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Καλοτάξιδες… «διαδρομές»!
Επιτέλους καλοκαιράκι. Ξανά μαζί για δεύτερη χρονιά, με τις καλοκαιρινές «διαδρομές». Το δικό 
μας πολιτιστικό περιοδικό που μαζί πρωτοεκδόσαμε, αγαπήσαμε, αναπτύξαμε, μαζικά, ποιοτικά, 

επιμορφωτικά.     
Οι συνταξιούχοι της Ιονικής, της πρώτης Τράπεζας της Ελλάδας, οι φίλοι και οι γνωστοί, οι συ-
νεργάτες, οι φορείς, οι σύλλογοι, οι επιστήμονες και οι ειδήμονες της πολιτιστικής και όχι μόνο 
κληρονομιάς, πιστοί στο ραντεβού μας κι αυτό το καλοκαίρι, απολαμβάνουμε τις «διαδρομές».

Η αύρα των κειμένων, των εικόνων και της ζωγραφικής, η δροσιά από τα ήθη, τα έθιμα και την 
παράδοση, το κύμα της ποίησης, της άγνωστης ιστορίας, των καημών και της χαράς του πολύπα-
θου λαού μας, σμίγουν και αυτό το καλοκαίρι στις δροσερές σελίδες, στο δικό μας μετερίζι, στις 

«διαδρομές» μας.
Ας αφήσουμε τις σκοτούρες στ΄ ακρογιάλι, να τις πάει το μαϊστράλι μακριά. Καλοτάξιδοι όλοι και 

όλες, στο χωριό, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό στη θάλασσα, με συντροφιά τις «διαδρομές».

Σ΄ αυτό το τεύχος, την επιλογή των κειμένων έκαναν οι συνάδελφοι μέλη της Πολιτιστικής 
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Ελληνικός κινηματογράφος

Σίγουρα, μέσα σ’ αυτές, θα βρούμε και ευ-
χάριστες αναμνήσεις στιγμών που περάσα-
με παρέα με τον Ελληνικό κινηματογράφο, 

παρακολουθώντας στην οθόνη, τον Κωνσταντά-
ρα, την Βλαχοπούλου, τον «καλό μας άνθρωπο» 
Βέγγο, αλλά και τούς Χορν, Λαμπέτη και λοιπούς.

Ας κάνουμε λοιπόν μία μικρή αναδρομή, στον 
Ελληνικό κινηματογράφο, της γλώσσας μας, και 
των ηθοποιών μας.

Όμως, νομίζω πως δεν θα ήταν σωστό, να μην 
αναφερθούμε κατ’ αρχάς, στην γέννηση αυτής 
της τέχνης, της «έβδομης τέχνης», όπως την βά-
πτισαν. 

Την δεκαετία λοιπόν του 1890, ο γνωστός Τόμας 
Έντισον, ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα, 
και του φωνογράφου, κάποια ημέρα, καθόταν 
κοιτώντας ένα πακέτο φωτογραφίες. Σε μια στιγ-

Του συναδέλφου Γιώργου Μαρούλη

μή αφηρημάδας, τού ξεφεύγουν από τα χέρια, και 
πέφτουν στο πάτωμα. Όπως έπεφταν όμως, τού 
φάνηκε ότι κινήθηκαν τα εικονιζόμενα πρόσωπα. 
Έτσι γεννήθηκε η πρώτη ιδέα.

Με τον συνεργάτη και φίλο του λοιπόν Ουί-
λιαμ Ντίξον, κατασκευάζουν ένα περιστρεφόμενο 
κουτί, προσαρμόζουν πάνω του φωτογραφίες με 
διαδοχικές κινήσεις, και ιδού η πρώτη εφαρμογή 
της ιδέας τού κινηματογράφου. Σε λίγο καιρό ο 
Τζώρτζ Ήστμαν, εφευρίσκει και το φιλμ.

Την ίδια εποχή όμως, στην Γαλλία, οι αδελφοί 
Λουμιέρ, έχουν παρόμοια ιδέα, και πετυχαίνουν 
προβολή, χρησιμοποιώντας μια απλή ραπτομηχα-
νή, και ήδη από το 1895, αρχίζουν να προβάλλουν 
ταινίες σε κινηματογραφική αίθουσα.

Στο Παρίσι επίσης, διέπρεπε η μεγάλη μορφή 
τού θεάτρου Σάρα Μπερνάρ, στης οποίας τον θία-
σο, συμμετείχε και ο Έλληνας ηθοποιός Αχιλλέας 
Μαδράς. Ο Μαδράς, συνεπαρμένος από την νέα 
τέχνη του σινεμά, αποφασίζει να έρθει στην Ελ-
λάδα και να δημιουργήσει Ελληνικό κινηματογρά-
φο. Το 1920 ιδρύει την εταιρεία ΑΖΑΞ ΦΙΛΜ και 
το 1930 την ΜΙΡΟΡ ΦΙΛΜ. Σύζυγός του, η επίσης 
ηθοποιός Φρίντα Πουπελίνι, η οποία παρουσιάζε-

ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ

Εμείς τα πολύ μεγάλα παιδιά, οι 
συνταξιούχοι, όπως είναι γνωστό, 
πολλές φορές, αφηνόμαστε σε μια 
αναδρομή των χρόνων που πέρα-
σαν, αναπολώντας κυρίως ευχάρι-
στες στιγμές.
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ται μάλιστα γυμνόστηθη, σε ταινία του 1931.
Γυρίζουν μερικές ταινίες, μεταξύ των οποίων η 

Μαρία Πενταγιώτισσα το 1929 (βωβή), την οποία 
το 1939 μετατρέπει σε ομιλούσα. Από το όνομά 
του, προφερόμενο ανάποδα, βάπτισαν το μπέρδε-
μα της γλώσσας (σαρδάμ).

Ειπώθηκαν και γράφτηκαν γι’ αυτόν πολλά και 
αντιφατικά, όμως ο Αλέκος Σακελλάριος, έχει 
γράψει ότι: «Ο κύριος Mαδράς είναι αξιέπαινος για-
τί προσπάθησε, με τα φτωχά μέσα της εποχής του, 
πρώτος αυτός, να παρουσιάσει ταινίες αξιώσεων 
και θεάματος». 

Τον Αχ. Μαδρά, έτυχε να τον δω από κοντά το 
1960, στο υποκατάστημα Πλάκας της Ιονικής και 
Λαϊκής Τραπέζης (Αδριανού 85), όπου τότε εργα-
ζόμουν, στο οποίο ήρθε αυτοπροσώπως, για εξό-
φληση συναλλαγματικής. Πέθανε το 1972.                          

Αυτό ήταν το πραγματικό ξεκίνημα του Ελληνι-
κού κινηματογράφου, αν και κάποιες λήψεις, εί-
χαν γίνει από το 1897, κατά τον Ελληνοτουρκικό 
πόλεμο, από έναν Βρετανό, και από τον επίσης 
πρωτοπόρο του παγκόσμιου κινηματογράφου, 
Γάλλο, Ζώρζ Μελιές.

Οι πρώτες ομιλούσες, όπως «Ο αγαπητικός της 
βοσκοπούλας» του 1932, και «Η προσφυγοπούλα» 
του 1938, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σοφία 
Βέμπο, λόγω των αδυναμιών ακόμη του ομιλού-
ντος κινηματογράφου, γυρίστηκαν στην Αίγυπτο.

Με τον ερχομό της κατοχής, οι Γερμανικές δυ-

νάμεις, κατέσχεσαν στούντιο και τεχνικό εξοπλι-
σμό, και κατέστρεψαν έτσι την παραγωγή.

Παρόλα αυτά, το 1943, ο Φιλοποίμην Φίνος, 
ιδρύει την ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ, και γυρίζει την πρώτη 
ταινία «Η φωνή της καρδιάς», με πρωταγωνιστές, 
τον «μεγάλο» Αιμίλιο Βεάκη, τον Δημήτρη Χορν, 
την Καίτη Πάνου, και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. 
Την επόμενη χρονιά, γυρίζονται και «Τα χειροκρο-
τήματα», όπου μαζί με τον Δημήτρη Χόρν, εμφανί-
ζεται και ο μεγάλος τραγουδοποιός Αττίκ, (πραγ-
ματικό του όνομα, Κλέων Τριανταφύλλου), ο Αλ. 
Αλεξανδράκης, ο Κίμων Σπαθόπουλος, ο οποίος 
υπήρξε και ο μεγαλύτερος μακιγιέρ τού Ε.Κ., κ.ά.

Ο Ε.Κ., μπορούμε να πούμε ότι χωρίζεται σε 
τρείς περιόδους. 1. Στον παλιό, μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας 1960, 2. Στον νέο Ε.Κ., μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980, και 3. Από την δεκαετία 
του 1990 και μέχρι σήμερα.

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ιδρύονται κι άλλες εταιρείες παραγωγής, (Ανζερ-
βός, Σπέντζος, Μήλλας, κ.λπ.), και πλέον ο Ε.Κ. 
αρχίζει να εξελίσσεται. Το 1948, γυρίζεται η πρώτη 
«Μαντάμ Σουσού», με τους Μαρ. Νέζερ, Λογοθε-
τίδη, Φωτόπουλο, Ηλιόπουλο, Τσαγανέα κ.λπ.

Την δεκαετία του 1950, γυρίστηκαν ταινίες, από 
τις οποίες, ορισμένες ατάκες των ηθοποιών, έμει-
ναν στη μνήμη μας μέχρι και σήμερα, καθώς και 
τίτλοι ταινιών. 
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Ας θυμηθούμε μερικές. 
•	 «Αμάρτησα για το παιδί μου» (1950), με 

Ελένη Χατζηαργύρη, Ευαγγ. Ανουσάκη, Θό-
δωρο Μορίδη κ.λπ.

•	 «Δελησταύρου και υιός» (1957) με τούς 
Λογοθετίδη, Λιβυκού, Πρωτοπαππά, Καρέζη, 
κ.ά. Έμεινε η φράση «υιέ μου, υιέ μου».

•	 «Στέλλα» (1955), με τη Μελίνα Μερκούρη και 
τον Γιώργο Φούντα να λέει την αξέχαστη φρά-
ση «Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι», αλλά και 
άλλες ταινίες, όπως, (ελάχιστες θ’ αναφέρω), 

•	 «Γλέντι λεφτά κι αγάπη» (1955) με Αυλω-
νίτη, Ρίζο, Ηλιόπουλο κ.ά.

•	 «Ένα βότσαλο στη λίμνη» (1952) και «Ένας 
ήρως με παντούφλες» (1958), με τον αξέχα-
στο Βασίλη Λογοθετίδη,

•	 «Η κάλπικη λίρα» (1955), «Η καφετζού» 
(1956), «Ο μεθύστακας», με Ορ. Μακρή, 
Δημ. Χόρν, «μια ζωή την έχουμε», με Χόρν, 
Χριστοφορίδη, Αυλωνίτη, Υβόν Σανσόν κ.λπ., 
της οποίας τα γυρίσματα εντός Τραπέζης, έγι-
ναν στην Λαϊκή Τράπεζα, λίγο πριν την ένωση 
Ιονικής και Λαϊκής, «Το ξύλο βγήκε απ’ τον 
παράδεισο» (1959), και αυτές τις αναφέρω 
ενδεικτικά, αφού αυτήν την δεκαετία, ο Ε.Κ. 
«παίρνει τα πάνω του», και υπάρχουν ακόμη 
πάρα πολλές άλλες, γνωστότατες, αλλά ο χώ-
ρος δεν είναι απεριόριστος.

Περνώντας στη δεκαετία 1960, να σημειώσω, 

ότι από το 1959, αρχίζουν να εμφανίζονται και 
αστυνομικές ταινίες, όπως η «Έγκλημα στο Κο-
λωνάκι», βασισμένη σε μυθιστόρημα τού Γιάννη 
Μαρή, (το πραγματικό του επώνυμο Τσιριμώκος), 
με βασικούς πρωταγωνιστές, τους Μιχ. Νικολινά-
κο, Ανδρ. Μπάρκουλη, Μάρω Κοντού, Ελένη Χα-
τζηαργύρη κ.λπ.

Η δεκαετία τού ’60, λοιπόν, ήταν η «χρυσή δε-
καετία» για τον Ε.Κ. Γυρίστηκαν πολλές και καλές, 
μέχρι και άριστες ταινίες, πολλές από τις οποίες τις 
βλέπαμε για πρώτη φορά σε χειμερινή αίθουσα, 
και δεύτερη φορά το καλοκαίρι. 

Ας θυμηθούμε εδώ, ότι τη θερινή σαιζόν, εκτός 
από τους κινηματογράφους «οικόπεδα», υπήρχαν 
και οι κινηματογράφοι «ταράτσες», συνήθως στην 
ταράτσα τού χειμερινού, αλλά και πολλοί χειμε-
ρινοί, είχαν ανοίξει πλαϊνά μεγάλα παράθυρα, και 
έπαιζαν και το καλοκαίρι. Ακόμη υπήρξαν και με-
ρικοί χειμερινοί, με ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή, 
όπως το Τριανόν, στην οδό Πατησίων.

Γι’ αυτήν τη δεκαετία, λοιπόν, θα θυμίσω μερι-
κές ταινίες, που νομίζω ότι έμειναν αξέχαστες σε 
όλους μας.
•	 «Ποτέ την Κυριακή», τού Ζυλ Ντασσέν, με 

την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, τους Γιώρ-
γο Φούντα, Τίτο Βανδή, τον ίδιο τον Ντασσέν, 
κ.λπ. Βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παι-
διά του Πειραιά», βραβείο φεστιβάλ Καννών 
στην Μελίνα.

•	 «Αλέξης Ζορμπάς». Την αναφέρω, παρ’ ότι 
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ήταν Αμερικανικής παραγωγής, γιατί ξέρουμε 
ποιος έχει γράψει τον Αλέξη Ζορμπά, και γιατί 
εκτός από την προβολή της Ελλάδος στο εξω-
τερικό, πήρε τρία Όσκαρ, από τα οποία, ένα 
στον Βασίλη Φωτόπουλο για την καλλιτεχνική 
διεύθυνση. Αξέχαστος εδώ ο Άντ. Κουήν.

•	 «Τα κίτρινα γάντια» (1960), με τους Φωτό-
πουλο, Σταυρίδη, και τον Γκιωνάκη να ρωτάει 
«πορτοκαλάδα από πορτοκάλι;» 

•	 «Αλλοίμονο στους νέους» (1961), με την 
Μάρω Κοντού, τον Κώστα Μουσούρη, και τον 
Δημήτρη Χόρν σε διπλό ρόλο, να λέει την αμί-
μητη φράση στον Μουσούρη «Εγώ να ζηλέψω 
εσένα; Μα εγώ είμαι νέος! Ζηλεύει η άνοιξη τη 
βαρυχειμωνιά;», να τραγουδάει το «πες μου 
μια λέξη», και να κερδίζει το βραβείο πρώτου 
ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Θα θυμίσω με ελά-
χιστα λόγια, τις:
•	 «Ζητείται ψεύτης» (1961). (Ηλιόπουλος, 

Ζερβός, Βέγγος, κ.λπ.)
•	 «Η χαρτοπαίχτρα» (1964). (Βλαχοπούλου, 

Κωνσταντάρας, Βουτσάς κ.λπ.)
•	 «Υπάρχει και φιλότιμο» (1965). Ο Κωνστα-

ντάρας Μαυρογυαλούρος κ.λπ.
•	 «Φωνάζει ο κλέφτης» (1965), (Βλαχοπού-

λου, Ηλιόπουλος, Παπαγιαννόπ.)
•	 Τα μιούζικαλ «μερικοί το προτιμούν κρύο», 

«Κορίτσια για φίλημα».
•	 «Της κακομοίρας», «Δεσποινίς διευθυ-

ντής», «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», 
με την Μάρω Κοντού, και τον Γ. Κωνσταντίνου 
να λέει κάθε τρείς και λίγο «παίρνω το καπελάκι 
μου και φεύγω»,

•	αλλά και τον «Κατήφορο» (1961) και τον 
«Νόμο 4.000» (1962), και πολλές πολλές 
ακόμη, και με διακρίσεις στο εξωτερικό.
Και φθάνουμε στην 21η Απριλίου 1967, που 

ξυπνάμε το πρωί με εμβατήρια στο ραδιόφωνο, 
από το οποίο μαθαίνουμε ότι «λόγω της εκρύθ-
μου καταστάσεως, από την πρωίαν της σήμε-
ρον, ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνησιν της 
χώρας». Έτσι, οι τότε συνταγματάρχες, βάζο-
ντας βιτρίνα και πρωθυπουργό τον εισαγγελέα 
Κόλλια, ήρθαν κι αυτοί να μας σώσουν.

Και από τις πρώτες τους ενέργειες, ήταν η 
λογοκρισία στο ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, και 

βέβαια και στον κινηματογράφο.
Στην αρχή, οι κωμωδίες και τα μιούζικαλ, αφέ-

θησαν από το καθεστώς να προβληθούν όπως γυ-
ρίστηκαν. Έτσι, είδαμε ατόφιες τις ταινίες:
•	 «Κάτι κουρασμένα παλικάρια», με τους 

Κωνσταντάρα, Βαλσάμη, Εξαρχάκο, Μπέτυ Αρ-
βανίτη, με τον Παπαγιαννόπουλο να λέει στον 
Κωνσταντάρα το περίφημο «χούφτωσ’την, χού-
φτω’στην!».

•	 «Ένας ιππότης για τη Βασούλα», με Κα-
ρέζη, Γεωργίτση, Παπαγιαννόπουλο, Μαρία 
Φωκά κ.λπ.

•	 «Η νεράιδα και το παλληκάρι», με Βουγι-
ουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Παπαγιαννόπουλο, 
Καλογήρου, κ.λπ.

•	 «Ο στρίγκλος που έγινε αρνάκι», με τον 
Κωνσταντάρα να λέει την περίφημη φράση 
«το νου σας ρεμάλια» και άλλες.

Από την αρχή όμως, το δικτατορικό καθεστώς 
επέβαλε έντονη λογοκρισία και προώθησε ενεργά 
ταινίες με πατριωτικό και αντικομμουνιστικό περι-
εχόμενο. Γυρίστηκαν πολυάριθμες ταινίες με θέμα 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την αντίσταση και την 
επανάσταση του 1821. 

Ενδεικτικά:
•	 «Όχι» (1969), με Κ. Πρέκα, Β. Κρούσκα, Χρ. 

Πολίτη, Στ. Στρατηγό κ.λπ.
•	 «Υπολοχαγός Νατάσσα», με Βουγιουκλά-

κη, Παπαμιχαήλ, Καλογήρου. (Ο Ελληνοαμε-
ρικανός Τζέιμς Πάρις, υπήρξε ο παραγωγός 
των περισσοτέρων, με μεγάλη βέβαια τεχνική 
και οικονομική ενίσχυση από τη Χούντα).

•	 «Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση», (1971) 
με Βέγγο, Πλατή, Λαμπροπούλου, κ.λπ., με 
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την ταινία να παίρνει 3 βραβεία στο φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, και με τον Βέγγο σε διαφορε-
τικό ρόλο, να αλλάζει πλέον ρόλους στην κα-
ριέρα του, και άλλες σημαντικές ταινίες, που 
όπως είπα, ο χώρος δεν επαρκεί, αλλά και 
δεν γράφω την ιστορία τού Ε.Κ.

Και βέβαια να μην ξεχάσουμε την ταινία του 
Κώστα Γαβρά «Ζ», με θέμα την δολοφονία του 
Γρηγόρη Λαμπράκη, με πρωταγωνιστές τούς Υβ 
Μοντάν, Ειρήνη Παππά, Ζ.Λ. Τρεντινιάν, η οποία 
δεν θα μπορούσε βέβαια να γυριστεί στην Ελλάδα, 
κι έτσι γυρίστηκε στην Αλγερία.

Και μπαίνουμε στην περίοδο του «νέου» Ε.Κ. η 
οποία δοκίμασε να ξεκινήσει δειλά - δειλά από τα 
τέλη της δεκαετίας του ’60, με κάποιες ταινίες που 
έδωσαν βάρος στο καλλιτεχνικό μέρος της ταινίας, 
χωρίς να πετύχουν όμως πολλά πράγματα, μέχρι 
που αναλαμβάνει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.

Το 1970, γυρίζει την ταινία «Αναπαράσταση», 
με τους Σταθοπούλου, Τότσικα, Γραμμένο κ.λπ., 
η οποία διακρίνεται στο διεθνές φεστιβάλ Βερολί-
νου. Το 1971, ο Αλέξης Δαμιανός, γυρίζει την «Ευ-
δοκία», που μένει ανεξίτηλη στη μνήμη μας.

Και ακόμη, οι «Μέρες του ‘36» (1972) του Αγ-
γελόπουλου, «Το προξενιό της Άννας» (1972) τού 
Παντελή Βούλγαρη, ο «Ιωάννης ο βίαιος» (1973) 
της Τόνιας Μαρκετάκη και «Η φόνισσα» (1974) του 
Κώστα Φέρρη, απέδειξαν ότι πλέον ο Ε.Κ. έχει αλ-
λάξει ύφος, ποιότητα και πορεία.

Με τη μεταπολίτευση, από το 1974 και μετά, 
οι ραγδαίες αλλαγές στη χώρα δεν ήταν δυνατόν 
να μην επηρεάσουν και τον Ε.Κ. Ο κινηματογρά-
φος έχει στραφεί σε πιο καλλιτεχνικές και ταινίες 
«ποιότητας», οι κωμωδίες και τα μιούζικαλ ελα-
χιστοποιούνται, και αυτό, μαζί με την είσοδο της 
τηλεόρασης στα Ελληνικά νοικοκυριά, μειώνουν 
δραματικά τα εισιτήρια των κινηματογραφικών 
αιθουσών, με αποτέλεσμα μία - μία να κλείνουν. 
Παρόλα αυτά, γυρίστηκαν ταινίες, οι οποίες έκα-
ναν επιτυχία, όπως π.χ.
•	 «Ο θίασος» (1975), του Θ.Αγγελόπουλου,
•	 «Οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας» 

(1978), του Ν. Παναγιωτόπουλου
•	 «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο» (1980), 

τού Νίκου Τζίμα,

•	 «Παραγγελιά» 
(1980), του Παύλου 
Τάσιου, αλλά και αλ-
λιώτικες, όπως

•	 «μάθε παιδί μου 
γράμματα» (1981), 
του Θόδ. Μαρα-
γκού, και η

•	 «Λούφα και πα-
ραλλαγή» (1984), 
του Νίκου Περά-
κη, και τα 

•	 «Πέτρινα χρόνια» (1985), του Παντελή 
Βούλγαρη, με την οποία στην πραγματικότη-
τα, κλείνει και η περίοδος του «νέου» Ε.Κ.

Από το 1990, ο Ε.Κ. μπαίνει στην «σημερινή» 
περίοδο. Από το 1990 μέχρι και το 1994, ο Ε.Κ. 
παρουσιάζει μία σημαντική κάμψη και από το 
1995 αρχίζει σιγά - σιγά να ανακάμπτει. Τα τελευ-
ταία χρόνια μάλιστα, αναδείχθηκαν νέα και σημα-
ντικά ταλέντα, όπως ο Χριστόφορος Παπακαλιά-
της, κυρίως ο Γιώργος Λάνθιμος, αλλά και άλλοι.

Εδώ, όμως, το άρθρο αυτό θα τελειώσει, και δεν 
θα μπει στη σημερινή περίοδο, αφού ο σκοπός για 
τον οποίο γράφτηκε, ήταν να αναπολήσουμε, και 
να θυμηθούμε από τον Ε.Κ., με τον οποίο μεγα-
λώσαμε, ευχάριστες κυρίως, αλλά και μερικές συ-
γκινητικές στιγμές.

Έτσι θα αφήσω ήσυχη την ιστορία να κάνει τη 
δουλειά της, αυτή τη σημερινή περίοδο, και μετά 
από καμιά σαρανταριά χρόνια, ξαναρίχνουμε πάλι 
μια ματιά προς τα πίσω, όπως θα έχει διαμορφω-
θεί.



10

Ο Αντώνης με το ατελείωτο μεράκι και αγάπη 
για την λατέρνα, μας ξεναγεί στην ιστορία, 
το παρόν και το μέλλον της λατέρνας.

«Γεια σας, λέγομαι Αντώνης Νασιόπουλος και 
είμαι κατασκευαστής-σταμπαδόρος λατέρνας. Η 
λατέρνα ανήκει στα αυτόματα μουσικά όργανα που 
παίζονται δια στρομφάλου. Με την μορφή που την 
ξέρουμε σήμερα άρχισε να κατασκευάζεται στην 
Κωνσταντινούπολη, γύρω στο 1880, από Ιταλούς 
κυρίως μαστόρους με κυριότερο τον Τζουζέπε 
Τουρκόνι. Αυτός έφτιαξε εκεί εργοστάσιο παρα-
γωγής και είχε μέσα προσωπικό που απαρτιζόταν 
βασικά από Κωνσταντινοπολίτες. Αυτοί οι άνθρω-

ποι στην πορεία και αφού έμαθαν την δουλειά 
άνοιξαν δικές τους βιοτεχνίες και βοήθησαν πολύ 
στην άνθιση του οργάνου!! Εκτός, λοιπόν, από τον 
Τουρκόνι, μεγάλοι κατασκευαστές ήταν ο Κάρμε-
λος Φορμόζα, ο Πολύκαρπος, ο Τριπολιτσιώτης, ο 
Γεωργίου, ο Φωτίου, ο Ντικράν και άλλοι. Ταυτό-
χρονα με τους κατασκευαστές, όμως, προέκυψαν 
και οι σταμπαδόροι, αυτοί δηλαδή που στάμπαραν 
τα τραγούδια στους κυλίνδρους της λατέρνας. 
Ο πρώτος ήταν ο Ιωσήφ Αρμάος, ο πατέρας του 
διάσημου Νίκου Αρμάου, του καλύτερου στα-
μπαδόρου όλων των εποχών!! Η λατέρνα, λοιπόν, 
άκμασε στην Πόλη για αρκετά χρόνια, μέχρι τον 

Η λατέρνα
του χθες και του σήμερα

Επιμέλεια δημοσίευσης της συναδέλφου Μιρέλλας Καπέτα

Δεν θα μπορούσε ίσως να βρεθεί καλύτερος αφηγητής της λατέρνας του 
χθες και του σήμερα από τον Αντώνη Νασιόπουλο, τον μοναδικό στην Ελ-
λάδα του σήμερα, κατασκευαστή-σταμπαδόρο λατέρνας. 

Ο Αντώνης Νασιόπουλος είναι σήμερα ο μοναδικός στα Βαλκάνια κατασκευαστής-σταμπαδόρος λατέρνας.
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Διωγμό, το 1922. Τότε έφυγαν όλοι οι κατασκευα-
στές και οι τεχνίτες και άρχισαν να μεταναστεύουν 
προς την Ελλάδα.

Η λατέρνα, λοιπόν, γνώριζε μια δεύτερη περίοδο 
ακμής στη χώρα μας για μερικά χρόνια ακόμα, μέ-
χρι την περίοδο της κατοχής που αναγκαστικά όλα 
αυτά μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Η τελευταία που 
γνωρίζω το έτος κατασκευής της είναι μια Ντικράν 
του 1936 και μετά τέλος!! Κάπου εδώ αρχίζει και 
ο δικός μου ρόλος στην πορεία της ιστορίας της.

Από μικρό παιδί που μέναμε στην Πλάκα θυμά-
μαι κάθε πρωί να περνάει μια λατέρνα έξω από το 
σπίτι μας!! Εγώ έτρεχα στο παράθυρο για να την 
ακούσω!!! Τα χρόνια πέρασαν, φύγαμε από την 
Πλάκα και μετακομίσαμε στη Γλυφάδα. Τελείωσα 
το λύκειο και κατόπιν ξαναπήγα στην Αθήνα για να 
εργαστώ στην οικογενειακή μας επιχείρηση. Ήταν 
1991 και τότε την ξαναείδα. Η ίδια λατέρνα και ο 
ίδιος λατερνατζής, αρκετά χρόνια μετά!!!  Έτσι λοι-
πόν, μου μπήκε η ιδέα να αποκτήσω μια λατέρνα!!!

Έψαξα, ρώτησα, είδα κάμποσα όργανα και τελικά 
κατέληξα να αγοράσω την λατέρνα που περνούσε 
κάτω από το σπίτι μας όταν ήμουν παιδί!! Ο λατερ-

νατζής ο κυρ Μήτσος είχε 2 και τη μια αποφάσισε 
να τη δώσει!! Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, του 1992 έχω 
πάρει τη λατέρνα, η οποία φυσικά μετά από τόσα 
χρόνια δουλειάς στον δρόμο έχει ανάγκη σοβαρών 
επισκευών. Ο λατερνατζής, λοιπόν, μου λέει ότι 
υπάρχουν δύο τελευταίοι τεχνίτες, ο Αρμάος στην 
Καλλιθέα και ο Τζιωνής στις Σέρρες!! Γεροντάκια 
φυσικά και οι δύο. Αποφασίζω να απευθυνθώ στον 
Αρμάο. Πήγα, γνωριστήκαμε, έφτιαξε τη λατέρνα 
μου και βλέποντας το ενδιαφέρον μου, μού έδει-
ξε να κουρδίζω και να επισκευάζω και κάπως έτσι 
πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια!! Είχα μάθει σχεδόν τα 
πάντα, εκτός από το σταμπάρισμα, δηλαδή, την εγ-
γραφή τραγουδιών και τότε μου έρχεται ένα χαρτί, 
ότι έπρεπε να υπηρετήσω τη θητεία μου!!

Φεύγοντας, ο Αρμάος μού λέει ότι μετά το στρα-
τό θα κάτσουμε να μου δείξει και αυτό το πολύ 
βασικό κομμάτι που δεν ήξερα. Δυστυχώς κατά 
τη διάρκεια της θητείας μου ο Αρμάος πεθαίνει!! 
Την ημέρα που το έμαθα, όμως, ήρθε ταυτόχρονα 
και η μετάθεσή μου από τη Ρόδο που υπηρετούσα. 
Το χαρτί της μετάθεσης έλεγε Σέρρες. Εδώ είναι 
λοιπόν τα παιχνίδια της μοίρας, καθώς όπως προ-

«Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Η κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε το 1955 στην Πάτρα, με πρωταγωνιστές 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Βασίλη Αυλωνίτη και Τζένη Καρέζη.
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ανέφερα στις Σέρρες, υπήρχε ακόμα ο τελευταίος 
τεχνίτης λατέρνας, ο Τάσος Τζιωνής!! Με το που 
έφτασα επάνω, λοιπόν, τον πήρα τηλέφωνο και 
του ζήτησα να τον γνωρίσω!! Από τότε όλα πήγαν 
κατ ευχήν, καθώς αναπτύξαμε μια πολύ δυνα-
τή φιλία, όπως ο ίδιος έλεγε. Μιλούσαμε την ίδια 
γλώσσα!! Μού έδειξε την τέχνη του και μού έδω-
σε τα τραγούδια του!! Ο κυρ Τάσος έζησε μέχρι το 
2003 και συχνά-πυκνά τον επισκεπτόμουν!!

Έχουμε κατασκευάσει πολλές λατέρνες, σίγουρα 
γύρω στις 30, μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Βα-
σίλη Ιακωβίδη, Κωνσταντινουπολίτη τεχνίτη πιά-
νων. Αρχίσαμε την κατασκευή στα τέλη του 1995, 
οταν απολύθηκα από φαντάρος. 

Στην αρχή δειλά-δειλά να φτιάξουμε την πρώτη.  
Ήταν ένα τόλμημα, καθώς η τελευταία είχε φτιαχτεί 
το 1936 και εμείς την αναβιώσαμε εξήντα χρόνια 
μετά. Φτιάξαμε αρκετά όργανα, ο Ιακωβίδης έφτια-

χνε τη λατέρνα και εγώ περνούσα τα τραγούδια. 
Είχαμε χωρίσει τα πόστα μας και κάναμε σωστή 
δουλειά έτσι!! Μετέπειτα ο Ιακωβίδης πέθανε και 
απέμεινα εγώ να τα κάνω όλα, πράγμα δύσκολο 
γιατί πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Να εί-
σαι ξυλουργός, οργανοποιός, σιδεράς, χορδιστής, 
λουστραδόρος, μουσικός. Για να γίνει μια λατέρ-
να χρειάζονται 5-6 μήνες δουλειάς, καθώς δεν 
υπάρχουν εξαρτήματα στο εμπόριο και έτσι όλα τα 
κομμάτια της φτιάχνονται εξαρχής!! Από ξύλο και 
σίδερο φτιάχνεται, ό,τι υλικά έβαζαν τα χρόνια τα 
παλιά, τα ίδια βάζουμε και σήμερα. Οξιά, έλατο και 
φλαμούρι, είναι τα ξύλα που χρησιμοποιούνται και 
για κόλλα μόνο ψαρόκολλα, όπως παλιά!! 

Τα τραγούδια που περνάω μέσα είναι κυρίως τα 
ρεμπέτικα και τα λαϊκά, αλλά δεν λείπουν και κά-
ποια βαλσάκια, φοξ ή ταγκό!! Κάποιοι αρέσκονται 
και στα νησιώτικα.

Πιστεύω πως η λατέρνα θα έχει μια θέση και στο 
μέλλον. Όσο περνάνε τα χρόνια ο κόσμος θα την 
αναζητήσει για τη γλυκιά φωνή της και τον πολύ 
ιδιαίτερο τρόπο που αποδίδει τα τραγούδια της. 

Κάποιοι συνθέτες, όπως ο Κραουνάκης την 
πρόβαλαν με τον τρόπο τους, αφού έβαλαν τρα-
γούδια τους στον κύλινδρό της, όπως το «ΑΥΤΗ Η 
ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ» και «ΤΑ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΛΑΙΚΑ». 

Για να συνεχίσει ,λοιπόν, να ακούγεται για χρό-
νια ακόμα, μαθαίνω τον γιο μου την τέχνη της, ελ-
πίζοντας να με ξεπεράσει κατά πολύ!!!»
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Του Δημήτρη Φεργάδη - 
πρώην εργαζόμενου στην Κολούμπια

Επιμέλεια κειμένου 
Αθηνά Καραδελή -Γεν. Γραμματέας ΣΣΙΛΤΕ

Μουσικό παραμύθι με λυπημένο τέ-
λος ή λίμνη που θα γίνει θάλασσα;

Με αφορμή την 
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ…

Έγραψα, με πολύ συναισθηματική φόρτιση, 
ένα βιβλίο. Για τον χώρο που δούλεψα: Για 
ένα χώρο που αγάπησα και που κι αυτός με 

αγάπησε. Εμένα, εσάς, πολλούς, όλους. Δούλε-
ψα στην μαγική ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ. Στης Ριζόπολης τα 
μέρη, στης Νέας Ιωνίας, στον Ποδονίφτη. Ίσως 
στον πιο αγαπητικό, ίσως στον πιο ερωτικό βιο-
μηχανικό χώρο. Πάνω από όλα, όμως, χώρο του 
ψωμιού, χώρο της μουσικής, χώρο του πολιτι-
σμού. Μυθικό, ανθρώπινο, τρυφερό. 

Στο συνοπτικό - πόσο πιο συνοπτικό για βιβλίο 
κοντά 400 σελίδων - κείμενο που ακολουθεί δεν 
περιέχονται αριθμοί, κέρδη και ζημίες των μετό-
χων. Αυτά κι άλλα σχετικά συμπαθή αριθμολαγνι-
κά βρίσκονται στο βιβλίο. Εδώ περιέχεται ο ήχος 
της καρδιάς. Και ο σφυγμός και η ροή του ζωντα-
νού αίματος. Και η μυρωδιά από τα ζουμπούλια, 
δίπλα, στο κτήμα Δρακόπουλου. Η κυρία Καίτη 
(Γκρέϋ) χαμογελάει…

Ο λόγος για την ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ… που λέγαμε. Που 
την θέλανε, όλοι, ένα θεριό - όπως ήτανε - ένα 
κέντρο Πολιτισμού - όπως ήτανε. Όμως… τώρα, 
ένας ερειπιώνας. Παρακαλώ, όχι δάκρυα. Η ζωή 
μου όλη, η ζωή σας όλη ένα πικρό τώρα τσιγάρο… 
που το πατάμε… γόπα. Έγραψα, με πολύ συναι-
σθηματική φόρτιση, ένα βιβλίο. 

Το παιδί που, φυσιολογικά, δεν αναμενότανε 
γεννήθηκε. Υγιές. Και σε ένα περιβάλλον που όλα 
συνηγορούσαν - οι γνωρίζοντες είχαν τα πάντα 

ζυγίσει στη ζυγαριά του Μαμωνά - πως θα ανα-
πτυσσότανε και θα γοήτευε και θα κατακυρίευε 
χώρες και χωρία. Και θα στήριζε - αυτονοήτως - 
όλους αυτούς που φρόντισαν να γεννηθεί. Εδώ και 
όχι αλλού. Το όνομα του νεογνού ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ. 
Το έτος 1930 μ.Χ. Τόπος Αθήνα. Ριζόπολις, οδός 
Ηρακλείου 127. Ρ.Ο.BOX 244. Έκταση «Μαιετη-
ρίου», πλησίον δεύτερου νεκροταφείου, 5,6 στρ. 
«Κούνιες» – πρέσες - σε λειτουργία 10 – 12 αρχι-
κά. Άνθρωποι δουλευτήδες κοντά 50. Εργοστάσιο 
πλακών γραμμοφώνου. Ανάδοχοι γονείς στην Ελ-
λάδα, οικογένεια Λαμπρόπουλοι. Παππούδες Άγ-
γλοι, οικογένεια δισκογραφίας The Gramophone 
Co Ltd (επί το αναγνωρισιμότερο ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ).

Μέση θεωρητική ημερήσια παραγωγή δίσκων 
78 στρ. περίπου 2.000 - 2.500 τεμ. Το βιομηχανικό 
συγκρότημα (κτήρια, μηχανολογικός, υδραυλικός, 
εξοπλισμός) ολοκληρώθηκε εντός εννεαμήνου. 
Από Φεβρουάριου μέχρι και Νοέμβριου έτους 
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1930. Τότε και παρήχθη ο πρώτος δίσκος γραμμο-
φώνου στην Ελλάδα. Ήταν ο δίσκος DG1 σε ετικέ-
τα ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, 78 στρ. Τραγουδιστής ο τενόρος 
Μιχάλης Θωμάκος και τραγούδια «Ο Λωτός» και 
«η Μαρούσκα» μεταγλωτισμένες επιτυχίες του 
εξωτερικού. 

Η πρώτη δεκαετία, η δεκαετία του ’30 φαίνεται 
να μην δικαιολογεί απόλυτα την αρχική - ήταν ο 
γιαλός στραβός; - επένδυση και τις προσδοκίες 
των μετόχων. Σε σημείο, μάλιστα, που να υπάρ-
ξει έντονος προβληματισμός για την συνέχιση της 
λειτουργίας της. Έτος, 1933 αυτά. Όμως, η εται-
ρεία - σκληρό καρύδι για να πεθάνει - συνέχισε 
την βιομηχανική ζωή της. Και το 1936 εγκαινία-
σε το πρώτο στα Βαλκάνια και στην Ανατολική 
Μεσόγειο Studio Ηχογραφήσεων. Πρότυπο το 
Studio της Abbey Road του Λονδίνου. Στολίδι. Από 
«κρεβατίνα» σιδερίτη, ο ίσκιος. Ηχολήπτης ο με-
τεκπαιδευθείς εις Λονδίνο, νεαρός Μηχανολόγος 
- Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ Ευάγγελος Αρεταίος. Η 
Εσπερία - κλάψτε ουρανοί κι αστέρια - στέλνει τα 

φώτα της «στης Ανατολής τα μέρη»…. Συμβαίνουν 
πια κι αυτά. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου του 
Ιωάννη Μεταξά, παρά τις αυστηρές λογοκριτικές 
παρεμβάσεις της, ελάχιστα επηρέασε τις δραστη-
ριότητες της μουσικής βιομηχανίας. 

Κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής και 
την επίταξη του εργοστασίου από τους κατακτη-
τές, η ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ περιόρισε στο ελάχιστο τις 
δραστηριότητές της και συνακόλουθα το προσω-
πικό. Όταν, όμως, ο «κακός λύκος» το επιθυμούσε 
- έσφαζε ο Αγάς χωρίς ν’ αγιάζει ο φτωχός - πα-
ρήγοντο δίσκοι. Για την τέρψη προ… και μετά των 
κεφαλοκλειδωμάτων… Κατοχή… Μέρλιν….

Η απελευθέρωση βρίσκει την ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, σε 
δύσκολη, αλλά πολλά ελπιδοφόρα θέση. Ουδείς 
αποθνήσκει. Πόσο μάλλον η αυτοκρατορογεννη-
μένη ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ. Δημιουργεί τμήμα παραγω-
γής ραδιοφώνων και δραστηριοποιείται δυναμι-
κά στρεφόμενη και προς τις αραβικές αγορές. Ο 
εμφύλιος περιορίζει την δυναμική ανάπτυξης της 
εταιρείας. Τώρα η ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ πρωταγωνιστεί 
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στον Ελλαδικό χώρο χωρίς σχεδόν ανταγωνιστή. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘50 πολλά αλλά-
ζουνε στη δισκογραφία. Η μαγνητική ταινία καταρ-
γεί το κερί και τις παλιές τεχνικές ηχογράφησης. 
Ο δίσκος 45 στρ., extended play, και σύντομα ο 
δίσκος 33 1/3 στροφών αλλάζουν επαναστατικά 
το τοπίο και βάζουν οριστικά στο περιθώριο, τον 
υψηλού κόστους παραγωγής, δίσκο 78 στρ. 

Τάδε Έφη Ζαρατούστρα… ο θάνατος του παλιού 
γέννα του νέου. 

Την περίοδο αυτή (1958) αναλαμβάνει την Διεύ-
θυνση της Columbia (όχι του εργοστασίου) ο χαρι-
σματικός, μοναδικά ξεχωριστός για την δισκογρα-
φία Τάκης Β. Λαμπρόπουλος. Το κοινωνικό - πο-
λιτικό (και όχι μόνο) τραγούδι βρήκε τον αναγκαίο 
εμπορικό του Μέντορα. 

Η LYRA και η κουλτούρα του Αλέκου Πατσιφά, 
φέρνει ένα ανάλαφρο, ποιοτικό και προβληματι-
σμού ήχο.

Η ODEON, Parlophone μεταλλασσόμενη διακρι-
τικά σε MINOS αναζητεί τον ζωτικό γι’ αυτήν χώρο 
στην αγορά. Τώρα κάτω από τη διοίκηση του οξυ-
δερκούς νεαρού, Μάκη Μάτσα. Δυσκολεύεται… 
αλλά βρίσκει τα πατήματά της. 

Αυτοί είναι οι τρεις, βασικοί πυλώνες της δισκο-
γραφίας Καλοί… κακοί… Η ιστορία έγραψε. Και 
επηρεάζουν… Θεέ μου - τόσο το εργοστάσιο.

Στην ιστορία μας για την δισκογραφία… όλα 

βαίνουν καλώς. Για την ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ. Μέχρι που 
έρχεται - ουδεμία για τους «υποψιασμένους» η έκ-
πληξη - η δικτατορία των συνταγματαρχών - Απρί-
λιος 1967 - να σταματήσει βίαια την κοινωνικο - 
μουσικό - πολιτικό - πολιτισμική άνοιξη. Με τις 
παντοειδείς απαγορεύσεις των συνταγματαρχών 
τα μουσικά πράγματα συντηρικοποιούνται και οι 
πρωτοπορίες, μουσικές και εμπορικές, επαναδι-
ατάσσονται. Η ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ δέχεται το σοβαρότε-
ρο πλήγμα. Το 30% - 40% του ρεπερτορίου της 
απαγορεύεται. Το 1969 η Αγγλική ΕΜΙ αγοράζει 
το 50% της ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ της οικογένειας των Λα-
μπρόπουλων. Το άλλο 50% το αγοράζει το 1977.

Η πρώτη δεκαετία μετά την πτώση της δικτα-
τορίας είναι πυκνή από γεγονότα και δραστη-
ριότητες. Η έκρηξη της παραγωγής, η αύξηση 
συνεργασιών με τις Αραβικές χώρες, η εμφάνιση 
και στήριξη νέων δημιουργών και ερμηνευτών, η 
διακριτική αποχώρηση πυλώνων των μουσικών 
μας πραγμάτων, όπως ο Τάκης Β. Λαμπρόπουλος, 
το 1972 σε ηλικία 42 ετών, ο Αλέκος Πατσιφάς, 
η δημιουργία εργοστασίων παραγωγής δίσκων 
FABEL (1974), GPI - Polygram (1975) ανατρέπουν 
παραδοσιακές ισορροπίες. Οδηγώντας έτσι σιγά 
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και διαβρωτικά το τραγούδι, την μουσική, σε ένα 
πεδίο πλησιέστερο στο διασκεδαστικό - εμπορι-
κό - σταρσυστημικό - (δεν είναι απαραίτητα κακό 
αυτό…) μέρος και πολύ λιγότερο (οπωσδήποτε 
αυτό είναι κακό) στο ψυχαγωγικό… (αγωγή ψυ-
χής).

(Ο ήχος, πρώιμο εργαλείο παραγωγής, επικοι-
νωνίας, διασκέδασης, χειραγώγησης, Δημήτρης 
Φεργάδης, Βιβλίο μου «Με αφορμή την ΚΟΛΟΥ-
ΜΠΙΑ», σελ. 40, Εκδόσεις ΚΨΜ)

Δεκαετία του ‘80. Είσοδος της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Αναδι-
άταξη οικονομικών, γεωπολιτικών σχεδίων της 
Ευρώπης και της μαμάς ΕΜΙ. Το Compact Disc 
(CD) ο νέος φορέας ήχου προ των πυλών νέων 
εργοστασίων παραγωγής. Στο σχεδιαζόμενο νέο 
τοπίο η ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ κατεβαίνει ράφι ενδιαφέρο-
ντος στα κέντρα των αποφάσεων. Το εργοστάσιο 
της ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ εξαρτώμενο τώρα σχεδόν απο-
κλειστικά από το μερίδιο αγοράς της EMIAL… ψα-
ρεύει σπάρους. Οι νέοι πολυεθνκοί - δισκογραφι-
κοί παίκτες, CBS, BMG, WEA, VIRGIN συμπιέζουν 
την ΕΜΙΑL… αγνοούν την ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ. Η κάκιστη 
ομάδα διαχείρισης και Διοίκησης της EMIAL οδη-
γεί σύντομα και μοιραία εργοστάσιο και εμπορία 

σε… δισκογραφική ανυποληψία. Ποιάν;… την 
κραταιά ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ. - Ξέρουμε… δεν ξέρουμε 
ποια ήτανε; Τώρα ο εκατόνταρχος… Αύγουστος … 
δικαιωματικά. 

Ο Μάκης Μάτσας με αριστοτεχνικούς χειρισμούς 
έχει πάρει «το χαρτί της αγοράς». Μέσα σε 15 - 20 
μόνο χρόνια. Fabel και GPI (Polygram) ισχυρο-
ποιούνται. Το τοπίο για την ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ζοφερό. 
«Τώρα όλα βαίνουν καλώς, εναντίον μας» (Του 
Μάρκου… αυτό). Και επειδή το αίσθημα της αυ-
τοσυντήρησης ενδημεί ακόμα και εις τα μαλάκια, 
πόσο μάλλον στη μαμά ΕΜΙ, φροντίζει αυτή άμεσα 
να επαναϊσχυροποιηθεί. Αγοράζει το άλλο ισχυρό 
σκαρί - παπόρο τώρα - της Ελληνικής Δισκογραφί-
ας. Την κραταιά MINOS. 

Έτος 1999. Η αγορά της MINOS από την EMI… 
ένα «διακριτικό» γεγονός που γεννάει την MINOS 
- EMI. Πρόεδρος: Μάκης Μάτσας. Το 70% του Ελ-
ληνικού ρεπερτορίου… του ποιοτικότερου, του 
αντιπροσωπευτικότερου τώρα… σε μια αποθήκη, 
σε μια διαχείριση. Καλό αυτό; Κακό αυτό; Ας απα-
ντήσουν οι… ειδικοί…

Τα μηχανήματα από το εργοστάσιο «εξαφανίζο-
νται». Η αβελτηρία φορέων και πολιτών παρούσα. 
Τώρα εδώ… «Νυχτερίδες και Αράχνες…» (Κώ-
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στας Βίρβος, αυτό). Οι φωνές για να γίνει ο χώρος 
Μουσείο δισκογραφίας λίγες στην αρχή… Μεταξύ 
τους και του υπογραφόμενου. Όμως, οι Πρέσβεις 
από την Αλεξάνδρεια άλλα είχαν στο μυαλό τους. 

Είκοσι (20) Δεκέμβρη 1999. Η ΕΜΙ πουλάει στην 
κατασκευαστική εταιρεία - nomen est omen, ο έτσι 
μεθερμηνευόμενο «το όνομα είναι οιωνός» - ΜΑΡ-
ΜΙΝ, συμφερόντων οικογένειας Μάτσα, όλο το κτη-
ριακό συγκρότημα με τα 14,6 στρ. εδάφους τώρα. 
Τίμημα 700 εκατ. Δραχμές ή 2,1 εκατ. ευρώ. (Ναός 
Αγροτέρας Αρτέμιδος, 5ος αιώνας π.Χ. στο Μετς. 
Κόστος απαλλοτρίωσης 2,2 εκ. ευρώ. Σήμερα).

Είκοσι πέντε - είκοσι έξι (25, 26) Δεκέμβρη 
1999. Συνέντευξη, ανακοίνωση, δέσμευση του 
ισχυρού άνδρα της ΜΑΡΜΙΝ και της MINOS - EMI 
Μάκη Μάτσα στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» 
(Χριστούγεννα) και στον έγκριτο δημοσιογρά-
φο Φώτη Απέργη για τα σχέδια αξιοποίησης του 
χώρου. Χαράς Ευαγγέλια. Πολιτισμικό εργαστήρι 
και Παράδεισος και Σχολείο Μουσικής Κουλτού-
ρας η ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ. Οι ουρανοί κι οι πεθαμένοι (ο 
Μάρκος, ο Βασίλης, ο Μάνος, ο Μάνος, ο Γιάννης) 
αγάλλονται. 

Φεβρουάριος 2006. Το Κ.Σ.Ν.Μ. (Κεντρικό Συμ-
βούλιο Νεώτερων Μνημείων) με πρόεδρο τον 
Χρήστο Ζαχόπουλο (γνωστό από πολλά και για… 
πολλά), μέλη έγκριτους καθηγητές του ΕΜΠ και 
Υπουργό Πολιτισμού τον Γιώργο Βουλγαράκη 
(έχει θυγατέρα… ερμηνεύτρια… για να δούμε, τι… 
θ’ ακούσουμε…) αποφασίζει την κατεδάφιση, την 
ισοπέδωση, την εξαφάνιση των κτηρίων, πλην 
ενός. Συμπτωματικά, το κτήριο αυτό βρίσκεται 
στην άκρη… Οικόπεδο πανταχόθεν ελεύθερο - η 
ΚΟΛΥΜΠΙΑ τώρα. Qui, bono; Επιχείρημα των κα-
θηγητών (κύρια) και των λοιπών μελών. Τα κτήρια 
δεν παρουσιάζουν… αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον!!! 
Λες και η μάνα μου έπρεπε να ήταν καλλονή για 
να την αγαπάω και να την κάνω «εικόνισμα». Και 
πως, ένα - ένα από μόνο του κτίριο, δεν μετείχε σε 
σημαντικά πολιτισμικά γεγονότα!!! Ακούστε «σκε-
πτικό» καθηγητών!!! Εδώ η καρδιά … εγκαταλείπει 
τον Επιτάφιο, το Άξιον Εστί, την Ρωμιοσύνη, τον 
Μεγάλο Ερωτικό, την Τζοκόντα, το Μεγάλο μας 
Τσίρκο, την Συννεφιασμένη Κυριακή, τις Βεργού-
λες… τον Μάρκο, τον Βασίλη, τον Μάνο, τον Μίκη, 
τον Γιάννη, τον Στέλιο, τον Γρηγόρη, τον Στράτο, 
την άμμο της θάλασσας… το εφηβαίον όστρακο 

του Σείριου. Ετσι το απεχθές… επισυνέβη.
Αλλά αρκετά μέχρις εδώ… Αρνούμαι να συνε-

χίσω, λέγοντας… τι; Δυσκολεύομαι πολύ. Εξάλ-
λου το είπα από αρχής. Έγραψα, με πολύ συναι-
σθηματική φόρτιση, ένα βιβλίο. Για να πω μερικά 
πράγματα με το όνομά τους. Και τα είπα. Με λε-
πτομέρειες, ονόματα και διευθύνσεις. Τώρα… ας 
πάρουν, επιτέλους, τον λόγο και την πράξη και οι 
γνωρίζοντες υπεύθυνοι. Δήμαρχοι του τριεθνούς 
(!!!) Αθηναίων - Νέας Ιωνίας - Νέας Φιλαδέλφειας. 
Υποψήφιοι… Η Περιφερειάρχης των ωραίων ζεϊ-
μπέκικων, η Υπουργός Πολιτισμού, οι μικροί και 
μεγάλοι (Που είσαι νιότη που ‘δειχνες….) καλλιτέ-
χνες, διανοούμενοι… οι πολίτες (ψηφίζετε μην το 
ξεχνάτε) όλοι… Τι δεν ακούνε πια και ποιοι…. Τι 
δεν καταλαβαίνουνε πια… και ποιοι…. Είναι κραυ-
γή αυτό… δεν είναι μελωδία ευτυχίας.

Για το, στους αιώνες, Μουσείο και Σχολείο της 
Δισκογραφίας μιλάμε. Όπως και ο Πρόεδρος της 
ΜΑΡΜΙΝ και της MINOS - EMI Μάκης Μάτσας μι-
λάει σαφώς στη συνέντευξή του στον Φώτη Απέρ-
γη στις 25, 26/12/1999. Scripta manent, εξάλλου, 
όπερ ελεύθερα σημαίνει… «Η πόλις θα σ’ ακολου-
θεί». Δεν μιλάμε για κολοβά πράματα και Μου-
σεία…

Φεβρουάριος 2019. Αλκυονίδες ημέρες; Ναι. Ο 
ιστορικός κινηματογράφος «Αλκυονίς» κρίνεται 
από το Κ.Σ.Ν.Μ. ομόφωνα διατηρητέο. Πρόεδρος 
Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη. Υπουργός Πολι-
τισμού Μυρσίνη Ζορμπά. Συγχαρητήρια; Συγχα-
ρητήρια… Αναμένομεν, όμως, συνέχεια και συ-
νέπεια, ανεξαρτήτως… συνεπειών. ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ, 
γαρ, εδώ… Γιατί, ομολογουμένως, «Θέλει αρετήν 
και τόλμην… μια τέτοια απόφαση». 
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Ενώ γνωρίζουμε λόγου χάριν ότι η ένδοξη 
αρχαία Αθήνα, κατά τη διάρκεια της τουρκο-
κρατίας ήταν πληθυσμιακά ένα μικρό χωριό. 

Η πορεία αυτή, λοιπόν, οκτώ χιλιάδων χρόνων 
ζωής, υποχρεώνει τους αρχαιολόγους να κατατά-
ξουν τη Λάρισα σαν μία από τις αρχαιότερες πόλεις 
της Ευρώπης.

Ο συμπολίτης - γιατρός Νίκος Παπαθεοδώ-
ρου, ξετύλιξε, με μία διάλεξη που έδωσε, τις σελίδες 
της ιστορίας της γενέτειράς του, στο πλαίσιο επι-
στημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Ογκο-
λογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.  

Η τοπική εφημερίδα «Ε» δημοσίευσε τη διδα-
κτική για όλους διάλεξη, θεωρώντας ότι αποτελεί 
πηγή γνώσης για την πόλη της οποίας είμαστε πε-
ρήφανοι.

Η ονομασία «Λάρισα», σύμφωνα με τον μεγάλο 
γεωγράφο της αρχαιότητας Στράβωνα, έχει ρίζα 
πελασγική και σημαίνει ακρόπολη, φρούριο, γι’ 
αυτό και συναντιέται σε πολλές περιοχές της λε-

κάνης της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως, η μυθο-
λογία μάς τα λέει διαφορετικά. Η Νύμφη Λάρισα, 
καθώς διέσχιζε τον Πηνειό γλίστρησε, έπεσε και 
πνίγηκε στα ορμητικά νερά του. Το ατύχημα αυτό 
στάθηκε αφορμή να πάρει η πόλη που διασχίζει ο 
Πηνειός το όνομά της. Μάλιστα σε ένα όμορφο αρ-
γυρό νόμισμα του 4ου π.Χ. αιώνα αποτυπώνεται η 
ωραία μορφή της Νύμφης Λάρισας.

Εδώ και χιλιετίες, λοιπόν, η πόλη που κατοικού-
με φέρει συνεχώς το ίδιο όνομα. Η απαρχή της χά-
νεται στα βάθη των αιώνων. Κατά τους αρχαιολό-
γους, η σημερινή πόλη κατοικήθηκε από τη νεολι-
θική εποχή, δηλ. την 6η χιλιετία π.Χ. και η θέση της 
παραμένει πάντοτε η ίδια μέχρι και τις μέρες μας. 

Τη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια της 
ανακατασκευής της δυτικής πλευράς του λόφου 
η οποία βλέπει προς το ποτάμι και τη γέφυρα, οι 
αρχαιολόγοι εντόπισαν σε μεγάλο βάθος ευρήμα-
τα της νεολιθικής περιόδου. Επίσης, τα τελευταία 
χρόνια, που η μείωση του υδάτινου ρου του Πη-

Ο τίτλος «Λάρισα 8.000 έτη 
ακμής» είναι περισσότερο ρη-
τορικός. Κατά τη μακρά αυτή 
χρονική διαδρομή, η Λάρισα 
πέρασε, όπως κάθε άλλη πόλη, 
από περιόδους ακμής και πα-
ρακμής. Μπορεί να μειώθηκε 
ο πληθυσμός της, ιδιαίτερα 
έπειτα από επιδρομές αλ-
λοφύλων, από σεισμούς και 
λοιμούς, όμως ποτέ δεν συρ-
ρικνώθηκε δραματικά, ούτε 
εξαφανίστηκε. 

Λάρισα: 
Iστορία 8.000 χρόνων

Από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης
Επιμέλεια κειμένου της συναδέλφου Ελένης Πέτρου-Λελούδα – Λάρισα

Ιχνηλατώντας την παλιά Λάρισα.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ ΔΑ
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νειού είναι σημαντική, αποκαλύφθηκαν σε παρό-
χθιες περιοχές του, σημαντικά υπολείμματα της 
ίδιας περιόδου. Ο λόφος που συμβατικά σήμερα 
ονομάζουμε «Φρούριο», ήταν η αρχαία ακρόπο-
λη της Λάρισας. Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, 
δηλ. στα τέλη του 7ου π. Χ. αιώνα, η Λάρισα απο-
κτά χαρακτήρα πόλης-κράτους και αναδείχθηκε 
σε ισχυρή πρωτεύουσα της Πελασγιώτιδος, την 
οποία κυβερνούσε ο αριστοκρατικός οίκος των 
Αλευαδών, με πρώτο ταγό τον Αλεύα Πυρρό. Η 
πόλη φιλοξένησε την περίοδο εκείνη προσωπι-
κότητες του πνεύματος και της επιστήμης, όπως 
οι ποιητές Πίνδαρος, Σιμωνίδης, Ανακρέων, φι-
λόσοφοι όπως ο σοφιστής Γοργίας, καθώς και ο 
πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης.

Τον 4ο αι. π. Χ. η Λάρισα έγινε έδρα του κοινού 
των Θετταλών και στη συνέχεια περιήλθε υπό μα-
κεδονική επιρροή. Σημαντικό μνημείο της περι-
όδου αυτής είναι το Α’ Αρχαίο Θέατρο της πόλης 
που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Οι-
κοδομήθηκε στο πρώτο μισό του 3ου π. Χ. αιώ-
να, στα χρόνια του Μακεδόνα βασιλιά Αντιγόνου 
Γονατά, όταν η Θεσσαλία αποτελούσε τμήμα του 
βασιλείου της Μακεδονίας. Μπορούσε να φιλοξε-
νήσει δέκα και πλέον χιλιάδες θεατές και η κατα-
σκευή του χρησίμευε για λατρευτικές εκδηλώσεις, 
θεατρικές παραστάσεις, μουσικούς αγώνες και για 
πολιτικές εκδηλώσεις που σχετίζονταν με τη διοί-
κηση του Κοινού των Θετταλών και τις συνεδριά-
σεις της εκκλησίας του Δήμου. Στους ρωμαϊκούς 
χρόνους φιλοξενούσε αγώνες μονομάχων. Είναι 
από τα λίγα αρχαία θέατρα που είναι ολόκληρο 
κατασκευασμένο από μάρμαρο και συγχρόνως 

είναι ενταγμένο μέσα στον κεντρικό ιστό μιας σύγ-
χρονης πόλης.

Το 197 π. Χ. η πόλη κατελήφθη από τους Ρω-
μαίους. Η φιλική πολιτική που εφάρμοσε απέναντί 
τους η πόλη, της εξασφάλισε ιδιαίτερα προνόμια 
και το 14 μ. Χ. ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύ-
γουστος την αναγόρευσε σε πόλη Augusta, δηλ. 
αυτοκρατορική πόλη. Από την περίοδο αυτή της 
ρωμαϊκής κατάκτησης διατηρήθηκε μέχρι σήμερα 
το Β’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας. Άρχισε να οικο-
δομείται τον 1ο αιώνα π. Χ., αλλά δεν ολοκληρώ-
θηκε. Βρίσκεται κοντά στη γέφυρα και φιλοξένησε 
πριν από μερικά χρόνια παραστάσεις αρχαίας τρα-
γωδίας από το Θεσσαλικό Θέατρο.

Η συνεχής κατοίκηση της πόλης όλα αυτά τα 
χρόνια στην ίδια πάντα θέση, επέφερε μεγάλες 
καταστροφές στα αρχαία μνημεία της, που πρέπει 
να ήταν πολλά και σημαντικά. Σήμερα τα μνημεία 
αυτά μάς είναι γνωστά μόνο από γραπτές πηγές, 
επιγραφές και από τμήματά τους τα οποία αποκα-
λύπτονται σαν τυχαία ευρήματα κατά τη διάρκεια 
θεμελιώσεως σύγχρονων οικοδομών.

Τον 4ο και 5ο μ. Χ. αιώνα η Λάρισα συγκαταλέ-
γονταν στις Famosa oppida, δηλ. τις περίφημες 
πόλεις. Έγινε έδρα Μητροπόλεως, με πρώτο επί-
σκοπο τον Αχίλλιο, προστάτη άγιο και πολιούχο 
της πόλης. Τον 6ο αι. οικοδομήθηκε στον λόφο, 
πίσω από το κοίλον του αρχαίου θεάτρου, η βα-
σιλική του Αγ. Αχιλλίου προς τιμήν του πολιούχου 
αγίου της Λάρισας. Σε τάφο που εντοπίστηκε μέσα 
στον ναό πριν από 40 περίπου χρόνια πιστεύεται 
ότι ήταν εκτεθειμένα σε προσκύνημα τα ιερά λεί-
ψανα του αγίου.

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας.
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Το 540 μ.Χ. επί Ιουστινιανού, η πόλη οχυρώθη-
κε με ισχυρά τείχη. Στην πλατεία δημάρχου Μπλά-
να, απέναντι από το κτήριο του Δημοτικού Ωδείου, 
μπορεί κανείς να παρατηρήσει σήμερα μέρος από 
τα τείχη αυτά, τα οποία αποκάλυψε η αρχαιολογι-
κή σκαπάνη σε μεγάλο βάθος και τα μετέθεσε στην 
επιφάνεια της πλατείας για κοινή θέα.

Κατά τον 10 μ. Χ. αιώνα η Λάρισα χαρακτηρίζεται 
από τον Σκυλίτση σαν «κορυφαίο φρούριο», ενώ ο 
βιογράφος του Αγίου Νικολάου του εν βουναίνοις 
τη θεωρεί «προκαθεζόμενη της Θετταλίας» πόλη. 
Τον ίδιο αιώνα καταλαμβάνεται από τους Βουλγά-
ρους του Σαμουήλ, ο οποίος φυγαδεύει στη λίμνη 
Πρέσπα το λείψανο του Αγίου Αχιλλίου και οικο-
δομεί εκεί ομώνυμο ναό για να το φιλοξενήσει, 
ενώ μεγάλος αριθμός Λαρισαίων οδηγείται «εν 
αιχμαλωσία» στο βασίλειο του Σαμουήλ.

Το 1205 εμφανίζονται για λίγα χρόνια οι Φρά-
γκοι, αργότερα οι Σέρβοι υπό τον Στέφανο Δουσάν 
και το 1423 η πόλη καταλαμβάνεται οριστικά από 
τους Οθωμανούς.

Από τη βυζαντινή περίοδο εντοπίστηκαν μέχρι 
σήμερα στην πόλη πολλά μνημεία. Εκτός από τη 
βασιλική του Αγίου Αχιλλίου και τα ιουστινιάνεια 
τείχη, εντοπίστηκαν τμήματα μιας μεγάλων δια-
στάσεων πεντάκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλι-
κής του 5ου αι. στην οδό Κύπρου, ίχνη μιας τρίτης 
βασιλικής στο φρούριο, μεγάλη υδατοδεξαμενή 
στην οδό Μανωλάκη, τέσσερα παλαιοχριστιανικά 
λουτρά και τμήματα ψηφιδωτών δαπέδων σε αρ-
κετά κοσμικά οικήματα.     

Η περίοδος της τουρκοκρατίας στη Λάρισα δι-
ήρκεσε μέχρι το 1881, περίπου 460 χρόνια. Με 
την κατάκτησή της μεγάλος αριθμός χριστιανών 
εγκατέλειψε σταδιακά την πόλη, η οποία εποικί-
σθηκε από Οθωμανούς. Λόγω της στρατηγικής 
θέσης στη μέση του θεσσαλικού κάμπου ήταν 
κόμβος των χερσαίων επικοινωνιών και οικονο-
μικό κέντρο, όπως άλλωστε και σήμερα, γεγονός 
που της εξασφάλιζε την πρώτη θέση ανάμεσα στις 
υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις. Οι κατακτητές έκτι-
σαν στην ακρόπολη κλασική αγορά, το μπεζεστέ-
νι, κτίσμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, χωρίς τους 
θόλους της οροφής. Είναι γνωστό ότι οι Οθωμανοί 
κατασκεύασαν κλειστές αγορές μόνο σε μεγάλες 
πόλεις της ευρωπαϊκής Τουρκίας (Θεσσαλονίκη, 
Σέρρες). 

Το 1668 μετακόμισε στη Λάρισα για τρία περί-
που χρόνια ο σουλτάνος με την οικογένειά του και 
όλους τους αυλικούς. Έκτισε μάλιστα και προσω-
ρινό ανάκτορο από ξύλινη κατασκευή στο ψηλότε-
ρο σημείο της πόλης. 

Μαζί του κατέφθασαν και οι διπλωμάτες όλων 
των κρατών που ήταν διαπιστευμένοι στην Κων-
σταντινούπολη και έτσι η Λάρισα έγινε για ένα 
μικρό διάστημα η προσωρινή πρωτεύουσα της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η πόλη εμφάνιζε την 
περίοδο εκείνη τεράστια κίνηση. Ο γιατρός Edward 
Brown, που επισκέφθηκε το 1669 τη Λάρισα σαν 
περιηγητής, βρήκε την εμπορική κίνηση της πό-
λης ζωηρή, τα καταστήματα κατάμεστα από εμπο-
ρεύματα και πελάτες, και συμπέρανε ότι η Λάρισα 
ήταν μία από τις μεγαλύτερες πολιτείες της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας.   

Λόγω της γειτνίασης με την ξακουστή από τους 
μυθολογικούς χρόνους Κοιλάδα των Τεμπών και 
τον απρόσιτο Όλυμπο, η πόλη έγινε προορισμός 
μεγάλου κύματος περιηγητών από την Κεντρική 
Ευρώπη, ιδιαίτερα εκείνων  που τους χαρακτήριζε 
μία φλογερή ελληνολατρία. Όλοι αυτοί στην αρχή 
την είδαν μεγάλη, πολύβουη, με πλούσια εμπορι-
κή κίνηση. 

Αργότερα τη χαρακτήρισαν βρώμικη τουρκόπο-
λη, με άσχημους δρόμους και ασήμαντες κατοικί-
ες. Όμως σταθερά στις περιγραφές τους την ανέ-
φεραν πάντα Λάρισα και όχι Γενή Σεχήρ, δηλ. Νε-
άπολη, όπως ήταν η επίσημη τουρκική ονομασία, 
η οποία φυσικά δεν επικράτησε, μια και ο απλός 
κόσμος, είτε χριστιανοί ήταν είτε μουσουλμάνοι, 
την ανέφεραν με το αρχαίο της όνομα. 

Το 1881, έπειτα από μία σειρά επαναστατικών 
κινημάτων, η Θεσσαλία απελευθερώθηκε και εν-
σωματώθηκε με το ελληνικό κράτος. Η Λάρισα 
ορίστηκε ως πρωτεύουσα του θεσσαλικού δια-
μερίσματος, θέση την οποία διατηρεί μέχρι και 
σήμερα, με την κατάτμηση σε περιφέρειες που 
εφάρμοσε ο νέος καλλικρατικός νόμος. Επειδή 
μέχρι το 1912 που απελευθερώθηκε η Μακεδο-
νία, η περιοχή της Λάρισας αποτελούσε ακριτική 
περιοχή και φιλοξενούσε υποχρεωτικά μεγάλες 
δυνάμεις στρατού, ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Α΄ αγό-
ρασε το 1881 κάποιο παλιό τουρκικό κονάκι, στο 
οποίο στέγασε τα βασιλικά ανάκτορα της  Λάρισας 
και κάθε Φθινόπωρο διέμενε 1-2 μήνες για να 
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παρακολουθεί τα στρατιωτικά γυμνάσια. Τα ανά-
κτορα αυτά βρίσκονταν στην περιοχή όπυ σήμερα 
στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο.

Μετά τον τελευταίο πόλεμο η ανάπτυξη της πό-
λης ακολούθησε πρωτοφανείς πληθυσμιακούς, 
συγκοινωνιακούς και εμπορικούς ρυθμούς. Έτσι 
σήμερα είναι μία ζωντανή πόλη με πληθυσμό 
πάνω από 200.000 κατοίκους και με μελλοντικές 
προοπτικές τόσο ευοίωνες όσο καμία άλλη ελλη-
νική πόλη.

   
Φωτισμένοι άνδρες

Στις πολλαπλές περιόδους ακμής της αναδεί-
χθηκαν, έζησαν ή πέρασαν από την πόλη πολλοί 
φωτισμένοι άνδρες, η προσωπικότητα των οποί-
ων ακτινοβόλησε και πέρα από τα όριά της. Ένας 
απ΄αυτούς ήταν και ο Ιπποκράτης. Η ζωή του 
συνδέεται με δύο πόλεις, την Κω και την Λάρισα. 
Οι Ασκληπιάδες όλου του κόσμου γνωρίζουν τη 
σχέση του πατέρα  της ιατρικής με την Κω, ελάχι-
στοι όμως με τη Λάρισα. Είναι γνωστό ότι ο μεγα-
λύτερος των ιατρών της αρχαιότητας τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του εγκαταστάθηκε στη Λάρισα, 
γιατί του υποδείχθηκε σε όνειρο ότι πρέπει να επι-
σκεφθεί την πατρίδα του προγόνου του Ασκληπι-
ού, ακολουθώντας τις πηγές της ιστορίας και της 
μυθολογίας. Επειδή όμως μπορεί να φανεί περί-
εργο τι σχέση μπορεί να έχει η Λάρισα με τον θεό 
της ιατρικής Ασκληπιό, πρέπει να αναφέρουμε ότι 
ο Πίνδαρος θεωρεί ως πατρίδα του Ασκληπιού τη 
Λακέρεια, αρχαία πόλη στις υπώρειες της Όσσας, 
στην περιοχή της γειτονικής Αγιάς, όπου κατά τη 
μυθολογία ζούσε η Κορωνίδα μητέρα του Ασκλη-
πιού.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι κατά τους 
χρόνους του Ιπποκράτη η πόλη μας διέθετε 
Ασκληπιείο και μάλιστα στο λόφο της Ακρόπολης, 
το Φρούριο, κοντά στον ναό του Ελευθερίου Διός. 
Για το πότε ιδρύθηκε το Ασκληπιείο αυτό φαίνεται 
ότι υπάρχει κάποια χρονολογική αφετηρία, γιατί ο 
Αριστείδης Αραβαντινός στο βιβλίο του «Ασκλη-
πιός και Ασκληπιεία» αναφέρει ότι στο Βρετανικό 
Μουσείο εντόπισε αργυρό νόμισμα της Λάρισας, 
το οποίο παριστάνει τον Ασκληπιό να προσφέρει 
τροφή στον όφη, το σύμβολό του. Το νόμισμα 
αυτό ανάγεται στον 5ο αιώνα. 

Ο Ιπποκράτης ερχόμενος στην πόλη μας εξάσκη-

σε την ιατρική και μάλιστα στα συγγράμματά του 
αναφέρει περιγραφές νοσημάτων σε ασθενείς του 
τόσο στη Λάρισα, όσο και στον γειτονικό Κραννώ-
να. Πέθανε εδώ περί το 370 π.Χ. σε μεγάλη ηλικία. 
Κατά τον Γεώργιο Αντωνακόπουλο, καθηγητή της 
ιατρικής Σχολής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 
βαθύ ερευνητή της ιστορίας της ιατρικής, ο Ιππο-
κράτης έπασχε από επιληψία και ο θάνατός του 
επήλθε κατά τη διάρκεια κάποιου επιληπτικού πα-
ροξυσμού. Ενταφιάστηκε κοντά στον δρόμο που 
οδηγεί προς τη Γυρτώνη. Κατά τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας, μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα, 
οι χριστιανοί κάτοικοι της Λάρισας έδειχναν στους 
ξένους περιηγητές με υπερηφάνεια τη σαρκοφά-
γο του μεγάλου ιατρού της αρχαιότητας, η οποία 
βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού κάποιου Τούρ-
κου μπέη στη συνοικία Πέρα μαχαλάς, στον δρόμο 
προς Τύρναβο.

Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα.

Πηνειός ποταμός και Άγιος Αχίλλειος.
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Του συναδέλφου Σταύρου Βουλγαράκη - Θεσσαλονίκη

Οι Μαγεμένες
της Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη στα βάθη των αιώνων. Μια βα-
σίλισσα ερωτευμένη παράφορα με τον Με-
γαλέξανδρο τρέχει μέσα στη νύχτα να συνα-

ντήσει τον εραστή της. Τα μάγια, όμως, του απα-
τημένου συζύγου της θα μαρμαρώσουν την ίδια 
και τη συνοδεία της. Οι μορφές τους θα μείνουν 
για πάντα στη Στοά των Ειδώλων. Αυτός είναι ο 
θρύλος που αγκαλιάζει τις Μαγεμένες.

Η πρώτη γραπτή αναφορά για το μνημείο έγινε 
το 1431 από τον Κυριακό Αγκωνίτη (Cyriaco de 

Ακολουθώντας μια ξενάγηση στα εβραϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης σε 
μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Εβραϊκή Συναγωγή και κατέληξε στο 
άγαλμα-αφιέρωμα στο εβραϊκό ολοκαύτωμα στην παραλία, περάσαμε και 
από το σημείο όπου υπήρχε η στοά των Ειδώλων ή των Μαγεμένων. 
Η ιστορία τους με «μάγεψε» κυριολεκτικά και αποφάσισα να τις γνωρίσω 
από κοντά.

Pizzicolli 1391-1452), Ιταλό αρχαιοδίφη της επο-
χής της Αναγέννησης από την Αγκώνα, ο οποίος 
ταξίδεψε για εμπορικούς αρχικά σκοπούς σε Ιτα-
λία, Ελλάδα, Αίγυπτο και Μέση Ανατολή και προ-
σελκυόμενος από τις αρχαιότητες, τις κατέγραψε 
σχολαστικά, θέτοντας έτσι τις βάσεις του περιηγη-
τισμού και της σύγχρονης αρχαιολογίας. Η πρώτη 
γνωστή απεικόνιση του μνημείου έγινε από τον 
Γάλλο Etienne Gravier d’ Otieres το 1685/7, ενώ η 
καλλίτερη περιγραφή του έγινε από τον αυστριακό 

Γκραβούρα του James Stuart.
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διπλωμάτη και συγγραφέα περιηγητικών «οδη-
γών» Anton Prokesch von Osten το 1828. Τέλος 
το 1753/4 έγιναν από τους Άγγλους James Stuart 
και Nicholas Revett (ζωγράφο και αρχιτέκτονα 
αντίστοιχα) μία γκραβούρα και η ακριβής σχεδια-
στική αποτύπωση του μνημείου. Τα δύο αυτά έργα 
των Άγγλων, είναι τα κυριότερα «εργαλεία», που 
χρησιμοποιούνται σήμερα από τους μελετητές του 
μνημείου.

Αν και πάνω από 100 χρόνια γινόταν προσπάθεια 
για την αρπαγή των αγαλμάτων από τους εκάστο-
τε πρόξενους, τελικά ο Emmanuel Miller το 1864 
είναι αυτός που θα καταφέρει να τα αρπάξει και να 
γίνει ο Έλγιν της Θεσσαλονίκης, ο οποίος με εντο-
λή του αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ΄ περιδιάβαινε 
την Ελλάδα και «συνέλεγε» όποιες αρχαιότητες 
τον εντυπωσίαζαν. Η αρπαγή των σημαντικότε-
ρων τμημάτων του μνημείου έγινε με άδεια του 
σουλτάνου το Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 1864 και 
ο Miller μας έδωσε πλήρη περιγραφή των πρά-
ξεών του, μέσω των επιστολών που έστελνε στη 
σύζυγό του στο Παρίσι, τις οποίες δημοσίευσε 
το 1889, σε 30 σελίδες του βιβλίου του Le Mont 
Athos - Vatopédi - L’ Ile de Thasos. 

Από τις παραπάνω πηγές γνωρίζουμε ότι το 
μνημείο που άρπαξε ο Miller, ήταν ό, τι απέμεινε 
από μία μεγάλη στοά που υπήρχε στην περιοχή 
μεταξύ του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής 
Αγοράς Θεσσαλονίκης και της σημερινής Εγνατίας 
οδού (της αρχαίας Decumanus Maximus), πίσω 
από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, περί-
που 4,50μ. κάτω από το σημερινό επίπεδο εδά-
φους. Το όνομα του μνημείου που χρησιμοποι-
ούμε σήμερα είναι νεώτερο και προέρχεται από 
τους κατοίκους της παλιάς γειτονιάς στην οποία 
βρισκόταν. Πρόκειται για μια εβραϊκή συνοικία 
που δημιουργήθηκε όταν ήρθαν στη Θεσσαλονί-
κη πολλοί από τους εβραίους που έδιωξε το 1492 
από την Ισπανία ο βασιλιάς Φερδινάρδος και η 
σύζυγός του Ισαβέλλα, όταν αυτοί αρνήθηκαν να 
ασπασθούν τον χριστιανισμό. Αρχικά εγκαταστά-
θηκαν στο λιμάνι και μετά επεκτάθηκαν σε όλες τις 
διαθέσιμες κοντινές περιοχές. Στην περιοχή του 
μνημείου ίδρυσαν τη συνοικία Ρογός, που έφτα-
σε να είναι τόσο πυκνοκτισμένη, ώστε το μνημείο 

Η αίθουσα των Μαγεμένων στο Λούβρο.

μας εντάχθηκε μέσα στην αυλή του σπιτιού ενός 
υφασματεμπόρου, του Λιάτσι Αρδίττι. Αυτό είναι 
το σπίτι που απεικονίζεται στην γκραβούρα του 
Stuart, που αποδίδει την επίσκεψη του ίδιου και 
του Revett, όταν ήρθαν να δουν το μνημείο με τη 
συνοδεία του άγγλου πρόξενου της Θεσσαλονίκης 
Peter Paradise. Το σπίτι αυτό, όπως και όλη η γει-
τονιά, κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του 1917. 

Επρόκειτο για μια πραγματική λεηλασία, όμοια 
με αυτή του Παρθενώνα! Κατέληξαν στο Λούβρο 
και επέστρεψαν ως αντίγραφα προ τριετίας σχεδόν 
στην πόλη και βρίσκονται πλέον τοποθετημένα στο 
αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, έως ότου 
εντοπισθεί η ακριβής «γενέθλια» θέση τους. 

Oι «Μαγεμένες», «Las Incantadas» (ή  «Enca-
ntadas» όπως διορθώθηκε πρόσφατα), οι «Καλο-
κυράδες της αγοράς», τα «είδωλα», οι «Φιγούρες 
αγγέλων» οι «sureth maleh» (η «νέα» τουρκική 
πρόταση), είναι τα τέσσερα αμφίπλευρα αγάλματα 
(της Μαινάδας, του Διονύσου, της Αριάδνης, της 
Λήδας, του Γανυμήδη, ενός εκ των Διόσκουρων, 
της Αύρας και της Νίκης). 
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Η ΑΥΡΑ
(Αντίγραφο)
Αναγνωρίζεται 
από το ιδιαί-
τερα όμορφο 
σώμα και το 
αέρινο ρούχο 
που κολλάει 
στο σώμα της 
και φουσκώ-
νει πίσω από 
αυτό, δηλώ-
νοντας έτσι το 
αεράκι που η 
ίδια προσωπο-
ποιεί.

Η ΑΡΙΑΔΝΗ
(Αντίγραφο)
Φοράει ένα 
στεφάνι κισσού 
που τη συνδέει 
με τον Διόνυσο 
(είναι και σε 
διπλανούς 
πεσσούς). 

Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Φοράει 
στεφάνι 
κισσού, συχνό 
στις απει-
κονίσεις του 
και κρατάει 
στο χέρι ένα 
τσαμπί σταφυ-
λιού.  Δίπλα 
του σώζεται 
το πίσω μέρος 
ενός πάνθηρα 
που είναι το 
ζώο που τον 
συμβολίζει.

Η ΜΑΙΝΑΔΑ
(Αντίγραφο)
Ταυτίζεται από 
το ημίγυμνο 
σώμα της, 
την χορευτική 
κίνηση και τον 
διπλό αυλό.
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Η ΝΙΚΗ
(Αντίγραφο)

Ο ΔΙΑΣ 
ΑΕΤΟΣ & Ο 
ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ
(Αντίγραφο)

Ο ΔΙΑΣ 
ΚΥΚΝΟΣ ΚΑΙ 
Η ΛΗΔΑ
(Αντίγραφο)

Ο ΚΑΣΤΟΡΑΣ
(Αντίγραφο)
Φοράει τον 
χαρακτηρι-
στικό σκούφο 
των ταξιδιω-
τών και έχει 
δίπλα στα 
πόδια του το 
άλογο που τον 
χαρακτηρίζει 
σαν προστάτη 
της ιππικής 
τέχνης.
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Αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης
Η «γωνία» της μαγεμένης. Της μόνης μαγεμένης που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Κλείνοντας παραθέτω αποσπάσματα από επιστολές του Miller προς την σύζυγό του στην οποία αναφέ-
ρει τα γεγονότα της αρπαγής των Μαγεμένων.

Ο Σουλτάνος, μέσω του Μεγάλου Βεζύρη Φουάτ Πασά, μου έδωσε την άδεια να αφαιρέσω και να με-
ταφέρω στη Γαλλία τις οκτώ ανάγλυφες μορφές της Σαλονίκ που τόσο επιθυμούσα. Οι μορφές βρίσκο-
νται σε ένα μνημείο που δεν κατέρρευσε παρά τους σεισμούς και όλα τα δεινά που κατά καιρούς έπλη-
ξαν την πόλη, βρίσκεται στο κέντρο της και είναι ορατό από μακριά γιατί έχει μεγάλο ύψος, θα πρέπει να 
είναι κοντά δεκαπέντε μέτρα. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα πώς κινούνται τα πράγματα στην Ανατολή, 
όλοι και όλα είναι ράθυμα, οι αποφάσεις λαμβάνονται τόσο αργά- ενώ αντίθετα τα κεφάλια κόβονται με 
συνοπτικές διαδικασίες- μετά από εκατοντάδες αναβολές και πάλι δεν είσαι σίγουρος πως η απόφαση 
που επιτέλους πάρθηκε θα τηρηθεί και θα τελεσφορήσει. 

Όμως τώρα όλα τέλειωσαν πια, ξεκινάμε σύντομα την απόσπαση του μνημείου των «Μαγεμένων».
Υπάρχουν βέβαια ακόμη πολλές δυσκολίες. Ο εβραϊκός και ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης θα εκ-

μανεί όταν μάθει ότι θα πάρουν αυτά τα αγάλματα… Θα χρειαστεί ο πασάς να στείλει ένοπλη δύναμη. Και 
όσο διακριτικοί κι αν είμαστε, το νέο θα κυκλοφορήσει πολύ γρήγορα. Τώρα που η οθωμανική διοίκηση 
έδωσε το λόγο της, πρέπει να δράσουμε.

Οι πληροφορίες που μου έρχονται είναι πως, στο μεταξύ, έχουν γκρεμιστεί και τα θαλάσσια τείχη της 
πόλης και έτσι δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο.

Αγαπητή μου ευχηθείτε μου «καλή τύχη», θα μου χρειαστεί στην προσπάθειά μου με τις «Μαγεμένες».
Ενώ σε άλλη αναφέρει:

…Να γνωρίζετε, αγαπητή μου, πως οι υποθέσεις μου προχωράνε λίγο έως καθόλου. Έλαβα ένα τη-
λεγράφημα της κυρίας Κορνύ (εκπρόσωπος του Γάλλου αυτοκράτορα) που μου ξεκαθαρίζει ότι δεν 
πρόκειται να μου στείλει τίποτα επιπλέον και να αρκεστώ στα μηχανήματα που έχω. Καθώς όμως ο αυ-
τοκράτωρ θέλει όλο το μνημείο, θα χρειαστεί να σπάσω τα μάρμαρα για να μπορέσουν να περάσουν από 
τους στενούς δρόμους. Όμως τι αξιοθρήνητη αναγκαιότητα! Θα ήταν καλύτερα να αφήναμε το μνημείο 
έτσι όπως ήταν και να αρκεστούμε στα αγάλματα. Το να καταστρέψουμε, να αποκαθηλώσουμε όλα τα 
μάρμαρα που το απαρτίζουν και μετά να τα κομματιάσουμε είναι πράξη ενός βανδάλου. Όλος ο κόσμος 
θα μας κατηγορήσει…

ΠΗΓΕΣ : Αστέριος Λιούτας (αρχαιολόγος)  «Οι Μαγεμένες της Θεσσαλονίκης»
               Μαίρη Κόντζογλου (συγγραφέας)  «Οι Μαγεμένες»
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Επιμέλεια κειμένου της συναδέλφου Μαρίας Γεροντάκη-Μακρή 

Ίσθμια Κορινθίας 

Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας 
Περαχώρας αποτελούμενη από τους 
οικισμούς Άγιο Χαράλαμπο, Ίσθμια, 
Κάβος, Κυράς Βρύση, Παλαιό Καλαμά-
κι και Παράδεισος. Οι δύο μεγαλύτε-
ροί του οικισμοί είναι η Ισθμία (τα 
Ισθμια) και η Κυράς Βρύση. Εδώ ήταν 
η θέση της ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ όπου τε-
λούνταν οι σπουδαιότεροι μετά τους 
Ολυμπιακούς, αθλητικοί, δραματικοί 
και μουσικοί αγώνες ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ.

Σύμφωνα με την μυθολογία, ιδρυτής του θε-
σμού των Ισθμίων ήταν ο Ποσειδώνας, κατά 
άλλους ο Θησέας. Η ιστορία τους αρχίζει το 

582 π.Χ. όταν διοργανώθηκαν για πρώτη φορά. 
Ξέρουμε ότι ήταν σημαντικά αγωνίσματα, αν και 
όχι τόσο όσο οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Πύθια, 
αφού ο Σόλων είχε τάξει σε κάθε Αθηναίο πρωτα-
θλητή των Ισθμίων βραβείο 100 δραχμών.

Διοργανώνονταν κάθε δύο χρόνια, στα μέσα του 
καλοκαιριού και κρατήθηκαν μέχρι τον καιρό της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάθε δύο χρόνια συνέ-
πιπταν με τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Η διεξαγωγή των αγώνων γινόταν από την πόλη 
της Κορίνθου, μέχρι το 146 π.Χ., όταν η Κόρινθος 
καταστράφηκε και η διεξαγωγή πέρασε στα χέρια 
της Σικυώνας μέχρι που να ξανακτιστεί η Κόριν-
θος. Τόπος διοργάνωσης ήταν το ιερό δάσος με 
πεύκα στον Ισθμό της Κορίνθου. Εκεί βρίσκονταν 
ο ναός του Ποσειδώνα και ο αγωνιστικός ιππό-
δρομος, το στάδιο, το θέατρο και ένα γυμναστή-
ριο, το «Κράνειο». Περιελάμβαναν αγώνες γυμνα-
στικής, δρόμου, πάλης, πυγμαχίας, παγκράτιο και 
πένταθλο. Αργότερα το πρόγραμμα επεκτάθηκε 
έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και αγώνες ιππα-
σίας και αρματοδρομίες. Αργότερα το πρόγραμμα 
συμπληρώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει και δι-
αγωνισμό μουσικής, ποίησης και ρητορικής.

Η τιμητική απονομή γινόταν με κλαδί πεύκου, 
και φοίνικα, αργότερα με κλαδί αγριοσέλινου.

Η ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, είναι το μεγαλύ-

τερο τεχνικό έργο της νεότερης Ελλάδας και ενώ-
νει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο, στη 
θέση του Ισθμού της Κορίνθου, λίγο ανατολικότε-
ρα από την πόλη της Κορίνθου. Κατασκευάστηκε 
μεταξύ των ετών 1880-1893, έργο του Έλληνα μη-
χανικού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη. Η κατασκευή 
της είναι αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής 
του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος 
με την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής στό-
χευε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και οικονο-
μικά ανεπτυγμένου κράτους.

Στα αρχαία χρόνια μεταξύ του τείχους του 
Ισθμού και του περιβόλου του υπήρχε η δίολκος, 
οδός μέσω της οποίας μεταφέρονταν εμπορεύμα-
τα και μικρά πλοία για να αποφευχθεί ο περίπλους 
της Πελοποννήσου. Η δίολκος, κατασκευή του 
Περιάνδρου, ήταν ένας πλακόστρωτος δρόμος 
ντυμένος με ξύλα, επάνω στον οποίο γλιστρού-
σαν τα πλοία με τη βοήθεια λίπους. Τα πλοία που 
υπερισθμίζοντο πλήρωναν τέλη, που ήταν το πιο 
σημαντικό έσοδο της Κορίνθου.

Η ιδέα της διώρυγας υπήρχε ήδη από την εποχή 
του Περίανδρου, το 602 π.Χ. Ο πρώτος που προ-
σπάθησε την υλοποίησή του ήταν ο Νέρων, το 66 
μ.Χ., σε σχέδια του Ιούλιου Καίσαρα και του Καλι-
γούλα. Μετά τον θάνατο του Νέρωνα, συνέχισε την 
προσπάθεια ο Ηρώδης ο Αττικός, ο οποίος όμως 
την εγκατέλειψε.

Ο Ι. Καποδίστριας, προβλέποντας τη σημασία 
που θα είχε η διώρυγα στην ανάπτυξη της Ελλά-
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δας, ανέθεσε τη σχετική μελέτη σε μηχανικό. Η 
δαπάνη εκτιμήθηκε σε 40.000.000 χρυσά φράγκα, 
που δεν μπορούσαν να εξευρεθούν από τη διεθνή 
χρηματαγορά και η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. 
Το 1869 έγινε η διώρυγα του Σουέζ και τον Νοέμ-
βριο του ίδιου έτους η Κυβέρνηση Ζαΐμη ψήφισε 
νόμο «περί διορύξεως του Ισθμού», που εταιρεία 
ή ιδιώτης θα αναλάμβανε την κατασκευή και αξιο-
ποίηση του έργου.

Η μελέτη του έργου έγινε από τον Ούγγρο 
στρατηγό István Türr, ο οποίος ίδρυσε την Διεθνή 
Εταιρεία της Θαλασσίας Διώρυγος της Κορίνθου 
(Société Internationale du Canal Maritime de 
Corinthe).[2][3] Στο έργο συμμετείχαν και άλλοι Ούγ-

γροι ή Σλοβάκοι μηχανικοί, όπως ο Ίστβαν Τουρ 
και ο Μπέλα Γκέστερ από το Κόσιτσε της σημερι-
νής Σλοβακίας. Λόγω έλλειψης κεφαλαίων το έργο 
ολοκληρώθηκε από εταιρεία του Ανδρέα Συγγρού 
το 1893. Οι εργασίες για τη διώρυγα εγκαινιάστη-
καν την 23 Απριλίου 1882, παρουσία του βασιλιά 
Γεωργίου Α’.

Στη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά 
την αποχώρησή τους οι Γερμανοί το πρώτο δε-
καήμερο του Οκτωβρίου 1944, ανατίναξαν τη 
σιδηροδρομική και την οδική γέφυρα, έριξαν βα-
γόνια τρένου σε ένα σημείο της διώρυγας για να 
τη φράξουν και πυροδότησαν εκρήξεις στον βυθό 
του προλιμένα. Το 1947 η Σχολή Μηχανικού του 
Στρατού ανέλαβε την ανακατασκευή της οδικής 
γέφυρας.

Η διώρυγα έχει μήκος 6.346 m, πλάτος στην 
επιφάνεια της θάλασσας 24,6 m, στο βυθό της 21,3 
m, ενώ το βάθος της κυμαίνεται από 7,50 έως 8 
m. Κάθε χρόνο περνούν τη διώρυγα 12.000 πλοία.

Μνημείο Ισθμού
Μνημείο Ισθμού, σε τιμή των Ούγγρων μηχα-

νικών που μελέτησαν και σχεδίασαν το θαυμαστό 
αυτό έργο του 19ου αιώνα. Η μελέτη του έγινε από 
τον Ούγγρο Μπ. Γκέρστερ, αρχιμηχανικό της Διώ-
ρυγας Φραγκίσκου στην Ουγγαρία και ολοκληρώ-
θηκε το 1893.

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων – Μουσείο
Ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο των 

Ισθμίων. Εδώ τελούνταν ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ, οι σημαντικό-
τεροι αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς (με ιδρυτή 
κατά τον μύθο τον Ποσειδώνα). Η διεξαγωγή τους 
ξεκίνησε το 582 π. Χ. και σταμάτησαν το 146 π. Χ. 
με την καταστροφή της Κορίνθου.(1)
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Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - 
Ναός Ποσειδώνος

Η πρώτη συστηματική αρχαιολογική έρευνα 
στην περιοχή έγινε από τη Γαλλική αρχαιολογική 
Σχολή των Αθηνών το 1883. 

Ωστόσο, ο προσδιορισμός των δύο ναών του 
Ποσειδώνα και του Παλαίμονα έγινε το 1952 από 
τον Oscar Broneer, της Αμερικανικής Αρχαιολογι-
κής Σχολής.(2)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - Θέατρο
Από το θέατρο της αρχαίας Ίσθμίας σώζονται 

ελάχιστα λείψανα, γιατί στην ουσία ξεθεμελιώθηκε 
για να προμηθεύσει οικοδομικό υλικό στο παρα-
πλήσιο οχυρό του Ισθμού. 

Έχουν ανασκαφεί θεμέλια της σκηνής και του κοί-
λου, της δυτικής παρόδου και του προσκηνίου.(1)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - 
Ρωμαϊκά λουτρά 

Ο χώρος των Ρωμαϊκών λουτρών στον αρχαι-
ολογικό χώρο των Ισθμίων. Ξεχωρίζουν τα μο-
νόχρωμα ψηφιδωτά δαπέδου με την μόνη χρήση 
λευκής και μαύρης ψηφίδας. 

Τέχνη που άνθισε στην Ιταλία του 1ου και 2ου 
μ.Χ. αι. Τα ψηφιδωτά ανακαλύφθηκαν το 1976.(2)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - 
Παλαιμόνιο

Το Παλαιμόνιο, ναός αφιερωμένος στη θαλασ-
σινή θεότητα με το όνομα Παλαίμονας (ρωμαϊκής 
εποχής). 

Ανασκάφθηκε από τον O.  Broneer  και έχει προ-
σανατολισμό ίδιο με αυτόν του ναού του Ποσειδώ-

να. Στα ανατολικά του σημειώνονται τρεις λάκκοι 
θυσιών.(2)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων -
Λατρευτικά σπήλαια

Κάτω από τον φυσικό βράχο που βρίσκεται ο 
ναός του Ποσειδώνα είχε λαξευτεί σπήλαιο με δύο 
θαλάμους για λατρευτικούς σκοπούς (δείπνα). Ένα 
δεύτερο σπήλαιο συναντούμε 60μ. ανατολικά στο 
πάνω μέρος του κοίλου του θεάτρου. Κατασκευά-
στηκαν τον ύστερο 5ο π. Χ. αι.(1)

Αρχαίο τείχος Ισθμίων
Τμήμα του Εξαμιλίου ή Ιουστινιάνειου τείχους 

(μήκους έξι μιλίων) που κτίσθηκε το 400 π.Χ. κατά 
μήκος του Ισθμού, με σκοπό την προστασία της 
Πελοποννήσου από χερσαίες επιδρομές. Για την 
κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τα 
αρχαία Ίσθμια.(2)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - Στάδιο
Το στάδιο των αγώνων, βρισκόταν 300 περίπου 

μέτρα ΝΑ του ιερού του Ποσειδώνος, και είχε μή-
κος 181,15μ. Στην ΝΑ γωνία του ιερού ανακαλύ-
φθηκε η αφετηρία του αρχαιότερου σταδίου, όπου 
ξεχωρίζουμε τα ίχνη από 16 συνολικά βαλβίδες 
εκκίνησης.(1)

Κυράς βρύση
Μεγάλος οικισμός σε μικρό ύψωμα δυτικά των 

Ισθμίων. Εδώ ήταν η θέση της αρχαίας Ίσθμι-
ας, όπου τελούνταν οι σπουδαιότεροι μετά τους 
Ολυμπιακούς, αθλητικοί, δραματικοί και μουσικοί 
αγώνες τα ΙΣΘΜΙΑ. (2)
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Του συναδέλφου Θωμά Καρακάση - Καβάλα

Καβάλα 
Μια πόλη μέσα στη θάλασσα

Η αρχαιότερη παραλιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας είναι η Καβάλα. Τα 
ίχνη της χάνονται στα βάθη της προϊστορίας καθώς οι επίσημες κατα-
γραφές της αρχαίας Νεάπολης φθάνουν στον 7ο αιώνα π.Χ. ενώ η σημερινή 
πόλη της Καβάλας περιλαμβάνει στον ιστό της εκτός από την χερσόνησο 
της Νεάπολης και την αρχαία Αντισάρα μια πόλη πολύ αρχαιότερη, της 
οποίας η χρονολογία της ίδρυσης δεν είναι καν γνωστή. 

Αρχικά η Καβάλα με το όνομα Νεάπολη, 
υπήρξε επίνειο των Φιλίππων, γνωστότα-
της και ενδοξότατης πόλης της αρχαιότη-

τας. Ο Απόστολος Παύλος το όνομα του οποίου 
φέρνει σήμερα το κεντρικό-επιβατικό λιμάνι της 
Καβάλας, το πρώτο μέρος της Ευρώπης που επι-
σκέφθηκε ήτανε οι Φίλιπποι, όπου και βάπτισε την 
πρώτη ευρωπαία, τη Λυδία. Η περιοχή των Φιλίπ-
πων είναι ακόμη γνωστή για την καθοριστική μάχη 
που δόθηκε το 42 π.Χ. μεταξύ των επικεφαλής της 
Ρωμαϊκής Δημοκρατικής παράταξης Βρούτου και 
Κάσσιου, που λίγο καιρό πριν είχανε δολοφονήσει 
στη Ρώμη τον Ιούλιο Καίσαρα, και των φίλων του 
Καίσαρα, Μάρκου Αντώνιου και Οκταβιανού Αύ-
γουστου. Από τους αρχαιότερους ακόμη χρόνους 

το αμφιθεατρικό βραχώδες ανάγλυφο της πόλης 
και η έλλειψη κάποιων αξιόλογων επίπεδων εκτά-
σεων κατάλληλων για αγροτική καλλιέργεια δημι-
ούργησαν το άρρηκτο δέσιμο των κατοίκων της 
με την θάλασσα, που ήτανε πάντοτε το κυρίαρχο 
στοιχείο της πόλης στην διάρκεια όλων αυτών των 
30 αιώνων της ύπαρξής της, η ζωή και ο τροφοδό-
της της οικονομίας της.

Λιμάνι - λιμενικό ταμείο 
Κυρίαρχος συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα της 

ναυτικής παράδοσης της Καβάλας είναι η εμπορι-
κή της ναυτιλία. Από τον 7 π.Χ. αιώνα οι θαλάσσιοι 
δρόμοι από την Νότια Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαί-
ου και τις Μικρασιατικές πόλεις κατέληγαν στην 

Τ ΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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αρχαία Νεάπολη. Στους Βυζαντινούς χρόνους 
αλλά και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας από 
την Καβάλα γινότανε η μεγαλύτερη πανελληνίως 
διακίνηση προϊόντων προς το εξωτερικό. Τον 19ο 
και 20ο αιώνα οι εξαγωγές εμπλουτίσθηκαν και με 
καπνό, σιτηρά, μάρμαρα κ.λπ. Όλα αυτά μεταφε-
ρόντουσαν μέσα από το λιμάνι, που βλέπουνε οι 
επισκέπτες στο κέντρο της πόλης. Το 1920 η Κα-
βάλα αποκτά Λιμενική Επιτροπή-Λιμενικό Ταμείο, 
με σκοπό την κατασκευή λιμανιού. Το κτήριο του 
Λιμενικού Ταμείου θεμελιώθηκε το 1926. 

Τρία χρόνια αργότερα, το 1929, ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος ξεκίνησε τις εργασίες για το λιμάνι της 
πόλης, και το έργο ολοκληρώθηκε πλήρως το 
1950.

Στο ισόγειο του κτηρίου του Λιμενικού Ταμείου, 
μέχρι το 1992, στεγάστηκε η ιχθυαγορά της πόλης 
(παλιά ψαράδικα) που περιλάμβανε 24 ιχθυοπω-
λεία. Το 1970 το Λιμενικό Ταμείο μεταφέρθηκε 
στο νέο ιδιόκτητο κτήριο του. Η ψαραγορά διατη-
ρήθηκε στο ισόγειο μέχρι το 1992, όταν και μετα-
φέρθηκε στη νεοαναγερθείσα Δημοτική Αγορά. 

Η ανάπτυξη, όμως, της πόλης της Καβάλας κα-
τέστησε αναγκαία την κατασκευή νέου λιμανιού 
έξω από την πόλη, προκειμένου να αποσυμφο-

ρηθεί και το κέντρο της, από τις μετακινήσεις βα-
ρέων Ελληνικών και ξένων χερσαίων οχημάτων 
με σκοπό τη φόρτωση ή εκφόρτωση των πλοίων. 
Έτσι, κατασκευάστηκε και δόθηκε στη λειτουργία 
ένα νέο σύγχρονο λιμάνι στην Νέα Καρβάλη σε 
απόσταση 8 χλμ. ανατολικά της πόλης, με άμεση 
σύνδεση στην Εγνατία οδό. Οι εργασίες κατασκευ-
ής του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β’» ξεκίνησαν 
το 1990. Σήμερα μέσα από το εμπορικό λιμάνι 
Φίλιππος Β, διακινείται με δεξαμενόπλοια και η 
πετρελαϊκή παραγωγή 2500-3000 βαρέλια ημε-
ρησίως, από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα ΠΡΙΝΟ1 
και ΠΡΙΝΟΣ 2, με τη φόρτωση δύο περίπου δεξα-
μενοπλοίων κάθε μήνα. 

Ιχθυόσκαλα   
H Καβάλα βρίσκεται στο κέντρο μιας θαλάσσιας 

περιοχής, της οποίας η εκτεταμένη υφαλοκρηπί-
δα και η εκβολή τεσσάρων ποταμών, (Έβρος, Νέ-
στος, Στρυμόνας, Αξιός), δημιουργούνε έναν από 
τους πλουσιότερους ψαρότοπους της Ελλάδας. Η 
αλιεία, λοιπόν, συνεχίζει μια παράδοση αιώνων 
αποτελώντας αναμφίβολα έναν σημαντικό κλάδο 
της πρωτογενούς παραγωγής που συμβάλλει σε 
μεγάλο ποσοστό στην οικονομία της περιοχής και 
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η Καβάλα παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα 
σημαντικότερα αλιευτικά κέντρα του Ελληνικού 
χώρου. Τα καΐκια βγαίνουν για ψάρεμα γύρω στις 
5 το απόγευμα και επιστρέφουν στην ιχθυόσκαλα 
περίπου στις 3-4 τα ξημερώματα. Εάν μπει κά-
ποιος ανίδεος τις πρωινές ώρες στην αίθουσα της 
δημοπράτησης των ψαριών, θα δει παντού έναν 
οργασμό δουλειάς, τελάρα-κιβώτια με ψάρια και 
πάγο παντού, άλλα που έχουν ήδη πουληθεί, άλλα 
που τα συγκεντρώνει κάθε έμπορος για να τα δια-
θέσει στους πελάτες του, άλλα που δημοπρατού-
νται επί τόπου.

Στην ευρύτερη περιοχή ψαρεύονται κυρίως 
αφρόψαρα (γαύρος, σαρδέλα, σαφρίδι, κολιός, 
σκουμπρί, μπαρμπούνι, κουτσουμούρα, μπα-
καλιάροι, τόνοι κ.λπ). Ο γαύρος και η σαρδέλα, 
αποτελούσε και τη πρώτη ύλη για τις βιοτεχνίες- 
βιομηχανίες αλιπάστων (παστοτζίδικα) που λει-
τουργούσανε στη Καβάλα. Αυτές ήτανε γύρω στις 
είκοσι και απασχολούσανε περίπου 30 εργάτριες 
η κάθε μια. Σήμερα όλες έχουνε κλείσει, μία μόνο 
υπολειτουργεί, λόγω μη δυνατότητας ανταγω-
νισμού των εισαγόμενων αλιοσκευασμάτων από 
τρίτες χώρες, με τις οποίες η Ε.Ε. έχει υπογράψει 
συμφωνίες (Μαρόκο, Τυνησία, κ.λπ.), καταστρέ-
φοντας έναν ακόμη τομέα επεξεργασίας εγχώριας 
πρωτογενούς παραγωγής και αφήνοντας άνερ-
γες 100ντάδες εργάτριες. Κάθε χρόνο αλιεύονται 
συνολικά 11.500 με 12.500 χιλιάδες τόνοι ψάρια, 
αξίας γύρω στα 30.000.000 ευρώ. Τα ψάρια διο-

χετεύονται αρχικά στην Καβάλα και στους γειτο-
νικούς Νομούς, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. 
Υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια για τις μεγά-
λες ιχθυαγορές (Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης 
κ.λπ.), Βαλκανίων, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, και 
φτάνοντας ακόμα και μέχρι την… Ιαπωνία, όπου 
στέλνονται αεροπορικώς τόνοι για σούσι. Ο «στό-
λος» της ιχθυόσκαλας Καβάλας αριθμεί σήμερα 
περί τα 30 καΐκια στα οποία απασχολούνται γύρω 
στα 250-300 άτομα. 

Καρνάγιο, καλαφάτια. Ιστορία 400 και 
πλέον χρόνια

Πολύ σύντομα στην αρχαία Νεάπολη δημιουρ-
γήθηκαν οι πρώτες χερσαίες ναυπηγικές μονάδες 
στις βόρειες ακτές του Αιγαίου με την περίφημη 
ναυπηγική ξυλεία της Θάσου. Από τότε και μέχρι 
σήμερα η ναυπηγική αποτελεί μια σημαντική ναυ-
τική απασχόληση των κατοίκων, μια σχολή τοπι-
κών μαστόρων με μεγάλη φήμη και πλουσιότατη 
παράδοση. Αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα 
η πόλη της Καβάλας είχε τρία μεγάλα ναυπηγεία 
ένα στην παραλία του Βύρωνα, το παραπάνω, ένα 
σε τμήμα του σημερινού κεντρικού λιμανιού και 
ένα πίσω από τις καμάρες, όπου και σήμερα υπο-
λειτουργεί, ακολουθώντας εδώ και 90 περίπου 
χρόνια και εφαρμόζοντας τη παραδοσιακή μαρα-
γκοναυπηγική τέχνη, συντροφιά με τους ήχους 
των τραγουδιών του Μάρκου Βαμβακάρη, του 
Τσιτσάνη, της Ρόζας Εσκενάζυ και όλων των άλ-
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λων μεγάλων ερμηνευτών του προσφυγικού και 
του ρεμπέτικου τραγουδιού. 

Όμως, η (γενναία) επιδότηση από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση για την κατάθεση της άδειας αλιείας, με 
παράλληλη καταστροφή των ψαροκάικων, έχει 
φέρει σαν αποτελέσματα την εισαγωγή πλέον αλι-
ευμάτων, για τη κάλυψη των εγχώριων αναγκών, 
από τη Τουρκία, Λιβύη, Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνη-
σία κ.λπ.! 

Την ίδια στιγμή που στη Χώρα μας συντελείται 
και αυτή η οικονομική και πολιτισμική καταστρο-
φή, εφαρμόζοντας εντολές των ευρωεταίρων, τα 
τουρκικά καρνάγια δουλεύουν πυρετωδώς, κα-
τασκευάζοντας πιστά αντίγραφα των Ελληνικών, 
και κατακλύζουν πλέον τις θάλασσες. Όλη η Ευ-
ρώπη παραγγέλνει πλέον παραδοσιακά καΐκια στη 
Τουρκία, ενώ εμείς συνεχίζουμε την καταστροφή 
και κλείνουμε τα καρνάγια, το ένα μετά το άλλο. 
Το αποτέλεσμα; Χάνουμε το επάγγελμα του αλιέα, 
χάνουμε και τους καραβομαραγκούς 

Μύλοι Νικολετοπούλου
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ανάγλυφου της 

πόλης ήτανε οι Μύλοι Νικολετόπουλου. 
Η κατασκευή των μύλων έγινε τη δεκαετία του 

1930 και κατεδαφίστηκαν με δυναμίτη το 2005, και 
σ’ όλο αυτό το διάστημα δώσανε δουλειά και ελ-
πίδα σε εκατοντάδες Καβαλιώτες. Στη θέση τους 
σήμερα έχει κτισθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Κα-
βάλας. Το εργοστασιακό συγκρότημα αποτελού-

νταν από πέντε συνεχόμενα κτήρια, και προβλήτα, 
όπου υπήρχανε οι πρώτες στην Ελλάδα σιδηρο-
τροχιές (ράγες) για τη λειτουργία των βαγονέτων 
που φορτοεκφόρτωναν υλικό μεταξύ Μύλου 
και πλοίων. Ο μύλος σταμάτησε να λειτουργεί το 
1969. Μέχρι τότε είχε δώσει δουλειά σε πολλούς 
Καβαλιώτες σε χρόνια δύσκολα, όταν τα καπνομά-
γαζα έκλειναν και η ανεργία και οικονομική μετα-
νάστευση θέριευε. Μετά την αδρανοποίηση και την 
πτώχευση της ιδιοκτήτριας εταιρείας πέρασε μετά 
από πλειστηριασμό το 1970 στην ιδιοκτησία της 
Εθνικής Τράπεζας και μέρος του παραχωρήθηκε 
στο ΤΑΧΔΙΚ, ειδικό ταμείο του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης για να κατασκευαστεί το νέο δικαστήριο της 
Καβάλας. Ο Μύλος ήτανε ένα βιομηχανικό μνη-
μείο της Καβάλας του μεσοπολέμου, ήταν ο οικο-
νομικός της πνεύμονας στην καρδιά της τότε Βιο-
μηχανικής Ζώνης, και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του ’60 λειτούργησε ως ο κύριος και μεγαλύτερος 
αλευρόμυλος των σιτηρών της Μακεδονίας και 
της Θράκης, απασχολώντας εκατοντάδες εργαζό-
μενους. Αποτελούσε σημείο αναφοράς της πόλης 
μας όπως και το Φρούριο, οι Καμάρες, ο Φάρος, 
το Ιμαρέτ, η αμφιθεατρικότητά της, οι οργανωμέ-
νες πλαζ της μέσα στον αστικό ιστό, τα ξωκλήσια 
της στις κορυφές των γύρω λόφων. 

Η Καβάλα και το κίνημα του 1935 
Είμαστε αρχές του 1935 στην Ελλάδα των συ-

νεχών στρατιωτικών κινημάτων, με πρωθυπουρ-
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γό τον Παναγή Τσαλδάρη, υπουργό στρατιωτικών 
τον Κονδύλη, και υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου 
τον Ιωάννη Μεταξά. Επειδή υπήρχανε φόβοι ότι 
κάποιοι στην τότε κυβέρνηση σχεδιάζανε την 
ανατροπή του πολιτεύματος της αβασίλευτης 
Δημοκρατίας, την οποία είχε η Ελλάδα από την 
25/3/1924, όπου είχε γίνει η καθαίρεση του τότε 
βασιλιά Γεωργίου του Β΄, έγινε την 1η Μαρτίου 
1935 ένα αντικυβερνητικό κίνημα, από φιλοβενι-
ζελικούς στρατιωτικούς με επίκεντρο το Δ΄ Σώμα 
Στρατού με έδρα την Καβάλα και διοικητή τον υπο-
στράτηγο Καμμένο. 

Ο Κονδύλης, με έδρα του τη Θεσσαλονίκη, κατέ-
πνιξε γρήγορα το κίνημα στη Μακεδονία μετά από 
μια σειρά συγκρούσεων και ο υποστράτηγος Καμ-
μένος, αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στις 11 
Μαρτίου στη Βουλγαρία. Κυβερνητικά πλοία βομ-
βαρδίσανε με περίπου 700 βολές, την πόλη της 
Καβάλας, και τα ναυλοχούντα στο λιμενοβραχίονα 
της πολεμικά ΕΛΛΗ και ΨΑΡΑ. 

Οι συνέπειες του κινήματος ήταν σοβαρές τόσο 
για την βενιζελική παράταξη όσο και για τη Χώρα 
γενικά. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταδικασθείς 
μαζί με τον Πλαστήρα ερήμην σε θάνατο, αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει τη Χώρα ως κινηματίας, για 

να πεθάνει έναν χρόνο αργότερο αυτοεξόριστος 
στο Παρίσι. Η στρατιωτική ηγεσία του κινήματος, 
μεταξύ των οποίων ανώτεροι αξιωματικοί, όπως 
ο Στέφανος Σαράφης και αδελφοί Τσιγάντε, δικά-
σθηκαν από έκτακτα στρατοδικεία, καταδικάστη-
καν, ταπεινώθηκαν δημόσια και αποτάχθηκαν από 
το στράτευμα. 

Εκτελέστηκαν τρεις αξιωματικοί, ο επίλαρχος 
Στ. Βολάνης και οι στρατηγοί Αν. Παπούλιας και 
Μιλ. Κοιμήσης. Από τους πολίτες της Καβάλας 
συμμετείχαν στο κίνημα περί τους 500, οι οποίοι 
διώχθηκαν και φυλακίσθηκαν. Μεταξύ αυτών και 
ο πατέρας του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού, του 
οποίου δημεύθηκε η περιουσία και αυτός τουφε-
κίσθηκε. Στη συνέχεια ο Κονδύλης κηρύσσει δι-
κτατορία και την 3/11/1935 γίνεται δημοψήφισμα, 
όπου με ποσοστό 97,88% (ούτε Βόρεια Κορέα να 
ήμασταν) επαναφέρεται η βασιλεία και επιστρέφει 
ο Γεώργιος Β’. 

Έτσι, λοιπόν, το λιμάνι και η πόλη της Καβάλας 
υπήρξανε η αρχή και το τέλος του ολιγοήμερου 
κινήματος του 1935, και αποτέλεσαν ένα καθορι-
στικό σημείο εκκίνησης, για τις μετέπειτα αντίστοι-
χες εξελίξεις, που σημάδεψαν το Έθνος μας και το 
Κράτος μας.
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Στο βορειοδυτικό τμήμα της Θεσσαλικής γης 
από τα πανάρχαια χρόνια υψώνονται σιωπη-
λοί και ακίνητοι, περήφανοι κι επιβλητικοί, 

οι πέτρινοι γίγαντες των Αγίων Μετεώρων, ανά-
μεσα στους ορεινούς όγκους της Πίνδου και των 
Αντιχασίων, κοντά στην αγκαλιά του Πηνειού πο-
ταμού, δεσπόζοντες πύργοι της φύσεως και φύλα-
κες άγγελοι της Καλαμπάκας και του Καστρακίου. 
Στις απάτητες αυτές κορφές των τεράστιων γυ-
μνών, σκοτεινόχρωμων, από ψαμμίτη βράχων, ο 
παράτολμος και αποφασιστικός ασκητής ανακάλυ-
ψε την οδό που οδηγεί στα ουράνια δώματα και 
καταλήγει στην ποθητή Θέωση. Γι αυτό και οι βρά-
χοι, που βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού –προ-
σφέροντας την ασκητική κλίμακα της πνευματικής 
αναβάσεως – ονομάστηκαν «μετέωρα», από τον 
όσιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη (κτήτορα της Μονής 
Μεγάλου Μετεώρου).
Κατά τον 14ο αιώνα ο όσιος Αθανάσιος ο Μετεω-
ρίτης συγκροτεί το πρώτο οργανωμένο μοναστικό 
κοινόβιο στον μεγαλύτερο βράχο του πέτρινου 
δάσους, τον Μέγα Πλατύλιθο ή Μεγάλο Μετέωρο- 
και ορίζοντας το «τυπικό» του σηματοδοτεί την 
παρουσία της Μοναστικής Πολιτείας των Βράχων, 
τα Άγια Μετέωρα, το 1344. Έκτοτε, εικοσιτέσσερα 
μοναστήρια κι ακόμη προϋπάρχοντα πάρα πολλά 
μονύδρια, ασκηταριά, κελλία, προσευχάδια, ερη-
μητήρια, σπήλαια, εγκλείστρες, στύλοι (στυλίτες), 

κ.λπ. - διάσπαρτα σ΄ όλους τους μετεωρίτικους 
βράχους - ανθίζουν, προς δόξαν του Κυρίου Ιη-
σού Χριστού, τα οποία ιδρύονται ή ανακαινίζονται 
κυρίως έως τον 16ο αιώνα - οπότε και σημειώνε-
ται η μεγάλη ακμή της Μοναστικής Πολιτείας - με 
αδιάλειπτη παρουσία πλέον των 600 ετών. 
Από τα 24 μοναστήρια σήμερα, τα 18 βρίσκονται σε 
ερειπωμένη κατάσταση, ενώ σώζονται ακέραια και 
λειτουργούν 6. Οι Ιερές Μονές: Μεγάλου Μετεώ-
ρου (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού), 
Βαρλαάμ (Αγίων Πάντων), Αγίας Τριάδος, Αγίου 
Στεφάνου, Ρουσάνου (Αγίας Βαρβάρας) και Αγίου 
Νικολάου Αναπαυσά.  
Από το 1988, περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Ο χώρος των Αγίων Μετεώρων από τον Οκτώβριο 
του 1995 με Νόμο της Πολιτείας, ανακηρύχθηκε 

ΜΕΤΕΩΡΑ
Η Μοναστική Πολιτεία των βράχων

Τα Άγια Μετέωρα - αυτή η Μοναστική Πολιτεία των 
Βράχων – αποτελούν το μεγαλύτερο και σημαντι-
κότερο, μετά το Άγιο Όρος, Ορθόδοξο Μοναστικό 
Κέντρο του Ελλαδικού χώρου. 

Η πολιτιστική Επιτροπή του περιοδικού μας, ευχαριστεί  θερμά τον Σεβασμι-
ότατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητο, για την επιμέλεια 
και την αποστολή των κειμένων και των φωτογραφιών για τις μονές των 
Μετεώρων και για τις ευχές του προς τους συνταξιούχους της Ιονικής.
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«τόπος ιερός, αναλλοίωτος και απαραβίαστος», 
γεγονός που εξασφαλίζει την Ορθόδοξη αυθεντι-
κότητά του και την αποτελεσματική προστασία 
του. Κατά μέσο όρο, στο Κέντρο Τουριστικής Πλη-
ροφόρησης δείχνει να παγιώνεται μια αύξηση της 
επισκεψιμότητας της τάξης του 40% περίπου 

Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου

Στον ψηλότερο και μεγαλύτερο σε έκταση βράχο 
βρίσκεται η ανδρική Ιερά Μονή του Μεγάλου Με-
τεώρου (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού). 
Είναι κτισμένη στο δυτικό τμήμα των Μετεώρων, 
πάνω στο ψηλότερο και μεγαλύτερο βράχο, τον 
«Πλατύ Λίθο». Στα αριστερά της εισόδου στο Με-
γάλο Μετέωρο βρίσκεται το ασκηταριό του Αγίου 
Αθανασίου του Μετεωρίτου. Περί το 1340 κτί-
στηκε από τον Αθανάσιο και συμπληρώθηκε από 
τον μοναχό Ιωάσαφ, πρώην πρίγκηπα και γιό του 
Σέρβου βασιλιά Συμεών Ούρεση, το ιερό του ση-
μερινού καθολικού που αποτελούσε και το πα-
λαιό καθολικό της μονής. Το παλιό αυτό καθολικό 
αγιογραφήθηκε το 1483. Στα 1544/45 κτίστηκε το 
σημερινό καθολικό, που ακολουθεί τον γνωστό 
αρχιτεκτονικό αθωνίτικο τύπο, και το οποίο συ-
μπεριέλαβε το παλαιό καθολικό. Το νέο καθολι-
κό τοιχογραφήθηκε στα 1552, πιθανότατα από το 
ζωγράφο Ζώρζη. Στο μοναστήρι υπάρχει επίσης 
τράπεζα, μαγειρείο, νοσοκομείο το οποίο αναστη-
λώθηκε τα τελευταία χρόνια και Μουσείο λαογρα-
φίας. Στη Μονή φυλάσσονται χειρόγραφοι κώδι-
κες μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, χρυσόβουλα, 
πατριαρχικά σιγίλλια και άλλα έγγραφα, πολύτιμα 
ιστορικά ντοκουμέντα, σπάνια παλαιότυπα 15ου 
αιώνα, φορητές μεταβυζαντινές εικόνες 14ου αι-
ώνα, παλαιά περίτεχνα χειροτεχνήματα (ξυλόγλυ-
πτα, χρυσοκέντητα, αργυρά κ.λπ.). Η ανάβαση στη 
Μονή γινόταν με ανεμόσκαλα ή με δίχτυ. Το 1923 

κατασκευάστηκαν στον βράχο μια σήραγγα και λα-
ξευτά σκαλοπάτια που οδηγούν στη μονή.

Ιερά Μονή Βαρλαάμ  

Είναι το δεύτερο μεγάλο μοναστήρι των Μετεώ-
ρων. Επιβλητικός, αλλά αρκετά μικρότερος στο 
πλάτωμά του, πολύ κοντά στον μεγάλο πλατύλι-
θο, στέκει ο βράχος της ανδρικής Ιεράς Μονής 
Βαρλαάμ. Μετά την είσοδο, ένας καμαροσκέπα-
στος διάδρομος οδηγεί τον επισκέπτη στη μικρή 
κλιμακωτή αυλή με τη θαυμάσια θέα. Στα ανατο-
λικά βρίσκεται το νοσοκομείο με τον μικρό ναό 
των Αγίων Αναργύρων, στα βόρεια το καθολικό 
των Αγίων Πάντων, ο ξενώνας, κελιά, βοηθητι-
κοί χώροι και ο πύργος για το βριζόνι και προς 
τα δυτικά το παλιό μαγειρείο (από τα κομψότερα 
και ωραιότερα κτίσματα του είδους του), η παλαιά 
Τράπεζα (σήμερα Μουσείο), ο ναός των Τριών Ιε-
ραρχών και κελιά. Το όνομα της μονής οφείλεται 
στον μοναχό Βαρλαάμ, ο οποίος ήταν ο πρώτος, 
το 1350, που ανέβηκε στον βράχο και έκτισε εκεί 
έναν μικρό ναό των Τριών Ιεραρχών και μερικά 
κελιά. Το 1518 εγκαταστάθηκαν στον βράχο, που 
στο μεταξύ είχε ερημωθεί, οι γιαννιώτες αδελφοί 
Νεκτάριος και Θεοφάνης που έκτισαν εκ νέου τον 
ναό των Τριών Ιεραρχών και αργότερα τους να-
ούς των Αγίων Πάντων και του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου. Το καθολικό που τιμάται στη μνήμη 
των Αγίων Πάντων είναι αγιορείτικου τύπου, κτί-
στηκε το 1541/42 και τοιχογραφήθηκε πιθανότατα 
από τον Φράγκο Κατελάνο, το 1548. Ο νάρθηκας 
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του καθολικού ιστορήθηκε στα 1566 από τους Θη-
βαίους αγιογράφους Γεώργιο ιερέα Θηβών και τον 
αδελφό του Φράγκο Κονταρή. Στα τέλη του 16ου 
αιώνα και στις αρχές του 17ου αιώνα, λειτουργού-
σε το πιο οργανωμένο βιβλιογραφικό εργαστήριο 
των μετεωρίτικων μονών, ενώ λειτουργούσε και 
ειδικό εργαστήριο χρυσοκεντικής. Η ανάβαση 
στην ανδρική μονή των Αγίων Πάντων ή Βαρλα-
άμ γινόταν παλιότερα με τη βοήθεια τεσσάρων 
διαδοχικών ανεμόσκαλων, αργότερα με δίχτυ και 
σήμερα με τη λαξευμένη στο βράχο σκάλα που κα-
τασκευάστηκε το 1923.

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος 

Σε χαρακτηριστικό αγιομετεωρίτικο βράχο, μεγα-
λόπρεπο, επιβλητικό και απότομο, φωλιάζει η αν-
δρική Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος. Ιδρύθηκε από 
τον μοναχό Δομέτιο το 1438 ή σύμφωνα με μια 
δεύτερη άποψη η Αγία Τριάδα ήταν ήδη το 1362 
οργανωμένο μοναστήρι. Το καθολικό της μονής 
είναι ένας δικιόνιος σταυροειδής ναός με χαμη-
λό τρούλο με μεταγενέστερο νάρθηκα (1689). Οι 
τοιχογραφίες του νάρθηκα εκτελέστηκαν το 1692, 
ενώ του καθολικού στα 1741, καλύπτοντας όμως 
ένα παλαιότερο στρώμα τοιχογραφιών. Το λα-
ξευτό στο βράχο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου είναι ένα κυκλικό ναΰδριο που 
βρίσκεται αριστερά, αμέσως μετά την είσοδο στη 
μονή. Χτίστηκε και αγιογραφήθηκε το 1682. Στη 
διάρκεια της κατοχής (1941-44) οι μοναχοί εκδι-
ώχθηκαν και η μονή της Αγίας Τριάδος παρέμεινε 
έρημη έως το 1961. Το μοναστήρι ανακαινίστηκε 
το 1972. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής συ-
μπληρώνεται από την Τράπεζα, τα κελιά, αίθουσες 

υποδοχής δεξαμενές και άλλους βοηθητικούς 
χώρους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
Λαογραφικό Μουσείο της Μονής, που διαθέτει 
πλούσια συλλογή παλαιοτάτων υφαντών, σκευ-
ών, εργαλείων και αντικειμένων λαϊκής τέχνης. 
Παλιότερα η ανάβαση γινόταν με δίχτυ ή ανεμό-
σκαλα. Σήμερα στη μονή ανεβαίνει κανείς από μια 
λαξευμένη στο βράχο σκάλα που κατασκευάστηκε 
το 1925 ή με τον εναέριο μεταφορέα (τελεφερίκ) 
που κατασκευάστηκε το 1970.

Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου

Με πανοραμική θέα στον απέραντο θεσσαλικό 
κάμπο, πάνω ακριβώς από την πόλη της Καλα-
μπάκας, χτισμένη στο νοτιότερο βράχο των Με-
τεώρων, ισορροπεί αρμονικά η ευκολότερα προ-
σπελάσιμη αγιομετεωρίτικη Ιερά Μονή του Αγίου 
Στεφάνου. Η πολυμελής και δραστήρια γυναικεία 
αδελφότητα, παράλληλα με το πλούσιο πνευμα-
τικό και φιλανθρωπικό έργο της, έχει και αξιο-
θαύμαστο ανακαινιστικό και οικοδομικό έργο στη 
Μονή. Σύμφωνα με την παράδοση ο βράχος κα-
τοικήθηκε από το 1192, ενώ η μονή αναπτύχθηκε 
πλήρως τον 14ο αι. Κτήτορας της μονής θεωρείται 
ένας γόνος της οικογένειας των Καντακουζηνών, 
ο Αντώνιος. Δεύτερος κτήτορας και ανακαινιστής 
του αρχικού καθολικού της μονής, γύρω στα 
μέσα του 16ου αι. ήταν ο μοναχός Φιλόθεος. Το 
1545 η μονή έγινε σταυροπηγιακή, προνόμιο που 
διατηρήθηκε για 200 χρόνια περίπου. Το σημερι-
νό καθολικό της μονής που χρονολογείται, βάσει 
επιγραφής στα 1798, είναι αγιορείτικου τύπου και 
τιμάται στην μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, όπου 
φυλάσσεται και η Τίμια Κάρα του. Το παλιό καθολι-
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κό, ένας μονόχωρος ναός, που είναι αφιερωμένος 
στον Άγιο Στέφανο χτίστηκε το 1350, τοιχογρα-
φήθηκε στα μέσα του 16ου αι. και διακρίθηκε για 
την σημαντική προσφορά του στους αγώνες του 
Έθνους (υπήρξε στρατηγείο του Μακεδονικού 
Αγώνα) στην ελληνική παιδεία και τα γράμματα.

Ιερά Μονή Ρουσάνου

Κορώνα στην κορφή ενός λεπτού κατακόρυφου 
βράχου, στο κέντρο του αγιομετεωρίτικου χώ-
ρου ή γυναικεία Ιερά Μονή Ρουσάνου καλύπτει 
το σύνολο του μικρού πλατώματός του. Ιδρύθηκε 
το 1529, πάνω σε χαλάσματα παλαιότερων εγκα-
ταστάσεων, με κτήτορες τους αυτάδελφους ιερο-
μόναχους οσίους Ιωάσαφ και Μάξιμο, που κατάγο-
νταν από τα Γιάννενα. Η Μονή είναι ένα τετραώρο-
φο χαριτωμένο συγκρότημα που πήρε τη βασική 
οικοδομική του μορφή κατά την τρίτη δεκαετία του 
16ου αιώνα. Το καθολικό και τα κελιά βρίσκονται 
στο ισόγειο, ενώ στους ορόφους βρίσκονται δω-
μάτια υποδοχής, το Αρχονταρίκι, άλλα κελιά και 
βοηθητικοί χώροι. Τα τελευταία χρόνια επιτελείται 
σημαντικό και εκτεταμένο αναστηλωτικό - ανακαι-
νιστικό έργο στο κτηριακό συγκρότημα της Μονής, 
από την θεοφιλή και φίλεργη αδελφότητα.
Η αγιογράφηση του 1560 είναι από τα σημαντικό-
τερα και λαμπρότερα τοιχογραφικά σύνολα της 
μεταβυζαντινής εποχής. Οι τοιχογραφίες που κα-
λύπτουν όλον τον κυρίως ναό και τον νάρθηκα, 
ανήκουν στην Κρητική Σχολή. Στα μέσα του 16ου 
αιώνα πρέπει να λειτούργησε στην Μονή βιβλιο-
γραφικό εργαστήριο.
Αν και ο ναός της Μονής είναι αφιερωμένος στην 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος, με ιδιαίτερη μεγα-
λοπρέπεια και ευλάβεια τιμάται και πανηγυρίζε-
ται η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου), 
της οποίας υπάρχει μικρό παρεκκλήσιο.  Το 1986 

εγκαταστάθηκε στη μονή γυναικεία αδελφότητα. 
Παλιότερα η ανάβαση στη μονή γινόταν με ανε-
μόσκαλες ή με κάποιες ξύλινες γέφυρες, αλλά το 
1936 κατασκευάστηκαν οι δύο σταθερές γέφυρες 
που συνέδεσαν το μοναστήρι με τους άλλους μι-
κρότερους βράχους.

Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά
Κοντά στο χωριό Καστράκι, πολυώροφη, κομψή 

και αρχοντική στον στενόχωρο βράχο της, βρίσκε-
ται η ανδρική Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου Ανα-
παυσά. Ο οργανωμένος μοναχικός βίος στην Μονή 
ανάγεται στις πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα. 
Το μοναστήρι ανακαινίστηκε ριζικά στις αρχές του 
16ου αιώνα οπότε και ανεγέρθηκε εκ θεμελίων ο 
ναός του Αγίου Νικολάου. 
Στον δεύτερο όροφο βρίσκεται το καθολικό της 
Μονής (μικρός μονόχωρος ναός, σχεδόν τετρά-
γωνος, με μικρό τρούλο στο κέντρο της στέγης), 
που αγιογραφήθηκε το 1527 από τον περίφημο 
Κρητικό ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτζα, τον επιλε-
γόμενο Μπαθά, ιδρυτή της Κρητικής Σχολής στην 
βυζαντινή αγιογραφία. Οι τοιχογραφίες του Ναού 
του Αγίου Νικολάου είναι το παλαιότερο ενυπό-
γραφο έργο του Θεοφάνη και φέρει την προσω-
πική σφραγίδα με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της ανεπανάληπτης τέχνης του μεγάλου αγιογρά-
φου. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η κρύπτη και το 
παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου, και στον τελευ-
ταίο όροφο βρίσκονται η παλαιά Τράπεζα (με τοι-
χογραφίες), που σήμερα χρησιμεύει ως επίσημος 
χώρος υποδοχής, το Οστεοφυλάκιο και το παρεκ-
κλήσιο του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. 
Η αναστήλωση του μοναστηριού, που λόγω της 
ερήμωσης είχε αρχίσει να καταρρέει, άρχισε το 
1960 ενώ η συντήρηση των τοιχογραφιών του το 
1961.
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Φάρος στο 
Ενετικό Λιμάνι 
του Ρεθύμνου

Του συναδέλφου 
Σπύρου Δαφνομήλη 
Ρέθυμνο

«Στην Σελινίτσα κάποτε σε τούτο δω το μέρος… 
χαράζαμε ονόματα… καρδιές … και ποιηματάκια…  
νύχτες φεγγαρόφωτες σκαρώναμε ταξίδια…                                                                
όνειρα εφηβικά μες στην σπηλιά θαμμένα…» 

Του συναδέλφου Γιάννη Μαμάκου – Γύθειο Λακωνίας
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Μυτιλήνη - 
Φωτογραφία της συναδέλφου 
Αθηνάς Καραδελή

Μοναστηράκι Φωκίδας - Φωτογραφία του συναδέλφου Δημήτρη Κωσταρά 
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Σκίτσο του συναδέλφου 
Νίκου Κουντουράκη 

Έργο ζωγραφικής της συναδέλφου Ελένης Κεφαλιανού - Γκολφινοπούλου
Κως
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Έργο ζωγραφικής της συναδέλφου 
Μαρίας Γεροντάκη-Μακρή

Είναι όμορφο να χάνεσαι σε γραφικά 
σοκάκια

Έργο ζωγραφικής της συναδέλφου 
Δόμνας Καραδήμου-Θεσσαλονίκη
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Επιμέλεια δημοσίευσης του συναδέλφου Αλέξανδρου Πρίφτη-Κέρκυρα

Το Μουσείο Μουσικής στην 
Κέρκυρα 

Το κτήριο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρ-
κυρας, όπου και το Μουσείο, στεγάζεται σ΄ 
ένα τυπικό αστικό επτανησιακό «παλάτζο» 

του 19ου αιώνα. Στις πέντε -συνολικά- θεματι-
κές ενότητες του Μουσείου εκτίθενται σημαντικά 
τεκμήρια της ιστορίας του ιδρύματος και της μου-
σικής παράδοσης του τόπου. Ένα από αυτά είναι 
το πιάνο του Νικόλαου Μάντζαρου, με το οποίο ο 
συνθέτης μελοποίησε τον «Ύμνο στην Ελευθερία», 
του Διονυσίου Σολωμού που το 1865 καθιερώθη-
κε επίσημα ως ο «Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας». 

Το Μουσείο Μουσικής «Νικόλαος Χαλικιόπου-
λος Μάντζαρος» της Φιλαρμονικής Εταιρείας 
Κερκύρας. Ένα ζωντανό σταυροδρόμι μουσικής 
και ιστορίας

Εφόσον το Μουσείο κατά την αρχαιότητα ήταν 
το «τέμενος των Μουσών», σήμερα δεν υπάρχει 
καλύτερος χώρος από ένα Μουσείο Μουσικής 
για τη στέγασή τους. Όταν, μάλιστα, αυτό είναι το 
Μουσείο Μουσικής της Φιλαρμονικής Εταιρείας 
Κερκύρας, γίνεται αμέσως σαφές ότι ο χώρος εί-
ναι ιδανικός για τη συνεργασία των Μουσών της 
μουσικής, της ποίησης, του δράματος και του χο-

ρού με εκείνη της ιστορίας. Αυτή τη «συμπαιγνία» 
των Μουσών υποστηρίζουν τα μοναδικής σημασί-
ας τεκμήρια, όπως όργανα, προσωπογραφίες, μα-
θητολόγια, φωτογραφικό υλικό, παρτιτούρες και 
ηχητικά ντοκουμέντα που περιέχονται σε αυτό.

Μπάντα, μα όχι μόνο

Η μουσική εξαρχής έπαιζε (και συνεχίζει να παί-
ζει) σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα μιας 
κοινωνίας και ο επιτυχημένος ή μη τρόπος προ-
βολής της μπορεί να επηρεάσει αντιστοίχως προς 
τη θετική ή προς την αρνητική κατεύθυνση. Η ανά-

Η Κέρκυρα είναι η κατ΄ εξο-
χήν κοιτίδα της μουσικής 
παράδοσης στην Ελλάδα, 
αφού η Φιλαρμονική Εται-
ρεία Κέρκυρας έχει ιδρυθεί 
ήδη από το 1840! 

Το 2010, ακριβώς κατά την 
επέτειο των 170 χρόνων από 
την ίδρυσή της, άνοιξε τις 
πύλες του και το μουσικό 
της Μουσείο, το μοναδικό 
του είδους του στην Ελλά-
δα. 

Η μπάντα και το κτήριο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερ-
κύρας το 1920. Η έδρα της Εταιρείας και ο περιβάλλων 
χώρος έχει μείνει αναλλοίωτος έως σήμερα.

Μ ΥΣΕΙΑ
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γκη για ζωντανή μουσική έκφραση, διδαχή (με την 
ευρύτερη έννοια του όρου) και δημιουργία ήταν 
ακόμη εντονότερη σε περιόδους, κατά τις οποίες 
δεν υπήρχε η δυνατότητα της τεχνητής αναπαρα-
γωγής του ήχου μέσω ηχογραφήσεων. Και δεν 
είναι τυχαίο ότι τον τριπλό αυτό χαρακτήρα της 
μουσικής (εκφραστικό, διδακτικό-ηθικό και δη-
μιουργικό) ήρθε να αναπτύξει στην Κέρκυρα ήδη 
από το 1840 η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας.

Η Κέρκυρα εξακολουθεί να έχει σημαντικότατη 
μουσική δυναμική (μουσικούς οργανισμούς δια-
φόρων ειδών, Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο, Τμή-
μα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο), 
αλλά η πιο γνώριμη έκφρασή της είναι οι μπάντες 
της. Σήμερα υπάρχουν δεκαεπτά τέτοια μουσικά 
σύνολα στο νησί, τα περισσότερα ιδρυμένα μετά 
το 1950, τα οποία χρωστούν τη δυναμική τους στο 
παλαιότερο από τα μουσικά σωματεία του νησιού, 
τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας (τη λεγόμενη 
και «Παλαιά Φιλαρμονική»). Πράγματι, η Φιλαρ-
μονική «έδωσε τον τόνο» σε ό,τι αφορά τη δημι-
ουργία μπαντών στο νησί των Φαιάκων και για 
χρόνια αποτέλεσε πρότυπο και για άλλες μπάντες 
της Ελλάδας. Ωστόσο, η Φιλαρμονική Εταιρεία 
Κερκύρας δεν ήταν ποτέ μόνο η μπάντα της, γεγο-
νός που είναι ελάχιστα γνωστό. Αντιθέτως, εξ αρ-
χής καλλιεργούσε εξίσου και τα έγχορδα όργανα, 
τη φωνητική μουσική και τη θεωρητική μουσική 

εκπαίδευση σε όλη την έκτασή της, από τα βασι-
κά θεωρητικά μέχρι τη σύνθεση. Το μουσείο της 
Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας γνωρίζει στον 
επισκέπτη του με ζωντανό και άμεσο τρόπο αυτήν 
ακριβώς τη πολυπρόσωπη δυναμική του ιδρύμα-
τος. Ας μπούμε, λοιπόν, στο κτήριο της Φιλαρμονι-
κής, όπου στεγάζεται το μουσείο για να δούμε από 
κοντά την «συμπαιγνία» των Μουσών!

Ο χώρος και η ιστορία του
Η ιστορικότητα του χώρου γίνεται αισθητή ήδη 

πριν μπει κανείς στο μουσείο. Δεν είναι μόνο ο 
περιβάλλων χώρος της πόλης της Κέρκυρας, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από αρχιτεκτονικά δημι-
ουργήματα της περιόδου της βενετικής (1386-
1797), γαλλικής (1797-1799 και 1807-1814) και 
βρετανικής διοίκησης (1814-1864), αλλά και το 
ίδιο το κτήριο της Φιλαρμονικής Εταιρείας, το 
οποίο βρίσκεται στην κεντρικότατη οδό Νικη-
φόρου Θεοτόκη. Πρόκειται για ένα τυπικό αστι-
κό επτανησιακό «παλάτζο» του 19ου αιώνα, στο 
οποίο γεννήθηκε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
Γεώργιος Θεοτόκης (1899-1909), και στον χώρο 
του οποίου ο Ανδρέας Μάρμορας έγραψε το 1672 
την περίφημη «Ιστορία της Κέρκυρας». Το Μου-
σείο βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου αυ-
τού και μάς οδηγεί σε αυτό ένα εσωτερικό πέτρινο 
κλιμακοστάσιο. 

Το μουσείο τιμά και με 
την ονομασία του τον 
Νικόλαο Χαλικιόπου-
λο Μάντζαρο. Άποψη 
των απεικονίσεων 
και άλλων εκθεμάτων 
σχετιζόμενων με τον 
συνθέτη.
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Αφορμή της ίδρυσης της Φιλαρμονικής στις 12 
Σεπτεμβρίου 1840 στάθηκε ένα διάταγμα της βασί-
λισσας του Ηνωμένου Βασιλείου Βικτωρίας, σύμ-
φωνα με το οποίο ήδη από τον Αύγουστο του 1837 
απαγορευόταν η συμμετοχή οποιουδήποτε στρα-
τιωτικού αποσπάσματος σε θρησκευτικές τελετές 
μη προτεσταντικών δογμάτων. Αυτό έθεσε τέλος 
στην από την περίοδο των Βενετών συνήθεια να 
συνοδεύονται οι κερκυραϊκές λιτανείες από στρα-
τιωτική μουσική. Έτσι, η μπάντα της Φιλαρμονικής 
ακούστηκε να παιανίζει για πρώτη φορά σε θρη-
σκευτική τελετή τον Αύγουστο του 1841.

Ωστόσο, η αιτία της ίδρυσης της Φιλαρμονικής 
ήταν βαθύτερη. Από καιρό είχε διαπιστωθεί η ανά-
γκη προσφοράς ελεύθερης και άρτιας μουσικής 
εκπαίδευσης στους Κερκυραίους ανεξαρτήτως 
κοινωνικής και οικονομικής επιφάνειας, με σκοπό 
τόσο την ηθική βελτίωση όσο και την επαγγελ-
ματική αποκατάσταση. Το κενό αυτό ήρθε να κα-
λύψει η Φιλαρμονική και για τον λόγο αυτόν από 
την πρώτη στιγμή δεν διδάσκονταν σε αυτή μόνο 
πνευστά, αλλά και έγχορδα, πιάνο, φωνητική, χο-
ρωδία και μουσικά θεωρητικά. Η μπάντα της ήταν 
ένα από τα πολλά μουσικά σύνολα που υλοποιού-
σαν σε πρακτικό επίπεδο τις προθέσεις των ιδρυ-
τών της Φιλαρμονικής, η οποία μέχρι τις αρχές του 
20ού αιώνα λειτουργούσε εν πολλοίς κατά τα πρό-
τυπα των μουσικών σχολών της γειτονικής Ιταλίας.

Πράγματι, η Φιλαρμονική ως μουσικοεκπαι-
δευτικός και συναυλιακός οργανισμός, υπό την 
καλλιτεχνική καθοδήγηση αρχικά του Νικόλαου 

Μάντζαρου (1797-1872) και στη συνέχεια άλλων 
σημαντικών συνθετών της Επτανήσου [όπως του 
Δομένικου Παδοβάνη (1817-1892), του Διονύσι-
ου Ροδοθεάτου (1849-1892) και του Δημήτριου 
Ανδρώνη (1866-1918)], εξελίχθηκε σε κεντρική 
εστία ανάπτυξης της έντεχνης μουσικής στα Επτά-
νησα και στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Η φήμη 
της σύντομα επεκτάθηκε εκτός του κερκυραϊκού 
χώρου, αλλά και εκτός Ελλάδος. Το μουσείο τιμά 
και με την ονομασία του τον κορυφαίο Κερκυραίο 
μουσουργό και πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή 
του ιδρύματος Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο.

Μια περιήγηση στο Μουσείο Μουσικής
Με την είσοδό μας στον χώρο του μουσείου 

βρισκόμαστε στην πρώτη ενότητά του, η οποία 
αφορά στην ίδρυση, τη διοίκηση και την οργάνω-
ση της Φιλαρμονικής Εταιρείας. Εκεί εκτίθενται 
σημαντικά τεκμήρια της ιστορίας του ιδρύματος 
που μιλάνε για τη μουσική «πίσω από τις νότες». 
Το ιδρυτικό πρακτικό απαριθμεί τους στόχους των 
ιδρυτών του και μια επιστολή προς τον Μάντζαρο 
τον καθιστά ρυθμιστή της μουσικής εξέλιξης της 
Φιλαρμονικής. Καταστατικά, κανονισμοί, συμβο-
λαιογραφικά έγγραφα και βιβλία οικονομικών συ-
νεισφορών μιλούν για την υποδοχή και το διαχρο-
νικό δέσιμο της «Παλαιάς Φιλαρμονικής» με την 
τοπική κοινωνία και την ιστορία της.

Η προθήκη με το βιενέζικο πιάνο, τα βιολο-
ντσέλα και τις μεθόδους διδασκαλίας αποτελεί 
αδιάψευστο μάρτυρα ότι βρισκόμαστε πλέον στη 

Άποψη της 3ης ενότητας του μουσείου, η οποία είναι 
αφιερωμένη στις δράσεις της Φιλαρμονικής ως συναυλι-
ακού οργανισμού συμφωνικής και φωνητικής μουσικής.

Το «πιανοφόρτε» του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζα-
ρου, το οποίο έχει παραχωρηθεί προς έκθεση από τον 
Δήμο Κερκυραίων.
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δεύτερη ενότητα, όπου παρουσιάζεται το εκ-
παιδευτικό έργο της Φιλαρμονικής. Εκτός από τα 
παραπάνω εκθέματα μπορεί κανείς να δει σειρά 
μαθητολογίων της σχολής των εγχόρδων και των 
πνευστών οργάνων, τα οποία μας εξιστορούν με 
γλαφυρό τρόπο τη θέση της μουσικής στην κερ-
κυραϊκή κοινωνία. Το ίδιο ζωντανές είναι και οι 
απεικονίσεις ορισμένων διακεκριμένων μαθητών 
και δασκάλων της Φιλαρμονικής. Σημαντικό είναι 
και το βιβλίο των αντιγράφων των διπλωμάτων 
που χορηγούσε το ίδρυμα κατά τη δεκαετία του 
1890, στο οποίο περιέχονται ονόματα ορισμένων 
μουσικών που διέπρεψαν στην τέχνη τους.

Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στις συναυ-
λιακές δραστηριότητες της Φιλαρμονικής, πλην 
εκείνων της μπάντας της. Στην προθήκη αυτή δε-
σπόζει ένα πιάνο με ουρά Bechstein των αρχών 
του 20ού αιώνα και παρουσιάζονται παρτιτούρες 
φωνητικών και ορχηστρικών έργων από το αρχείο 
της Φιλαρμονικής. Φωτογραφικό υλικό και προ-
γράμματα ζωντανεύουν στιγμές της συναυλιακής 
δραστηριότητας της ορχήστρας του ιδρύματος και 
των συνόλων μουσικής δωματίου, ενώ χειρό-
γραφες φωνητικές παρτιτούρες του 1800 (δώρα 
ιδιωτών για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής) επιβε-
βαιώνουν ότι η μουσική είχε βαθιές ρίζες στο νησί 

των Φαιάκων πριν από την ίδρυση της Εταιρείας. 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι και τα ζωγραφικά έργα 
που βρίσκονται στους τοίχους της προθήκης αυ-
τής, μιας και φέρουν τις υπογραφές σημαντικών 
εκπροσώπων την επτανησιακής, και γενικότερα 
της νεοελληνικής, ζωγραφικής.

Η τέταρτη θεματική ενότητα είναι αφιερωμέ-
νη στην μπάντα της Φιλαρμονικής Εταιρείας και 
περιέχει πλούτο μοναδικών εκθεμάτων. Μια μι-
κρή επιλογή από ιστορικές παρτιτούρες, καθώς 
και παλαιά προγράμματα, δίνουν μια εποπτεία του 
ρεπερτορίου της μπάντας από τη δεκαετία του 
1840 μέχρι τις αρχές του 1980. Ξύλινα και χάλκινα 
πνευστά διαφόρων εποχών, συστημάτων και κα-
τασκεαστών προσφέρουν ένα πανόραμα των «ερ-
γαλείων» της μουσικής έκφρασης των μαθητών 
του ιδρύματος. Εκτίθεται επίσης απεικόνιση της 
πρώτης (και απαγορευμένης από την κυβέρνηση 
των Επτανήσων) στολής της μπάντας, καθώς και 
μια στολή των αρχών του 20ού αιώνα με το χαρα-
κτηριστικό κράνος. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η 
σημαία της μπάντας του ιδρύματος, η οποία χρη-
σιμοποιήθηκε σε ιστορικές στιγμές της νεώτερης 
Ελλάδας, όπως στην τελετή λήξης των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 1896.

Η πέμπτη και τελευταία ενότητα του μουσείου 
είναι αφιερωμένη στα πρόσωπα και τους συνθέτες 
που πέρασαν από τη Φιλαρμονική. Κεντρική πα-
ρουσία στην ενότητα αυτή έχει ένα μουσικό κει-
μήλιο κυριολεκτικά εθνικής σημασίας: Πρόκειται 
για το πιάνο του Νικόλαου Μάντζαρου, στο οποίο 
ο συνθέτης μελοποίησε τον «Ύμνο στην Ελευθε-
ρία». Το αρχικό μέρος της μελοποίησης αυτής κα-
θιερώθηκε επίσημα το 1865 ως ο Εθνικός Ύμνος 
της Ελλάδας. Στο ίδιο όργανο, όμως, ο Μάντζαρος 
έδωσε μουσική υπόσταση και σε άλλα ποιήματα 
του Σολωμού, καθώς και μιας πλειάδας άλλων 
Νεοελλήνων ποιητών.

Ο Μάντζαρος, οι μαθητές του και ο κύκλος τους 
παρουσιάζονται μέσα από έργα και ζωγραφικούς 
πίνακες σε όλη την πέμπτη ενότητα του Μουσείου. 
Με τον τρόπο αυτό βρισκόμαστε σε ένα είδος βι-
ωματικής αποτύπωσης της πρωτότυπης μουσικής 
δημιουργίας των Επτανήσων σε όλη τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα, η οποία συνδέεται άμεσα με την 
ίδια τη Φιλαρμονική, αφού όλοι οι παρουσιαζόμε-
νοι μουσουργοί σχετίστηκαν με το ίδρυμα είτε ως 

Εξώφυλλο σύνθεσης του Ζακύνθιου συνθέτη Παύλου 
Καρρέρ, ο οποίος υπήρξε επίτιμο μέλος της «Παλαιάς 
Φιλαρμονικής».
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1. Η πρώτη σελίδα 
της μελοποίησης 
του «Ύμνου εις την 
Ελευθερίαν» από τον 
Νικόλαο Μάντζαρο. 
Όταν εκδόθηκε το 
έργο στο Λονδίνο 
(1873), το πρώτο 
μέρος της συγκεκρι-
μένης μελοποίησης 
είχε ήδη καθιερωθεί 
και επίσημα (1865) 
ως ο Ελληνικός 
Εθνικός Ύμνος.

2. Κράνος της μπά-
ντας της Φιλαρμονι-
κής, το οποίο από το 
1854 αποτελεί ανα-
πόσπαστο παρελκό-
μενο των επίσημων 
εμφανίσεών της.

1. Ελικόφωνο του τέλους του 19ου αιώνα. Ένα από τα πάμπολλα 
όργανα που εκτίθενται στην προθήκη της μπάντας.
2. Εξώφυλλο του βαλς «Ηλέκτρα» του Ναπολέοντος Λαμπε-
λέτ με ιδιόγραφη αφιέρωση στον Κερκυραίο βιομήχανο 
Κωνσταντίνο Ασπιώτη.

1. 2.
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οργανωτές είτε ως δάσκαλοι είτε ως υποστηρικτές 
του. Παράλληλα, οι συνθέτες αυτοί σημάδεψαν 
την εξέλιξη της έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα 
του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού. Οι παρ-
τιτούρες των έργων των παραπάνω μουσουργών 
επιβεβαιώνουν την ευρύτητα των σκοπών της Φι-
λαρμονικής Εταιρείας. Πιανιστική μουσική, οπε-
ρατικά αποσπάσματα, ολοκληρωμένα μελοδρά-
ματα, χορωδιακά, έργα για συμφωνική ορχήστρα 
και πολλά άλλα μάς προσφέρουν με ζωντάνια την 
εικόνα μιας περιόδου με πρωτοφανή για τα ελλη-
νικά δεδομένα μουσική δημιουργικότητα.

Ανάμεσα στα εκθέματα της ενότητας αυτής ξε-
χωρίζουν ιδιαίτερα οι παρτιτούρες του Νικόλαου 
Μάντζαρου, του Σπυρίδωνος Σαμάρα (του «γνω-
στότερου Έλληνα στα τέλη του 19ου αιώνα»), του 
Σπυρίδωνος Ξύνδα (ο οποίος το 1867 συνέθεσε 
τον «Υποψήφιο», την πρώτη όπερα σε ελληνική 
γλώσσα), των αδελφών Αντωνίου και Ιωσήφ Λι-
μπεράλη (αρχιμουσικών της μπάντας της Φιλαρ-
μονικής), του Ζακύνθιου Παύλου Καρρέρ (γνω-
στού εντός και εκτός Ελλάδος για τα μελοδράματά 
του), του Διονύσιου Ροδοθεάτου (πρωτοπόρος 
συνθέτης συμφωνικής μουσικής στην Ελλάδα), 
των αδελφών Ιωσήφ και Σπυρίδωνος Καίσαρη 
(οι οποίοι «έδιναν τον τόνο» στη μουσική ζωή της 
Αθήνας των αρχών του 20ού αιώνα), του Αλέξαν-
δρου Γκρεκ (ο οποίος συνέδεσε τη ζωή του με τον 
ελληνισμό της Αλεξάνδρειας) και η παρτιτούρα της 
ενορχήστρωσης του Νίκου Σκαλκώτα στο έργο 
«Ελληνική Πανήγυρις» του Σπύρου Καίσαρη. 

Μια απροσδόκητη ομάδα εκθεμάτων περιμένει 
τον επισκέπτη στο τέλος της αίθουσας. Πρόκειται 

για μια σειρά από συνθέσεις Επτανήσιων συνθε-
τριών, οι οποίες δείχνουν ότι, παρότι για αιώνες 
ανδροκρατούμενη, η μουσική δεν ξέχασε ποτέ 
ότι είναι γένους θυληκού και ότι οι προστάτιδές 
της ήταν επίσης γυναίκες! Η συνειδητοποίηση 
αυτή μάς επιτρέπει σήμερα να μαθαίνουμε για τη 
συνθετική και μουσική δραστηριότητα της Αδα-
μαντίνης Παλατιανού, της Αμαλίας Γενατά, της 
Τζωρτζίνας Ξύνδα, της Σωσάνας Ναράντζη, της 
Φραγκίσκας Κουράγγιου, της Ελένης Λαμπίρη και 
πολλών άλλων.

Οι δράσεις του μουσείου
Με την ολοκλήρωση της βόλτας στο μουσείο 

της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας φεύγει 
κανείς με τις σκέψεις των αρχικών ιδρυτών της: 
Η μουσική δεν είναι μόνο νότες, αλλά και πολλά 
ακόμη πράγματα, όπως αποτύπωση των ανθρώ-
πινων πράξεων, μέσο ηθικής και πνευματικής 
βελτίωσης, και φορέας ιστορικότητας και νοοτρο-
πιών. Για τους λόγους αυτούς το μουσείο έχει από 
την αρχή αποφύγει να δίνει την εικόνα μιας «απο-
θήκης εκθεμάτων». Η περιήγηση σε αυτό γίνεται 
ζωντανά από εκπαιδευμένο προσωπικό με απλό 
και προσιτό τρόπο (αφού το μουσείο απευθύνεται 
από τους εξειδικευμένους ερευνητές μέχρι τους 
φιλόμουσους επισκέπτες) και οι περιγραφές των 
εκθεμάτων είναι σύντομες, μα κατατοπιστικές, 
ομοίως και το υποστηρικτικό υλικό. 

Στο ίδιο πλαίσιο το μουσείο από το 2010 έχει ξε-
κινήσει σειρά μουσικολογικών εκδόσεων και ήδη 
κυκλοφορούν δύο τόμοι. Σε παρόμοια φιλοσοφία 
κινείται και ο ετήσιος κύκλος των ομιλιών που 
διοργανώνεται στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Φιλαρμονικής, καθώς και οι εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες στον χώρο του μουσείου για μαθητές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Μουσείο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας είναι 
επισκέψιμο από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9.30 
μέχρι τη 13.30 την περίοδο από 1 Απριλίου μέχρι 31 
Οκτωβρίου. 
Κείμενο: Κώστας Καρδάμης, Μουσικολόγος, Επιμελη-
τής Αρχείου και Μουσείου ΦΕΚ, Λέκτορας ΤΜΣ Ιονίου 
Πανεπιστημίου
Φωτογραφίες: Σταμάτης Καταπόδης
Παρουσίαση στο περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, τεύχος 
92, 2013

Η 4η ενότητα του μουσείου. Σε αυτήν παρουσιάζονται 
όργανα, παρτιτούρες, προγράμματα και φωτογραφικό 
υλικό της μπάντας του ιδρύματος, η οποία από το 1841 
έως σήμερα έχει αδιάκοπη παρουσία και δραστηριότητα.
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Να χτίσει πελεκητές εκκλησιές, ψηλά κα-
μπαναριά, τοξωτά γεφύρια. Να χτίσει τα 
πυργόσπιτα, τα αρχοντικά με το παρθενικό 

το στήθος στο αγκωνάρι σκαλισμένο, σημάδι, σύμ-
βολο πλούτου, ευγονίας και αρμονικής ευτυχίας. 

Στην πόρτα τον ξεβγάλει, τον κατευοδώνει, με 
βουρκωμένα μάτια η κυρά του, η Αννιώ, με τις κα-
λύτερες ευχές και λόγια, για το καλό ταξίδι του, το 
πήγαινε και το έλα… 

Νερό μπόλικο, γάργαρο από τον μαστραπά ρί-
χνει στα αχνάρια του, στο δρόμο του να τρέξει… 
«Σαν το νερό να τρέξει το ταξίδι σου κύρη μου, αφέ-
ντη μου, να πας και να γυρίσεις… Σαν το νερό να 
τρέχουν τα καζάντια σου, οι λίρες, τα λεφτά σου…» 

 Και εκεί, στην πόρτα όρθια, την μεταξωτή μεσίνα 
έβγαλε και την κούναγε ώσπου να σκαπετήσει… 

Του συναδέλφου Γιάννη Στ. Βέργου  

Το αλαργινό ταξίδι

Κίνησε μπονόρα ο μαστρογιώργης 
κίνησε, από το μαστοροχώρι τα 
Λαγκάδια, με τα δυο του βασταγού-
ρια, αντάμα με το άλλο μπουλούκι 
για ταξίδι για καζάντι στην Μεσ-
σηνία να πάει να δουλέψει και να 
φέρει. 

Στο σκαπέτισμα, ο αφέντης της, ο νοικοκύρης 
της, ο Γιώργης της, την σκούφια του που φόραγε 
στραβά, την βγάζει της ρίχνει της κυράς του, και 
στα μικρά παιδιά του, αετίσια, αστραφτερή ματιά, 
αγαπημένο βλέμμα, κουνάει την σκούφια του και 
την αποχαιρετάει... Σκαπέτησε… 

Δάκρυα αποχωρισμού κρυφά κυλάνε από τα 
μάτια του, σκουπίζει τα μάγουλά του, για αυτή και 
τα δύο μικρά παιδιά του… 

Σε τρεις ημέρες ποδαρόδρομο, στην Μεσσηνία, 
στον Άρι ξεπεζέψανε, βρήκανε καλή δουλειά να 
φτιάξουνε ένα αρχοντικό μεγάλο σπίτι. Αμέσως, 
στα σβέλτα οργάνωσαν την δουλειά, πέτρες καλές 
να βγάζουν από το νταμάρι, στα βασταγούρια τα 
μαστορόπουλα να τις φορτώνουν, να τις κουβα-
λάνε στον τόπο της δουλειάς και οι μαστόροι και 
οι πελεκάνοι να τις επεξεργάζονται, με τα σύνεργά 
τους, το σφυρί, το καλέμι, το πικούνι, τις πέτρες να 
φέρνουν σε λογαριασμό, να φέρνουν στην σειρά 
τους. 

Με αυτά τα εργαλεία και την εξυπνάδα τους 
έφτιαχναν στις πέτρες την ομορφιά τους, για προ-
κοπή στο χτίσιμο να είναι… 

Και τις καλύτερες τις διάλεγαν για να τις πελε-

Λαγκαδινοί μαστόροι - Χωριό Σέρβου Αρκαδίας.

ΛΑ ΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔ ΣΗ
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κίσουν και να τις χτενίσουν με την χτένα τους οι 
πελεκάνοι, να φτιάξουν τα σκαλιστά, τα στέρεα 
αγκωνάρια, τα τοξωτά παράθυρα, τις σκαλιστές 
καμάρες. 

Να φτιάξουν και στο αγκωνάρι της εμπατής, 
μονό ή διπλό, το παρθενικό το γυναικείο στήθος… 
Σημάδι αρχοντιάς, ευγονίας, χαράς, ευτυχίας, 
πλούτου! 

Και κατά την ώρα που έχτιζαν το στέρεο το 
όμορφο, το παρθενικό το στήθος το αγκωνάρι, οι 
νοικοκυραίοι το ασήμωναν στο χτίσιμο και το μά-
τωναν με του κόκορα το αίμα, αλλά τις πιο πολ-
λές φορές την ώρα αυτή, έσφαζε ο αρχιμάστορας 
με τον σπιτονοικοκύρη επί τόπου το βετούλι να 
το φάνε οι μαστόροι και η εργατιά, να ευχηθούνε 
στους νοικοκυραίους υγεία και καλά στερεώματα 
στο αρχοντικό τους. 

Και σαν προχώρησε λίγο η δουλειά φάνηκε η 
ομορφάδα της τέχνης τους η φουμιά της. 

Πολλοί περνούσαν από εκεί, κάθονταν λίγο από-
μακρα και θαύμαζαν το καλλιτέχνημα των Γορτύ-
νιων, Λαγκαδιανών μαστόρων. Και από την τέχνη 
τους, την καλή τους μαστοριά, το καλλιτέχνημα 
που βλέπανε, που μόνο η μιλιά του έλειπε και που 
χωρίς την μιλιά μιλούσε, έγιναν στην περιοχή πε-
ριζήτητοι, ανοίξανε οι δουλειές τους. 

Εκεί στον Άρι συμφωνήσανε να φτιάξουν τρία 
σπίτια και στην Βαλύρα καλέσανε τον αρχιμάστο-
ρα, επήγε ο αρχιμάστορας συμφώνησε την δου-
λειά, δώσανε τα χέρια, πήρε και λίγο καπάρο, να 
φτιάξουν άλλα πέντε. 

Και η δουλειά χωρίς καθυστέρηση γρήγορα να 
αρχίσει και να τελειώσει πριν πιάσει ο χειμώνας. 
Μόλις τελειώσανε στον Άρι την δουλειά, αμέσως 
επήγανε στην Βαλύρα η κομπανία ούλοι, με όλη 
την σειρά τους. 

Τα μαστορόπουλα με τα βασταγούρια αρχίσανε 
μπονόρα, την αυγή, πριν σκάσει ο ήλιος στα βουνά 
την δουλειά, πέτρες, άμμο, χωρίδι (ασβέστη) για 
τις δουλειές να κουβαλάνε και ώσπου να μαζευ-
τούν τα υλικά, να αρχίζουν τα χτισίματα, οι μαστό-
ροι εβγάλανε τα θεμέλια σε τρία σπίτια… 

Αρχίσανε το χτίσιμο με γλέντια, με χαρές και με 
μαστορικά τραγούδια… 

Οι νοικοκυραίοι ήσαν άρχοντες, φιλότιμοι, 
ψωμί, φαΐ τους δίνανε με μπόλικο για δύναμη το 
λάδι… Από το φαΐ, από την καλοπέραση γυάλισε 

στα μαστορόπουλα το μάγουλό τους και αμέσως 
ψήλωσαν τρεις πόντους… Όλα τους από την καλο-
φαγία, την καλοπέραση, τσάπωσαν, έγιναν σωστοί 
άντρες, λεβέντες… 

Ο αρχιμάστορας με το μέτρο του όλα τα μέτραγε, 
όλα τα υπολόγιζε και τους έλεγε να γίνουνε όλοι 
τους καλοί, να μάθουνε την τέχνη και τους καλύ-
τερους με τις καλύτερες κοπέλες, τις αρχοντο-
πούλες εκεί θα τους παντρέψει… 

 Όλα τα μαστορόπουλα ήσαν έξυπνα και προ-
σπαθούσανε με φιλότιμο, την τέχνη, την ασημότε-
χνη, γρήγορα να την κλέψουν, να γίνουν και αυτοί 
καλοί, άξιοι μαστόροι.. 

Και εκεί στην δουλειά που κελαηδούσε στην πέ-
τρα το σφυρί, το καλέμι, η χτένα, ο αρχιμάστορας, 
οι πελεκάνοι τραγούδαγαν και όλοι μαζί το τρα-
γούδι λέγαν: 

«Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο, δέκα φορές 
είναι αδειανό και μια φορά είναι γεμάτο… Η κυρά 
και τα παιδιά του μάστορα, μέχρι το μεσημέρι θα 
είναι νηστικά-πεινάνε, το απομεσήμερο γεμάτη θα 
είναι η μουρχούτα τους, θα φάνε… Τα ακούτε εσείς 
αρχοντοπούλες κοπελιές και βάλτε για σκοπό σας, 
λεβέντη, μάστορα να βάλετε στο πλευρό σας… Κα-
λότυχη είναι η κοπελιά που μάστορα στην αγκαλιά 
της βάζει, ποτέ της δεν έχει ανέχεια, δεν διψά, ποτέ 
της δεν θα πεινάει…»

Και ενώ όλοι τραγούδαγαν και στην δουλειά όλα 
καλά πήγαιναν, κουνούπι φαίνεται πως τσίμπησε 
τον μαστρογιώργη από το βάλτο της Βαλύρας… 

Θέρμες τον έπιασαν τον μάστορα, τρεις ημέρες 
δούλεψε με θέρμη, την τέταρτη τον έπιασε ο τε-
ταρταίος πυρετός, στην Καλαμάτα στον γιατρό πη-
γαίνει. 

Ο γιατρός τον κοίταξε καλά, ελονοσία του είπε 
έχει… 

Όμως τώρα, όλα τα άλλα, μαζί ξυπνήσανε στην 
αδυνασιά, η πνευμονία και ένας παλιός πλευρί-
της… 

Του δίνει για φάρμακο, σπυριά κινίνο… Ο για-
τρός έδωσε φάρμακα και οδηγίες: 

Φαΐ καλό, ανάπαυση και καθαρό αέρα του λέει, 
για να μη τον γυρίσει σε χτικιό      (φυματίωση) και 
τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα, δεν την γλυ-
τώνει… 

Στο άκουσμα αυτών στεναχωρήθηκε πολύ πε-
ρισσότερο, ο μαστρογιώργης και όλη η κομπανία. 



51

Ήταν καλός μάστορας ο Γιώργης, και βαλλόταν 
στην δουλειά, για να βγάλει από δουλειά τόση, 
όση, το μάτι του βλέπει…. 

Όλοι τον συμβούλεψαν να σηκωθεί να φύγει, να 
μη χειροτερέψει περισσότερο και ό,τι του λέει ο 
γιατρός να κάνει. 

Από τις δουλειές του έβγαλαν το μερδικό του 
που του ανήκει, του δώσανε και λίγο παραπάνω… 
Έτσι κάνανε τότε οι μαστόροι,είχαν λεβεντιά, συ-
μπόνια, φιλότιμο, αλληλεγγύη, όχι με λόγια, αλλά 
με πράξεις!... 

Παίρνει ο μαστρογιώργης με θλίψη το ένα βα-
σταγούρι του, το πιο γερό, στο δρόμο να καβαλι-
κέψει, το άλλο το αφήνει στα μαστορόπουλα για να 
δουλέψει, το φόρτωσε τα μπαγκάζια του και πήρε 
το πισάχναρο και στα Λαγκάδια φτάνει… 

Τον βλέπει η κυρά του η Αννιώ το ηλιοβασίλε-
μα στην αυλόπορτα, αδύνατος, τρεκλίζοντας, να 
μπαίνει… Ήταν αγνώριστος… 

Τρομάζει και φωνή ανεπάντεχη, απελπισμένη 
βγάζει… 

-Πως είσαι έτσι λεβέντη μου, και ποια αρρώστια 
σε τρυγάει;… 

Δεν πρόφτασε η κυρά του να αποτελειώσει την 
κουβέντα της και ο αφέντης της ο μαστρογιώργης 
ζαλίστηκε, από την γιούρτα της πιάνεται να κρατη-
θεί, δεν αντέχει, τραβιέται, πέφτει… Φωνή τρανή 
βγάζει η κυρά Αννιώ… 

Αμέσως μαζευτήκανε οι Λαγκαδινές γειτόνισσες 
τρέχουν να την βοηθήσουν. 

Άντρας κανένας δεν υπήρχε στην γειτονιά, ήσαν 
όλοι τους για μαστοριά…

Με το ζόρι τον αντισηκώνουνε σε καλό στρωσίδι 
τον πηγαίνουνε… 

Αμέσως τρέχουν φωνάζουν τον γιατρό τον 
(Βαχ...) που ήσαν και πολύ φίλοι και ήρθε αμέ-
σως… 

Όπως τον είδε να έχει θολά τα μάτια του και 
ιδρώτας να τρέχει στο κορμί του, κατάλαβε πως 
από την νηστικομάρα και την μεγάλη κούραση της 
στράτας, το ζάχαρο πολύ είχε πέσει και ο εγκέφα-
λος έπεσε σε λήθαργο. 

Του δίνει αμέσως ζαχαρόνερο και από κοντά 
δύο κουταλιές μέλι… 

Ο μαστρογιώργης σε λίγο συνήλθε, τα μάτια του 
ανοίγει και άρχισε όλους να τους γνωρίζει… 

Καλά τον εξέτασε ο γιατρός με την επίκρουση 

και με τα ακουστικά του, όλες τις αρρώστιες βρί-
σκει.... Πηγαίνει φέρνει της γιατριάς τα σύνεργα και 
ένα σορό φαρμάκι, του κάνει ανάμικτη την ένεση, 
πενικιλίνη- στρεπτομυκίνη, του δίνει αμέσως να 
πιει για την ελονοσία και ένα κουκούτσι κινίνο.

 -Περαστικά σου Γιώρη, σε λίγο θα γίνεις περδί-
κι…

-Ευχαριστώ γιατρέ, ευχαριστώ… Όλα τα καλά 
στην φαμελιά σου… 

Οδηγίες έδωσε ο γιατρός στην κυρά Αννιώ, πε-
ριποίηση καλοφαγία να έχει ο μαστρογιώργης, 
τουλάχιστον ένα δύο- αυγά κοντά στο κρέας, στο 
κοτόπουλο, την ημέρα να τρώει για να δυναμώσει, 
για να μη τον γυρίσει σε χτικιό (φυματίωση). 

Τα κουκούτσια, τα φάρμακα τα δίνει στην κυρά 
Αννιώ μαζί με τις οδηγίες του, τις συμβουλές του.

- Τα ακούς Αννιώ περιποιήσου τον νοικοκύρη 
σου για να τον έχεις, καλό φαγητό να του φτιάχνεις, 
τα φάρμακα με την σειρά στην ώρα τους να του τα 
δίνεις με λίγο νερό κοντά από πίσω. 

Ο γιατρός την δεύτερη και την τρίτη ημέρα τον 
επισκέφτηκε του κάνει τις ενέσεις. 

Ο μαστρογιώργης φάνηκε πως πήρε προς το 
καλύτερο και ο γιατρός στην κυρά Αννιώ της λέει:

 - Από δω και πέρα στο χέρι το δικό σου είναι αν 
θα σηκωθεί αργά ή γρήγορα, ανάλογα από το κου-
μαντάρισμα που θα του έχεις… 

Μόλις πέρασε μια βδομάδα η Αννιώ άρχισε την 
γκρίνια… 

-Εγώ όλα στα κάνω και από καλοπέραση καλύτε-
ρη δεν παίρνει και όπως το λέει ο γιατρός θέλουμε 
μια ντουζίνα αυγά για σένα την βδομάδα και έχου-
με μόνο τρεις κότες. Τώρα οι δύο κλοθωλογιόνται, 
η μία μόνο γεννάει και εκείνη μέρα παρά ημέρα… 
Δεν άφησα από δανεικό αυγό, από την γειτονιά 
κανένα… Εμείς οι άλλοι, αυγό να μη δοκιμάσουμε, 
δεν περισσεύει… Και εσύ δεν λες να σηκωθείς, σου 
αρέσει το στρωσίδι… 

Και αγαναχτισμένη σιγομιλάει και λέει: 
-Καλά λέγανε τότε οι γιαγιάδες και εγώ τότε δεν 

τις καταλάβαινα… Τώρα όμως … Ήρθε η ώρα μου... 
«Ο άντρας στην γωνιά, ο διάβολος στην πόρτα».

Και εσύ δεν κάθεσαι μόνο στην γωνιά έπιασες 
καλό στρωσίδι στο παραγώνι και σου καλαρέσει… 

Και εκεί που αυτά έλεγε και αυτά συλλογιόταν, 
της ήρθε μία ιδέα, την συμβουλή του γιατρού κατά 
γράμμα με ακρίβεια να τηρήσει. 
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Να καλοσιτίζει τον νοικοκύρη της και να του 
δώσει τα χάπια που φαίνεται του κάνουν καλό, όλα 
ένα-ένα με τη σειρά, όπως είπε ο γιατρός, γρήγο-
ρα περδίκι να γίνει… Πιάνει και του δίνει τα χάπια 
ένα-ένα με νερό συνέχεια και του τα έδωσε όλα 
μονομιάς για να πεταχτεί με δύναμη επάνω, λεβέ-
ντης σαν και πρώτα…. 

Ο μαστρογιώργης μετά από λίγο πέφτει σε κόμ-
μα… Καλέσανε πάλι το γιατρό, να τον προφτάσει, 
να τον γιάνει… Ρίχνει ο γιατρός ματιά στον άρρω-
στο τον βρίσκει μισοπεθαμένο… Την πίεση του την 
βρίσκει την μία πολύ κοντά στην άλλη… 

Τώρα δεν παίρνει άλλη χάρη… 
-Αννιώ τι έφαγε, τι ήπιε ο μαστρογιώργης που 

μετακύλησε χειρότερα από πρώτα; Μήπως σηκώ-
θηκε δουλειές να κάνει; Εγώ δεν σου είπα ξεκού-
ραση και κουμαντάρισμα καλά να τρώει, τα φάρμα-
κα στην ώρα τους να πίνει;

-Από περιποίηση γιατρέ μου και από αυγά, στην 
γειτονιά δεν αφήσαμε ούτε ένα, από τότε που μας 
έδωσες την διαταγή πολλά αυγά να τρώει… Μήπως 
αυτά τον πειράξανε και τι να κάνω τώρα η δόλια, η 
άμοιρη… Και τα κουκούτσια (χάπια) που μου είπες 
να του τα δίνω με την σειρά, το ένα κοντά στο άλλο 
με την σειρά τους με ένα ποτήρι νερό από πίσω και 
αυτό το έκανα και αυτά τα κουκούτσια όλα τελειώ-
σανε σήμερα… Καλά που ήρθες, άλλα από δαύτα να 
του δώσεις, να του κάνεις και τρεις ενέσεις να πετα-
χτεί επάνω περδίκι… 

Ο γιατρός αναψοκοκκίνισε... Τι να της ειπεί και 
τι να κάνει;

-Ό,τι του έκανες Αννιώ του νοικοκύρη σου του 
έκανες, τον αγάπησες, τον αγαπάς, πολύ τον κου-
μαντάρισες και τον περιποιέσαι… Αλλά είναι πολύ 
καλός άνθρωπος και τον αγαπήσανε πολύ και πολλοί 
άλλοι…

 -Ναι γιατρέ μου ο νοικοκύρης μου, ο Γιώργης 
μου, είναι καλός, φιλότιμος, μερακλής, μπεσαλής, 
λεβέντης, τον εκτιμάνε και τον αγαπάνε όλοι… Και 
μάστορας γιατρέ μου από τους πρώτους… 

-Ναι Αννιώ, για αυτό τον αγαπάει ο Θεός, οι Άγ-
γελοι και σαράντα Άγιοι και θέλουν και αυτοί κοντά 
τους να τον έχουν, να κάνουνε παρέα. Θα τους είναι 
πολύ χρήσιμος και εκεί όταν θα έρθει η ώρα του…
Και εκεί, πρέπει να φτιάξει πελεκητές εκκλησιές, 
ψηλά καμπαναριά, με όμορφες καμάρες… Ετοιμά-
σου τώρα κυρά Αννιώ, όταν θα έρθει η ώρα του, να 
τον ετοιμάσεις για το αλαργινό ταξίδι… 

Οι απόγονοι αυτών των αγνών, τίμιων, ηθικών 
ανθρώπων, των μπεσαλήδων, των άριστων μα-
στόρων, των χτιστάδων, που με μεράκι δούλευαν 
και άφησαν ξοπίσω τους θαυμαστά κομψοτεχνή-
ματα, καλλιτεχνήματα, ιστορικά μνημεία, σε όλο 
τον κόσμο, επάξια με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη 
τίμησαν και τους έστησαν σε περίοπτη θέση στα 
Λαγκάδια, το περίλαμπρο μνημείο του χτίστη, ως 
δείγμα ευγνωμοσύνης και για να γίνεται εκεί κα-
θημερινό μνημόσυνο στην μνήμη τους. 

Τα σπίτια στα Λαγκάδια 
Αρκαδίας έχουν ίδια 
αρχιτεκτονική και είναι 
χωμένα μέσα στη γη. 
Οι μαστόροι παρά τη 
δυσκολία του εδάφους 
έχτισαν τα σπίτια τους με 
ομοιομορφία.
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Του συναδέλφου Δημήτρη Κωσταρά

Αμμόλουτρα στη Χιλιαδού
Μια παλιά συνήθεια

Πάνε χρόνια από τότε που το καλο-
καιρινό καραβάνι περνώντας μέσα 
από το χωριό, κατευθυνόταν προς 
την παραλία της Χιλιαδούς για τα 
καλοκαιρινά μπάνια σε συνδυασμό 
με αμμοθεραπεία. 

Ήμουν παιδί ακόμα και θυμάμαι το καραβάνι 
να διασχίζει το χωριό που, περνώντας πίσω 
από τον Κόκκινο, έφτανε στον τελικό του 

προορισμό, στις εκβολές της σούδας εκεί που σή-
μερα είναι το γεφυράκι και το εικόνισμα των Αγί-
ων Αναργύρων. 
Ένα καραβάνι από άλογα και μουλάρια φορτωμέ-
να με κάθε λογής οικοσκευή, κουβέρτες, ρούχα, 
καθίσματα, κατσαρολικά, πιάτα, κάποια εργαλεία 

και οτιδήποτε άλλο απαραίτητο για πολυήμερη δι-
αμονή μακριά από το σπίτι. Οι άνθρωποι ακολου-
θούσαν πεζή και μόνο αν υπήρχε λίγος χώρος ή η 
πολυτέλεια δεύτερου ζώου, ανέβαιναν τίποτε γυ-
ναικόπαιδα. Βλέπετε τότε δεν υπήρχε η άνεση της 
γρήγορης μετακίνησης από τόπο σε τόπο και ανα-
γκαστικά, όσοι ήθελαν να κάνουν μπάνια, έπρεπε 
να ξενιτευτούν κατά κάποιο τρόπο για λίγο. 
Μια μορφή διακοπών, αλλαγής περιβάλλοντος 
αλλά και φροντίδας του εαυτού τους. Γιατί τα μπά-
νια τα συνδύαζαν και με αμμοθεραπεία, κάτι που 
συνήθως το συνιστούσαν και οι γιατροί. Αρθριτικά, 
ρευματισμοί και άλλες παθήσεις καταπολεμού-
νταν κάπως έτσι. Και γιατί στις εκβολές της σού-
δας; Γιατί εκεί υπήρχε τρεχούμενο νερό καθαρό 
και κατάλληλο για κάθε χρήση (πόση, μαγείρεμα, 
πλύσιμο κ.λπ.). 
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Αυτό γινόταν τον Ιούλιο μετά το τέλος των καλο-
καιρινών εργασιών στα χωράφια και πριν από τα 
αυγουστιάτικα μελτέμια. Έτσι, λοιπόν, ξεκινούσαν 
από τα χωριά τους (Κάμπο, Φιλοθέη, Ποτιδάνεια, 
Δροσάτο, Κλήμα κ.λπ. του Νομού Φωκίδας) και 
έρχονταν στη θάλασσα για δέκα, δεκαπέντε, είκοσι 
ημέρες, ανάλογα με την ευχέρεια ή τις ανάγκες του 
ο καθένας. Αυτό βέβαια σε μας τα παιδιά φαινόταν 
παράξενο, γιατί είχαμε μάθει, με τη θάλασσα μέσα 
στα πόδια μας, να βουτάμε όποια ώρα θέλαμε.

Όταν έφταναν στον προορισμό τους, επέλεγε 
ο καθένας τη θέση του και άρχιζε το στήσιμο της 
καλύβας. Κατασκευή ελαφριά με σκελετό από κα-
λάμια και άλλα ξύλα που μπήγονταν στην άμμο και 
που πάνω του δένονταν σταυρωτά και χιαστί άλλα 
καλάμια. 

Στον σκελετό αυτόν έπλεκαν τρυφερά βλαστάρια 
από καλάμι ή φύλλα από ψαθί ή οτιδήποτε άλλο 
μπορούσε να χρησιμεύσει για την κατασκευή των 
τοίχων και της στέγης. Τελευταία κατασκευαζόταν 
η πόρτα ή, στην ανάγκη, κρεμιόταν μια κουρελού 
που έκλεινε την είσοδο. 

Τέλος, έπαιρνε ο καθένας τη θέση του μέσα στην 
καλύβα, έστρωνε τα ρούχα του κάτω ή, αν διατί-
θεταν, σε κάποιο ράντζο ή κάποια προχειροκατα-
σκευή που χρησίμευε για κρεβάτι, τακτοποιούνταν 
σε μια γωνιά τα επιπλέον αντικείμενα και οι διακο-
πές άρχιζαν.

Πρώτο μέλημά τους ήταν να ανοίξουν στην 
άμμο τόσους λάκκους, όσα και τα άτομα που θα 
υποβάλλονταν σε αμμοθεραπεία. Αν δεν υπήρχε 
επαρκής χώρος, χρησιμοποιούσαν τον ίδιο λάκ-
κο δύο ή και περισσότερα άτομα. Οι λάκκοι αυτοί 
ήταν τόσοι που να χωρούν έναν άνθρωπο ξαπλω-
τό ενώ η άμμος που αφαιρούταν να είναι αρκετή 
ώστε να σκεπάσει αυτόν που ξάπλωνε μέσα. Και 
μετά μπάνιο. Ο χρόνος απεριόριστος, ο καιρός κα-
λός, η θάλασσα έξω από την πόρτα τους. 

Βουτιά, λοιπόν, στα χλιαρά νερά, κολύμπι, παι-
χνίδι, τσαλαβουτήματα και ύστερα ξάπλα στον 
λάκκο και σκέπασμα με την άμμο, που ζεσταμένη 
από τον ήλιο δημιουργούσε ένα θερμό, ιαματικό 
υπόστρωμα και σκέπασμα. 

Ήταν μια μέθοδος φυσιοθεραπείας απλή και όσο 
το δυνατόν πιο ανέξοδη. Ζωή ανέμελη, οι φρο-
ντίδες λίγες, ο χρόνος άπλετος, προσφερόταν για 
βόλτες, χάζι, ψάρεμα, κουβέντα. 

Και το βράδυ, παρέες, παρέες γύρω από τη 
φωτιά, έψηναν το φαγητό τους (κρέατα, ψάρια ή 
οτιδήποτε άλλο), συζητούσαν, γελούσαν, τραγου-
δούσαν, μέχρι να ‘ρθει η γλυκιά ώρα του ύπνου. 
Ωραία ζωή!

Ακόμα και τα υποζύγια, απελευθερωμένα από 
τον καθημερινό κάματο, έβοσκαν αμέριμνα στο 
βάλτο, περιμένοντας την ώρα που θα φορτώνο-
νταν πάλι με οικοσκευή και ανθρώπους για το τα-
ξίδι του γυρισμού.

Και τα παιδιά; Α, ξεχάσαμε τα παιδιά. Αυτά πια 
ζούσαν στον παράδεισο. Όλη μέρα παιχνίδι, ψάρε-
μα, κολύμπι, βόλτες, σκανταλιές. Έκαναν καινούρ-
γιους φίλους, οι γνωριμίες του καλοκαιριού βλέ-
πετε, που, καμιά φορά, κρατούσαν και τον χειμώνα 
ή, μερικές, για πάντα. Όμορφα χρόνια, ξένοιαστα 
που έφυγαν και πάνε. 

Όμως ο καιρός περνούσε γρήγορα, όπως κάθε 
τι καλό και ερχόταν η ώρα της επιστροφής στο 
σπίτι και τις καθημερινές ασχολίες. Αντίο θάλασσα, 
αντίο παραλία, αντίο φτωχοκάλυβό μου, που τόσο 
σε αγάπησα, αντίο ξενοιασιά. 

Πίσω πάλι. Μια-μια οι παρέες ή και όλοι μαζί, 
μάζευαν τα πράγματά τους γκρέμιζαν τα πρόχειρα 
σπίτια τους, για να πάρουν κάποια χρήσιμα υλικά, 
τα φόρτωναν στο υποζύγιο και άντε πάμε. 
•Και	του	χρόνου	να	‘μαστε	καλά.	
•Αμήν	ο	Θεός	να	δώσει.	
•Καλό	χειμώνα.	
•Στο	καλό.

Το καραβάνι περνούσε πάλι μέσα από το χωριό, 
σε αντίθετη αυτή τη φορά πορεία, και χανόταν 
πίσω από το βουνό. Και τα σπιτάκια; Αυτά, όσα δεν 
κατεδαφίζονταν, έμεναν εκεί έρημα στο έλεος του 
βοριά, να τα ξεφτίζει λίγο-λίγο, σφυρίζοντας μα-
νιασμένα μέσα από τα ανοίγματά τους. 

Όμορφα χρόνια, ξένοιαστα που δεν ξαναγυρνά-
νε. Σήμερα, με την εξέλιξη στις μετακινήσεις και 
την ευχέρεια σε πιο ποιοτικές διακοπές, τα καλυ-
βάκια στην άμμο εξαφανίστηκαν. Τα πήρε ο χρό-
νος και τα ‘ριξε στο μεγάλο του χωνευτήρι. 

Άλλωστε, ποιος θα τολμούσε να μείνει σε μια 
τέτοια προχειροκατασκευή, μακριά από την ασφά-
λεια του σπιτιού του; Αυτό το τελευταίο θα πρέπει 
μάλλον να μας προβληματίσει.

Όμως έμεινε κάτι. Κάτι που να μας θυμίζει το 
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πέρασμα εκείνων των εκδρομέων, εκείνης της 
εποχής. 

Ένα μικρό εικόνισμα στη μνήμη των Αγίων 
Αναργύρων που έστησε η ευλάβεια αυτών των 
ανθρώπων, σαν φόρο ευγνωμοσύνης στους δύο 
Αγίους που έδιναν απλόχερα και χωρίς ανταμοι-
βή το αγαθό της ίασης που με θεία χάρη τους είχε 
δοθεί. 

Το ταπεινό εικόνισμα αργότερα ανακαινίστηκε 
με έξοδα ευλαβών συγχωριανών μας και έγινε πιο 
μεγάλο. Στέκει εκεί πλάι στο τρεχούμενο νερό της 
σούδας, που πάνω της, ο Ναυτίλος έστησε και συ-
ντηρεί ένα πανέμορφο γεφυράκι, για να εξυπηρε-
τείται όποιος θέλει να περάσει απέναντι. Κάθε χρό-
νο την πρώτη Ιουλίου, ο εφημέριος του χωριού, 
τελεί στο εικόνισμα λειτουργία, παρουσία των χω-
ριανών. Ας είναι καλά εκείνοι που είχαν την ιδέα 
και έκαναν τον κόπο να το στήσουν.

Πρόσφατα, σε μια προσπάθεια ανάπλασης και 
εξωραϊσμού του χώρου και μέσα από ένα γενικό-

τερο πρόγραμμα δενδροφύτευσης στις παραλίες 
γύρω από το χωριό, οι δύο σύλλογοι του χωριού, 
η «Ένωση Μοναστηρακίων» και ο «Περιβαλλοντι-
κός Σύλλογος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», φύτεψαν γύρω από 
το εικόνισμα αρμυρίκια και πεύκα θαλάσσης, που, 
μεγαλώνοντας, θα χαρίσουν, πέρα από την ευερ-
γετική σκιά τους, μια άλλη όψη στο τοπίο. 

Φροντίδα και μέλημά μας θα πρέπει να είναι, 
πέρα από τη συντήρηση του γεφυριού, που σήμε-
ρα έχει αναλάβει προσωπικά ο αντιπρόεδρος του 
Ναυτίλου, Γιάννης Λάιος, η περιποίηση των νέων 
φυτών, ώστε σε λίγα χρόνια να στεκόμαστε με ικα-
νοποίηση και περηφάνεια στη σκιά τους. 

Μια στάση, έστω για λίγο, που να θυμίζει σε 
όσους τις ζήσαμε, τις ξένοιαστες και ωφέλιμες 
εκείνες διακοπές κάποιων συνανθρώπων μας, μια 
διέξοδος στην καθημερινότητά τους και μια φρο-
ντίδα της υγείας τους. 

Ας μην τα ξεχνάμε.
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Του συναδέλφου Παναγιώτη Σταθόπουλου - Δράμα

Να μάθεις καμιά κλιδέρα 
γράμματα

Την ιστοριούλα - παραμύθι, μας 
την διηγούνταν οι μεγαλύτεροι 
όταν στο χωριό μου τα κρύα βρά-
δια του χειμώνα ζεστογωνιάζαμε 
(στο παραγώνι κοντά στο τζάκι) 
νωρίς. Κάτι έπρεπε να λέμε για να 
μην γκρινιάζουμε από το στόμα και 
από την κοιλιά πού γουργούριζε 
από την πείνα. Δύσκολοι καιροί. 
Αργότερα την βρήκα σε ένα φύλλο 
τοπικής εφημερίδας και αναπόλη-
σα εκείνα τα βράδια. Τα χωριά που 
αναφέρονται είναι τυχαία και δεν 
έχουν σχέση με την ιστορία μας. 

Από το Περδικονέρι [Κατσουλιά], όπου έμε-
νε με την οικογένειά του ο Δήμος πήγαινε 
στο γυμνάσιο στα Τρόπαια. Οι γονείς του 

πολύτεκνοι και φτωχοί δεν είχαν την οικονομική 
άνεση να του νοικιάσουν δωμάτιο και αναγκαστικά 
πήγαινε σε καθημερινή βάση και γυρνούσε με τα 
πόδια στο χωριό του. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο ο 
πατέρας του, τού είπε:

«Άκου, Δήμο μου, να πάς στο μεγάλο σχολείο 
στη πρωτεύουσα να γίνεις μεγάλος.»

Ό Δήμος έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη Νομι-
κή Αθηνών. Πέρασε ο πρώτος χρόνος, όλα πήγαν 
κατ’ ευχή με τα μαθήματα και ο Δήμος γύρισε στο 
χωριό του. Οι ερωτήσεις έπεφταν βροχή.

«Για πες μου, Δήμο μου, είναι μεγάλο το σχολείο 
που πας;» «Είναι πολύ μεγάλο μάνα.» «Και το σπίτι 
παιδάκι μου που μένεις είναι καλό; Eχει νερό ή το 
κουβαλάς από μακριά; Αποχωρητήριο έχει; Ή πας 
πίσω από καμιά μάντρα;»

«Έχει μάνα και νερό και αποχωρητήριο. Μένω 
με άλλα δύο παιδιά και μοιραζόμαστε τα έξοδα.»

Η καταγωγή της μάνας του ήταν από το Μπού-
λιαρι, και ο αδερφός της ήταν παπάς στο χωριό 
του. Όπως γνωρίζουμε πριν από αρκετά χρόνια οι 

κεφαλές του χωριού ήταν ο παπάς, ο δάσκαλος, 
ο αστυνόμος και ο πρόεδρος. Από όλους τους 
άλλους στα χωριά ήταν οι πιο γραμματιζούμενοι 
και του κακοφαινόταν όταν πήγαινε στο χωριό κά-
ποιος που ήξερε περισσότερα από αυτούς.

Ένα Σαββατόβραδο ο πατέρας του Δήμου του 
είπε να πάνε να δουν το θείο του τον παπά. Ο Δή-
μος δέχτηκε με πολύ χαρά. Άλλωστε είχε τελειώ-
σει το πρώτο έτος του πανεπιστημίου και ήταν 
πολύ χαρούμενος γιατί πίστευε ότι ο θείος του ο 
παπάς θα ήταν περήφανος γι’ αυτόν. Ο πατέρας 
του Δήμου αμφέβαλε και ο σκοπός που ήθελε να 
πάει στον κουνιάδο του τον παπά ήταν να κρίνει 
και αυτός που ήταν γραμματιζούμενος, της τετάρ-
της δημοτικού παρακαλώ, αν ο Δήμος έμαθε τίπο-
τα παραπάνω. Αφού έφαγαν ο παπάς ρώτησε με 
σοβαρό ύφος τον Δήμο: 

«Δεν μου λες, ανιψιέ, πώς λένε την κατσούλα;» 
«Γάτα, γαλή, κατσούλα, κατσίκα», απαντάει με 
απορία. «Λάθος», του απαντά ο παπάς. «Την λένε 
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κλαύτρα γιατί συνέχεια νιαουρίζει.»
«Αυτό που καθόμαστε πώς το λένε;» Τον ξανα-

ρωτάει ο παπάς. «Καθέκλα, καρέκλα, σκαμνί», του 
απαντά ο Δήμος. «Λάθος», του λέει ο παπάς. «Το 
λένε κωλακούμπι.»

«Τη φωτιά, παιδί μου, πώς τη λένε;» «Πυρ, φω-
τιά, φουφού», του απαντά ο Δήμος νευριασμένος. 
«Λάθος», ξαναλέει ο παπάς. «Τη λένε χαρά, γιατί 
όταν ζεσταινόμαστε είμαστε χαρούμενοι.»

«Αυτό που είμαστε μέσα πώς το λένε;» «Οικία, 
σπίτι, γρέκι, κονάκι», του απαντά πάλι ο Δήμος υπο-
μονετικά. «Όχι λάθος», του απαντά και πάλι ο παπάς 
«το λένε ανάπαυση γιατί εδώ ξεκουραζόμαστε.»

«Και το νερό, πώς το λένε το νερό;» Τον ξαναρωτά 
ο παπάς. «Ύδωρ, νερό, άκουα στην Ιταλία», του απα-
ντά ο Δήμος αγανακτισμένος. «Και εδώ κάνεις λά-
θος. Το λένε φθήνια», του απαντά ο παπάς. «Βέβαια 
στις μέρες μας δεν είναι ούτε φθηνό ούτε άφθονο.»

Ξημέρωνε Κυριακή και ο παπάς έφυγε για την 
εκκλησία. Ο Δήμος ξεκίνησε για την εκκλησία, 
στη μέση της λειτουργίας βγαίνοντας από το σπίτι 
του θείου του, του παπά, βλέπει δύο πιτσιρικάδες 
να έχουν πιάσει τη γάτα του, να την βρέχουν με 
πετρέλαιο, να βάνουν φωτιά και να την αφήνουν. 
Εκείνη η καημένη τρέχει και μπαίνει στο σπίτι. Ο 
Δήμος φθάνει τρέχοντας στην εκκλησία και φω-
νάζει στον παπά.

Παππούλη εεε παππούλη - Τι θες ανιψιέ; Του 

απαντά ο παπάς.
-Η κλαύτρα πήρε την χαρά στην πλάτη της και 

πήγε στην ανάπαυση. Αν δεν προλάβει η φθήνια δεν 
θα μείνουν ούτε ανάπαυση ούτε κωλακούμπια.

Ακούγοντας ο παπάς αγρίεψε γιατί είχε ξεχάσει 
αυτά που είχε πει. 

-Ανιψιέ εγώ νόμισα ότι έμαθες «μια κλιδέρα» 
γράμματα παραπάνου, αλλά εσύ ξέχασες και αυτά 
που ήξερες.

-Καλά μπάρμπα ό,τι πεις, απάντησε ο Δήμος και 
κάθισε να παρακολουθήσει τη λειτουργία.

Δεν πέρασε πολύ ώρα όταν άνοιξε η πόρτα και 
μπήκε ένας γείτονας φωνάζοντας.

-Παππούλη το σπίτι σου έπιασε φωτιά. -Τι λες ευ-
λογημένε πώς έπιασε ρώτησε σύντρομος ο παπάς 
τρέχοντας προς την πόρτα.

Από την γάτα που τις έβαλαν φωτιά δύο γειτονό-
πουλα.

Μπροστά ο παπάς, πίσω ο Δήμος και όλοι όσοι 
ήταν στην εκκλησία.

-Εγώ στο είπα μπάρμπα αλλά εσύ είπες ότι ξέχα-
σα και εκείνα που ήξερα.

-Εσύ μου είπες ότι η κλάφτρα και όχι η γάτα ανι-
ψιέ και όλες τις άλλες κουταμάρες.

-Οι κουταμάρες είναι δικές σου μπάρμπα, μου 
έλεγες λάθος ανιψιέ και πέταγες και μια κουταμάρα. 
Είδες, λοιπόν, μπάρμπα ότι τα λάθη πληρώνονται; 
Και είσαι και παπάς τρομάρα σου! 
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Η Χωριστή ανήκει στην Δήμο Δράμας και 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης. Η Χωριστή βρίσκεται ΝΑ της Δρά-

μας σε απόσταση 6 χιλ. από το κέντρο της, στον 
οδικό άξονα Δράμας-Καβάλας, στο βάθος ενός μι-
κρού φαραγγιού που το δημιούργησε ο Ξηροχεί-
μαρρος που διευθετούσε με την κοίτη το, επιφα-
νειακά βρόχινα νερά, στις δύο όχθες του οποίου 

Του συναδέλφου Δημήτρη Ζαχόπουλου - Δράμα

Χωριστή Δράμας
Μαρτυρική κωμόπολη

Ιστορικά στοιχεία-Ονομασία
Επιγραφές και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, τεκμηριώνουν την ύπαρξή της ως ‘’Δήμου’’ σε εποχή προγενέστερη της 
Ρωμαϊκής.  
Σώζεται επιγραφή που συνδέει ανάγλυφο  «Θρακικό Ιππέα» στον περίβολο του ναού των «Εισοδίων της Θεοτόκου» 
όπου εικάζεται ότι η Χωριστή έφερε το όνομα «ΟΧΡΑ». Σε κωδικό της -Μονής Εικοσιφοινίσσης- του 12ου αιώνα 
αναφέρεται πλέον με προσωνυμία «ΧΩΡΙΣΤΗ» που έχει σχέση με τον χείμαρρο που -χώριζε- σε δύο άνισα μέρη και 
συμφωνεί με την από παράδοση προσωνυμία «ΧΩΡΙΣΤΙΑΝΗ». 
Με το όνομα αυτό παραμένει έως το 1383, έτος που την κατέλαβαν οι Τούρκοι και την μετονόμασαν «Τσαταλέζα» από 
το πρόθεμα «σατάλι» που σημαίνει δίχαλο. Με το όνομα αυτό παραμέ- νει ουσιαστικά μέχρι το 1927, οπότε 
με το Διάταγμα της 1-4-1927 (ΦΕΚ 761927 ΤΑ) μετονομάζεται πλέον οριστικά 
με το Βυζαντινό όνομα «ΧΩΡΙΣΤΗ».

Κάτοικοι
Νομός Δράμας  45.828 
το 2011 – Χωριστή 
2.725 το 2011 
έτος απογρα-
φής

είναι κτισμένη προφανώς για λόγους ασφαλείας 
και υδροδότησης των πρώτων κατοίκων. Επί των 
ρωμαϊκών χρόνων δέχθηκε Ρωμαίους εποίκους 
και εξαρτιόταν από τους Φιλίππους. 

Κατά την διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου, 
αποτέλεσε σημαντικό κέντρο των Ελλήνων στον-
καζά της Δράμας- με πλούσια οικονομική, πολι-
τιστική, πνευματική και εθνική δραστηριότητα, 
(καζάς ήταν δευτέρου επιπέδου επαρχία). Αρκετά 
γεγονότα εκείνης της εποχής είναι καταγεγραμ-

Το κτήριο του μουσικοχορευτικού 
Συλλόγου Χωριστής.
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μένα στον λεγόμενο «κώδικα της Τσαταλέζας» 
(1842-1915).

Η Χωριστή περιήλθε επίσημα στο ελληνικό κρά-
τος μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων. 

Από το 1915 εγκαθίστανται Έλληνες πρόσφυγες 
από το Ορτάκιοϊ της Β. Θράκης. Μετά την Μικρα-
σιατική καταστροφή, η Χωριστή δέχτηκε πρόσφυ-
γες κυρίως από την Αν. Θράκη και τον -Πόντο- 
όπου εγκαθίστανται σε νέους οικισμούς, στο νότιο 
τμήμα της αποκαλούμενης από τους ντόπιους 
«Θρακιώτικα και Λαζαίικα». Ήδη από το 1927, η 
Χωριστή ήταν ένα από τα κυριότερα καπνεργατικά 
κέντρα, καθώς σε αυτόν τον τομέα απασχολούνται 

193 κάτοικοι του οικισμού. 
Τον Σεπτέμβριο του 1941 οι Βουλγαρικές δυνά-

μεις κατοχής, προέβησαν σε ομαδικές εκτελέσεις 
ως αντίποινα για την «εξέγερση της Δράμας», στην 
οποία η Χωριστή είχε κεντρικό ρόλο.

Υπολογίζεται πως κατά τα τέλη της δεκαετίας 
του 1950 περίπου 400 κάτοικοι της Χωριστής με-
τανάστευσαν μαζικά στην Δ. Γερμανία ως επακό-
λουθο των αντίξοων συνθηκών που είχαν διαμορ-

φωθεί εξ αιτίας της Κατοχής.
Από την Χωριστή κατάγονταν ο Μακεδονομάχος 

«Γεώργιος Δόδου και ο Θεοχάρης Τσερπισταλής», 
ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 17 ετών κατά την 
«εξέγερση της σφαγής της Δράμας» και θεωρείται 
ως ο πρώτος νεκρός αντάρτης κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής στην περιοχή της Βουλγαροκρατού-
μενης ζώνης. 

Συνολικά κατά τις τρεις Βουλγαρικές Κατοχές, 
θυσιάστηκαν οκτακόσιοι Χωριστιανοί. Για τον λόγο 
αυτόν με το Προεδρικό Διάταγμα 140/5-8-2005 η 
Χωριστή ανακηρύχθηκε, «Μαρτυρική κωμόπολη». 

Κτίρια - Αξιοθέατα
Ο Ναός των «Εισοδίων της Θεοτόκου» που οι-

κοδομήθηκε το 1906 με μέριμνα του Μητροπολί-
του Δράμας-Χρυσοστόμου, είναι κατασκευασμέ-
νος με τρίκλινη Βασιλική σε σχέδιο Αυστριακού 
αρχιτέκτονα, ενώ το τέμπλο είναι έργο της περι-
όδου 1842 -1844. Η παλαιότερη εικόνα ανάγεται 
στον 18ο αιώνα, ενώ στις υπόλοιπες εικόνες συ-
μπεριλαμβάνονται και έργα του Έλληνα ζωγράφου 

Χωριστή Δράμας.
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«Κωνσταντίνου Παρθένη».
Στα σημαντικά κτήρια συμπεριλαμβάνονται, το 

Αναγνωστήριο, το Δημοτικό σχολείο που κτίστηκε 
την ίδια εποχή με τον ναό.
Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Μουσικοδραματικός Σύλλογος «Η Αναγεννηθεί-
σα Μακεδονία». Ίδρυση από το 1906, συμπλήρωσε 
το 2018 εκατόν δώδεκα χρόνια δράσης. Η Χωρι-
στή έχει σημαντική πολιτιστική παράδοση που οι 
ρίζες της χάνονται στα βάθη των αιώνων.

•	 Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο 
Ελεήμων».

•	 Σύλλογος Φαρασιωτών Καππαδοκίας με 
την επωνυμία «Άγιος Βασίλειος».

•	 Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Ορφέας». 
•	 Το πανθομολογούμενο καυστικό-σατυρι-

κό-αιχμηρό ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 
που κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα ευ-
φραίνει καρδίας.

Οικονομικές δραστηριότητες
Μονάδες χοιροτροφίας που καλύπτουν το 10% 

της εγχώριας παραγωγής.
•	 Μονάδες Βοοειδών - Αιγοπροβάτων.
•	 Οινοποιία - Μελισσοκομία. 

Ιερός Ναός Χωριστής.

Πάρκο Μνημείο Ηρώων στη Χωριστή Δράμας. 30-9-
1941 Σφαγές Ελλήνων από τα Βουλγαρικά στρατεύματα.
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Η ονομασία της
Τσαμουριάς

Τσαμουρ(γ)ιά ή Τζαμουριά (η) (Αραβαντ.) 
(Ψαλλίδας) ή Τσιαμουρία (η) (Αραβαντινός): 

«Οι δε κατοικούντες εις Παραμυθίαν και 
Δέλβινον, λέγονται γενικώς Τζάμηδες και ο τόπος 
Τζαμουριά… Δυτικά Ουλίτζικας είναι το βουνό της 
Τζαμουριάς, το οποίο αρχίζει από το Μαργαρίτη 
και εκτείνεται έως το Σούλι και Ζάλογγο και Σα-
μαντά…»1.

«Η γνώμη ότι το όνομα Τσαμουρία μετεδόθη εκ 
του Θυάμιος ποταμού, υπάρχει πιθανοτάτη»2.

Τσιαμοχώρια: ενιαία ονομασία χωριών περιο-
χής Λάμμαρης. Παλαιότερα τα κατείχαν οι Μαρ-
γαριτιώτες. Στις μέρες μας υπάγονται στον νομό 
Πρεβέζης. Ο Αραβαντινός καταγράφει 17 (δέκα 
επτά), τα εξής: Λυγιά, Λούτζα, Κουκουλιό, Κού-
τσουρο ή Σκέμπος, Φτύνα ή Φτίνα, Κορύτιανη, 
Κράβαρη, Ζαροβίνα, Μπουτάρι, Τσερκούβιανα ή 
Τζερκούβιανα, Σεντεκλιά, Μεγαδένδρον, Δουβια-
νά, Άνω και Κάτω Βλάντου, Άνω και Κάτω Κοτσα-
νόπουλο, Μουζάκα, Τωκόλια3. 

Αντίθετα, ο Ι. Λαμπρίδης αναφέρει ως Τσιαμο-
χώρια μονάχα 7 (επτά) χωριά, τα παρακάτω: Τσι-
κουράτη, Περιχάτη, Κορίτιανη, Νιαγκάταις, Ζαρα-
βίνα, Μπουτάρη και Κουκουλιού4. Διευκρινίζω ότι 
στην καταγραφή των παραπάνω χωριών, τηρή-
θηκε ο τύπος και η ορθογραφία των παραπάνω 
ερευνητών. 

Τσ(ι)αμουρ(γ)ιά: παλιότερη ονομασία της εύ-
φορης παραλιακής ζώνης του νομού Θεσπρωτίας. 
Ένα μικρό τμήμα της στο βόρειο άκρο ανήκει σή-
μερα στην Αλβανία. Άλλο ένα τμήμα της στο νότιο 
άκρο, υπάγεται στον νομό Πρεβέζης και άλλο ένα 
στα ανατολικά όρια του νομού Θεσπρωτίας, υπά-
γεται διοικητικά στην επαρχία Δωδώνης του νο-
μού Ιωαννίνων.

Η ονομασία Τσαμουριά εμφανίζεται στο ιστορικό 
προσκήνιο επί τουρκοκρατίας, μετά το 1600 μ.Χ. 
Για το απώτερο ιστορικό παρελθόν δεν υπάρχουν 
γραπτές μαρτυρίες. Πιθανόν να μη διασώθηκαν, 
όπως δε διασώθηκαν και για τα υπόλοιπα γεω-
γραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου, η ιστορία των 
οποίων εξακολουθεί να παραμένει σκοτεινή κατά 
ένα μεγάλο μέρος. Ο φίλος αναγνώστης πρέπει 
να γνωρίζει ότι στην περιοχή αυτή κατά την αρ-
χαιότητα, οι Ηλείοι από την Πελοπόννησο είχαν 
ιδρύσει πολλές αποικίες (Βουχαίτιον, Πανδοσία, 
Ελατρία, Βατίες, Εφύρα κ.ά.), τις οποίες λίγους αι-
ώνες αργότερα διαδέχτηκαν οι ρωμαϊκές αποικίες 
(Βουθρωτό, Γιτάνη ή Τιτάνη κ.ά.).

Σύμφωνα με τα oμηρικά έπη, στη Θεσπρωτία 
υπήρχε το φημισμένο νεκρομαντείο και από την 
Αχερουσία λίμνη της, ο ψυχοπομπός Ερμής οδη-
γούσε τις ψυχές των νεκρών στον Άδη. Προσέτι, 
στη Θεσπρωτία ανήκε αρχικά το μαντείο Δωδώνης 
και το ιερό βουνό Τόμαρος ή Τμάρος, που το φυ-
λούσαν οι Τόμουροι, ιερείς του Διός στη Δωδώνη. 

Οι ξένοι κατακτητές (Ρωμαίοι, Φράγκοι, Σλάβοι, 
Αρβανίτες, Τούρκοι) που διάβηκαν κατά καιρούς 
από τη Θεσπρωτία, αντί να αλλάξουν τον ελληνι-
κό χαρακτήρα των κατοίκων, αφομοιώθηκαν απ’ 
αυτούς. Όλοι τους έζησαν στο θεσπρωτικό χώρο 
ως αγρότες και κτηνοτρόφοι. Μετά το πέρασμά 
τους άφησαν πίσω τους τα διάφορα τοπωνύμια, τα 
οποία έστω και κακοποιημένα ή μεταγλωττισμέ-
να, άντεξαν και αντέχουν στο διάβα του χρόνου, 
επειδή στα περισσότερα απ’ αυτά μνημονεύονται 
αρχαία ιερά και καθετί το θεϊκό εμπνέει δέος και 
σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Από εθνική άποψη, το θέμα της ονομασίας της 
Τσαμουριάς είναι πολύ λεπτό. Δεν είμαι ούτε ει-

Του συναδέλφου Βασιλείου Δ. Μήτση

1 Ψαλλίδας Αθαν.: Γεωγραφία Ηπείρου και Αλβανίας, σελ. 50, 55.
2 Π. Αραβαντινού: Χρονογραφία Ηπείρου, τόμ. Β΄, σελ. 169.

3 Π. Αραβαντινού, ό.π., σελ. 326-327.
4 Λαμπρίδης Ι.: Σουλιώτικα, σελ. 8.



62

δικός, ούτε αρμόδιος για να το διαπραγματευθώ. 
Απλώς, θα προσπαθήσω να διερευνήσω ετυμο-
λογικά την ονομασία της Τσαμουργιάς ως εδαφο-
λογικό, φυτωνυμικό, επαγγελματικό, ιστορικό και 
τέλος ως μυθολογικό τοπωνύμιο, δίχως εθνικό 
φανατισμό και σωβινιστικές αντιλήψεις. Τα γρα-
φόμενά μου στηρίζονται πρωτίστως στα ευρήμα-
τα που έφερε στο φως η πρωτότυπη ετυμολογι-
κή μου έρευνα στις βαλκανικές και λατινογενείς 
γλώσσες των μεσογειακών χωρών, στην τουρκι-
κή, στη λατινική και στην αρχαία ελληνική.

1) Εδαφολογικό - γεωγραφικό τοπωνύμιο: 
Πρόκειται για την επικρατέστερη εκδοχή και 

γνώμη, που έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία 
των ερευνητών και έχει πολλούς οπαδούς. Υπο-
στηρίζει ότι η ονομασία της Τσαμουριάς προέρχε-
ται από παραφθορά της αρχαίας ονομασίας Θύα-
μις, που φέρει ο ποταμός Καλαμάς, ήτοι:
Θύαμις → Θυαμυρία → Τσαμουρία ή Τσ(ι)αμουρ(γ)
ιά ή Τζαμουριά 
(το σύμφωνο θ μετατρέπεται σε τσ ή τζ)

Σύμφωνα με την εδαφολογική τούτη άποψη, 
η ονομασία Τσαμουριά προσδιορίζει την περιοχή 
που εκτείνεται ένθεν και ένθεν του ποταμού Κα-
λαμά.

Την παραπάνω άποψη ασπάζονται οι Π. Αρα-
βαντινός, οι μητροπολίτες Παραμυθιάς Νεόφυτος 
και Αθηναγόρας, ο μητροπολίτης Κορυτσάς Ευλ. 
Κουρίλας, ο Μ. Χρυσοχόος, ο Χ. Κ. Λάμπρος, οι Δ. 
Β. Βαγιακάκος, Α. Μαμμόπουλος, Α. Κ. Παπαδό-
πουλος, Σ. Λυγερός κ.ά.5 

Στην εδαφολογική εκδοχή συγκαταλέγεται 
και η γνώμη του Ηπειρολάτρη ερευνητή N. G. L. 
Hammond, ο οποίος γράφει ότι η ονομασία της 
Τσαμουριάς προέρχεται από την τούρκικη çamur 
(= λάσπη), επειδή προπολεμικά, η Θεσπρωτία είχε 
μεγάλες ελώδεις εκτάσεις και οι κάτοικοί της υπέ-
φεραν αφάνταστα από την ελονοσία. Αυτός ήταν 
και ο βασικός λόγος που οδήγησε το κράτος ν’ 
αποξηράνει αμέσως μετά την κατοχή τη λίμνη της 
Αχερουσίας, η οποία λεγόταν τότε Κάρλα6.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να συμπληρώσω την 

άποψη του N. G. L. Hammond με τα παρακάτω 
ετυμολογικά ευρήματα:

(τούρκ.) çamur = ιλύς, λάσπη και çamurlu = λα-
σπερός, βορβορώδης

(τούρκ.) çamurlu yer = λασπότοπος και çamur 
hummaci = ελώδεις πυρετοί

Τα ευρήματα της δικής μου ετυμολογικής έρευ-
νας, που συνηγορούν για την εδαφολογική άποψη 
είναι το ισπανικό επίθετο chamorro (= πυκνοσπαρ-
μένος, πυκνοκαλλιεργημένος), επειδή η Θεσπρω-
τία διαθέτει πλούσιες και παραγωγικές περιοχές, 
όπως είναι για παράδειγμα, η πεδιάδα του Φανα-
ρίου. Σύμφωνα με την ισπανική chamorro,  η ονο-
μασία Τσαμουριά, προσδιορίζει εύφορη και καλλι-
εργημένη πεδινή περιοχή. Πιθανόν και η αλβανική 
ονομασία çamëria (= Τσαμουριά), να προέρχεται 
από το αλβανικό επίθετο kamur, i, e (= πλούσιος, 
εύπορος, ευκατάστατος), επειδή στο θεσπρωτικό 
γλωσσικό ιδίωμα το σύμφωνο u πολλές φορές με-
τατρέπεται σε τσ ή τζ. Κατά παρόμοιο τρόπο, η αλ-
βανική çam, i (= Τσιάμης, κάτοικος Τσ(ι)αμουριάς), 
προέρχεται από το αλβανικό επίθετο kámës, e = 
πλούσιος, εύπορος. 

Η ερμηνεία των παραπάνω ονομασιών, μάς επι-
τρέπει να προσδιορίσουμε την Τσαμουριά ως τη 
χώρα του Πλούτωνα, θεού του Κάτω Κόσμου, ο 
οποίος λατρευόταν παράλληλα και ως θεός του 
πλούτου.

2) Φυτωνυμικό τοπωνύμιο:
Ως φυτωνυμικό τοπωνύμιο, η ονομασία της 

Τσαμουριάς πρέρχεται από την τουρκική λέξη çam 
= πεύκο, δαδί. Διευκρινίζεται, ότι η ίδια λέξη συ-
ναντιέται και στις άλλες βαλκανικές γλώσσες και 
προσδιορίζει έλατο ή πεύκο, ήτοι:

(αλβαν.) cam, i, (βουλγ.) чam, (σερβοκρ.) čam 
= έλατο, δαδί και (αλβαν.) cámtë, i, e, (βουλγ.) 
чamoв, a, o, (σερβοκρ.) čamov = ελατινός ή ελα-
τίσιος, δάνεια από την (τουρκ.) cam = πεύκο και 

(τουρκ.) camlik sancak = σαντζάκι Τσαμουριάς
Σύμφωνα με τη φυτωνυμική άποψη, η ονομα-

σία της Τσαμουριάς έχει τουρκική προέλευση και η 
Τσαμουριά χρωστάει την ονομασία της στα πολλά 

1 Παππάς Στ.: Τσάμηδες και Τσαμουριά, σελ. 16, 23-26, 37.
2 Hammond N.: Ήπειρος, τόμος Α΄, μετάφραση Αθ. Γιάγκα.
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δάση κωνοφόρων που υπήρχαν παλαιότερα στην 
περιοχή. 

Τη φυτωνυμική εκδοχή ασπάζονται οι I. G. 
Hanh, πρόξενος της Αυστρίας, ο γυμνασιάρχης 
Αθανάσιος Πετρίδης (κατ’ αυτόν, Τσαμουριά ση-
μαίνει «Πευκία Χώρα»), οι Ι. Π. Παναγιωτίδης και 
Γ. Γεωργιάδης, ασιανολόγοι και συντάκτες ελλη-
νοτουρκικού λεξικού, κ.ά. (Στ. Παππάς: Τσάμηδες 
και Τσαμουριά, σελ. 12, 21-22, 41).

3) Επαγγελματικό τοπωνύμιο:
Η επαγγελματική εκδοχή πρεσβεύει ότι η Τσα-

μουριά πήρε την ονομασία της από τα πολλά ξυλο-
κάρβουνα, που παρασκεύαζαν οι κάτοικοί της και 
τα πουλούσαν σε γείτονες και Τούρκους.

(αλβαν.) qymýr, i, (βουλγ.) кıомıор, (σερβοκρ.) 
čumur = ξυλοκάρβουνο, δάνεια από την (τουρκ.) 
kőműr = κάρβουνο, ξυλοκάρβουνο και (τουρκ.) 
kűműrcű = ανθρακοποιός, ανθρακοπώλης, καρ-
βουνιάρης.

Βάσει των ως άνω ετυμολογικών ευρημάτων, η 
ονομασία της Τσαμουριάς έχει τουρική προέλευ-
ση και προσδιορίζει περιοχή που παράγει μεγάλη 
ποσότητα ξυλανθράκων και οι κάτοικοί της είναι 
ανθρακείς, δηλ. ανθρακοποιοί.

4) Ιστορικό τοπωνύμιο:
Κατά το παρελθόν διατυπώθηκαν από Ηπειρώ-

τες και ξένους λογίους και Έλληνες ιστορικούς 
πολλές γνώμες σχετικές με την ιστορική προέ-
λευση της ονομασίας της Τσαμουρίας. Μεταφέρω 
συνοπτικά τις πλέον αντιπροσωπευτικές:

Ο F. Pouqueville, Γάλλος πρόξενος στα Γιάννενα 
στα χρόνια του Αλή Πασά, γράφει ότι η ονομασία 
της Τσαμουριάς και των Τσάμηδων ανάγεται στην 
αρχαιότητα και προέρχεται από τους Σάμεις, μια 
παλιότερη ελληνική φυλή, που κατοικούσε στη 
Θεσπρωτία.

Με την άποψη του F. Pouqueville, συμφωνεί 
και ο Γρ. Καλογερόπουλος, διδάκτορας στο πα-
νεπιστήμιο της Σορβόνης. Στην «Ηπειροϊάδα» 
του (1990), ο Γρ. Καλογερόπουλος γράφει ότι η 
πιθανότερη εκδοχή των λέξεων Τσαμουριά και 

Τσιάμης, είναι η φυλή των Σάμων, που βρίσκεται 
αναλλοίωτα στην ονομασία του χωριού του Σου-
λίου, Σαμωνίβα. Τα αρχικά της ονομασίας Σαμω-
νίβα, προέρχονται από την ελληνική φυλή των 
Σάμων, που κατοικούσε κατά την αρχαιότητα στη 
Θεσπρωτία7.

Ο Ν. Νίτσος στη μονογραφία του για την κώμη 
του Τσαμαντά γράφει ότι οι ονομασίες του Τσαμα-
ντά και της Τσαμουριάς, προέρχονται από την επι-
φανή βυζαντινή οικογένεια των Τσαμαντούρων, η 
οποία ζήτησε άσυλο στο Δεσποτάτο της Ηπείρου, 
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Τούρκους. Στην οικογένεια  των Τσαμαντούρων 
δόθηκε ως φέουδο ο Τσαμαντάς και στη συνέχεια 
ονομάστηκε η γύρω περιοχή Τσαμαντουρία ή Τσα-
μουριά ή Τσ(ι)αμουρ(γ)ιά8.

Στη συνέχεια καταγράφω τη δική μου ιστορική 
άποψη:

Σύμφωνα με τα γραφόμενα του περιηγητή της 
αρχαιότητας Παυσανία, ένα παραλιακό τμήμα της 
Ήλιδος (Ηλείας) έφερε την ονομασία Σαμικόν: «Ιό-
ντι δε από της Ηλείας χωρίον εστίν επί θάλασσαν 
καθήκον. Ονομάζεται μεν Σαμικόν…»9.

Επίσης, ο Παυσανίας αναφέρει ότι στην ίδια πε-
ριοχή υπήρχε και πόλη, που λεγόταν Σαμία ή Σαμι-
κόν, χτισμένη σε υψηλή τοποθεσία και οχυρωμέ-
νη με ομώνυμο φρούριο. Οι κάτοικοι της περιοχής 
λέγονταν Σάμιοι, επειδή λάτρευαν τον Σάμιο Πο-
σειδώνα (Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά, 
Α, 3 και 7).

Από τα γραφόμενα του Παυσανία εύκολα συ-
μπεραίνει κανείς ότι οι άποικοι από την Ήλιδα, 
όταν εγκαταστάθηκαν στη Θεσπρωτία ονόμασαν 
τη θαλάσσια περιοχή της Σαμικόν, για να θυμού-
νται τον τόπο καταγωγής τους. Από την αρχαία 
ονομασία Σαμικόν, προέκυψε η νεότερη Τσιάμικο 
και από το επίθετο Σάμιος (= ο κάτοικος της Σαμί-
ας) το φερόμενο ως αλβανικό cam, i = Τσιάμης, ο 
κάτοικος της Τσιαμουργιάς.

Ο Παυσανίας μάς πληροφορεί ακόμη ότι οι Ηλεί-
οι τιμούσαν τον Άδη και του είχαν αφιερώσει πε-
ρίβολο και ναό, ο οποίος άνοιγε μονάχα μία φορά 
τον χρόνο και μόνον ο ιερέας επιτρεπόταν να μπει 

 7Πάππας Στ.: Τσάμηδες και Τσαμουριά, σελ. 10 και 30.
8 Νίτσος Ν.: Μονογραφία περί της εν Ηπείρω κώμης του Τσαμαντά, 

σελ. 13- 15.
9 Παυσανίας: Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά, Α, 5, 3 και 6, 1.
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μέσα. Άνοιγε μία φορά το χρόνο επειδή οι άνθρω-
ποι κατεβαίνουν στον Άδη μονάχα μία φορά10. 

Ο φίλος αναγνώστης δεν πρέπει να ξεχνάει ότι 
αρκετά συχνά στο θεσπρωτικό γλωσσικό ιδίωμα, 
το σύμφωνο σ μετατρέπεται σε τσ ή τζ, όπως γρά-
φτηκε και παραπάνω.

Λίγους αιώνες αργότερα, κατά την επο-
χή της ρωμαιοκρατίας, από το λατινικό Samei 
(Sameorum), ήτοι οι κάτοικοι της Σαμίας ή του 
Σαμικού και συγκεκριμένα από τη γενική του πλη-
θυντικού sameorum (= των Σαμίων, χώρα που 
κατοικείται από τους Σαμίους), προέκυψε στο διά-
βα του χρόνου η ονομασία της Τσαμουργιάς.

Η έλλειψη γραπτών μαρτυριών κατά τους πα-
λαιότερους χρόνους (Βυζάντιο, Μεσαίωνας) δεν 
πρέπει να μας ξενίζει, επειδή η ιστορία της Ηπεί-
ρου κατά το μεγαλύτερο μέρος της εξακολουθεί 
να παραμένει σκοτεινή. Άλλωστε και για την εδα-
φολογική – γεωγραφική εκδοχή που προαναφέρ-
θηκε (Θύαμις – Θυαμυρία → Τσ(ι)μουρ(γ)ιά), που 
έχει σήμερα τους περισσότερους οπαδούς και 
υποστηρικτές, δεν ανευρίσκονται τέτοιες γραπτές 
μαρτυρίες. 

Κατά την προσωπική μου γνώμη, υπέρ της 
ιστορικής εκδοχής συνηγορούν και οι λατινικές 
ονομασίες Cameria, -ae (= Καμερία, πόλη του Λα-
τίου) και Semerium, -i, ονομασία πεδινής περιο-
χής κοντά στη Ρώμη, όπου υπήρχε και ναός του 
Απόλλωνα. Αμφότερες οι παραπάνω ονομασίες 
υποκρύπτουν μετοικεσία των Τσάμηδων από το 
αρχαίο Λάτιο. Κατά ταύτα, οι Τσάμηδες δεν έχουν 
ιλλυρική καταγωγή, αλλά λατινική. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω, η ονομασία της Τσαμουριάς όπως και 
η αλβανική cemëri (= Τσαμουριά), προέκυψαν από 
τις λατινικές ονομασίες Semurium και Cameria.

Στην ιστορική εκδοχή συγκαταλέγεται και η 
άποψη του μητροπολίτου Παραμυθιάς, Αθηναγό-
ρα, ο οποίος έγραψε τα παρακάτω για την ονομα-
σία της Τσαμουργιάς:

«…Η Ήπειρος η Θεσπρωτική φέρει αναλλοίωτον 
το όνομα της Ομηρικής Σάμης…»

Το όνομα Τσαμουργιά δεν προήλθε ούτε από το 
τσαμούρ, τον βόρβορον, αλλά ούτε από τον Ισαΐμ 
– Ισάμ – Τσαμ, εξ ου δήθεν ο Τσάμης και η Τσα-

μουργιά. Το όνομα τούτο είναι ιερό και γλυκύ και 
προσφιλές, διότι το εχάρισεν εις τον τόπον ο θείος 
Όμηρος. 

Η νυν Τσαμουργιά είναι η Ομηρική Σάμη. Τι δε 
σημαίνει η λέξη Σάμος ή Σάμη; Ό,τι και η Ζάκυνθος 
και η Κρήτη και η Κεφαλληνία, δηλ. τα υλήεντα, 
τα ορεινά και τραχέα, ως τα Ζαγόρια, ο Τόμαρος 
ή Ολύτσικας, τα Τσουμέρκα, τα Πογόνια, ο Κου-
ρίλας, τα Κεραύνια, μέρη ορεινά – υψηλά. Τούτο 
είναι αναντίρρητον. Ο Στράβων λέγει ότι Σάμος και 
Σαμοθράκη και Σάμιοι «πιθανώτεροι εισίν από του 
σάμους καλείσθαι τα ύψη»11.

«…Σάμη ήτο μία από τας κυριωτέρας ονομασίας 
της Ηπείρου, ονομασία προαιώνια…»12.

5) μυθολογικό τοπωνύμιο:
Υπέρ της μυθολογικής εκδοχής συνηγορούν τα 

ομηρικά έπη, που κάνουν λόγο για το μαντείο Δω-
δώνης, τους Τομούρους και το νεκρομαντείο του 
Αχέροντα.

Σύμφωνα με τη μυθολογική εκδοχή, η αλβανική 
ονομασία camëri (= Τσ(ι)αμουρ(γ)ιά) προέρχεται 
από παραφθορά είτε της αρχαίας μυθικής Κιμμε-
ρίας, είτε της αρχαίας Τομουρίας, ήτοι της χώρας 
όπου κατοικούσαν οι Τόμουροι, δηλ. οι ιερείς του 
Διός στη Δωδώνη και φύλακες του όρους Τόμα-
ρου ή Τμάρου:

«ει μεν κ’ αινήσωσι Διός μεγάλοιο Τόμουροι» 
(Οδύσσ. Π, 403).

Στη ραψωδία Λ της Οδύσσειας, ο Όμηρος μνη-
μονεύει τη μυθική Κιμμερία και την ταυτίζει με τον 
ανήλιο και σκοτεινό Άδη:

«Η δ’ ες πείραθ’ ίκανε βαθυρρόου Ωκεανοίο, 
ένθα δε Κιμμερίων ανδρών δήμός τε πόλις τε,
ηέρι και νεφέλη κεκαλυμμένοι˙ουδέ πότ’ αυ-

τούς 
Ηέλιος φαέθων καταδέρκεται ακτίνεσσιν, 
ούθ’ οπότ’ αν στείχησι προς ουρανόν αστερόε-

ντα, 
ούθ’ ότ’ αν αψ επί γαίαν απ΄ουρανόθεν προτρά-

πητας, 
αλλ’ επί νυξ ολοή τέταται δειλοισι βροτοίσι…» 
[= αυτό δε (το πλοίο) έφτασε στα πέρατα του 

βαθύρροου Ωκεανού, εκεί που είναι ο λαός και η 

10 Παυσανίας: Ελλάδος Περιήγησις, Ηλιακά, βιβλ. Β, 3.
11Στράβων 1, 457.

12 Μητροπολίτης Παραμυθιάς Αθηναγόρας: Φως από τα βάθη των αιώ-
νων – Η νήσος των Παξών είναι η Ομηρική Ιθάκη, σελ. 30-31.
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πόλη των Κιμμερίων, οι οποίοι είναι πάντοτε σκε-
πασμένοι από ομίχλη και συννεφιά. 

Ο λαμπρός Ήλιος με τις ακτίνες του δεν τους 
βλέπει ποτέ, ούτε όταν πορεύεται στον έναστρο 
ουρανό, ούτε όταν ξαναστραφεί προς τη γη από 
τον ουρανό, αλλά στους δυστυχισμένους αυτούς 
θνητούς έχει εξαπλωθεί ολέθρα νύχτα]13 .

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ονομασία της Τσα-
μουριάς προέρχεται από παραφθορά, είτε της αρ-
χαίας Κιμμερίας, είτε της αρχαίας Τομουρίας, είτε 
από τις λατινικές Cameria και Semurium.

Υπέρ της μυθολογικής εκδοχής συνηγορεί και η 
ιταλική ciamore (= βοή, οχλοβοή, θόρυβος, φω-
νές), η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί ως κατά-
λοιπο λατρείας του Άδη, ήτοι:

Γοήμων ή Γοώδης Άδης = θρηνώδης, οδυρι-
κός, τόπος γεμάτος κλάματα και αναστεναγμούς.

Τέλος, η γαλλική camus (= σιμός, πλακουτσομύ-
13 Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία λ, στίχοι 13-19.

της, πατσούρης), η οποία έχει μεγάλη ακουστική 
ομοιότητα με το επίθετο «Τσιάμης» και περιγράφει 
τα χαρακτηριστικά των Σατύρων, ενδέχεται να 
σχετίζεται με τις ονομασίες «Τσιάμης» και «Τσια-
μουριά», επειδή κατά τους αρχαίους χρόνους οι 
Σάτυροι λατρεύτηκαν στην περιοχή ως ακόλουθοι 
του Διονύσου και του Βάκχου.

Κατά την προσωπική μου γνώμη, καμία από τις 
πέντε εκδοχές που προαναφέρθηκαν δεν μπορεί 
να ευσταθήσει μόνη της. Η αλήθεια είναι μοιρα-
σμένη και κάθε μία από τις παραπάνω εκδοχές 
κρύβει ένα κομμάτι από την αλήθεια. Στην ετυμο-
λογική έρευνα οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και 
οι Τούρκοι εμφανίζονται ως πειστικοί ανάδοχοι 
της ονομασίας πολύ νωρίτερα από τους Αλβα-
νούς. Μόχθησα να συγκεντρώσω τα απαραίτητα 
ετυμολογικά ευρήματα. Από εδώ και πέρα τον  
λόγο έχουν οι ειδήμονες. 
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Ρέματα της Αθήνας
Αναδρομή στο παρελθόν

Επιμέλεια δημοσίευσης της συναδέλφου Δέσποινας Ζήκουλη

«Η καταιγίδα ήταν τόσο έντονη, 
που φούσκωσε το ποτάμι. Η γέφυ-
ρα παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα η 
Αθήνα να κοπεί στα δύο». 
Η είδηση διαδόθηκε από στόμα σε 
στόμα σπέρνοντας τον φόβο στους 
κατοίκους της πόλης. 
Πότε και πού συνέβη αυτό; 
Tο 1852, στην Αθήνα. 
Ποιο ήταν το ποτάμι που φούσκωσε; 
Η σημερινή οδός Σταδίου…

Μάλιστα, στο ύψος του Αρσακείου 
υπήρχε και μία γέφυρα και η νερο-
ποντή την παρέσυρε με αποτέλεσμα 
να κοπεί η Αθήνα στα δύο.

Τα ποτάμια εξακολουθούν να ρέουν κάτω από 
τους δρόμους της Αθήνας. Σε πολλά κτήρια 
κατά μήκος του δρόμου αντλούνται και σή-

μερα νερά, με υδραυλικά συστήματα, ενώ γεω-
τρήσεις του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Με-
ταλλευτικών Ερευνών) απέδειξαν ότι οι περισσό-
τεροι δρόμοι της Αθήνας κρύβουν ένα μπαζωμένο 
ρέμα ή ένα υπόγειο ποτάμι. Ο Ιλισός, ο Ηριδανός, 
ο Κυκλόβορος, το Λυκόρεμα, ο Βουρλοπόταμος, 
ο Βοϊδοπνίχτης, ο Αλασσώνας είναι μερικά από 
αυτά. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, τα ανοιχτά 
ρέματα το 1945, είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα και 
σήμερα, μόλις, 434 χιλιόμετρα...

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές, ότι τα πλημμυρικά 
φαινόμενα που συχνά-πυκνά σημειώνονται στο 
λεκανοπέδιο, δεν αποτελούν «κεραυνό εν αιθρία», 
αλλά είναι αποτέλεσμα των επιλογών μας και της 
στρεβλής ανάπτυξης που ακολουθήσαμε. Και οι 
αριθμοί είναι ενδεικτικοί: μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, οι δομημένες επιφάνειες στην Αθήνα κά-

λυπταν το 25% του λεκανοπεδίου. Μετά το 1975, 
το 75% καλύφθηκε από δομημένες επιφάνειες και 
δρόμους δίκτυα, ενώ οι ελεύθεροι χώροι αποτε-
λούν, μόλις, το 4%.[...]...

Τα ρέματα, χθες και σήμερα...
Στα τέλη του 19ου αιώνα, διέσχιζαν το λεκα-

νοπέδιο, 700 χείμαρροι, ποτάμια και ρυάκια. Το 

ΠΑΛΙΑ Α ΗΝΑ
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Αθήνα, 1937, κάλυψη Ιλισού. Ο Διοικητής Πρωτευούσης 
(επί δικτατορίας Μεταξά) Κωνσταντίνος Κοτζιάς επισκέ-
πτεται τα έργα της κάλυψης Ιλισού. Στις αρχές του 20ού 
αιώνα ολόκληρη η περιοχή μεταξύ Ιλισού και Υμηττού 
είχε κηρυχθεί αναδασωτέα και είχε φυτευτεί. Στη δε-
καετία του ’50 ολοκληρώθηκε η κάλυψη της κοίτης του 
ποταμού και τη θέση του ποταμού πήραν οι οδοί Μιχα-
λακοπούλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καλλιρόης. Το 
έργο είχε ξεκινήσει το 1939 και το θεμελίωσε ο Μεταξάς 
με τη χαρακτηριστική φράση: «Θάπτομεν τον Ιλισόν».

1999, ο αριθμός τους ήταν μικρότερος των 70 
(κάτω, δηλαδή και από το 10%) και σήμερα, δεν 
υπερβαίνουν τα 50. 

Πού χάθηκαν; Μπαζώθηκαν και καταπατήθη-
καν. Μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν 
μπαζωθεί και τσιμεντοποιηθεί περίπου 550 χιλιό-
μετρα ρέματα και χείμαρροι. Κι αυτό, προκειμένου 
να πραγματοποιηθούν τα οικιστικά όνειρα των κα-
τοίκων της Αθήνας, με τις γνωστές συνέπειες.

Ο Ιλισός, ήταν το μεγαλύτερο ποτάμι που διέσχι-
ζε την Αθήνα. Ξεκινούσε από τον Υμηττό, για να 
καταλήξει στην θάλασσα. 

Παλιά ήταν ανοικτό. Σήμερα, κυλάει εξ ολοκλή-
ρου υπογείως, κάτω από τη Μιχαλακοπούλου, 
περνάει από την Βασ. Σοφίας (μπροστά από το 
Παναθηναϊκό Στάδιο), συνεχίζει στην Καλλιρρόης, 

Ο Ιλισός το 1910 περίπου στο ύψος της Καλλιρρόης 

Τμήμα του Ηριδανού εντός του Κεραμεικού.
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για να καταλήξει μετά την Καλλιθέα στην θάλασσα. 
Οι Αθηναίοι θεωρούσαν τον Ιλισό, ιερό και στις 

όχθες του διατηρούσαν βωμούς πολλών θεών, 
όπου τελούνταν τα Μικρά Μυστήρια, τα οποία 
σχετίζονταν τόσο με τα Ελευσίνια, όσο και με Δι-
ονυσιακές τελετουργίες. Από το ιερό, αυτό, ποτά-
μι το μόνο που απομένει σήμερα εμφανές είναι η 
στεγνή και χορταριασμένη κοίτη του, δίπλα στην 
οποία είναι χτισμένη η Αγία Φωτεινή του Ιλισού. 

Στον Ιλισό χυνόταν ο Ηριδανός που ξεκινούσε 
από τον Λυκαβηττό και κατέβαινε από το Κολω-
νάκι. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Μετρό 

στην πλατεία Συντάγματος, ανακαλύφθηκε η αρ-
χαία κοίτη του. 

Ο ποταμός συνεχίζει στις οδούς Μητροπόλεως 
και Ερμού, στην Αρχαία Αγορά και καταλήγει στον 
Κεραμεικό. Την κοίτη του Ηριδανού συνάντησε το 
Μετρό και στο Μοναστηράκι, γεγονός που ανησύ-
χησε ιδιαίτερα τους υπεύθυνους, καθώς το ποτάμι 
φούσκωσε κάποιες φορές επικίνδυνα κατά τη δι-
άρκεια των εργασιών. 

Ακόμα και σήμερα, ο υπόγειος ποταμός κατεβά-
ζει 20-30 κυβικά νερού την ώρα, ενώ τις βροχε-
ρές μέρες το νερό υπερδιπλασιάζεται και από τα 

Χάρτης των ποταμών και των ρεμάτων.
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νερά του πλημμυρίζει η Ποικίλη Στοά και η Αρχαία 
Αγορά...

Από τον Λυκαβηττό ξεκινούσε και ο Βοϊδοπνί-
χτης που χωριζόταν, με ένα μέρος του να περνάει 
από την οδό Δημοκρίτου και την οδό Ακαδημίας 
προς το Αρσάκειο. 

Από τα Τουρκοβούνια ξεκινούσε ο Κυκλόβο-
ρος, ένας από τους μεγαλύτερους χειμάρρους της 
Αθήνας, που έφθανε στο Πεδίον του Άρεως και 
διαμέσου της οδού Μάρνη κατέληγε στην πλατεία 
Βάθης. 

Το Παγκράτι και τον Βύρωνα διέσχιζαν ο Αλασ-
σώνας και το ρέμα «Πήδημα της Γριάς» αντίστοι-
χα. Στο Φάληρο χύνονταν ο Βουρλοπόταμος (ή 
Ξηροτάγαρος) και το ρέμα της Πικροδάφνης. Το 
ρέμα του Ποδονίφτη κυλάει κάθετα τους δήμους 
Χαλανδρίου, Ψυχικού, Φιλοθέης και Ν. Ιωνίας, 
διασχίζει υπόγεια τη Λεωφόρο Κηφισίας καταλή-
γοντας στον Κηφισό...

Αθήνα με Ακρόπολη: μερική άποψη από τον Κυκλόβορο εκεί που είναι σήμερα η Πλατεία Μεταξουργείου. AUG. 
LOFFLER (1822-1866) (ζωγράφος) & A.FESCA (χαράκτης).

Οι πανεπιστημιακές μελέτες συγκρίνουν την ση-
μερινή τσιμεντούπολη με τις παλαιότερες διαμορ-
φώσεις της, όπου γεωργικές εκτάσεις, χωράφια 
και ποτάμια διέσχιζαν τη γη. 

Η εικόνα των πανάρχαιων ποταμών που πότιζαν 
την Αθήνα και απορροφούσαν τα νερά της βροχής 
έχει περάσει ανεπιστρεπτί. 

Έτσι, κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω, 
λόγω των επιχωματώσεων και των αλλοπρό-
σαλλων οικιστικών σχεδίων, τα υπόγεια ποτάμια 
«φουσκώνουν» και πλημμυρίζουν ολόκληρες πε-
ριοχές υπενθυμίζοντάς μας την μακραίωνη ύπαρ-
ξή τους και χλευάζοντας τις όποιες (εκ μέρους 
μας) προσπάθειες εξαφάνισής τους. 
Μπαζώθηκαν 800 χιλιόμετρα ρεμάτων....

 
Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»
Η Αθήνα μέσα στο χρόνο...
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«Ο Αυτοκράτορας 
είμαι εγώ»

Σε μετάφραση της συναδέλφου μας Ειρήνης Κωστούλα Αργυρού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ένα βιβλίο που ανακάλυψε  η συνάδελφός μας 
και μεταφράστρια γαλλικής Λογοτεχνίας & 
Θεάτρου, Ειρήνη Κωστούλα Αργυρού, ψά-

χνοντας στο διαδίκτυο τις θεατρικές παραστάσεις 
που παίζονταν εκείνη την άνοιξη (του 2015) στο 
Παρίσι. Μια παράσταση-μονόλογος τής τράβηξε το 
ενδιαφέρον. Βασιζόταν σε ένα λογοτεχνικό, αυτοβι-
ογραφικό κείμενο. Αναζήτησε το βιβλίο και το βρή-
κε τόσο ενδιαφέρον και συναρπαστικό που αποφά-
σισε αμέσως να το μεταφράσει. Η ίδια αναφέρει:

«Είναι μια προσωπική μαρτυρία της παιδικής 
ηλικίας του συγγραφέα, από τα τέσσερα χρόνια 
του  έως ότου, τελειώνοντας το λύκειο,  βρίσκει τον 
δρόμο του μέσα από  το θέατρο. Μια διαδρομή κατά 
την οποία προσεγγίζονται όλα τα ζωτικά θέματα που 
απασχολούν κάθε παιδί και έφηβο: τα διάφορα αντι-
κείμενα γύρω του και οι προεκτάσεις τους, η σχέση 
του με τα  υπόλοιπα  μέλη της οικογένειας, με τον 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, με τους συμμαθητές 
του, τους δασκάλους και τους καθηγητές που συνή-
θως πνίγουν τη δίψα για γνώση μέσα στο ασφυκτικό 
και στείρο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο εκφοβισμός, 
η δραπέτευση από την πραγματικότητα μέσω της 
ονειροπόλησης, αλλά και η πολιτική και ο σημα-
ντικός ρόλος της τέχνης, όλα περνούν μέσα από το 
πρίσμα της ιδιαίτερα οξυδερκούς κριτικής του. 

»Η αφήγησή του είναι άμεση, ζωντανή, παθια-
σμένη. Νομίζεις ότι όσα διηγείται συμβαίνουν τώρα 
και όχι εικοσιπέντε και τριάντα χρόνια πριν. Διαβά-
ζοντας το βιβλίο ξυπνά μέσα μας και η δική μας παι-
δική ηλικία, αυτός ο τόσο ξεχωριστός, κλειστός και 

Στις 19 Ιανουαρίου 2019 έγινε στον 
φιλόξενο χώρο του Polis art cafè 
παρουσίαση του βιβλίου «Ο αυ-
τοκράτορας είμαι εγώ» του Hugo 
Horiot.

ιδιαίτερος μικρόκοσμος μέσα στον οποίο ζει το κάθε 
παιδί. Ωστόσο, από τον υπότιτλο του βιβλίου αλλά και 
από όσα αναγράφονται στο οπισθόφυλλο, μαθαίνου-
με ότι ο Hugo Horiot διαγνώστηκε από πολύ μικρός 
ως αυτιστικός, με σύνδρομο asperger! Αυτό, στο 
βιβλίο δεν  αναφέρεται καθόλου. Αλλάζει κάτι  στην 
απόλαυση του κειμένου όταν έχουμε και την πλη-
ροφορία αυτή; Σίγουρα όχι,  όμως η αποκαλυπτική 
αυτή ανάγνωση θα βοηθήσει πολλούς να δουν  με 
εντελώς καινούργια ματιά όλους εκείνους, μικρούς 
ή μεγαλύτερους, που συνηθίζουμε να αποκαλούμε 
συλλήβδην  «διαφορετικούς’’ η ‘’περίεργους’’, ενώ 
έχουμε μαζί τους τόσα μα τόσα πολλά κοινά.

Είναι ένα βιβλίο σκοτεινό και ταυτόχρονα πολύ 
αισιόδοξο! Ένα βιβλίο που έχει να πει πολλά σε πολ-
λούς.»

Ο συγγραφέας είχε πει σε μια ραδιοφωνική συ-
νέντευξή του (Franceinfo, 8/5/2014): «Δεν με εν-
διέφερε να κάνω ένα βιβλίο για τον αυτισμό, είναι 
μια ιστορία για την διαφορετικότητα, για τον απο-
κλεισμό. Ένα βιβλίο στο οποίο πολλοί άνθρωποι 
θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους. Ο αυτισμός είναι 
σαν ένα ντεκόρ, δεν φαίνεται, δεν κατονομάζεται, 
αλλά είναι παρών.»

Από κριτικές στον γαλλικό τύπο:
«Το βιβλίο ‘’Ο Αυτοκράτορας είμαι εγώ’’ είναι η 

αυτοπροσωπογραφία ενός παιδιού σε θυμό, που 
διεξάγει έναν ανελέητο πόλεμο, ενάντια στον εαυτό 
του και τους άλλους» (Le Soir).

«Ένα μάθημα ζωής» (Le Figaro).
Μέχρι τώρα, το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί σε 

έξι γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, 
Γερμανικά και Τσέχικα ). Στα ελληνικά κυκλοφορεί 
από  τις εκδόσεις «Στίξις». Όποιος ενδιαφέρεται 
μπορεί να παρακολουθήσει ολόκληρο το βίντεο της 
παρουσίασης του βιβλίου στο www.ibdb.gr

Επίσης, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο κρι-

 Π ΙΗΣΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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τικά σημειώματα και αποσπάσματα του βιβλίου, 
όπως στη βάση Booknet, στο www.fractalart.gr 
(κριτική της Διώνης Δημητριάδου), στο ΑΜΕ-ΑΠΕ 
(www.amna.gr), στην Book Press και αλλού.

Ακολουθούν δύο αποσπάσματα από το βιβλίο.

Τρυγόνι, αγάπη μου
Συχνά γουργουρίζει το τρυγόνι. Τι ευχάριστη μου-

σική. Μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Το τρυγόνι το 
αγαπώ. Το αγαπώ τόσο που δεν αντέχω να το ακούω. 
Φωνάζω κι εγώ με τη σειρά μου. Πάψε, τρυγόνι! 
Σταμάτα να με επαναφέρεις στην ανθρώπινη μοίρα 
μου, στη φυλακή μου. Εσύ, είσαι ελεύθερο! Μπο-
ρείς να πετάς και να τραγουδάς. Εγώ δεν μπορώ να 
κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είμαι φυλακισμένος 
μέσα σε τούτο το σώμα του Ζιλιέν που κι αυτός είναι 
φυλακισμένος μέσα στον κόσμο των άλλων. Περνώ 
τη ζωή μου με μικρά πλασματάκια που κατακλύ-
ζουν τα πάντα, φωνάζουν και χειρονομούν˙ δεν 
θέλω ούτε να τα βλέπω ούτε να τ’ ακούω. Εσύ, είσαι 
όμορφο, τραγουδάς και πετάς. […]

Μια μέρα, η μητέρα μου μού μίλησε για την με-
τενσάρκωση. Αν είναι αλήθεια, θα ήθελα να μετεν-
σαρκωθώ σε σένα. Θα τραγουδούσα και θα πετού-
σα πάνω από τις φυλακές των άλλων. Ξέρω πως 
είμαι στη φυλακή και πως είμαι μια φυλακή. 

Μια φορά, βλέποντας τον Πήτερ Παν, συνειδητο-
ποίησα πως αν συναντούσα τη νεράιδα Τίνκερμπελ, 
θα την έκλεινα σ’ ένα κλουβί, όπως ο κάπταιν Χουκ. 
Σ’ ένα μικρό χρυσό κλουβί όπου θα παρακολουθού-
σα την θλίψη και τον πόνο της όλη τη μέρα. Χωρίς 
να κάνω τίποτα. Τη φυλακισμένη μου, την αιχμά-
λωτή μου. Πότε πότε, θα της πρόσφερα ένα δώρο. 
Θα της έδινα σπόρους. Έτσι, θα κατάφερνα ίσως να 
ξεχνώ για λίγο τον δικό μου πόνο. Τουλάχιστον, θα 
υποφέραμε παρέα. Είναι το μόνο που μπορώ να 
προσφέρω.  Αν σε πιάσω, τρυγόνι, θα σε κάνω να 
υποστείς την ίδια μοίρα επειδή σ’ αγαπώ. Σαν τη νε-
ράιδα Τίνκερμπελ. Σ’ αγαπώ τόσο που η ελευθερία 
σου μου είναι ανυπόφορη. Σ’ αγαπώ υπερβολικά. 
Παράφορα.

Τρυγόνι, με σκοτώνεις.
 
Εγώ και η πολιτική 

Βλέπω καθαρά πως όλα πάνε κατά διαβόλου. Ο 
Ουγκό δεν είναι αρκετά ψεύτης και υποκριτής για 

να βρει τη θέση του ανάμεσά σας. Αρχίζω λοιπόν 
να παρατηρώ τους  ψεύτες που έχουν την  μεγα-
λύτερη πέραση αυτήν την εποχή. Είναι η ιδανική 
περίοδος γι’ αυτό: είμαστε στα 1995, με τις προε-
δρικές εκλογές στην τελική ευθεία. Παρακολουθώ 
όλες τις τηλεμαχίες, δεν μου ξεφεύγει τίποτα από 
τη μεγάλη σαπουνόπερα, παρατηρώ τις αιματηρές 
μονομαχίες που διεξάγονται με μικρές θανατηφό-
ρες φράσεις. Σημειώνω τις γκριμάτσες, τις χειρο-
νομίες, τις πόζες. Αξιολογώ το καλό και το κακό, τι 
πρέπει να κάνεις και τι να μην κάνεις. Καταγράφω 
με επιμέλεια τα λάθη που δεν πρέπει να γίνονται. 
Προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι ένα επιτυχημέ-
νο ψέμα. Πρέπει να γίνω ένας βιρτουόζος του ψέ-
ματος, να είμαι καλύτερος ή, πιο σωστά, χειρότερος 
από αυτούς. Τελικά, σκέφτομαι πως βρίσκονται κι 
αυτοί σε κάπως παρόμοια θέση με τη δική μου στο 
κολέγιο: δεν τους συμπαθούν και το ανταποδίδουν 
περιφρονώντας όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, για να 
επιβιώσουν, οφείλουν να δημιουργήσουν ένα κύμα 
μαζικής συμπάθειας. Διαφορετικά είναι τελειωμέ-
νοι. 

Φτάνει η τελική μονομαχία: Ζοσπέν εναντίον Σι-
ράκ. Δεν ξέφυγε από τον κανόνα: μεταξύ των δύο 
κέρδισε ο μεγαλύτερος ψεύτης. Εξάλλου είχα πο-
ντάρει σ’ αυτόν στοιχηματίζοντας μυστικά μέσα μου 
εκατομμύρια δολάρια στο 
πρόσωπό  του. 
Πέτυχα διάνα. 
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Ίρβιν Γιάλομ
Ο διάσημος ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας

Της Χρύσας Πρωτογέρου

Γεννήθηκε το 1931 στην Ουάσιγκτον 
από εβραίους γονείς, μετανάστες 
από το Κελτζ, ένα ρωσικό χωριό 
κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. 
Το σπίτι του βρισκόταν σε νέγρικο 
γκέτο, πάνω από το μπακάλικο του 
πατέρα του. 
Ήταν το μοναδικό λευκό αγόρι στην 
γειτονιά.  Η περιοχή ήταν φτωχική 
και καθόλου ασφαλής για υπαίθριο 
παιχνίδι. 
Έτσι πήγαινε συχνά με το ποδήλατό 
του στη δημόσια βιβλιοθήκη, διά-
βαζε βιβλία που επέλεγε σχεδόν τυ-
χαία και εκεί έπλαθε τον δικό του 
πιο όμορφο κόσμο.   

Οι γονείς του ήταν αμόρφωτοι, πάμφτωχοι 
και εργαζόντουσαν πολύ σκληρά από το 
πρωί μέχρι αργά το βράδυ για να επιβιώ-

σουν και να μορφώσουν τα δύο παιδιά τους, τον 
Ίρβιν και την αδερφή του. 

Ο πατέρας του ήταν ένας γλυκός και πράος άν-
θρωπος σε αντίθεση με την μητέρα του που ήταν 
αυταρχική και σκληρή. Πάντα είχε μαζί της μια 
συγκρουσιακή σχέση. Όλη του τη ζωή πάσχιζε να 
ξεφύγει, ν’ αποδράσει από αυτό το περιβάλλον.

Ένα βράδυ ο πατέρας του έπαθε καρδιακή κρί-
ση, η μητέρα του πανικοβλήθηκε, άρχισε να στρι-
γκλίζει και να του φωνάζει, τον σκότωσες, τον 
σκότωσες τον πατέρα σου. 

Μαζεύτηκε σε μια γωνία και είχε παραληρήσει 
από τον φόβο του. Όταν ήλθε ο γιατρός έκανε μια 
ένεση στον πατέρα του και άρχισε να συνέρχεται. 
Ο γιατρός τον είδε ζαρωμένο στη γωνία, του χάι-
δεψε το κεφάλι, τον καθησύχασε ότι ο πατέρας του 

θα γίνει καλά και του έβαλε τ’ ακουστικά λέγοντας 
του «άκου αγόρι μου πόσο ρυθμική και δυνατή εί-
ναι η καρδιά του πατέρα σου. 

Αισθάνθηκε τόσο μεγάλη ανακούφιση που την 
ίδια στιγμή του δημιουργήθηκε η επιθυμία να γίνει 
γιατρός κι αυτός, με κάποιο τρόπο την ανακούφι-
ση που είχε λάβει από αυτόν τον καλό γιατρό να 
την προσφέρει και σε άλλους ανθρώπους. Τα επό-
μενα δύο χρόνια σχεδόν δεν μιλούσε στην μητέρα 
του, ζούσαν σαν δύο ξένοι στο ίδιο σπίτι. 

Όταν έγινε δεκατριών τον έστειλαν οι γονείς του 
στην Κυριακάτικη κατήχηση της εβραϊκής θρη-
σκείας. Τα ενοχλητικά ερωτήματα που έθετε στον 
ραβίνο τον έκαναν ανεπιθύμητο και τον έδιωξε 
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από το κατηχητικό με πολύ άσχημο τρόπο. Έτσι 
τού δημιουργήθηκε απέχθεια προς τον Εβραϊσμό 
και άρνηση να μάθει τα Εβραϊκά. 

Στην ηλικία των δεκαπέντε γνώρισε την Μαίρι-
λιν Κάνικ ένα χρόνο μικρότερή του. Από την πρώ-
τη στιγμή που την είδε την ερωτεύθηκε και πίστε-
ψε ότι αυτό το κορίτσι θα παίξει κεντρικό ρόλο στη 
ζωή του. 

Είχε πολλά κοινά με την Μαίριλιν, οι γονείς της 
ήταν κι αυτοί μετανάστες και αυτό τον έκανε να 
νιώθει άνετα μαζί της και οι κοινή τους αγάπη για 
τα βιβλία και το διάβασμα. Από τότε αν αφαιρέσου-
με το διάστημα που η Μαίριλιν έφυγε για σπουδές 
στο Παρίσι δεν χώρισαν ποτέ. 

Το 1954 παντρεύτηκαν, απέκτησαν τέσσερα παι-
διά και οκτώ εγγόνια. Μελέτησε πολύ σκληρά, να 
πάρει την υποτροφία από το σχολείο του, για να 
καλύψει τα δίδακτρα του πανεπιστημίου Τζώρτζ 
Ουάσιγκτον. 

Τότε οι ιατρικές σχολές έπαιρναν Εβραίους φοι-
τητές σε ποσοστό μόνο πέντε τοις εκατό το χρόνο. 
Στο τρίτο έτος πήρε μεταγραφή για το πανεπιστή-
μιο της Βοστώνης. 

Από εκεί πήγε στη Βαλτιμόρη στο νοσοκομείο 
Τζον Χόπκινς, όπου ολοκλήρωσε την ειδικότητά 
του στην ψυχιατρική.

Στις αρχές του 1960 ξεκίνησε την καριέρα του 
στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου είναι επίτιμος 



74

διδάκτωρ ψυχιατρικής. Ταυτόχρονα εργάστηκε ως 
ψυχοθεραπευτής σε ατομικές όσο και ομαδικές 
συνεδρίες. 

Έχει γράψει πολλά βιβλία, επιστημονικά, ψυχο-
λογικά αλλά και βιβλία μυθοπλασίας. Έχουν μετα-
φραστεί σε πολλές γλώσσες και πολλά έχουν γίνει 
μπεστ σέλερ. Έχει εκατομμύρια αναγνώστες σ’ 
όλον τον κόσμο. Οι κριτικοί τον περιγράφουν ως 
συγγραφέα που εμπνέει, εκπλήσσει, προκαλεί τον 
νου και αλλάζει τη ζωή.      

Ταξίδεψε σε πολλές χώρες. Την Ελλάδα την έχει 
επιστεφτεί τρεις φορές. Το 2002 επισκέφθηκε την 
Αθήνα και την Λέσβο. Το 2003 επισκέφθηκε την 
Σύρο, την Κρήτη και τη Δήλο την Αθήνα όπου 
έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Πάντειο πανεπιστή-
μιο και τον έκαναν επίτιμο διδάκτορα. 

Τις επόμενες μέρες έδινε ομιλίες στο Χίλτον και 
στο βιβλιοπωλείο της Εστίας. Η προσέλευση του 
κόσμου ήταν πρωτοφανής. Το 2009 επισκέφθηκε 
τα Ιωάννινα, όπου είχε προσκληθεί η Μαίριλιν από 
το πανεπιστήμιο να μιλήσει για το βιβλίο της για το 

γυναικείο στήθος. Το ίδρυμα Ωνάση τον προσκά-
λεσε να μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για το βι-
βλίο του «Στον κήπο του Επίκουρου». 

Προσήλθαν 5000 άτομα, είχαν κατακλείσει από 
το απόγευμα την Βασιλίσσης Σοφίας. 

Οι διοργανωτές άνοιξαν άλλες τρεις αίθουσες 
για να μπορέσουν να μπουν 3000 ώστε να έχουν 
ακουστική επαφή. Στο τέλος κάθε ομιλίας του στην 
Ελλάδα υπέγραφε χιλιάδες βιβλία και αρκετοί πα-
ραβρισκόμενοι του προσέφεραν δώρα, μέλι, κρα-
σί, ούζο, λάδι. 

Στην Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν 
αναγνωστικό κοινό σε όλον τον κόσμο. 

Όταν τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι πού οφείλε-
ται η τόσο μεγάλη δημοτικότητά του στην Ελλάδα 
απαντά «παρά το γεγονός ότι δεν ομιλώ Ελληνικά 
στην Ελλάδα νιώθω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου». 
«Τώρα στην ηλικία των 88 δεν ταξιδεύω, ζω με την 
σύζυγό μου Μαίριλιν στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνι-
ας ωστόσο κάθε φορά που κάποιος παρουσιαστής 
ειδήσεων αναφέρει την Ελλάδα, η Μαίριλιν και εγώ 
στήνουμε αυτί. 

Πάντα θα αισθάνομαι ένα είδος θαυμασμού για 
τους Έλληνες και ευγνωμοσύνη που με θεωρούν 
κάτι σαν επίτιμο πολίτη της χώρας τους». 

Βιβλία του Ίρβιν Γιάλομ:
•	  Όταν έκλαψε ο Νίτσε. -Στο ντιβάνι. 
•	 Η θεραπεία του Σοπενχάουερ. 
•	 Το πρόβλημα Σπινόζα. 
•	 Ο Δήμιος του Έρωτα. 
•	 Η Μάνα και το νόημα της ζωής. 
•	 Πλάσματα μιας μέρας. 
•	 Θρησκεία και ψυχιατρική. 
•	 Στον κήπο του Επίκουρου. 
•	 Κάθε μέρα λίγο πιο κοντά.
•	 Αυτό ήταν η ζωή; Τότε άλλη μια φορά! 
Το τελευταίο του βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό.  

Ο Ίρβιν Γιάλομ στη μακρόχρονη καριέρα του 
ασχολήθηκε με την διερεύνηση της ζωής των άλ-
λων. 

Τώρα στην αυτοβιογραφία του, στρέφει το θε-
ραπευτικό βλέμμα του στον εαυτό του, εξετάζει 
τις σχέσης που τον διαμόρφωσαν και σκιαγραφεί 
το πρωτοποριακό του έργο, για το οποίο έγινε δι-
άσημος.
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Καλοκαιράκι όμορφο                           
γεμάτο υποσχέσεις,                           
γεμάτο από όνειρα                             

από καινούργιες σχέσεις.                    

Της παραλίας βασίλισσα                     
είναι η ξενοιασιά                            

σε κάνει να νοιώθεις όμορφα              
σε κάνει να ξεχνάς.                        

Είναι το μέρος που μπορείς                 
ευχάριστα να περάσεις                     
το κάθε πρόβλημά σου                     

για λίγο να ξεχάσεις.                       

Στην παραλία δεν υπάρχει ηλικία       
ο καθένας προσπαθεί

όπως μπορεί                        
τη θάλασσα να τη χαρεί.                

Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας                  
παίζουν σαν τα παιδιά                      

δεν θέλουν να πιστέψουν                  
πως ήρθαν γηρατειά.                     

Ο παππούς και η γιαγιά                    
προσέχουν τα παιδιά                      
ενώ οι γονείς τους                         
βουτάνε στα βαθιά                         

  Και τα βουνά είναι όμορφα
αυτή την εποχή

αν τα περπατήσεις
πρωτόγνωρες στιγμές θα ζήσεις.  

Κάπου θα συναντήσεις 
ένα χωριουδάκι,

στην σκιά του πλάτανου
θα πιεις και το ουζάκι.

Το καλοκαίρι έχει
μεγάλη ευλογία

κηπευτικά και φρούτα
είναι σε αφθονία.

Η νύχτα του καλοκαιριού
απ’ όλες ξεχωρίζει

με πλούσια συναισθήματα
τον κόσμο σου γεμίζει.

Αν σε μέρος άφωτο
τον ουρανό κοιτάξεις

την ομορφιά των αστεριών       
ποτέ δεν θα ξεχάσεις.

Αν θέλεις,
να πας να διασκεδάσεις,

θα περάσεις όμρφα
την ευκαιρία μην χάσεις.

Κέντρα θα βρεις πολλά
ακριβά και οικονομικά      

σύμφωνα με την τσέπη σου
διαλέγεις που θα πας.

Το καλοκαίρι
Του συναδέλφου Γεωργίου Στρούζα – Ζάκυνθος
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Βρες καιρό να γελάσεις,

το γέλιο είναι η μουσική της ψυχής.

Βρες καιρό να στοχαστείς,

ο στοχασμός είναι πηγή γαλήνης.

Βρες καιρό να τρέξεις στον δυστυχισμένο,

η συμπόνια είναι δρόμος ευτυχίας.

Βρες καιρό να διαβάσεις,

η μελέτη είναι πηγή σοφίας.

Βρες καιρό να αναπαυθείς, 

η ξεκούραση είναι πηγή ανεφοδιασμού.

Βρες καιρό να προσφέρεις,

η προσφορά είναι πηγή πλουτισμού.

Βρες καιρό να προσευχηθείς, 

η Προσευχή είναι δεξαμενή δυνάμεως.

Βρες καιρό να παρακαλείς τον Κύριο να σου

δίδει δύναμη, κουράγιο και ελπίδα.

Και θα πετύχει αυτό όταν ζούμε  σύμφωνα με τις 

εντολές του Κυρίου μας.

Σοφά λόγια ενός γέροντος για τον ΧΡΟΝΟ
Του συναδέλφου Στέλιου Τζεϊράνη – Χανιά
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Εκδήλωση τιμής του 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
στον συνάδελφο Θεόδωρο Βασιλικό

Στο 2ο τεύχος του περιοδικού μας «διαδρομές» 
φιλοξενήσαμε την αυτοβιογραφία του συνταξιού-
χου συναδέλφου της Ιονικής, Θεόδωρου Βασιλι-
κού.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγαπητός συνάδελφος Θε-
όδωρος Βασιλικός, Ιεροψάλτης-Άρχων Μουσι-
κοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλη-
σίας, διακονεί και υπηρετεί το ιερό αναλόγιο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας για 65 συναπτά έτη σε ιε-
ρούς ναούς των Αθηνών. Έχει τριάντα οκτώ (38) 
ολόκληρα χρόνια παρουσίας στα στούντιο και 465 
έργα σχετικά με την καταγραφή ύμνων και όλου 
του ενιαυτού από την λειτουργική ζωή της εκκλη-
σίας, μετά από επίπονη προσπάθεια. Δημιούργησε 
τρεις βυζαντινές χορωδίες και επί σαράντα ένα 
(41) χρόνια πραγματοποίησε εκατοντάδες συναυ-
λίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟ-
ΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για όλο το 
προαναφερόμενο σημαντικό έργο πραγματοποί-
ησε ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ στον Μουσικοδιδάσκαλο 
συνταξιούχο συνάδελφό μας ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΟ.

Η Πολιτιστική Επιτροπή του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ τον συγχαίρει θερμά και του 
εύχεται πάντα υγεία και δημιουργία. Άξιος ! 
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Η συνάδελφος Αθηνά Κυριακάκη-Σφακάκη, καταξιωμένη Ξεναγός-Συγγραφέας, ολοκλήρωσε μετά από 
οκτώ ομιλίες-παρουσιάσεις 2018-2019 στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ, την ξενάγηση στο Κρητικό παρελθόν, με το θέμα «Φυτά και άνθη στα Μινωικά τέχνεργα». Η 
Πολιτιστική Επιτροπή του Συλλόγου μας εύχεται στην Αθηνά πάντα άξια και δημιουργική.
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1. Το θάρρος να την πεις και 

να την γράψεις

2. Την εξυπνάδα να την ξεχωρίζεις

3. Την τέχνη να χειρίζεσαι την 

αλήθεια σαν όπλο

4. Την κρίση να διαλέγεις εκείνους 

που στα χέρια τους η αλήθεια 

γίνεται αποτελεσματική

5. Τη μαεστρία να την διαδίδεις σε 

πολλούς

«Πέντε δυσκολίες 
για να πεις και να γράφεις την αλήθεια»

Επιμέλεια δημοσίευσης του συναδέλφου Ανδρέα Μπάφη

ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ
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Είπαν: 
1. Κικέρων ρήτωρ της Αρχαίας Ρώμης
Ει οι θεοί διαλέγονται τη των ελλήνων γλώτ-
τι χρώνται.

2.  Errieta Valter γαλλίδα γλωσσολόγος
Η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη στην Ευ-
ρώπη που δεν υπέκυψε σε καμία κατοχή. 

3. Wandruska καθηγητής γλωσσολογίας 
Πανεπιστημίου Βιέννης.
Οι ευρωπαϊκές γλώσσες φαίνονται ως διά-
λεκτοι της ελληνικής.

4. V. Wilamovitz Γερμανός φιλόλογος
Η Ελληνική φυλή ανωτέρα κάθε άλλης, είναι και μητέρα κάθε πολτισμού.

5. Βολταίρος Γάλλος διανοητής
Είθε η ελληνική  γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών.

6. Van Goeger Γερμανός σοφός
Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ξεκινά από την Ελλάδα.

7. Goethe κορυφαίος Γερμανός ποιητής
Η Ελλάδα είναι ο νους και η καρδιά της οικουμένης

8. Hellen Keler η διάσημη τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας
Όπως το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, έτσι και η ελληνική γλώσσα.

9. Karl Marx ο θεμελιωτής του Μαρξισμού
Οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού παραμένουν άφθαστα πρότυπα.

10. Bernard Shaw Ιρλανδός συγγραφέας
Αν η βιβλιοθήκη σας δεν έχει έργα των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σ΄ ένα σπίτι χωρίς 
φως.

11. Mary Shelley 
Η γλώσσα των Ελλήνων σε ποικιλία, απλότητα, ευλυγισία και πιστότητα ξεπερνά κάθε άλλη.

12. Johann Wolfgang von Goethe
Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η ελληνική ξεχώρισε, άστρο 
λαμπερό μέσα στη νύχτα.  

Ανώτερη όλων η ελληνική γλώσσα
Επιμέλεια κειμένων της συναδέλφου Άννας Καλλιτσουνάκη
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Παιδιά συναδέλφων

Η τηλεπαρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι καταξιωμένη πα-
ρουσιάστρια στον χώρο της τηλεόρασης και 
είναι κόρη του εξαίρετου συναδέλφου μας, 

πρώην στελέχους της Ιονικής στη  Θεσσαλονίκη, 
Θεόδωρου Χρηστίδη. Η Σίσσυ Χρηστίδου γεννή-
θηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1980 στη Θεσσαλονίκη. 
Φοίτησε σε μουσικό γυμνάσιο και λύκειο, καθώς 
από μικρή ηλικία έδειχνε ενδιαφέρον για τη μουσι-
κή και το τραγούδι.

Καριέρα -Παρουσίαση - Υποκριτική
Το 1998, σε ηλικία 18 ετών, έκανε το τηλεοπτικό 

της ντεμπούτο ως παρουσιάστρια, μέσα από την 
εκπομπή «C Throu» στο κανάλι TV 100 στη Θεσ-
σαλονίκη. 

Ακολούθησε η ψυχαγωγική εκπομπή «Lifestyle» 
(2001) στο ίδιο κανάλι. Έπειτα, δούλεψε για λίγο 

καιρό ως παρουσιάστρια σε ραδιοφωνικές εκπο-
μπές του ANT1 97.5 FM και μετά εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα προκειμένου να ακολουθήσει μεγα-
λύτερη καριέρα στον χώρο του θεάματος.

Το 2004, υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με το 
τηλεοπτικό σταθμό ALPHA και συμμετείχε στην 
σατιρική εκπομπή «Όλα» του Θέμου Αναστασιάδη. 
Το 2005, πήρε μεταγραφή για το κανάλι MEGA και 
συμμετείχε ως συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή 
του Γρηγόρη Αρναούτογλου «Όμορφος κόσμος το 
πρωί», στην οποία και έμεινε για τρεις σεζόν. Το 
2008, επέστρεψε στον ALPHA και για τρεις σεζόν 
ήταν συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή της Νατα-
λίας Γερμανού «Μες στην καλή χαρά». Ενδιάμεσα, 
παρουσίασε και την εκπομπή «Αγρότης μόνος ψά-
χνει...» για δύο σεζόν (2009-2011). 

Μετά τη λήξη του συμβολαίου της, πήρε μετα-
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γραφή για τον ΑΝΤ1, όπου παρουσίασε 
μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο το ψυχα-
γωγικό μέρος της εκπομπής «Πρωινό 
ΑΝΤ1» για μια σεζόν.

Τον Ιούνιο του 2018 ανακοινώθηκε 
η τηλεοπτική της επιστροφή, μετά από 
έξι χρόνια αποχής, μέσα από το κανά-
λι OPEN, στο οποίο παρουσιάζει κάθε 
Σάββατο και Κυριακή στις 9.45 το πρωί 
με ιδιαίτερη επιτυχία την εκπομπή «Έλα 
Χαμογέλα».

Επιπλέον, πέρα από παρουσιάστρια, 
έχει δουλέψει και ως ηθοποιός, συμ-
μετέχοντας στην ταινία «Μόλις Χώρισα» 
(2008) αλλά και ως voice actress δα-
νείζοντας τη φωνή της για τον ρόλο της 
στρουμφίτας στις ταινίες «Στρουμφάκια» 
(2011) και «Στρουμφάκια 2» (2013). 

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον πατέρα της, 
συνάδελφο Θεόδωρο Χρηστίδη.
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Το κάστρο του Μολύβου στη Λέσβο. Φωτογραφία του συναδέλφου Βασίλη Κυριαζή.

Λήμνος, μαγικό ηλιοβασίλεμα. 
Φωτογραφία της συναδέλφου Άννας Παρασκευοπούλου.
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