτάνει από το Θραψανό Ηρακλείου, με αγγειοπλάστες από όλη τη χώρα να εγκαθίστανται στα
υπαίθρια παραδοσιακά εργαστήριά τους και με
ένα τούρκο συνάδερφό τους να εκπροσωπεί την
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Κρητικοί οργανοπαίκτες και συγγενείς της νύφης με
παραδοσιακές στολές, οδηγούν τη νύφη καβάλα στο
γαϊδουράκι στην εκκλησία για να παντρευτεί!

Αλώνισμα.

κεραμική τέχνη της Γείτονος, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις την Κυριακή 8 Μαΐου 2005.
Για πέντε μέρες οι αγγειοπλάστες κατασκεύαζαν
στα εργαστήριά τους, που είχαν στηθεί στην πλατεία του χωριού, αντιπροσωπευτικά δείγματα της
κεραμικής τέχνης των περιοχών που εκπροσωπούσαν. Τα αντικείμενα αυτά ψήθηκαν στο παραδοσιακό καμίνι που επίσης κατασκευάστηκε στην
πλατεία του Γαράζου, όπου και παραμένει μέχρι
σήμερα, για να θυμίζει τις πέντε εκείνες μέρες. Στο
καμίνι δόθηκε μάλιστα το όνομα «Καμίνι Μπέτυς
Ψαροπούλου» της σπουδαίας ερευνήτριας που
κατέγραψε και διέσωσε την κεραμική τέχνη στην
Ελλάδα.
Εκτός από την ίδια την επί τόπου παραγωγή κεραμικής, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από εκδηλώσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα για
μαθητές δημοτικού και συναυλίες με μουσική και
χορούς από όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή του
Λυκείου Ελληνίδων, του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών και του μουσικοχορευτικού συλλόγου
«Τ’αόρι» από την Αξό Μυλοποτάμου. Τέλος το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την τεχνολογία και τη διαδικασία της κεραμικής παραγωγής.
Τις Ημέρες Κεραμικής διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαράζου, το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής και η Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου υπό την αιγίδα του Δήμου Κουλούκωνα με τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου, της Τοπικής Ένωσης
Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Ρεθύμνου, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου

Όταν βάζαμε τα σταφύλια στις κόφες.

Κρήτης, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαραζανών
Αττικής «Ο Τάλως» και του Συλλόγου Φίλων Κρητικής Κεραμικής «ΚΕΡΑΜΩΝ».
Το μουσείο δημιουργήθηκε από τον Δήμο Κουλούκωνα και στεγάζεται στο ιστορικό Δημαρχείο
του παλαιού Δήμου Γαράζου.
-Οι ουσιαστικοί συντελεστές της δημιουργίας
των Μουσείων του Γαράζου: Την ιδέα υλοποίησης
του Λαογραφικού Μουσείου Γαράζου, την είχε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Τάλως Αττικής και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Ιονικής
και Λαϊκής Τράπεζας, Γιάννης Μαρκάκης. Επίσης
βοήθησαν ουσιαστικά και πρακτικά οι συγχωριανοί
μας Γιώργης Αρχοντάκης και Μανώλης Βαρδάκης,
υπεύθυνοι της συγκέντρωσης 600 και πλέον ειδών
κειμηλίων και φωτογραφιών κλπ!!! Στην υλοποίηση
των μουσείων Ελιάς και Λαδιού και Κεραμικής ουσιαστικοί συντελεστές ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Γαράζου με τον Πρόεδρό του Μανούσο Κλάδο και
το Δ.Σ., με την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων του
χωριού και των απανταχού Γαραζάνων.
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Το πλινθοκεραμείο
Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στο Βόλο
Επιμέλεια δημοσίευσης της συναδέλφου Ελένης Ντότσιου – Βόλος

Το πλινθοκεραμείο Τσαλαπάτα βρίσκεται στην συνοικία Παλιά,
δυτικά του Κάστρου, στο Βόλο Μαγνησίας. Το κυρίως συγκρότημα
χτίστηκε το 1925 από τους αδελφούς Νικολέτο και Σπυρίδωνα
Τσαλαπάτα, οι οποίοι είχαν συστήσει άτυπη εταιρεία από το 1905 με
κύριες δραστηριότητες τις μεταφορές με κάρα και φορτηγίδες και
την κεραμοποιία.

Τ

ο πρώτο κεραμουργείο της επιχείρησης (ιδρύθηκε το 1917), του οποίου το κτήριο σώζεται
στα βόρεια του συγκροτήματος, κατασκεύαζε τούβλα και κεραμίδια ελληνικού τύπου και απασχολούσε 20 περίπου εργάτες.
Στα 1925 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το
νέο ατμοκίνητο πλινθοκεραμοποιείο σύμφωνα με
τις οδηγίες Βέλγων μηχανικών, ενώ από το Βέλγιο
προερχόταν και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Έτσι
συστάθηκε η Ομόρρυθμος Εταιρεία «Νικόλαος και
Σπυρίδωνας Τσαλαπάτας». Στα πρώτα χρόνια της
λειτουργίας του το εργοστάσιο απασχολούσε 125150 άτομα, διέθετε κινητήρια δύναμη 150 ίππων
και η ετήσια παραγωγή του σε τούβλα και κεραμίδια γαλλικού και εγχώριου τύπου ανερχόταν σε

8-9.000.000 κομμάτια. Λίγα χρόνια αργότερα, στα
1928, έγινε επέκταση του εργοστασίου με αποτέλεσμα η κινητήρια δύναμή του να αυξηθεί στους
300 ίππους και το προσωπικό στα 200-250 άτομα.
Το 1930 απεβίωσε ο Νικολέτος Τσαλαπάτας και
το 1932 συστάθηκε η Ετερόρρυθμος Εταιρεία με
την επωνυμία «Σπυρίδων και Νικόλαος Τσαλαπάτας» με εταίρους τον Σπυρίδωνα Τσαλαπάτα και
τους κληρονόμους του Νικολέτου, δηλαδή τη σύζυγό του Αικατερίνη και τα παιδιά του, Περικλή,
Αχιλλέα και Γαριφαλιά.
Το εργοστάσιο κατασκεύαζε τούβλα διαφόρων
τύπων (οκτάτρυπα, εξάτρυπα, συμπαγή, τούβλα
Δραπετσώνας), κεραμίδια ευρωπαϊκά, κεραμίδια
ευρωπαϊκά, κεραμίδια εγχώριου ή ελληνικού τύ-

63

που, κεραμίδια βυζαντινού τύπου, εγχώρια κεραμίδια τύπου Χαλκίδας και τύπου Ελευσίνας, κορυφοκέραμα (καβαλάρηδες), γωνιές, καπνοδόχους,
πλάκες και πηλοσωλήνες. Ανάμεσα στα είδη που
εμπορεύονταν το εργοστάσιο συγκαταλέγονται
ακόμη το τσιμέντο και ο ασβέστης που παρασκευαζόταν σε ασβεστοκάμινους που βρίσκονταν στο
χώρο του εργοστασίου.
Ο πόλεμος και οι σεισμοί του 1955 υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για τη μεταπολεμική εξέλιξη του εργοστασίου. Στη διάρκεια του πολέμου η
επιχείρηση είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ
μετά την απελευθέρωση χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ένα ξεκίνημα από την αρχή. Οι
ζημιές πους προκλήθηκαν στη διετία των σεισμών
(1955-56) απαίτησαν μεγάλες επεμβάσεις στα κτήρια, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο να υπολειτουργεί. Μετά τους σεισμούς χρειάστηκε να διακόψει
για 4 μήνες τη λειτουργία του για την εκτέλεση μόνιμων επισκευών. Στη δεκαετία του 1960 αγοράστηκαν ηλεκτροκίνητα μηχανήματα επεξεργασίας
της πρώτης ύλης και παραγωγής από την Ιταλία,
ενώ το προσωπικό μειώθηκε στα 80 άτομα. Από
το 1970 άρχισαν να παράγονται τούβλα με ρομβοειδή εγκάρσια κενά και φυσαλίδες στη μάζα τους
τα οποία εξάγονταν στην Ευρώπη.
Ο ανταγωνισμός της ευρωπαϊκής αγοράς και οι
οικονομικές απαιτήσεις που είχαν συσσωρευτεί,

επέβαλαν την οριστική διακοπή της λειτουργίας
του εργοστασίου το 1975.
Σήμερα, μέσω του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, το Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα
έχει μετατραπεί, μετά την πλήρη αναπαλαίωσή του
και σε μία έκταση 5 στρεμμάτων, σε ένα πρότυπο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας, μοναδικό στην
Ελλάδα, όπου ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει την παραγωγική διαδικασία που ακολουθείτο από την ίδρυση της βιομηχανικής μονάδας. Έχουν αναπαλαιωθεί απολύτως τα τριβεία,
οι πρέσες, οι κοπτήρες, οι μεταλλικές δεξαμενές
του αργίλου, τα μαύρα σιδερένια βαγονέτα που
μετέφεραν το κάρβουνο, αλλά και την πρώτη ύλη,
όπως και οι περίφημες μαύρες καμινάδες του ομίλου Hoffman.
Το Μουσείο παρουσιάζει την καθημερινή ζωή
στο εργοστάσιο καθώς και όλα τα στάδια παραγωγής διαφορετικών τύπων τούβλων και κεραμιδιών. Στόχος του είναι να αναδείξει την ιστορική
ταυτότητα της πόλης του Βόλου και να συμβάλει
στη διάσωση και την προβολή της βιομηχανικής
κληρονομιάς της.

Τι θα δείτε;

Το Εργαστήριο Πλινθοκεραμοποίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα του είδους
του. Τα εργαστήρια και οι βιομηχανικοί χώροι
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έχουν αναστηλωθεί αποτελούν σήμερα σπάνιο
δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο.
Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, η παραγωγική διαδικασία έχει ανασυντεθεί βήμα προς
βήμα: βαγονέτα, δεξαμενές αργίλου, τριβεία, πρέσες, κοπτήρες, ξηραντήρια, η επιβλητική κάμινος
Hoffmann, καθώς και τελικά προϊόντα, τούβλα και
κεραμίδια διαφορετικών τύπων. Έτσι, το Εργοστάσιο Τσαλαπάτα «λειτουργεί» ξανά, ζωντανεύοντας:
-Όλα τα στάδια της παραγωγής πλίνθων και κεράμων
-Την καθημερινή ζωή των εργατών που δούλευαν στο εργοστάσιο

Στο μουσείο παρουσιάζονται ακόμη εξαιρετικό
υλικό από μακέτες, αλλά και πολύ πλούσιο εποπτικό υλικό, που κάνει το χώρο ελκυστικό στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων.
Στον τόπο κατοικίας της, στις Μηλιές Πηλίου,
ετάφη στις 12 Απριλίου 2018, η Κυρατσώ Τσαλαπάτα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
Ήταν σύζυγος του Περικλή Τσαλαπάτα, ενός εκ
των ιδρυτών του γνωστού πλινθοκεραμοποιίου
στον Βόλο.
-Οι φωτογραφίες από το Πλινθοκεραμείο Τσαλαπάτα, είναι της συναδέλφου Άννας Παρασκευοπούλου.

Τ ΧΝΕΣ
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Μουσική – Εικαστικές τέχνες
Γράμματα
Πρεσβευτές διεθνούς καλής θέλησης
και κατανόησης μεταξύ των λαών

Της συναδέλφου συνταξιούχου Άννας Καλλιτσουνάκη (Κεντρικό Αθηνών)

Π

ηγή πολύτιμων πληροφοριών για την προσέγγιση και την κατανόηση στοιχείων που συνέθεταν αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά και σημείο
επαφής ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς, πάνω
από θρησκεία, γλώσσα και γεωγραφικά σύνορα.
Η τέχνη λειτούργησε και λειτουργεί σαν παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας. Η Αιγυπτιακή μνημειακή αρχιτεκτονική, τα κατάλοιπα του Μινωϊκού,

<

Από τους προϊστορικούς χρόνους
μέχρι τις μέρες μας, ο ρόλος της
τέχνης σε όλες τις μορφές της έκφρασής της, υπήρξε καθοριστικός
φορέας πολιτισμικών μηνυμάτων
που αντανακλούσαν την ιδιαιτερότητα του λαού από τον οποίο προερχόταν.

Σφηνοειδής Γραφή Αρχαίων Σουμερίων.

του Μυκηναϊκού, του Κυκλαδικού πολιτισμού, τα
Ομηρικά έπη, η Αφρικανική ξυλογλυπτική, η τέχνη
και η ποίηση του Ισλάμ, η Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή
ποίηση, η Βυζαντινή Εικονογραφία και Υμνογραφία, η Ιταλική Αναγέννηση, ή Όπερα, ο Γαλλικός
Διαφωτισμός, ο Γερμανικός Ρομαντισμός, ο Σουρεαλισμός κλπ.
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<
Μινωικός Πολιτισμός.

<
Βυζαντινή Εικονογραφία.

<
Αναγεννησιακή Τέχνη.

Μορφές και εκφράσεις της τέχνης που λειτούργησαν και εξακολουθούν να λειτουργούν, προκαλώντας θαυμασμό, συγκίνηση σε αποδέκτες των
οποίων η διαφορετικότητα ως προς την καταγωγή
και την προέλευση, συνηγορούν περί της τέχνης
ως παγκόσμια γλώσσα.
Επειδή δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γνωρίσει κανείς μία χώρα, παρά μόνο γνωρίζοντας

την ιστορία της και τον πολιτισμό της μέσα από
την λαϊκή, όσο και από την λόγια έκφρασή της, στη
Μουσική, τις Τέχνες και τα Γράμματα, ας εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε την τέχνη στην
ευρύτερη έννοια σαν ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ αφού όπως τόσους
αιώνες, τώρα μας απέδειξε ότι είναι ίσως η μόνη
που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, και ας ευχηθούμε τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας να υποστηρίξουν αποτελεσματικά
το δύσκολο αλλά και τόσο ουσιαστικό αυτό έργο
της.ΠΗΓΕΣ: Σχετικά βιβλία διαφόρων πολιτισμών του
κόσμου.

Π ΙΗΣΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Ο συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος συνταξιούχος
Ιονικής Νίκος Πουλινάκης, εξέδωσε και παρουσίασε
με επιτυχία στις 8-2-2019, το τρίτο του εξαιρετικό βιβλίο με 168 πανέμορφες ποιητικές στροφές.
Η Πολιτιστική Επιτροπή του περιοδικού μας «διαδρομές», εύχεται στον αγαπητό Νίκο για το νέο του
βιβλίο «καλοτάξιδο»!

Φλεβαριάτικη
εσπέρα συγκύπτουσα
ποθοπλαντάζει.

Ε φθογγόσημο!
ξεθάβεις με οδύνη
τις σοδειές ουλών.

Πάσχουσες φλέβες
αυτοπυρπολήθηκαν
ρουφώντας ήλιο.

Αναστηλωθέν
βοτσαλάκι ερημιάς
μειδιά θάλασσες.

Μεσοπέλαγα
συννεφούλα με γόβες
νίβει άρμενα.

Ματοτσίνορα
καρφιτσώνουν πυρκαγιές
δίχως σύνορα.

Ξέρει να θρηνεί
σαν ανήλικη τέφρα
στέρφα φλογίτσα.

Δώμα δακρύων
με έγκριση γαζίας
ταλαντεύεται

Φθαρτό νεράκι
με το υστέρημά του
εμφιαλώνεται.

Από το βλέμμα
γαλαζωπό φεγγάρι
απεδήμησε.
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Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής
του συναδέλφου Σπύρου Μουσούρη
Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ στην Αθήνα,
έγινε η παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής με τίτλο «ΕΡΗΜΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», του συναδέλφου μας
συνταξιούχου και μέλους της Ε.Ε.Λ. Σπύρου Μουσούρη.
Ήταν η 7η έκδοση βιβλίου (πέντε ποίηση και δύο πεζά) του πολυγραφότατου συνάδελφου Σπύρου, τον
οποίο συγχαίρουμε και του ευχόμαστε παντοτινή συγγραφική δημιουργία.

«Τρικυμιώδη πέλαγα
είναι τα δυο σου μάτια,
που κρύβουν όμως στο βυθό
ολόχρυσα παλάτια.»
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Παρουσίαση βιβλίου
του συναδέλφου
Κώστα Νικολαΐδη

Ο

συνάδελφος συνταξιούχος Κώστας Νικολαΐδης από το Μελίσσι Γιαννιτσών, είναι
πρώην διευθυντικό στέλεχος της Ιονικής Τράπεζας στα καταστήματα Γιαννιτσών, Ναούσης
και στη Θεσσαλονίκη, μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου και συνεργάτης των περιοδικών «ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ» και «ΠΟΝΤΙΑΚΑ».
Έχει εκδώσει στο παρελθόν τα βιβλία «ΤΑ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΑΝΤΕΝΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΔΙΑΣ»
το 2008 και «ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» με θέμα τις ελληνικές πατρίδες της
Ανατολής.
Το πιο πρόσφατο βιβλίο του συναδέλφου Κώστα Νικολαΐδη εκδόθηκε το 2014,
έχει τίτλο «Οι Ρωμιοί της Υοσγάτης και του
Μεταλλείου Άκνταγ», αποτελείται από 400
σελίδες και είναι αποτέλεσμα εργασίας δεκαετιών και συλλογής δυσεύρετων εκτός Ελλάδος στοιχείων. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη των σφαγιασθέντων Γιοζγατλήδων και Ματεντζήδων
πατριωτών και έχει θέμα τους εντελώς λησμονημένους Ελληνικούς οικισμούς του Νομού Αγκύρας, (8
οικισμούς της Υοσγάτης και 34 οικισμούς του Άκνταγμαντεν, του Μπογαζλιάν και της Καισάρειας).

«Οι Ρωμιοί της Υοσγάτης και του Μεταλλείου Άκνταγ»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ –Η Υοσγάτη και 8 από τα ποντιακά χωριά της. Καταγόμενος ο συγγραφέας από προσφυγική οικογένεια της περιοχής των μεταλλείων Άκνταγ, έμαθε από πρώτο χέρι για την ωραία και νοικοκυρεμένη πόλη Υοσγάτη και τα ποντιακά χωριά της, τους συγγενείς των προγόνων του τους οποίους
κατέσφαξαν από το 1920 και μετά οι ορδές του Κεμάλ. Περιγράφονται το όνομα, η εικόνα της πόλης,
τα σχολεία, ο λιμός, η Αρμενική Κοινότητα, τα στοιχεία Γεωγραφίας, τα χωριά, τα ονόματα ομογενών, η
Υοσγάτη στο αίμα, η Διοικητική υπαγω γή, η Εκκλησιαστική Διοίκηση, τα ήθη και τα έθιμα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Το Μεταλλείο Άκνταγ. Με εξαιρετικά στοιχεία περιγράφεται η εγκατάσταση πολλών μεταλλωρύχων από την Αργυρούπολη (μετά το κλείσιμο των εκεί μεταλλείων) και η ίδρυση μιας
καινούργιας μεταλλουργικής κοινότητας, το Ελληνικό Μεταλλείο Άκνταγ. Αναφέρονται με ακριβή στοιχεία οι εκκλησίες, τα σχολεία, οι Ελληνικές Κοινότητες, τα τουρκοελληνικά χωριά, οι αγροτικές εργασίες, η Ανταλλαγή, ο απαγχονισμός πατριωτών προυχόντων της ομογένειας στην Αμάσεια το 1921 και η
εγκατάσταση των Μεταλλειωτών στην ελεύθερη Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Αττική.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με αλφαβητικούς πίνακες Αγροτών Προσφύγων σε ψηφιακή μορφή.

Θερμά συγχαρητήρια στον συνάδελφο Κώστα Νικολαΐδη για την εξαίρετη και επίπονη έκδοση
του ιστορικού βιβλίου από την ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ.
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Άσε την πόρτα ανοικτή
Του αείμνηστου συνάδελφου σκιτσογράφου-ποιητή,
Μάριου Ζαμπίκου

Άσε την πόρτα σ ανοιχτή
το φως να σ αγκαλιάσει
να πλημμυρίσει την ψυχή
και να μην αποδράσει
Άσε την πόρτα σου ανοιχτή
και πες μια καλημέρα,
ήλιο έχει ανάγκη η ψυχή
και ζωογόνο αέρα.
Άσε την πόρτα σ ανοιχτή
και βγες από τ αμπάρι,
για να σου λούσει τα μαλλιά
τα ολόγιομο φεγγάρι
Άσε την πόρτα σ ανοιχτή
για να λακίσει ο φόβος,
αυτός που πνίγει τη ζωή
όταν κοιμάσαι μόνος
Άσε την πόρτα σου ανοιχτή
στον ήλιο χαμογέλα
ξεκίνα για καινούργια αρχή
τα σύγνεφα προσπέρνα
Μάριος Ζαμπίκος
(Μαράκος)
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Η αυγή
Του συναδέλφου Γιάννη Σμυρναίου

Απόψε δεν κοιμήθηκα
καθόλου στο κρεβάτι,
μα ήθελα να αποκοιμηθώ
για να ονειρευτώ και πάλι.
Σηκώθηκα σιγά-σιγά
και βγήκα στην βεράντα
η δροσοβόλος η αχλή
έραινε τα πάντα.
Ο ήλιος πίσω απ΄ το βουνό
έριχνε το μενεξεδί του χρώμα
κι η θάλασσα καθρέφτιζε
στου ορίζοντα το στρώμα.
Τ’ αηδόνια τραγουδούν
ένα δικό τους στίχο
κι οι καρδερίνες απαντούν
με το δικό τους ήχο.
Τούτη η ώρα η πρωινή
ηρεμία στην καρδιά μου
έχει φέρει.
Ζω το όνειρο αυτό
δεν θέλω να το χάσω.

Ά-λλο νησί σαν και σένα δεν βρήκα
Ν-άχει τόση ομορφιά.
Δ-ώρο θεού η κάθε γωνιά σου.
Ρ-ίγος με πιάνει όταν σε πατώ.
Ό-σο εγώ αγαπώ εσένα
Σ-στον κόσμο άλλο νησί δεν αγαπώ κανένα.
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Στη σημερινή κοινωνία
Από το αρχείο του συναδέλφου Στέλιου Τζεϊράνη – Χανιά

1.

Έχουμε πλατύτερους δρόμους, αλλά στενότερες αντιλήψεις.

2.

Ξοδεύουμε πολλά, αλλά έχουμε λίγα.

3.

Αγοράζουμε πολλά, αλλά απολαμβάνουμε λίγα.

4.

Έχουμε μεγαλύτερα σπίτια, αλλά μικρότερες οικογένειες.

5.

Έχουμε περισσότερες ανέσεις, αλλά λιγότερο χρόνο.

6.

Έχουμε περισσότερα πτυχία, αλλά λιγότερο λογικούς ανθρώπους.

7.

Έχουμε περισσότερη γνώση, αλλά λιγότερη κρίση.

8.

Έχουμε ειδήμονες, αλλά περισσότερα προβλήματα.

9.

Πολλαπλασιάσαμε τα υπάρχοντά μας, αλλά μειώσαμε τις αξίες μας.

10.

Μιλάμε πολύ, αγαπάμε σπάνια και μισούμε συχνά.

11.

Μάθαμε να εξασφαλίζουμε τα προς το ζην, αλλά δεν μάθαμε να ζούμε.

12.

Προσθέσαμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά όχι ζωή στα χρόνια μας.

13.

Φθάσαμε στο φεγγάρι, αλλά όχι στο γείτονά μας.

14.

Κατακτήσαμε το διάστημα, αλλά χάσαμε τον δικό μας πλανήτη.

15.

Διασπάσαμε το άτομο, αλλά όχι τις προκαταλήψεις μας.

16.

Έχουμε υψηλότερα εισοδήματα, αλλά χαμηλότερες ηθικές αξίες.

17.

Ζούμε σε εποχή υψηλών κερδών, αλλά ρηχών ανθρώπινων σχέσεων.

18.

Υπάρχουν περισσότερα τρόφιμα, αλλά χειρότερη διατροφή.

19.

Χτίζουμε πολυτελή σπίτια, αλλά διαλύουμε την οικογένεια.

20.

Η βιτρίνα της ζωής μας φαίνεται πλούσια και γεμάτη, η αποθήκη της όμως,
είναι άδεια.
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Τα επτά που δεν πρέπει να έχεις
Επιμέλεια δημοσίευσης, του συναδέλφου Ανδρέα Μπάφη

		

1.

Πλούτο χωρίς μόχθο

		

2.

Πολιτική χωρίς αρχές

		

3.

Απόλαυση χωρίς συναίσθημα

		

4.

Γνώση χωρίς χαρακτήρα

		

5.

Εμπόριο χωρίς ήθος

		

6.

Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά

		

7.

Λατρεία χωρίς θυσία

Μαχάτμα Γκάντι

ΑΠ ΔΡΑΣΕΙΣ
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Το δέλτα του Έβρου
Της συναδέλφου Καραποστόλου Ουρανίας - Αλεξανδρούπολη

Στο σταυροδρόμι των θαλασσών
και χερσαίων δρόμων της Ανατολής
με την Δύση και εκεί όπου οι τελευταίες ράχες της Ροδόπης ανταμώνουν τον πόταμο των συνόρων
Έβρο και το Θρακικό Πέλαγος, η
φύση αιώνες τώρα δημιουργεί οικοσυστήματα μοναδικής ομορφιάς και
σπουδαιότητας.

Η

εντυπωσιακή βιοποικιλότητα σ’ αυτή την ελληνική γωνία μοναδική στην Ευρώπη, οφείλεται στη γεωγραφική θέση της σε συνδυασμό με τις
κλιματολογικές συνθήκες, το ανάγλυφο της περιοχής και τις ήπιες ανθρωπογενείς αντιδράσεις.
Το Δέλτα του Έβρου ανήκει στους υγροτόπους
Διεθνούς Σημασίας της σύμβασης Ραμσή από το
1974. Καταλαμβάνει έκταση 200.000 στρεμμάτων,
εκ των οποίων τα 92.000 στρέμματα είναι προστατευόμενη περιοχή. Αποτελεί επίσης σημαντική
περιοχή για τα πουλιά.
Κυριότερο ρολό στον σχηματισμό του Δέλτα του
Έβρου, έπαιξαν η τροφοδοσία με γλυκό νερό και
φερτές ύλες από τον πόταμο Έβρο, καθώς και η
δράση των θαλασσίων ρευμάτων. Αποτέλεσμα
των δράσεων αυτών είναι οι ποικιλόμορφες ακτές,
οι μικρές νησίδες (Ασάνη, Ξέρα Ασάνη, Καραβιού
Ξηράδι), οι λιμνοθάλασσες (Δράνα, Λακί, Μονολίμνη), οι λίμνες Νυμφών, οι ήλιοι αμμοθίνες και
πλήθος άλλων βιοτόπων που υποδηλώνουν ένα
συνεχώς εξελισσόμενο οικοσύστημα.
Το Δέλτα του Έβρου λόγω της γεωγραφικής του
θέσης, βρίσκεται σε ένα βασικό άξονα μετανάστευσης των πουλιών από και προς την Ευρώπη και
Ασία, προσφέρει ένα πολύτιμο χώρο για ξεκούραση, φώλιασμα ή διατροφή σε αρκετές χιλιάδες
πουλιά, αλλά και σε αλλά ειδή ζώων.
Στον πόταμο Έβρο και το Δέλτα του, έχουν βρε-
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θεί 308 είδη πουλιών (εκ των οποίων τα 15 είναι
παγκοσμίως απειλούμενα) από τα 423 είδη της
Ελλαδος, 46 είδη ψαριών, 21 είδη ερπετών, 7 ειδή
αμφιβίων και πλέον των 40 ειδών θηλαστικών.
Εδώ και αιώνες ο υγρότοπος έχει προσφέρει

στους κατοίκους των γύρω κοινοτήτων τα πολύτιμα αγαθά του. Λίγες μόνο δεκαετίες αλόγιστης εκμετάλλευσής του, έφθασαν για να υποβαθμίσουν
την αξία του και να δημιουργήσουν προβλήματα
που γίνονται ιδιαίτερα αισθητά σήμερα.

ΔΙΑΤΡ ΦΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

76

Χαρουπόμελο
Της συναδέλφου Χριστίνας Τσολακάκη-Χατζηαθανασίου-Ιεράπετρα

Είναι Σεπτέμβρης!
Είμαστε στο σπίτι μας στο Μακρύ Γιαλό για Σαββατοκύριακο, παρέα
με τα παιδιά, το εγγονάκι μας και
τον «μεγάλο» παππού.

Κ

αθισμένοι κάτω από την χαρουπιά, στο πέτρινο πεζούλι απολαμβάνομε την πυκνή σκιά της.
«Τελικά καλά κάναμε και δεν την κόψαμε, όταν την
έσπασε ο δυνατός βοριάς!» λέει ο παππούς.
Βλέποντας τα χοντρά πράσινα χαρούπια να κρέμονται, ο «μεγάλος» παππούς αρχίζει τις ιστορίες
για την κατοχή.
«Η μάνα μας κάθε πρωί μας έδινε φουρνισμένα
χαρούπια για το σχολειό, γιατί η ζάχαρη κείνη την
εποχή, ήτανε ακριβή! Αυτή ήτανε η σοκολάτα μας
κι άμα δεν είχαμε χαρούπια, ετρώγαμε ξερά σύκα
και σταφίδες!»
Ακούγοντας τα λόγια του παππού, σκέφτομαι ότι
εκείνη την εποχή αυτά τα λιγοστά που έτρωγαν,
άξιζαν, είχαν μεγάλη διατροφική αξία, αλλά δεν το
γνώριζαν!
Σήμερα γνωρίζοντας πλέον τα οφέλη του χαρουπιού, έχομε βάλει στη διατροφή μας τα παράγωγά του. Το χαρουπόμελο έχει επιστρέψει στα
ράφια σαν super food. Η γεύση του θυμίζει κακάο,
έχει έντονη μυρωδιά, διαθέτει 3πλάσιο ασβέστιο
από το γάλα, σίδηρο, φώσφορο, μαγνήσιο και
βιταμίνες A, B, και D. «Φάρμακο» όπως λέει κι ο
παππούς!
Και αφού είχαμε μαζέψει τα χαρούπια, αποφάσισα να πειραματιστώ και να φτιάξω το δικό μου
χαρουπόμελο! Το δύσκολο σημείο είναι το σπάσιμο. Έπιασα το κλαδούνι που έχω για το κηπούλι
μου και έκοβα σε 3 κομμάτια το καθένα χαρούπι.
Ευτυχώς με βοήθησαν. Έβγαλα και μία φούσκα
στο δάχτυλο! Πλένω τα κομμάτια πολύ καλά, και
τα βάζω σε δοχείο γεμάτο με νερό να τα σκεπάζει.
Τα αφήνω 24 ώρες να μουλιάσουν και να βγάλουν τα μέλια τους. Την επόμενη μέρα τα στραγγίζω καλά. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Το στραγγι-

σμένο ζουμί από τα χαρούπια ξεκινώ να το βράζω
με μεγάλη προσοχή για περίπου 3-4 ώρες, στέκομαι πάνω από το καζάνι και προσέχω να μην
ξεχειλίσει. Ξαφρίζω συχνά-πυκνά για τουλάχιστον
1 ώρα. Είναι πολύωρη διαδικασία αλλά αξίζει!
Όλος ο χώρος μοσχομυρίζει! Στη συνέχεια τσεκάρω την πυκνότητα του σιροπιού. Παλιά το έκανα
όπως οι μαμάδες μας. Έβαζα 1 σταγόνα σε πιατάκι,
το έγερνα και αν δεν έκανε αυλάκι, ήταν έτοιμο.
Τώρα όμως «έχω προχωρήσει» και χρησιμοποιώ
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θερμόμετρο. Στην τελική του μορφή είναι περίπου
όπως το μέλι.
Μπορεί να είναι χρονοβόρα η όλη διαδικασία,
όμως μου αρέσει το γεγονός ότι ασχολούμαι με
κάτι εντελώς φυσικό και το αποτέλεσμα σίγουρα

με «αποζημιώνει». Θεωρώ ότι, το να ασχολείται
κάποιος με τη φύση γενικότερα, εφόσον διαθέτει
ελεύθερο χρόνο, αυτό που εισπράττει είναι συναισθήματα χαλάρωσης, εκτόνωσης και ικανοποίησης. Συναισθήματα τα οποία συντελούν στην καλή
ψυχολογία μας, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα με αισιοδοξία και
χαμόγελο.
Ευχαριστώ…
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ΖΩ ΦΙΛΙΑ

Αφιέρωμα στους μικρούς τετράποδους φίλους μας

Ζωοφιλία

Η αγάπη προς τα ζώα
Της συναδέλφου Φιλίτσας Κάσδαγλη-Λαδά

Είναι δικαίωμά σου βέβαια να μην
αγαπάς τα ζώα, είναι όμως υποχρέωσή σου να τα σέβεσαι και να μην
τα βλάπτεις.

Α

πό μικρά μας μαθαίνουν να αγαπάμε και να
σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, να μην τον
βλάπτουμε και να μην του στερούμε την ελευθερία του. «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΚΕΙ
ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ». Γιατί λοιπόν να μην ισχύει και για τα ζώα;
Πιστεύω ότι στα σχολεία θα έπρεπε να μας μαθαίνουν εκτός από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την αγάπη και τον σεβασμό προς τα ζώα.
Σίγουρα η αγάπη δεν επιβάλλεται, όμως μπορεί
να καλλιεργηθεί από μικρή ηλικία και να μαθαίνουν τα παιδιά ότι τα ζώα δεν είναι παιχνίδια που
παίζουμε για λίγο μαζί τους και μετά τα βασανίζουμε ή τα παρατάμε.
Δυστυχώς στις μέρες μας είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο (και δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει
μία από τις πρώτες θέσεις σ’ αυτό) η εγκατάλειψη
των ζώων. Εάν δεν μπορείς να προσφέρεις στέγη,
αγάπη, τροφή και προστασία σε ένα ζώο, τότε καλύτερα να μην το παίρνεις.
Είναι τραγικό το καθημερινό φαινόμενο των
εγκαταλελειμμένων ζώων που τριγυρνούν στους
δρόμους πεινασμένα, θλιμμένα, άρρωστα και
τραυματισμένα.

«Να αγαπάμε τα ζώα»

Το μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει σε όλους
μας. Καθημερινά βλέπουμε στην τηλεόραση και
το διαδίκτυο κακοποιήσεις ζώων.
Έχω δει πολλές σκληρές εικόνες που με γεμί-

ζουν οργή, θυμό και απέραντη θλίψη.
Θυμώνω με τους ‘’ανθρώπους’’ που αρέσκονται στο να βασανίζουν ανυπεράσπιστα πλάσματα
όπως γατάκια, σκυλάκια, γαϊδουράκια. Αρέσκονται
στο να τα κακοποιούν δένοντάς τα, κτυπώντας τα,
και βασανίζοντάς τα δήθεν για υπακοή ή από φόβο
μήπως τους δαγκώσουν ή τους γδάρουν ή τους
κάνουν ζημιές.
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σμα που αγαπάει τον άνθρωπο περισσότερο και
από τον εαυτόν του. Παραδείγματα άπειρα. Τον
αγαπά απέραντα. Είναι μια αγάπη αγνή και άδολη που ακουμπά την ψυχή του ανθρώπου και το
παράδοξο είναι ότι την ακουμπάνε χωρίς να την
επιβαρύνουν.
Πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με αυτά,
να τα σεβόμαστε, να μην τα κακοποιούμε.
Το ζώο εισπράττει και με το παραπάνω την αγάπη που του προσφέρει ο άνθρωπος. Αισθάνεται,
αγαπά, πονά, λυπάται. Έχει συναισθήματα. Η φράση «ζώο είναι, δεν καταλαβαίνει» είναι πέρα ως
πέρα λάθος!

Αγαπήστε τα, βοηθήστε τα, υιοθετήστε...

Τα ζώα αξίζουν τον σεβασμό μας γιατί μας προσφέρουν πολλά. Πρώτο και κυριότερο ανιδιοτελή
αγάπη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλά νοσοκομεία
και ιδρύματα στο εξωτερικό πηγαίνουν για κάποιες
ώρες σκύλους και γάτες σε ασθενείς ενήλικες και
παιδιά για να τους βοηθήσουν να αναρρώσουν
γρηγορότερα.
Είναι γνωστό ότι ο σκύλος είναι το μόνο πλά-

Μπορείτε να υιοθετήσετε αδέσποτο από το δρόμο, από φιλοζωική ή από καταφύγιο. Προ ετών
έτυχε να βρεθώ σ’ ένα καταφύγιο κάπου στην Κερατέα. Σκυλάκια σε κοίταζαν μέσα στα μάτια και σε
ικέτευαν να τα πάρεις μαζί σου. Η καρδιά μου κομματιάστηκε... Έφυγα με ένα από αυτά με σκυμμένο
το κεφάλι και δάκρυα στα μάτια για τα υπόλοιπα.
Μην υιοθετείτε ράτσες. Τα εκμεταλλεύονται και
τα εμπορεύονται.
Ο Ματχάμα Γκάντι είχε πει πως ο πολιτισμός
μιας χώρας μετριέται από την αγάπη που τρέφουν
οι κάτοικοί της για τα ζώα, τη συμπεριφορά και την
προσφορά τους σ’ αυτά. Αν λοιπόν είναι έτσι, τότε
έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας...
Υιοθετήστε ένα ζωάκι... Σώστε μία ζωή.
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Μ ΥΣΙΚΗ

Μουσικά ταλέντα - Παιδιά συναδέλφων

Αντιγόνη Πενέζη

Η

Αντιγόνη Πενέζη είναι καταξιωμένη επαγγελματίας τραγουδίστρια στο χώρο του καλού λαϊκού
τραγουδιού και είναι κόρη της συναδέλφου-συνταξιούχου Δώρας Πενέζη, πρώην στελέχους της
Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ιονικής.

Η Αντιγόνη ερμηνεύει εξαιρετικά, αγαπημένα τραγούδια
με άρωμα από Ελλάδα, μεγάλων συνθετών όπως, Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζηδάκη, Γ.
Μαρκόπουλου, Γ. Σπανού, Β.
Τσιτσάνη, Ν. Καββαδία, ρεμπέτικα και άλλα.
Έχει τραγουδήσει σε δεκάδες μουσικές σκηνές, σε
γνωστά κέντρα μουσικής,
στο ραδιόφωνο και σε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αθήνα.
Επίσης παίζει κιθάρα και πιάνο.
Συμμετέχει σαν τραγουδίστρια στο μουσικό
σχήμα «Ανάδρομοι», στο οποίο παίζουν και τραγουδούν: πιάνο και καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Μπιλίσης, κιθάρα - τραγούδι Αντιγόνη Πενέζη, μπουζούκι Άρης Σιγάλας.
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Έλενα Φουντά

Η

Έλενα Φουντά κόρη της συναδέλφου μας Ζέτας Κιρκίρη, γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1995.
Σε ηλικία 7 ετών ξεκίνησε τη φοίτησή της στο
Εθνικό Ωδείο Σπάρτης συμμετέχοντας σε χορωδίες του ωδείου, ενώ σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε
μαθήματα κλασικού τραγουδιού υπό τη διδασκαλία του μπάσου Καριώτη Παναγιώτη.
Παράλληλα συμμετείχε σε αρκετά ροκ συγκροτήματα της πόλης, οργανώνοντας live εμφανίσεις.
Στα 19 της χρόνια, φοίτησε στο Ωδείο Αθηνών και
παρακολούθησε μαθήματα σύγχρονου τραγουδιού από την καθηγήτρια Λαρίσα Ιασονίδου, ενώ
έκανε πολλές live εμφανίσεις με έντεχνα – λαϊκά
μουσικά συγκροτήματα αλλά και ροκ συγκροτήματα σε μαγαζιά της Αθήνας, αλλά και σε μουσικές σκηνές όπως “Cabaret Voltaire”, “Architecture
Live Stage”, “Afterdark” κλπ. Αποτελεί μέλος του
συγκροτήματος «Δροσουλίτες», με τους οποίους

πραγματοποίησε αρκετά live, τα δύο εκ των οποίων στις μουσικές σκηνές “Hollywood Stage” και
“Σταυρός του Νότου Club”.
Πριν λίγους μήνες συμμετείχε με εξαιρετική
επιτυχία και απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα με τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, τραγουδώντας στην τηλεόραση στην εκπομπή The voice of
Greece.
Εφέτος θα εμφανίζεται σε μαγαζιά της Αθήνας
αλλά και μουσικές σκηνές για όλη τη σεζόν. Η
εξαιρετική σε έκταση και χρώμα φωνή της Έλενας,
αποτελεί σίγουρα «δυνατό ατού» για τη συνέχεια.
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Σπυριδένια και Έρρικα Μπακούρου

Ο

ι μαθήτριες Β΄ Λυκείου Σπυριδένια και Έρρικα Μπακούρου, δίδυμες κόρες της συναδέλφου μας
Λίνας Χουσαλά, πέρα από τις άριστες επιδόσεις τους στο σχολείο, έχουν δώσει σοβαρά δείγματα
ανερχόμενης καταξίωσης τόση στο συγγραφικό όσο και στο μουσικό τομέα.
Πιο συγκεκριμένα η Σπυριδένια τραγουδά και παίζει κιθάρα με ιδιαίτερη επιτυχία και επαγγελματισμό
σε όλες τις εκδηλώσεις στο Ωδείο των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία. Επίσης συμμετείχε στην συγγραφική ομάδα των «Εφηβικών πενών» με ιδιαίτερη φλόγα και ενθουσιασμό και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό καθώς εξέδωσαν το ιστορικό μυθιστόρημα «Εις την Πόλιν».
Την παρουσίαση του βιβλίου έκαναν η ηθοποιός και σκηνοθέτης κα Μιμή Ντενίση, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Κωνσταντινοπολιτών κος Λεύκαρος και ο συγγραφέας κος Γιάννης Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης. Εξ
ίσου άριστες επιδόσεις στην μουσική και στην συγγραφική δραστηριότητα έχει και η αδελφή της Έρρικα,
η οποία τραγουδά και παίζει βιολί με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία. Ασχολείται επίσης εντατικά και με το θέατρο,
σε συγγραφή και σκηνοθεσία μικρών θεατρικών έργων.
Θερμά συγχαρητήρια στα ανερχόμενα πολύπλευρα ταλέντα, την Σπυριδένια και την Έρρικα. Το μέλλον
τους ανήκει!
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Η κυρία Καλλιόπη 92 ετών, κάθε πρωί σκουπίζει μπροστά από το σπίτι της,
στην Πλατεία του Μεσαιωνικού χωριού Μεστά Χίου.

Φωτογραφία Γιώργου Κολλάτου-Προέδρου ΣΣΙΛΤΕ, Σεπτέμβριος 2018.
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