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Τρία χρόνια… «διαδρομές»!
Οι δυνάμεις δημιουργίας, η φαντασία, η παιδεία, η κουλτούρα, η πολιτιστική ευαισθησία, ήταν τα 
στοιχεία που ναρκωμένα μέσα στις ψυχές εκατοντάδων συναδέλφων μας, περίμεναν.
Το ξύπνημα, ήρθε πριν τρία χρόνια, όταν εκδόθηκαν οι «διαδρομές» μας. Το πολιτιστικό 
περιοδικό του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, είναι το μοναδικό αυτοτελές 
πολιτιστικό περιοδικό στο χώρο όλων των συνταξιουχικών συλλόγων στην Ελλάδα και στα εννέα 
(9) μέχρι τώρα τεύχη, συνεργάστηκαν με κείμενα και φωτογραφίες, 128 συνάδελφοι.

Στείλτε και σεις για το νέο τεύχος, τη δική σας συνεργασία, στην Πολιτιστική Επιτροπή του 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ – Πανεπιστημίου 38 ΤΚ 106 79 ΑΘΗΝΑ ή στο e-mail:info@
syntaxilte.gr - τηλ. 210 3615765.

Με προσδοκία για ένα νέο καλύτερο αύριο, με ασφάλεια και δημιουργία, περιμένουμε και τις 
δικές σας συνεργασίες για τις «διαδρομές» με θέματα όπως: ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΧΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΜΟΥ-
ΣΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ, ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ και τόσα άλλα. 

Για τις «διαδρομές» η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Σύμη 
ακριτικός βράχος

Του συναδέλφου Κώστα Δ. Κοντού – Σύμη

Τρεις από τους σπουδαιότερους 
τομείς της οικονομίας της Σύμης, 
οι οποίοι και την ανέπτυξαν, ήταν 
η σπογγαλιεία, η ναυπηγική και η 
ναυτιλία.

Η Σύμη στην αρχαιότητα
Από τους μυθικούς χρόνους αναφέρεται η 

Σύμη να παίζει το ρόλο του πρωτοπόρου, αν όχι 
και στους τρεις, τουλάχιστον στους δύο πρώτους 
αυτούς τομείς.

Ο Γλαύκος, ο πρώτος κάτοικος της Σύμης, θε-
ωρείται ως ο πρώτος διδάξας την τέχνη της σπογ-
γαλιείας, αλλά και ως ο άνθρωπος που κατασκεύ-
ασε το περίφημο πλοίο «Αργώ» της Αργοναυτικής 
εκστρατείας, στην οποία ο ίδιος ήταν επικεφαλής 
όταν ο Ιάσων μαχόταν με τους Τυρρηνούς, μάλι-
στα δε αναφέρεται και ως άριστος ναυμάχος. Η 
μυθολογία πάλι θέλει τον Γλαύκο εραστήν εμπα-
θώς της Σκύλλας, μέχρι σημείου να ζηλοτυπήσει 
η Κίρκη και να μεταμορφώσει τη Σκύλλα σε τέρας. 
Αποδεικνύει όμως περίτρανα και πάλι ο μύθος 
ότι ο Γλαύκος επεξέτεινε τους πλόες του, για τις 
έρευνές του στην κολυμβητική, μέχρι και τη Σικε-
λία – μη περιοριζόμενος μόνο στο Αιγαίο.

Ο Αθήναιος, στους «Δειπνοσοφιστές» του, ανα-
φέρει ότι ο Αισχύλος είχε συγγράψει την τραγωδία 
«Πόντιος Γλαύκος», ο δε Εύανθος ο εποποιός τον 
«Ύμνον εις τον Γλαύκον» αλλά και τα δύο έργα δυ-
στυχώς χάθηκαν.

Ο Όμηρος στην «Ιλιάδα» μνημονεύει ιδιαιτέρως 
το βασιλιά της Σύμης Νηρέα, ο οποίος εξεστρά-
τευσε μετά των άλλων Δαναών κατά της Τροίας με 
τρία σύμμετρα, καλοκαμωμένα πλοία.

Σπογγαλιεία 
Βράχος άνυδρος η Σύμη κατοικούνταν εκπαλαι 

από ανθρώπους που είχαν ως φυσική επίδοσή 
τους το υγρό στοιχείο. Μ΄ αυτό κατόρθωσαν να 
επιβιώσουν και να δημιουργήσουν μία πολιτιστική 
παράδοση, η οποία διατηρήθηκε ακόμη και μέχρι 
τα τελευταία χρόνια, μέχρις ότου χτίστηκε η βιο-
μηχανία του τουρισμού, για να αφανίσει «ως σης 
και βρώσις» ότι πολιτιστικό οι προγενέστεροι πα-
ρέδωσαν.

Ο πυρήνας της σπογγαλιείας δημιουργείται στη 
Σύμη όταν η θάλασσά της, που ξέβραζε μοναχή 
της μεγάλο αριθμό σπόγγων, οι οποίοι εκ των 
πραγμάτων έγιναν απαραίτητο καταναλωτικό 
προϊόν για τους κατοίκους, άρχισε να μειώνει την 
απαιτούμενη ποσότητα.

Οι Συμιακοί λοιπόν, έγιναν δεινοί κολυμβητές, 
σε τέτοιο βαθμό ώστε όλοι οι ξένοι περιηγητές 
γράφουν με θαυμασμό για την τέχνη τους αυτή 
από το 1470, όπου έχουμε και τις πρώτες κατα-
γραφές. «Οι άνθρωποι αυτοί – γράφουν – συνη-
θίζουν να κολυμπούν από τα παιδικά τους χρόνια 
τόσο καλά, ώστε προτού παντρευτεί ένας νέος, 
πρέπει να μπορεί να κατεβαίνει είκοσι οργιές βά-
θος και να μένει κάτω από το νερό αρκετή ώρα… 
Όταν οι Τούρκοι τους πιάνουν αιχμαλώτου, φεύ-
γουν από τη μικρασιατική ακτή και κολυμπούν σε 
απόσταση έξι μιλίων, για να φτάσουν έως το νησί 
τους… 

Η Σύμη δεν καυχιέται για κανένα άλλο εμπόριο 
εκτός από εκείνο των σφουγγαριών, που είναι 
πολύ κερδοφόρο. Κάθε χρόνο εξάγουν καραβιές 

Τ ΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ολόκληρες, με αποτέλεσμα να πλουτίζουν πολύ 
περισσότερο από τους γείτονές του, οι οποίοι 
δεν τους φτάνουν ούτε στην τέχνη ούτε και στην 
εφευρετικότητα.»

Αν και στην παράδοση της Σύμης έχουν μείνει 
πολλά ονόματα από τους πολλούς δύτες της που 
έφταναν σε μεγάλο βάθος και κρατούσαν την ανα-
πνοή τους αρκετή ώρα, εν τούτοις το παγκόσμιο 
υπερόριο γυμνής κατάδυσης κατέχει ο Συμαίος 
Ευστάθιος Χατζής, ο οποίος έφτασε το βάθος των 
73 μέτρων κρατώντας «αναπνιά» 3,5 λεπτών! Η 
τέχνη ανάσυρσης των σπόγγων γινόταν μέχρι το 
1863 με τρεις τρόπους: με τη χρήση του καμακιού 
(τρίαινας), της καγγάβας (γαγγάμης) και με τη γυ-
μνή κατάδυση. 

Το 1863 για πρώτη φορά διεισδύει ο νέος τρό-
πος κατάδυσης με το σκάφανδρο. Τούτο έφερε 
για πρώτη φορά ο Συμαίος Φώτιος Μαστορίδης, 
ικανός κολυμβητής εκείνης της εποχής, ο οποίος 

εργαζόταν τότε κοντά σε Άγγλους επιχειρηματίες, 
που το χρησιμοποιούσαν για την ανέλκυση ναυα-
γίων στις Ανατολικές Ινδίες, την Κεϋλάνη και αλ-
λού. 

Ο Μαστορίδης κατόρθωσε να πείσει μερικούς 
ότι το μηχάνημα αυτό θα φέρει «μεγάλα κέρδη στη 
Σύμη». Ενώ όμως έβλεπε ότι κανένας δεν ήθελε 
να το χρησιμοποιήσει, επειδή διέβλεπαν και τους 
διάφορους κινδύνους, αλλά και ότι θα χανόταν η 
μακραίωνη τέχνη τους, αφού οι Συμιακοί είχαν 
τα πρωτεία, ενώ τώρα θα γίνονταν σφουγγαρά-
δες όλοι οι θαλασσινοί, σκέφτηκε να κάμει το εξής 
έξυπνο: Η γυναίκα του «το Βγενιό» έβαλε πρώτη 
το σκάφανδρο και έπεσε στη θάλασσα, για να ανα-
γκάσει κάποιους να ακολουθήσουν. 

Πράγματι, οι λίγοι πεισθέντες πολλαπλασιάστη-
καν και έτσι το σκάφανδρο δεν άργησε να βρει 
θερμούς θιασώτες. Έτσι, παρόλα τα συχνά δυστυ-
χήματα, τα οποία πάντα αποδίδονταν σε λάθη των 
χειριστών των σκαφάνδρων και των κυβερνητών 
των πλοίων, το σκάφανδρο αποδείχτηκε θαυμα-
τουργό και τα αποτελέσματα, τωόντι, άριστα. Σ΄ 
αυτό συντελούσε βέβαια και η αφθονία των σπόγ-
γων σε όλα τα παράλια της Μεσογείου.

Όμως το σκάφανδρο, ενώ αποκτούσε καθημε-
ρινά οπαδούς και και προστάτες, συγχρόνως και 
λόγω των πολλών θανάτων από ασφυξία και των 
παραλύσεων από άγνοια των κινδύνων της πίεσης 
της θάλασσας, δημιουργούσε καιδεκαπλάσιους 
εχθρούς, οι οποίοι επαναστάτησαν και κατόρθω-
σαν να αναγκάσουν την τότε τουρκική κυβέρνηση 
να καταργήσει τη σπογγαλιεία με το σκάφανδρο.

Όμως η απαγόρευση δεν τηρήθηκε, οπότε το 
1866 άρχισαν οι μεγάλες διαμάχες δυτών και 
εμπόρων για το θέμα της εισαγωγής των νέων 
τεχνικών μεθόδων, για να κορυφωθούν το 1884, 
που έχουμε και την επανάσταση των δυτών στη 
Σύμη, οι οποίοι εξαπολύθηκαν καταστρέφοντας 
κάθε σκάφανδρο που υπήρχε στο νησί,με αποτέ-
λεσμα να καταφτάσει πολεμικό πλοίο με επικεφα-
λής το Νομάρχη Χίου (ήταν τότε η Χίος έδρα της 
Νομαρχίας των νησιών), για να συλλάβει πάνω 
από σαράντα δύτες, τους οποίους μετέφερε στη 
Χίο και έριξε στις φυλακές όπου έμεινα αρκετό 
χρόνο, μέχρις ότου η Κοινότητα της Σύμης ανα-
γκάστηκε να πληρώσει πάνω από 60.000 φράγκα 
για αποζημιώσεις. 

Το σκάφανδρο που εφήρμοσε στην σπογγαλιεία ο Συ-
μαίος Φώτιος Μαστορίδης και το οποίον εχρησιμοποίησε 
πρώτη η γυναίκα του Ευγενία Μαστορίδου (το Βγενιό).
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Πάντως, η φαινομενική κατάργηση των σκα-
φάνδρων ανακαλείται πάλι το 1885, οπότε και οι 
δύτες απογοητεύονται τελείως και σταματούν 
κάθε ενέργεια. Αλλά και εις βάρος της οικονομί-
ας της Σύμης αποδείχτηκε το γεγονός, αφού και η 
τιμή του σφουγγαριού έπεσε σημαντικότατα.

Το 1912, ο Γάλλος Maurice Fernez εφεύρε νέα 
αναπνευστική συσκευή, η οποία μάλιστα πήρε το 
όνομά του, την οποία εισήγαγε στη Σύμη, την Κά-
λυμνο και αλλού ο Συμαίος Γεώργιος Γεωργάς το 
1920 που όμως στη Σύμη δε βρήκε υποστηρικτές. 

Όμως σιγά σιγά και λόγω των παγκοσμίων πο-
λέμων, της γειτνίασης της Σύμης με τη Ρόδο και 
του ανοίγματος των δρόμων για την ξενιτιά, η βι-
ομηχανία της σπογγαλιείας στη Σύμη, που έφτασε 
να δημιουργήσει το μεγαλύτερο σπογγαλιευτικό 
στόλο στον κόσμο, έμελε να ακολουθήσει τη φθί-
νουσα, για να σταματήσει τελείως το 1975, έτος 
κατά το οποίο παροπλίζεται και η τελευταία καγγά-
βα, ενώ τη δεκαετία του 1960 ήδη είχαν παροπλι-
στεί και τα τελευταία μηχανοκάικα (σκάφανδρα). 

Τα δεινά που υπέστησαν οι Συμαίοι, τους ανάγκα-
σαν να στραφούν προς την ποντοπόρο ναυτιλία, και 
τελευταία κυρίως στον τουρισμό, εγκαταλείποντας 
δια παντός το επάγγελμα του σπογγαλιέα. 

Έτσι τα ηνία δόθηκαν στους Καλύμνιους, οι 
οποίοι λόγω του χαρακτήρα τους, αλλά και του 

ότι δεν είχαν κοντά τους κάποια Ρόδο, συνέχισαν 
τη σκληρή δουλειά του σπογγοτόμου, σήμερα δε 
αντιμετωπίζουν τη μόλυνση της θάλασσας και τις 
ασθένειες των σπόγγων, που σχεδόν δεν έχουν 
αφήσει ίχνος σπόγγου στα νερά της Μεσογείου.

Ναυπηγική 
Αλλά ένα τέτοιο ναυτικό νησί όπως η Σύμη, με 

ζηλευτά φυσικά λιμάνια και με τους ανθρώπους 
της να είναι τόσο δεμένοι με το αρμυρό νερό, δεν 
ήταν δυνατό να έχει μόνο ένα τεράστιο ναυτικό 
στόλο, χωρίς να έχει και τις ανάλογες ναυπηγοε-
πισκευαστικές εγκαταστάσεις.

Στοιχεία βέβαια για την ύπαρξη ναυπηγείων 
έχουμε πάλι από τους μυθικούς χρόνους και την 
ομηρική εποχή. Επίσης κατά την εποχή του Πελο-
ποννησιακού πολέμου αναφέρονται ναυπηγοεπι-
σκευαστικές εργασίες στη Σύμη.

Οι ξένοι περιηγητές γράφουν: «Φτιάχνουν επί-
σης σκάφη που έχουν συνήθως εννέα σειρές κου-
πιά, είναι πολύ ελαφρά και τόσο γρήγορα, ώστε, 
είτε πλέουν με πανιά είτε με κουπιά, κανένα πλοίο 
δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Γι’ αυτό και οι κάτοικοι 
του νησιού είναι περιζήτητοι σ’ αυτές τις θάλασσες 
και δεν έχουν λόγους να φοβούνται τους κουρσά-
ρους…»

Η ναυπηγική της Σύμης ήταν τόσο στενά δεμένη 

Πατώντας σφουγγάρια σε ειδικές κατασκευές μέσα στη θάλασσα. Δεξιά φαίνονται τσουβάλια γεμάτα σφουγγάρια.
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με τη ναυτιλία της, ώστε και τα δύο αυτά αναπτύσ-
σονταν παράλληλα. Σε περίπτωση π.χ. εχθρικών 
επιδρομών ή ξηρασίας ή σεισμών, οι Συμιακοί 
ήταν αναγκασμένοι να εγκαταλείπουν για κάποιο 
διάστημα το νησί, για να εγκατασταθούν προσω-
ρινά στα απέναντι δικά τους παράλια της Μικράς 
Ασίας, ή στη Ροδο, για να επανέλθουν πάλι αργό-
τερα, όταν τα πράγματα έβρισκαν τη φυσική τους 
ακολουθία.

Η τεχνική της ναυπηγικής στη Σύμη είχε εξελι-
χθεί σε τέτοιο βαθμό τελειότητας, ώστε τα σκάφη 
της έγιναν πασίγνωστα στο ναυτικό κόσμο. Μέχρι 
και οι Τούρκοι τα ονομάζουν συμβεκίρ, δηλαδή 
γρήγορα συμιακά πλοία, τους δε Συμαίους Συμ-
βεκιλί, δηλαδή τους ανθρώπους από τη Σύμη που 
έχουν τα γρήγορα πλοία, γι αυτό και οι Συμιακοί 
διενεργούσαν και την Ταχυδρομική Υπηρεσία της 

τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας. Είμαι βέβαιος 
ότι την υπηρεσία αυτή διενεργούσαν και επί βυ-
ζαντινής εποχής. Αλλά κατά λογική συνέπεια τα 
ναυπηγεία της Σύμης άκμασαν και με τις παραγ-
γελίες σκαφών από διάφορα άλλα ναυτικά λιμάνια 
της Μεσογείου.

Ένα άλλο στοιχείο που βοήθησε ώστε τα συμια-
κά σκαριά να γίνουν ξακουστά, ήταν και η ποιότητα 
του συμιακού πεύκου, που περιέχει τέτοια ποσό-
τητα ρητίνης, ώστε το καθιστά σχεδόν αδιάβροχο.   

Μέχρι και την πρώτη πεντηκονταετία του προ-
ηγούμενου αιώνα, ναυπηγεία υπήρχαν σε αρκετά 
σημεία του νησιού, αλλά σήμερα τα ναυπηγοξυ-
λουργεία περιορίζονται στις περιοχές Χαράνι, Πέδι, 
Καμπο του Γυαλού και Νημπορειό, όπου λειτουρ-
γούν ακόμη 5. Όμως οι εργασίες τους φθίνουν συ-
νεχώς, αφού η σύγχρονη τεχνολογία και η χρήση 
των πλαστικών, καθώς και η εισαγωγή από την 
Τουρκία φτηνών σκαφών «έσπασε» την αγορά της 
Σύμης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα ναυπηγεία 
και τα καρνάγια που «φύτρωσαν» μετά την κατάρ-
ρευση της οικονομίας της Σύμης σε διάφορα ελ-

Το συμιακό είδος πλοίου ‘’σκάφη’’ με γυμνούς σπογγαλι-
είς. (χαλκογραφία επί τουρκοκρατίας).

Κάμπος Σύμης. Καθέλκυση σκάφους των ναυπηγών 
Εμμανουήλ και Γιάννη Γιαννά (φωτ. 1910- Ιταλοκρατία).
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Της συναδέλφου Μαρίας Γεροντάκη-Μακρή 

ληνικά και ξένα λιμάνια, ήταν διαφόρων Συμαίων 
ναυπηγών. Στο Πέραμα ιδρύθηκαν από Συμιακούς 
τα περισσότερα από τα σήμερα γνωστά ναυπηγεία. 
Το ίδιο στη Ρόδο, όλα τα ναυπηγεία που λειτουρ-
γούν σήμερα είναι στα χέρια Συμιακών. Οι ναυπη-
γοί της Σύμης διασκορπίστηκαν μέχρι τη Σάμο, τη 
Λέρο, την Κω, την Αίγυπτο, την Αμερική, την Αυ-
στραλία, τη Μασσαλία… 

Ναυτιλία
Η εμπορική ναυτιλία της Σύμης διέθετε κατά 

τις πληροφορίες διαφόρων μελετητών περί τα 
200 εμπορικά ιστιοφόρα πλοία, αφενός μεν για 
μεταφορά των εμπορευμάτων με τα οποία εφο-
διάζονταν οι μεγαλέμποροι της Σύμης και αφετέ-
ρου για τα εξαγώγιμα στο εξωτερικό προϊόντα ή 
για φορτία ξένα, που διαμετακομίζονταν σε όλα 
τα παράλια της Μεσογείου και της θάλασσας του 
Πόντου. Θα ήταν όμως παράλειψη εάν δεν ανα-
φέραμε και το λαθρεμπόριο που διενεργούσαν οι 

Ο Πάνορμος και η εν Σύμη Ιερά Μονή Πανορμίτου άποψη 
από ψηλά.

Άποψη λιμένος Σύμης από τα δυσμάς.

Συμιακοί «κοντραμπατζήδες», κυρίως όπλων, με 
τους ιθαγενείς της Βόρειας Αφρικής. Γνωστό είναι 
και το περιστατικό στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα, σύμφωνα με το οποίο ο Συμαίος Πλανού-
δης σε διαμάχη με 80 περίπου ομόθρησκούς του 
από τη νήσο Χάλκη, έδωσε φωτιά στο πλοίο του 
που ήταν γεμάτο από πυρομαχικά, με αποτέλεσμα 
να τιναχτούν όλοι στον αέρα και να μαυροφορέσει 
όλη η Χάλκη.  
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Νήσος Άνδρος

Του συναδέλφου Γιάννη Σμυρναίου

Ο σουρεαλιστής Ανδριώτης ποιητής 
Ανδρέας Εμπειρίκος στο εμβληματι-
κό του έργο «Ο Μέγας Ανατολικός» 
περιγράφει την Άνδρο με τη φράση 
«Η Νήσος η έκπαγλος» που κρύβει 
τη δική του υπερηφάνεια και πηγή 
έμπνευσης στα χείλη του ήρωά του 
Ανδρέα Σπερχή. 

Ο Ανδρέας Σπερχής μιλώντας στο «Μέγα 
Ανατολικό» λέει ότι η Άνδρος είναι η «βα-
σίλισσα των νησιών» και το ωραιότερο νησί 

του κόσμου. 
Η Άνδρος είναι το βορειότερο νησί των Κυκλά-

δων και δεύτερο σε μέγεθος μετά την Νάξο. Έχει 
χαρακτηριστεί νησί των εφοπλιστών και των Ναυ-
τικών. 

Το νησί «σέρνει» πίσω του πλούσια ιστορία, που 
ξεκινάει από τον ονομαστό μάντη Άνδρο, που της 
έδωσε το όνομά του, ή πιθανότατα από τον στρα-
τηγό Άνδρο από την Κρήτη. Άλλα ονόματα που 
έχουν αποδοθεί στο νησί κατά την αρχαιότητα εί-
ναι Γαύρος, Άντανδρος, Λασία, Υδρούσα κ.λπ. 

Η πρώτη κατοίκηση παρατηρήθηκε στο τέλος 
της νεολιθικής εποχής στον οικισμό του Στρό-
φυλα. Χρονολογείται περίπου από το 4.000 π.Χ. 
Κατά τη Γεωμετρική εποχή περίπου το 900 π.Χ. 
αναπτύχθηκε ο οικισμός της Ζαγοράς κοντά στο 
χωριό Ζαγανιάρι. Μετά την καταστροφή του, από 
άγνωστες συνθήκες, αναπτύχθηκε ο οικισμός της 
Παλαιόπολης. 

Η Άνδρος της απόδρασης… Μαγικές και χρυ-
σαφένιες παραλίες, άλλες πολύβουες και άλλες 
μοναχικές. Μα όλες πανέμορφες και μοναδικές 

με πεντακάθαρα και καταγάλανα νερά, μόλις δύο 
ώρες από την Αθήνα. 

Η Άνδρος της Μαγείας… πέτρινα πυργόσπιτα, 
φορτωμένα βουκαμβίλιες, επιβλητικά σπίτια εφο-
πλιστών και καπεταναίων, ενετικά κάστρα, περι-
στεριώνες, νερόμυλοι, αληθινά έργα τέχνης, δεν 
χορταίνεις να τα βλέπεις και που συνθέτουν ένα 
ονειρικό σκηνικό. Η Άνδρος του Αιγαιοπελαγίτι-
κου χρώματος και του νεοκλασικού πολιτισμού 
έχει τη δική της μαγεία κάθε εποχή του χρόνου. 

Η Άνδρος των ονείρων… πολιτισμός, αρχοντιά, 
γραφικά σοκάκια, ευωδιαστοί κήποι. Έχει το τρόπο 
να σε ξαφνιάζει και να σε μαγεύει κάθε στιγμή. 

Η Άνδρος των νερών… ποτάμια, χείμαρρους μι-
κρούς, πηγές και ρεματιές με πλούσια βλάστηση 
από πλατάνια, καρυδιές, καστανιές, βελανιδιές και 
άλλα. Υπάρχουν διαδρομές πνιγμένες στο πράσινο 
με ρυάκια και μικρούς καταρράκτες προσφέρο-
ντας μια αλησμόνητη πεζοπορία. Είναι ένας παρά-
δεισος που αξίζει να ανακαλύψεις. 

Επίσης διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοπο-
ρικών διαδρομών που υπολογίζεται να ξεπερνά τα 
300 χλμ. σε μήκος. Το προσβάσιμο δίκτυο ανέρχε-
ται σήμερα σε 150 χλμ. περίπου. 

Έχει χαρακτηρισθεί ως νησί του πολιτισμού και 

Χώρα Άνδρου
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της τέχνης και όχι άδικα αφού πολλοί Ανδριώτες 
διέπρεψαν στα γράμματα και τις τέχνες, με κορυ-
φαίο τον ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκο. Ξεχωριστή 
μορφή ήταν ο Θεόφιλος Καΐρης, ένας από τους 
μεγαλύτερους Έλληνες πνευματικούς του 19ου 
αιώνα. Επίσης ο Μιχάλης Δερτούζος καθηγητής 
στο Μ.Ι.Τ. των ΗΠΑ που θεωρείται ο πατέρας της 
πληροφορικής. 

Πλούσια είναι και η πολιτιστική παράδοση της 
Άνδρου, καθώς ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα 
να επισκεφθεί αρκετά μουσεία και ιδρύματα, ενώ 
κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται εκδηλώσεις που 
προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όπως:

Το Αρχαιολογικό μουσείο στο οποίο εκτίθενται 
ευρήματα από τις ανασκαφές του αρχαιολογικού 
χώρου της Ζαγοράς. 

Το Αρχαιολογικό μουσείο Παλαιόπολης στο 
ομώνυμο χωριό με ευρήματα από τις ανασκαφές 
στον εκεί αρχαιολογικό χώρο. 

Το Μουσείο σύγχρονης τέχνης με μόνιμη έκ-
θεση των έργων του Ανδριώτη γλύπτη Μιχάλη 
Τόμπρου. Στη νέα του πτέρυγα περιλαμβάνει βι-
βλιοθήκη, αίθουσα προβολών και χώρους για 
παρουσίαση εκθέσεων διεθνούς εμβέλειας που 
παρουσιάζονται κάθε καλοκαίρι. 

Το ίδρυμα Κυδωνιέως που ιδρύθηκε το 1994 με 
σκοπό τη λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού 
κέντρου με εκθέσεις γνωστών ζωγράφων. 

Η Καΐρειος βιβλιοθήκη που κατέχει περί τους 
60.000 τόμους εντύπων, χειρόγραφα και αντικεί-
μενα λαϊκού πολιτισμού. 

Το Μουσείο Ελιάς, ένα από τα καλύτερα σω-
ζόμενα προβιομηχανικά λιοτρίβια που βρίσκεται 
στον Άνω Πιτροφό. 

Το Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής τέ-
χνης που στεγάζεται σε χώρο του ξενοδοχείου 
«ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ». 

Το λαογραφικό Μουσείο πολιτιστικής κληρο-
νομιάς Συνετίου, που στεγάζεται στο σχολείο του 
ομώνυμου χωριού, το οποίο χτίστηκε το 1900 με 
δωρεά του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού. 

Το ψηφιακό Μουσείο το οποίο στεγάζεται στο 
σπίτι που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Θεόφιλος 
Καΐρης. 

Το Ναυτικό Μουσείο με τα σημαντικότερα εκ-
θέματά του, παλαιά ναυλοσύμφωνα, ασφαλιστή-
ρια, συμβόλαια, ναυτικά ημερολόγια, λιθογραφίες 

Ανδριωτικών πλοίων και των μετέπειτα πρώτων 
ατμοκίνητων φορτηγών πλοίων. 

Το ανοικτό θέατρο με παρουσιάσεις γνωστών 
καλλιτεχνών και θεατρικών παραστάσεων. 

Στην Άνδρο μπορεί κανείς να επισκεφτεί αξι-
όλογα μοναστήρια που χρονολογούνται από τη 
βυζαντινή περίοδο ως και τα τελευταία χρόνια της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Όλα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, 
όπως:

Μονή Παναχράντου. Κτίστηκε από τον αυτο-
κράτορα Νικηφόρο Φωκά το 963-969 κατά την 
επιστροφή του από την εκστρατεία κατά των Αρά-
βων της Κρήτης. Εκεί φυλάσσεται η θαυματουρ-
γή εικόνα της Παναγίας έργο του Ευαγγελιστή 
Λουκά. Επίσης φυλάσσεται και η κάρα του Αγίου 
Παντελεήμονος που μεταφέρθηκε από την Κων-
σταντινούπολη το 1705. 

Μονή Αγίας Μαρίνας. Η μονή χρονολογείται 
από το 1325. Το 1833 με διάταγμα κλείνουν 417 
μοναστήρια σε όλη την Ελλάδα κι ανάμεσά τους 
και αυτό της Αγίας Μαρίνας. Πρόσφατα ανακαινί-
σθηκε. Έγινε δε ευρύτερα γνωστή από το θαύμα 

Το μνημείο του Αφανούς Ναύτη στη Χώρα της Άνδρου
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της θεραπείας μικρού παιδιού από την Κύπρο. 
Μονή Αγίου Νικολάου. Κτίστηκε κατά την πα-

ράδοση τον 11ο αιώνα. Το μοναστήρι είναι σταυ-
ροειδούς τύπου. Φυλάσσεται η τίμια κάρα του Αγί-
ου Νικολάου του εν Βουνένοις. 

Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Είναι το μεγαλύτερο 
μοναστήρι της Άνδρου. Σύμφωνα με την παράδο-
ση ήταν σχολή και μετατράπηκε σε μοναστήρι το 
842. Φιλοξενεί σπάνιες εικόνες, πλούσια βιβλιο-
θήκη και χειρόγραφα. 

Μονή Αγίας Ειρήνης. Κτίστηκε το 1780. Το 
1843 διαλύθηκε και εγκαταλείφθηκε. Γύρω στο 
1990 ξεκίνησε η ανακαίνισή της όπου σήμερα εί-
ναι επισκέψιμη. 

Άλλο αξιοθέατο είναι το σπήλαιο Φόρος στο χω-
ριό Αλαδινού. Έχει ηλικία 4,5 - 5 εκατ. ετών και 
έκταση περίπου 500 τ.μ. Αποτελείται από πέντε 
αίθουσες, από τις οποίες οι τέσσερις είναι επισκέ-
ψιμες. 

Επίσης κάθε χρόνο στην Άνδρο, διεξάγεται το 
«Andros Trail Race». Τέσσερις διαδρομές σπάνιας 
ομορφιάς μέσα στην ιδιαίτερη φύση που συνδυά-
ζει την κυκλαδίτικη αύρα και την άγρια ομορφιά 
της ορεινής Ελλάδας. Είναι αγώνας που προκαλεί, 
ενθουσιάζει, αποκαλύπτει και ενσωματώνει όλα 
τα πολιτιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
Άνδρο και συνθέτουν τη μοναδική της ταυτότητα. 
Ένα πάντρεμα αθλητισμού και πολιτισμού. Αυτή 
είναι η Άνδρος. 

Παραλία, της Γριάς το Πήδημα.
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Συνάντηση στην Κέρκυρα
Του συναδέλφου Νίκου Ψάϊλα – Κέρκυρα

Είναι ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά 
της Ελλάδας. Η νήσος Κέρκυρα σύμφωνα με 
το πρόγραμμα Καλλικράτης, διαιρείται διοι-

κητικώς σε ένα Δήμο, τον Δήμο Κερκυραίων, εις 
τον οποίο υπάγονται, ολόκληρη η νήσος Κέρκυρα 
και οι Διαπόντιοι Νήσοι, Οθωνοί, Ερεικούσα και Μα-
θράκι. Υπάγεται εις την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
μαζί με τα νησιά, Παξοί, Αντίπαξοι, Λευκάδα (με όλα 
τα γύρω από αυτήν νησιά), την Ιθάκη, την Κεφαλ-
ληνία και την Ζάκυνθο. Η Κέρκυρα είναι η πρωτεύ-
ουσα της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων. Το νησί 
Οθωνοί αποτελεί το δυτικότερο σύνορο της Ελληνι-
κής Επικράτειας. Το νησί Παξοί αποτελεί ξεχωριστό 
Δήμο, τον Δήμο Παξαίων.

Η Κέρκυρα σήμερα σφύζει από ζωή. Είναι πόλος 
έλξεως τουριστών. Με τις γραφικές ακρογιαλιές της 
και τις αμμώδεις παραλίες της, σε συνδυασμό με τις 
βραχώδεις ακτές της Παλαιοκαστρίτσας, του Δρά-
στη και των απόκρημνων ακτών του Κάβου. Κατα-
πράσινη με μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις και 
μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα και ξενοδοχεία. 

Ο τουρισμός είναι η μόνη απασχόληση των επι-
χειρηματιών της Κέρκυρας. Όλες οι επιχειρήσεις 

και τα επαγγέλματα εξαρτώνται από τον τουρισμό. 
Ανθεί η βιοτεχνία επίπλων, το εμπόριο γενικά, η βι-
οτεχνία ενδυμάτων, παπουτσιών, τα γραφεία του-
ρισμού και εκδρομών, οι Δημόσιες υπηρεσίες που 
απορροφούν σημαντικό εργατικό δυναμικό του νη-
σιού, οι Τράπεζες, με σημαντική απασχόληση των 
εργαζομένων. Σήμερα στην Κέρκυρα λειτουργούν 
οι Τράπεζες, Alpha Bank, προερχόμενη από την 
συγχώνευση των τραπεζών της πρώτης και αρχαι-
ότερης και μοναδικής Κερκυραϊκής Τράπεζας, της 
Ιονικής, της Εμπορικής και της Τραπέζης Πίστε-
ως. Η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, η Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης υπάρχουν 
οι υπηρεσίες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 
Υπάρχει πλήθος εστιατορίων και κέντρων διασκε-
δάσεως. Περίφημη είναι η Πλατεία της Κέρκυρας. Η 
μεγαλύτερη Πλατεία της Ελλάδας αλλά και ολόκλη-
ρων των Βαλκανίων. Η περίφημη Σπιανάδα, όπως 
την αποκαλούν οι Κερκυραίοι. Το σωστό της όνομα 
είναι Εσπιανάτα. Είναι γνωστή σαν Πάνω και Κάτω 
Πλατεία. 

Η Κέρκυρα είναι το έβδομο νησί σε έκταση της Ελλάδας. Έχει έκταση 
531 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό πάνω από 114.000 ψυχές. 

Η Παναγία των Βλαχερνών και το Ποντικονήσι, 
εξαιρετικά αξιοθέατα της Κέρκυρας.
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Εδώ δεσπόζει το περίφημο Παλαιό Ενετικό 
Φρούριο. Το καμάρι της Κέρκυρας. Εδώ έζησε 
ημέρες δόξας το περίφημο 10ο Σύνταγμα του ένδο-
ξου Πεζικού μας. Το ένδοξο 10ο Σύνταγμα Πεζικού 
του Ελληνικού Στρατού, πολέμησε και δόξασε την 
Κέρκυρα και πρώτο μπήκε στα στενά του Σαραντά-
πορου και ελευθέρωσε την Μακεδονία κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13.

Η σημαία του, η περίφημη Σαραντάπορος, φυ-
λασσόταν με καμάρι και κάθε επίσημη γιορτή στόλι-
ζε τον ιστό του σταυρού της Ακρόπολης του Παλαι-
ού Ενετικού Φρουρίου. Η περίφημη αυτή σημαία, 
η θρυλική Σαραντάπορος, σήμερα δεν υπάρχει. 
Το λέω με πόνο ψυχής αυτό. Η περίφημη Σαρα-
ντάπορος θυσιάστηκε στον βωμό της Πατρίδας. Οι 
υπεύθυνοι Αξιωματικοί του Στρατού μας που ήταν 
Διοικητές του ένδοξου Παλαιού Ενετικού Φρουρί-
ου, του 10ου Συντάγματος Πεζικού, την έκαψαν, 
στο όρος του Παντοκράτορα το 1941, όταν οι Ιτα-
λοί κατέλαβαν την Κέρκυρα κατά τον 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Όταν υπογράφτηκε η παράδοση της Κέρ-
κυρας εις τούς Ιταλούς από τον Νομάρχη και τον 
φρούραρχο της φρουράς της Κέρκυρας, τότε οι 
αξιωματικοί τού 10ου Πεζικού Συντάγματος έφυ-
γαν από το Παλαιό Ενετικό Φρούριο παίρνοντας 
μαζί τους και την σημαία τού 10ου Πεζικού Συντάγ-
ματος, την Περίφημη Σαραντάπορον και επήγαν 
στο όρος τού Παντοκράτορα στο οποίο δεν είχαν 
πάει ακόμη οι Ιταλοί. Εκεί συνεδρίασε για τελευταία 
φορά το στρατιωτικό συμβούλιο και αποφάσισαν να 
κάψουν σε τελετή την σημαία τού 10ου Πεζικού Συ-
ντάγματος ώστε να μην πέσει στα χέρια των Ιταλών. 
Πράγμα το οποίο και έπραξαν. Έκαψαν σε τελετή 
και απέδωσαν τιμές στη Σαραντάπορο, την σημαία. 
Μετά αναχώρησαν από τον Παντοκράτορα και επή-
γαν στην περιοχή της Λευκίμμης και από εκεί με 

πλοιάριο έφυγαν για την Ηγουμενίτσα και από εκεί 
για την Αθήνα. Ο Πολύζος μετά συμμετείχε στην 
κυβέρνηση Τσακαλώτου, η οποία αντικατέστησε 
την εξόριστη στο Κάιρο επίσημη Ελληνική Κυβέρ-
νηση, κατά το διάστημα της Γερμανικής κατοχής. 
Μπορεί η Κέρκυρα να παραδόθηκε στους Ιταλούς, 
το ένδοξο 10ο Σύνταγμα Πεζικού δεν παραδόθηκε 
ποτέ. Ο Διοικητής του, ο ηρωικός Συνταγματάρχης 
Πολύζος δεν υπέγραψε ποτέ το κείμενο της παρα-
δόσεως της Κέρκυρας στους Ιταλούς. Το κείμενο 
της παραδόσεως το υπέγραψαν ο Νομάρχης Κέρ-
κυρας και ο Φρούραρχος και Διευθυντής της Στρα-
τολογίας. Μόνο αυτοί. Το Παλαιό Ενετικό Φρούριο 
παρεδόθη στους Ιταλούς με την οικειοθελή παρά-
δοση της φρουράς του και μόνο.

 Σήμερα η Κέρκυρα είναι μια σύγχρονη πόλη 
ακολουθούσα τους ρυθμούς ανάπτυξης όλων των 
προηγμένων πόλεων της Ευρώπης. Δίκαια λέγεται 
η μικρή Ευρώπη της Ελλάδας. Η όμορφη Κέρκυρα 
πλημμυρισμένη στο πράσινο με τις θαυμάσιες αμ-
μουδιές της και τις ακρογιαλιές της είναι ο ιδανικός 
παράδεισος για τον καθένα κατά το καλοκαίρι. Ο κα-
θένας μπορεί να απολαύσει τον ζεστό και καυτερό 
ήλιο του καλοκαιριού στις αμμουδιές της. Μεγιστά-
νες του πλούτου και απλός κοσμάκης έρχονται από 
όλα τα μέρη της γης να απολαύσουν τις διακοπές 
τους στην Κέρκυρα. Είναι το νησί της ιστορίας με 
τα περίφημα οχυρά του. Το περίφημο Παλαιό Ενε-
τικό Φρούριο, το καμάρι και η δόξα της Κέρκυρας, 
το έμβλημά της. Το περίφημο νησί των Φαιάκων 
με την από το 1500 π.Χ. ιστορία του, μέχρι το 731 
π.Χ. Οπότε οι Κορίνθιοι με αρχηγό τον Κόρκην εκ-
στράτευσαν κατά της Φαιακίας και την κατέλαβαν 
καταλύοντας το περίφημο βασίλειο των Φαιάκων. 

Άλλο οχυρό  το σύγχρονο νέο Ενετικό Φρούριο 
δεσπόζει στην βόρεια πλευρά της πόλης της Κέρκυ-
ρας. Τα Φρούριά της είναι σωστές πόλεις, άξια της 
ιστορίας τους κράτησαν πάντα ελεύθερη την πόλη 
της Κέρκυρας κατά τις διάφορες Τουρκικές επιδρο-
μές του Μεσαίωνα. Άλλο οχυρό το Κάστρο ΑΛΕΞΙΣ 
στον λόφο του Σωτήρος, τώρα ονομαζόμενο λόφο 
των Φυλακών. Έπαιξε και αυτό σπουδαίο αμυντικό 
ρόλο στην ελευθερία της πόλης της Κέρκυρας και 
του Μπόργκου του Αγίου Ισιδώρου, όπως ονο-
μαζόταν η περιοχή της Γαρίτσας, κατά την Ενετο-
κρατία. Ο καθένας μπορεί να θαυμάσει τα περίφημα 
οχυρά της Κέρκυρας. Το Αγγελόκαστρο στο βουνό 

Το Παλαιό Ενετικό Φρούριο
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της Κρήνης, το οποίο κτί-
στηκε στους χρόνους του 
Αυτοκράτορα του Βυζαντί-
ου Αλεξίου Μανουήλ Κα-
τακουζινού. Άλλο κάστρο 
είναι το Παλαιόκαστρο ή 
Ωραιόκαστρο, το οποίο βρί-
σκεται στην Παλαιοκαστρί-
τσα. Το Παλαιόκαστρο μαζί 
με το παλαιό και νέο Ενετι-
κό Φρούριο, έπαιξαν σημα-
ντικό αμυντικό ρόλο κατά την επιδρομή του Μπαρ-
μπαρόσα στην Κέρκυρα. Παρόλο ότι οι Τούρκοι με 
τον Μπαρμπαρόσα κυρίευσαν σχεδόν όλη την Κέρ-
κυρα, η πόλη της Κέρκυρας με τα οχυρά της δεν 
κατελήφθησαν ποτέ από τους Τούρκους. Ο Μπαρ-
μπαρόσα συνέλαβε 20.000 κατοίκους της υπαίθρου 
τους οποίους πούλησε στα σκλαβοπάζαρα της Ανα-
τολής. Μαζί τους έπιασαν αιχμάλωτη και την κόρη 
της αριστοκρατικής οικογένειας Κουαρτάνου, την 
Καλή. Η Καλή έγινε γυναίκα του Σουλτάνου Σουλε-
ημάν του Μεγαλοπρεπούς και κατόπιν μητέρα του 
Σουλτάνου, του Μουράτ, γιου του Σουλεημάν. Η 
Καλή βοήθησε πολύ, καθώς επηρέαζε τον Μουράτ 
και κατάφερε να δώσει προνόμια στους Έλληνες. 
Αυτά τα λίγα λόγια για την ιστορία της Κέρκυρας. 
Η χαρακτηριστική πόλη του παλιού Βενετσιάνικου 
Μπόργκου με το χαρακτηριστικό της κορφιάτικο 
χρώμα, το χρώμα της ώχρας, το οποίο δεν συνα-
ντάται σε άλλα μέρη της Ελλάδας, χαρακτηριστικό 
της Κέρκυρας σε συναρπάζει και σε μεταφέρει σε 
άλλες εποχές, στην περίφημη Μπελ Επόκ. Αξίζει 
πράγματι να επισκεφτείτε αυτήν την όμορφη πάπια 
του Ιονίου. Τα γραφικά στενοσόκακα, τα καντούνια 
της στο Καμπιέλλο, είναι μοναδικά. Θυμίζουν λίγο 
πλάκα στην Ακρόπολη της Αθήνας. Άριστη τουρι-
στική εξυπηρέτηση, πλήρη και μεθοδική οργάνω-
ση των τουριστικών εγκαταστάσεων του νησιού. 
Η παράδοση υπάρχει ακόμη αν και ο εκσυγχρονι-
σμός έχει μπει για τα καλά στην καθημερινή ζωή. 
Απολαύστε την γραφική καντάδα, την μαντολινάδα 
και τα λαϊκά πανηγύρια που γίνονται στα χωριά της 
Κέρκυρας. Αν έχετε ευκαιρία ρωτήστε για το περί-
φημο αμυντικό σύστημα της πόλεως της Κέρκυ-
ρας. Το μοναδικό στην Ελλάδα, αν όχι σε όλον τον 
κόσμο. Το περίφημο Βενετσιάνικο αμυντικό σύστη-
μα, αποτελεσματικότατο, με τις υπόγειες στοές του, 

τις μοίνες όπως τις λέμε στην Κέρκυρα. Το άριστο 
αυτό και αποτελεσματικό αμυντικό σύστημα συνδέ-
ει υπογείως με στοές όλα τα οχυρά της Κέρκυρας, 
του παλαιού Ενετικού Φρουρίου, του νέου Ενετι-
κού Φρουρίου, του κάστρου ΑΛΕΞΙΣ, τώρα φυλα-
κές Κέρκυρας, και το Βίδο, το οποίο ήταν οχυρό και 
τώρα με την συνθήκη του πρωτοκόλλου του Λον-
δίνου όταν αποφασίστηκε η ένωση των Επτανήσων 
με την Ελλάδα, το Βίδο ξεοχυρώθηκε. Τα οχυρά του 
κατεδαφίστηκαν και έχει την σημερινή του μορφή.

Άλλες πληροφορίες για την Κέρκυρα: Η Κέρκυρα 
ευρίσκεται σε απόσταση 7 επτά ναυτικών μιλίων, 
από τό λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Η απόσταση καλύ-
πτεται σε διάστημα μιας ώρας με τα σύγχρονα πλοία 
κλειστού τύπου και σε διάστημα μιας ώρας και 45 
λεπτών με το ferry boat ανοικτού τύπου. Απέχει 
από το λιμάνι της Ιταλίας Brindissi επτά ώρες (7) 
και 30 λεπτά. 

Η δε απόσταση Κέρκυρας-Αθηνών καλύπτεται 
αεροπορικώς από το αεροδρόμιο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑ-
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» σε 40 λεπτά. Ώρα είναι η της Ανα-
τολικής Ευρώπης, δηλαδή 2 δύο ώρες ανατολικά 
τού Γκρήνουϊτς. Θρησκεία είναι ο Χριστιανισμός και 
δόγμα το επικρατούν δόγμα της Ανατολικής Εκκλη-
σίας. Υπάρχει όμως και αξιόλογη Καθολική Κοινό-
τητα αποτελούμενη κυρίως από Μαλτέζους απογό-
νους των Μαλτέζων πού στρατολόγησαν οι Άγγλοι 
από το 1828 έως το 1860 όταν τα Ιόνια νησιά ήταν 
κάτω από Αγγλική κυριαρχία. Η Καθολική Κοινό-
τητα αποτελεί σήμερα πλήρωμα πάνω από 3.000. 
πιστούς. Έχει Μητρόπολη , την Περίφημη ιστορική 
Μητρόπολη των Αγίων Ιακώβου και Χριστοφόρου, 
η οποία είναι και η Μητρόπολη ολοκλήρου τού 
Ιονίου Αρχιπελάγους. Έχει Αρχιεπισκοπή την Αρ-
χιεπισκοπή Κερκύρας-Ζακύνθου -Κεφαλληνίας, η 
οποία πληρώνεται από Αρχιεπίσκοπο.

Το νησί και η πόλη της Κέρκυρας 
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Ξορύχτι
ένας κρυμμένος οικισμός στο κεντρικό Πήλιο

Της συναδέλφου Δέσποινας Ζήκουλη

Το Ξορύχτι είναι ένας από τους ευτυχείς κληρονόμους της γης των Κενταύ-
ρων, στο θέρετρο των θεών, το Πήλιο. Από υψόμετρο 550 μέτρων απολαμ-
βάνει τη θέα του Αιγαίου, από τη Χαλκιδική μέχρι τις Β. Σποράδες. 

Εκτείνεται σε δύο οικισμούς, στον ομώνυμο 
και στο Κάτω Ξορύχτι, δημοτικά διαμερί-
σματα του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, σε 

απόσταση περίπου 50 χλμ από την πόλη του Βό-

λου και μόλις 3 χλμ από την Τσαγκαράδα. 

Η ύπαρξη αρχαίου υπόγειου μεταλλείου εξόρυ-

ξης με μήκος διαδρόμων 100 περίπου μέτρα αλλά 
και ενός νεώτερου που λειτουργούσε μέχρι πρό-
σφατα στην περιοχή του χωριού, τεκμηριώνουν 
την συνεχή περιοδική ανθρώπινη παρουσία από 
πολύ παλιά. Αυτά του έδωσαν και την ονομασία, 
Εξορύχτιον στην αρχή που έγινε Ξορύχτιον αργό-
τερα και  Ξορύχτι εν τέλει.

Η νεώτερη ιστορία του χωριού αρχίζει στο τέλος 
του 15ου αιώνα μετά την πτώση του Βυζαντίου. 
Την εποχή εκείνη η περιοχή αυτή του Πηλίου ήταν 
σχεδόν ακατοίκητη. Υπήρχαν πολλά μοναστήρια 
που αιώνες πριν κάποιοι μοναχοί έκρυψαν εδώ 
στο βουνό, όπου η πυκνή βλάστηση και η εδαφι-
κή μορφολογία πρόσφεραν τις ιδανικές συνθήκες. 
Ένα από αυτά ήταν και το μοναστήρι της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στο Ξορύχτι. Αυτό ήταν η μή-
τρα που γέννησε το χωριό, που σιγά σιγά χτίστηκε 
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γύρω του από νησιώτες κυρίως που διέπλεαν τα 
ανατολικα παράλια της χερσονήσου. Δυστυχώς 
δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πότε οι μοναχοί 
εγκατέλειψαν τα κελιά από τα οποία σώζεται ένα 
ανακαινισμένο που χρησιμοποιείται για τις ανά-
γκες της εκκλησίας. Μέχρι το 1955 υπήρχαν ακό-
μη 3 κελιά που κατέρρευσαν στον μεγάλο σεισμό.

Η εκκλησία όπως είναι σήμερα. Ημιυπόγεια 
με χαμηλή είσοδο που απέτρεπε την έφιππη εί-
σοδο των κατακτητών. Σήμερα εξακολουθεί να 
επιβάλλει την ευλαβική είσοδο των πιστών. Εχει 
επισκευαστεί πολλές φορές, κάποιες απ΄αυτές με 

την πρόθυμη συνδρομή εύπορων Πηλιορειτών 
του εξωτερικού. Στο εσωτερικό της φιλοξενεί και 
παρεκκλήσι του Αγ. Ευσταθίου. Οι εκπληκτικές 
μεταβυζαντινές αγιογραφίες στους τοίχους της, 
το ξυλόγλυπτο τέμπλο και η αρχιτεκτονική της την 
καθιστούν μνημείο τεράστιας αξίας. Στις 15 Αυ-
γούστου τελείται πανήγυρη.

Στη μνήμη αγαπημένων τους προσώπων οι Ξο-
ρυχτιανοί έχτισαν και συντηρούν τους δορυφό-
ρους της εκκλησίας τους, τα λιτά αγαπημένα ξω-
κλήσια. Στα βόρεια του οικισμού ο Άγιος Κωνστα-
ντίνος, με συντροφιά του το δάσος και το Αιγαίο. 
Υποδέχεται τους πιστούς που πανηγυρίζουν τη 
μνήμη του στις 21 Μάη υπό το άσμα του πρώτου 
τζίτζικα. Ακριβώς απέναντι, στην άλλη άκρη του 
χωριού οι Άγιοι Πάντες, σε ένα φυσικό παρατηρη-
τήριο από όπου βλέπουν τους πάντες και τα πά-

ντα. Γιορτάζουν στις αρχές Ιουνίου (κινητή γιορτή) 
και η ανέγερση χρονολογείται από το 1898. Στο 
κέντρο του χωριού κοντά στην πλατεία βρίσκεται 
η εκκλησία του Αγίου Απόστολου του Νέου που 
κτίσθηκε πριν 30 χρόνια και γιορτάζει 16 Αυγού-
στου. Στα νότια επιτηρητής πάνω από το χωριό ο 
Άγιος Δημήτριος, στο παλιό σταυροδρόμι, όπου 
χωρίζονταν οι ξορυχτιανοί ταξιδιώτες από αυτούς 
που συνέχιζαν προς Τσαγκαράδα, ερχόμενοι όλοι 
πεζοί και ιππεύοντες από τις Μηλιές. Εκατό μέτρα 
πιο ψηλά, στην καρδιά της καστανοχώρας ο Άγιος 
Αχίλλειος. Η ευλογία του πανίσχυρη και εμφανής 

στους πρώτους ανθούς της καστανιάς. Στις 15 
Μαίου οι πιστοί πανηγυρίζουν ιδιαίτερα ευτυχείς 
και ευγνώμονες. Γαλήνιο, το πιο αναγνωρίσιμο 
κι αγαπημένο ίσως το εκκλησάκι της Αγίας Βαρ-
βάρας στο Κάτω Ξορύχτι. Η πηγή που τρέχει από 



18

το ιερό της ξεδιψάει με το νερό τους περαστικούς. 
Στις 6 Αυγούστου στη Μεταμόρφωση του Σωτή-
ρος τελείται πανηγυρική θεία λειτουργία.

Το Πήλιο απέκτησε δικαιωματικά τη δική του 
Επίδαυρο, το θέατρο Ξορυχτίου.Εδώ, πάνω από 
το φαράγγι της Τσουνάγκας θα χτυπάει η καρδιά 
του πολιτισμού τα καλοκαίρια.

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι (γνωστό ως παλιό 
γεφύρι), ανάμεσα στους οικισμούς του Ξορυχτίου 
και της Τσαγκαράδας, κτίσθηκε το 1728 (λέγεται 
από Ζουπανιώτες μάστορες) και ένωνε οδικά τις 
δύο κοινότητες  τότε που δεν υπήρχε αυτοκινη-
τόδρομος.  Από κάτω ο Μυλοπόταμος κουβαλάει 
τα πηγαία και τα όμβρια νερά του βουνού, κι αφού 
τα περάσει από το πανέμορφο φαράγγι της Τσου-
νάγκας, τα αδειάζει στην ομώνυμή του παραλία. 
Από εδώ περνάει το μονοπάτι που ξεκινάει από τις 
Μηλιές και καταλήγει  στην Τσαγκαράδα.  Το τόξο 
του γεφυριού έχει άνοιγμα 12μ και ύψος 6μ., ενώ 
το συνολικό του μήκος ανέρχεται σε 18μ.

Ο εξωτικός Λιμνιώνας, παραλία και επίνειο πα-
λαιότερα του χωριού, τότε που δεν υπήρχε αυ-
τοκινητόδρομος και η διακίνηση των προιόντων 
γινόταν με καίκια. Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι Ξο-
ρυχτιανοί απολάμβαναν την παραλία σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα,  λόγω της δύσκολης πρόσβα-
σης. Έστηναν τσαρδιά (καλύβες), πρόχειρες κατα-
σκευές με ξύλινο σκελετό και επένδυση από φτέ-

ρες, το ένα κολλητά στο άλλο, κερδίζοντας έτσι την 
μία πλευρά. Για πόρτα ένα σεντόνι ή μια κουρελού. 
Πίσω από την συστοιχία ήταν απλωμένα τα μαγε-
ριά, δύο πέτρες το καθένα, όπου πατούσε η κα-
τσαρόλα κι από κάτω φωτιά με ξύλα. Πιο πίσω τα 
ζωντανά, γίδες για το γάλα, κότες για τις Κυριακές. 
Τα μεσημέρια τσούγκριζαν τα ποτήρια οι γείτονες 
περνώντας τα μέσα από τις διάτρητες μεσοτοιχίες. 
Οι λιγοστές ξύλινες ψαρόβαρκες, κάποιες τυχερές 
με εσωλέμβια πετρελαιομηχανή, τροφοδοτούσαν 
όποτε το επέτρεπε η θάλασσα του Αιγαίου τα τη-
γάνια στα μαγεριά. Δυστυχώς καμιά εικόνα δεν 
μπορεί να αποδώσει μυρωδιές από φτέρες, κα-
μένο γάλα και πετρέλαιο να επιπλέουν στον αχνό 
της αρμύρας. Σήμερα τα 4 χλμ δρόμου που απέχει 
από τον επαρχιακό δρόμο είναι ασφαλτοστρωμένα 
ή τσιμεντωμένα. Σχετικά προσβάσιμος και διάση-
μος πλέον υποδέχεται τους ισόβια γοητευμένους 
επισκέπτες στην αειπάρθενη αμμουδιά του.

Οι Ξορυχτιανοί έντυσαν με ελαιώνες τη γη τους 
στα παράλια του Κάτω Ξορυχτίου, ενώ καλλιέργη-
σαν μηλιές στις πλαγές πάνω από τον οικισμό και 
απέραντα δάση Καστανιάς πιο πάνω. Η ποικιλία 
καστανιάς που καλλιεργείται πάνω από 200 χρόνια  
καθιστά το Ξορύχτι μητρόπολη του κάστανου, για 
το οποίο εδώ και πολλα χρόνια έχει θεσμοθετηθεί 
γιορτή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώ-
βρη.
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19η ΜΑΪΟΥ 1919  -  19η ΜΑΪΟΥ 2020

101 χρόνια από 
την Γενοκτονία των Ποντίων

Ημέρα μνήμης για τους  353.000 χιλ. νεκρούς.
Οι πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας 1916-1922

Επιμέλεια κειμένου, του συναδέλφου Δημήτρη Ζαχόπουλου- Χωριστή Δράμας

Τι σημαίνει Γενοκτονία
Πριν από τον όρο Γενοκτονία υπήρχε ο όρος 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Γενοκτο-
νία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στην Δίκη της 
Νυρεμβέργης το 1945 όπου δικάστηκε η ηγεσία 
των Ναζιστών εγκληματιών του πολέμου. Συγκε-
κριμένα ο όρος σημαίνει την μεθοδική εξολόθρευ-
ση, ολική η μερική μιας εθνικής φυλετικής, η θρη-
σκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές 
έγκλημα το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμι-
κές συγκρούσεις. Ο Γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια 
ομάδα για κάτι που έκανε αλλά για κάτι που είναι. 
Στην περίπτωση λοιπόν των Ελλήνων του Πόντου 
επειδή ήταν Έλληνες Χριστιανοί.

19 Μαϊου 1919. Η καταραμένη ημέρα για τον 
Ποντιακό Ελληνισμό. Είναι η ημέρα που ο Μου-
σταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στην Σαμψούντα για 
να ειρηνεύσει δήθεν την περιοχή. Με το σύνθημα 
«η Τουρκία στους Τούρκους», έθεσε σε εφαρμο-

γή το σχέδιο των Νεότουρκων για την τελειωτική 
εξόντωση του Ελληνικού πληθυσμού σε όλο τον 
Πόντο. 353.000 χιλ. καταγεγραμμένοι επίσημα του 
Ελληνισμού νεκροί και άλλοι τόσοι ξεριζωμένοι 
και διασκορπισμένοι αγνοούμενοι, αποτελούν πά-
ντοτε για τους Πόντιους μια μνήμη στοιχειωμένη 
στην ψυχή. Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή ανά τον 
κόσμο διάσπαρτος Ποντιακός Ελληνισμός, αμάχη-
το τεκμήριο και ζωντανό κομμάτι του οικουμενι-
κού Ελληνισμού, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέληση 
και αγωνιστικότητά του, το χρέος και το εθνικό 
καθήκον του για την με κάθε θεμιτό μέσο διεθνή 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των προγόνων μας.

Αν και η τελική φάση εξόντωσης του Ελληνι-
σμού ξεκίνησε με την επανάσταση των Νεότουρ-
κων, το 1908, το απάνθρωπο φαινόμενο της Γε-
νοκτονίας αιώνες χαρακτήριζε την πολιτική των 
εκάστοτε Οθωμανικών και μετέπειτα Νεοτουρκι-
κών κυβερνήσεων. Από την ήττα στο Ματζικέρτ 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΡ ΜΕΣ
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(1071) εως την πτώση της Αυστροουγγαρίας των 
μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1461) από 
την εποχή του Α’ Π.Π.(1915) ως την συνθήκη της 
Λοζανης(1923) ένας ήταν ο στρατιωτικός στόχος 
της Τουρκίας, η εξόντωση του Ελληνισμού. «Θα 
σας κόψουμε τα κεφάλια, θα σας εξαφανίσουμε», 
«η εμείς θα επιζήσουμε η εσείς» δήλωσε ο Τούρ-
κος πρωθυπουργός, Σεφκέτ Πασάς, τον Ιούλιο 
του 1909 στον μεγάλο Πατριάρχη του Γένους Ιωα-
κείμ Γ’.  Οι Γερμανοί ,που ήταν οι ηθικοί αυτουργοί 
και καθοδηγητές των εγκληματιών ,έβλεπαν τους 
Έλληνες και τους Αρμένιους ως φραγμό, εμπόδιο 
στα σχέδιά τους για οικονομική διείσδυση στην 
Ανατολή. Ο καθοδηγητής των Τούρκων στρατη-
γός Λιμάν Φον Σάντερς υποστήριζε τα εξής. «Η 
Τουρκία δεν έχει ουδεμία ασφάλειαν ούτε δύναται 
να οργανωθεί ελευθέρως εις το μέλλον, λόγω της 
παρουσίας των Ελλήνων». Για να μην προκληθεί 
αντίδραση στον «πολιτισμένο» κόσμο προτείνει, 
ως τελική λύση, τον λευκό θάνατο, τις ατελείωτες 
οδοιπορίες.

«Σας διαβεβαιώνω ότι οι παγωνιές και το κρύο 
του χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο 
ήλιος και η τρομερή ζέστη του καλοκαιριού, οι 
αρρώστιες του εξανθηματικού τύφου και της χο-
λέρας, οι κακουχίες και η ασιτία, θα φέρουν το 
ίδιο αποτέλεσμα με τις σφαγές που λογαριάζετε να 

κάνετε εσείς», έλεγε στους Τούρκους ο Σάντερς. 
Από την στιγμή εκείνη (1014) ο Ελληνισμός δεν 
υπήρχε. Εκμεταλλευόμενοι και τον Ρωσοτουρκικό 
πόλεμο, οι Τούρκοι διατάζουν για δήθεν λόγους 
ασφαλείας την μεταφορά των Χριστιανών του Πό-
ντου στα ενδότερα. Αρχίζει πλέον απροκάλυπτα η 
εξόντωση. Οι άνδρες δολοφονούνται στα διαβό-
ητα Άμελε Ταμπουρού, στα τάγματα θανάτου και 
τα γυναικόπαιδα με την διαδικασία του «λευκού 
θανάτου». 

353.000 χιλ. Πόντιοι πεθαίνουν από φρικτό 
θάνατο. Εκατοντάδες χιλιάδες οι μάρτυρες των 
μαρτυρίων του Ποντιακού Ελληνισμού. Αδυνατεί 
ο ανθρώπινος νους να συλλάβει την φρίκη. Γέροι, 
νέοι, παιδιά, ασθενείς και ανήμποροι, γυναίκες και 
κορίτσια, εγκαταλείποντας τα πάντα, οδηγούνται 
βίαια και υποχρεωτικά σε ατελείωτες πορείες 
στην ενδοχώρα, κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά 
και την παγωνιά, σε όρη και δύσβατα βουνά, πει-
νασμένοι, χωρίς καμιά φροντίδα, χωρίς κατάλλη-
λο ρουχισμό σε μια ατελείωτη πορεία θανάτου. 
Δικαστήρια παρωδία στήνονται για να δικαστούν 
και να καταλήξουν στην κρεμάλα, με συνοπτικές 
διαδικασίες, η θρησκευτική πολιτική και πνευμα-
τική ηγεσία της Αμισού και της Πάφρας. Ιδιαίτερα 
μετά την αποχώρηση των Ρώσων από την Τρα-
πεζούντα, η κατάσταση στον Πόντο και ιδιαίτερα 
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στην ύπαιθρο ήταν τραγική. Γνωστά ανυπότακτα 
στοιχεία συνέχιζαν να οργιάζουν κάθε νύχτα στα 
Ελληνικά χωριά, πυροβολώντας, λεηλατώντας και 
βιάζοντας. Η ζωή των Ελλήνων είχε καταντήσει 
ένα απέραντο μαρτυρολόγιο. Ο Αμερικανός πρέ-
σβης Μορκεντάου, μάταια προσπαθεί να συνε-
γείρει συνειδήσεις και δηλώνει ότι τα δεινά των 
Ελλήνων ήταν εξ ίσου μεγάλα με των Αρμενίων 
και ξένοι μάρτυρες όπως ο Σάρτιο να ομολογούν 
ότι όσοι δολοφονούνταν ήταν τυχερότεροι. Οι 
κραυγές των αθώων θυμάτων φτάνουν παντού. 
Στην Ελλάδα στην Ευρώπη αλλά και στην μακρι-
νή Αμερική. Στους Έλληνες της διασποράς. Ακόμα 
και μέσα στην ίδια την Τουρκία. Μάταιες οι φωνές 
διαμαρτυρίας και οι διεθνείς αντιδράσεις.

Στις 8 Απριλίου 1921 ο βουλευτής Κ. Φίλανδρος 
μιλώντας στην Ελληνική Βουλή για την γενοκτο-
νία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής : «Αι γραίαι και 
οι γέροντες διεσκορπίζοντο τότε εις τας ερήμους, 
όπου γυμνοί, άστεγοι και νήστεις, σωρηδόν απέ-
θνησκον. Αλλά και οσάκις την μακρόν πεζοπορίαν 
διεδέχετο η δια του σιδηροδρόμου μεταβίβασις 
των ειλώτων εξετυλίσσοντο σκηναί φρικτοτέρας 
τραγωδίας. Εσταμάτα το τραίνον μέσα εις την έρη-
μον, δια να ριφθώσιν απροστάτευτα τα δυστυχή 
εκείνα πλάσματα εις την διάκρισιν των αγρίων 
θηρίων και ανθρωπόμορφων θηρίων. Δυστυχής 

μητέρα, εστοιβαγμένη μετ άλλων γυναικών εντός 
σκευοφόρου βαγονιού, βλέπουσα κινδυνεύον το 
τέκνον της από ασφυξίαν, ετόλμησε να ζητήσει 
βοήθεια. Πάρευθυς Τούρκος χωροφύλαξ αρπάσας 
από την αγκάλην της μητέρας το τέκνον της, το 
εξεσφενδόνισεν εκ του παραθύρου εις το κενόν, 
ενώ το τραίνο εξηκολουθει τρέχον εις την απέρα-
ντη έρημον. Άλλαι μητέρες ευρέθησαν παγωμέναι 
εις τα χιονισμένα όρη με τα δυστυχή μικρά των 
κρεμασμένα απο ξηρούς μαστούς!».

Οι Ελληνικοί πληθυσμοί δεν φονεύονται απλώς 
με μαχαίρια και όπλα. Πεθαίνουν ύστερα από φρι-
κτά μαρτύρια, πρωτοφανή στην ανθρώπινη ιστο-
ρία. Και όχι μόνο άνδρες αλλά γυναικόπαιδα, χωρίς 
διάκριση ηλικίας. Η επιστράτευση των χριστιανών, 
η αποστολή τους σε τάγματα εργασίας, η βάναυση 
μεταχείρισή τους δημιούργησαν ένα πλήθος φυγο-
στράτων και λιποτακτών οι οποίοι άρχισαν να κρύ-
βονται στα βουνά, Άνθρωποι απλοί, κυρίως αγρό-
τες και κτηνοτρόφοι αντιστάθηκαν στην Τουρκική 
βία, ενέπνευσαν χιλιάδες αφοσιωμένους μαχητές 
και έσωσαν χιλιάδες άμαχο πληθυσμό. Άγνωστο 
στους περισσοτέρους Έλληνες το ηρωικό αντάρ-
τικο του Πόντου. Γυναίκες και άνδρες αγωνίστη-
καν σκληρά, αβοήθητοι από την Μητέρα Πατρίδα 
για να περισώσουν ότι μπόρεσαν. Κι όταν ήρθε το 
τέλος, οι Ελληνικοί πληθυσμοί πήραν τον δρόμο 
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της προσφυγιάς. 
Ξεριζωμένοι 
από τις προαι-
ώνιες πατρίδες 
με μοναδικές 
αποσκευές τις 
μνήμες και τον 
πόνο στην καρ-
διά τους, εγκα-
ταστάθηκαν στις 
νέες πατρίδες. 
Με την δύναμη της ψυχής τους, την εργατικότητα 
και την θέλησή τους, έστρωσαν από την αρχή το 
τραπέζι για να απλωθούν τα εδέσματα της προό-
δου, της δημιουργίας και της ομορφιάς, Το φτω-
χικό και άγονο χώμα της καινούργιας γης τους 
μεταμορφώθηκε σε αφράτη και γόνιμη γη. Πότι-
σαν με ιδρώτα και δάκρυα τα σπαρτά τους. Ανά-
στησαν χωριά και πόλεις. Μεγάλωσαν παιδιά και 
οι χαρές γέμισαν τα σπίτια. Άνθισαν τα βλαστάρια 
της και πλούσια και ευλογημένα πλημμύρισαν την 
Ελλάδα.

Η λύρα άναβε φωτιές και τα τραγούδια έδιναν 
και έπαιρναν. Τραγούδια για τον ξεριζωμό, για την 
αγάπη, τον θάνατο, την ζωή. Νοσταλγικά τραγού-
δια για την Πατρίδα. Αυτήν την πατρίδα που κάνει 
σήμερα τους χιλιάδες Πόντιους να την αναζητούν 
αν και δεν την γνώρισαν ποτέ, παρά μόνο από τα 
ακούσματα των πατεράδων και των παππούδων 
τους. Γιατί, η πατρίδα είναι αυτή που υπάρχουν οι 
ρίζες σου, αυτή που έχεις από τα ακούσματα, τις 
διηγήσεις των προγόνων σου. Είναι ιστορία των 
Ελληνικών πράξεων και του πολιτισμού που άφη-
σαν οι πρόγονοί μας, που ξεριζώθηκαν βίαια από 
έναν τόπο που άφησαν χιλιάδες νεκρούς ανά τους 
αιώνες. Μέσα στην ψυχή μας κρατάμε δύο Πατρί-
δες. Εκείνη που μας άντρωσε κι εκείνη που δεν 
γνωρίσαμε ποτέ, μα που είναι τόσο γνωστή όσο το 
γλυκό φίλημα της μνας, λίγο πριν την καληνύχτα.

Επίλογος
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αυτα-

πόδεικτη ιστορική αλήθεια. Κανείς δεν μπορεί να 
διαγράψει η να ξαναγράψει την ιστορία. Κανείς δεν 
μπορεί να αγνοήσει τις φωνέςς των νεκρών. Κα-
νείς δεν μπορεί να μας στερήσει το δικαίωμα στην 
μνήμη.

«Είναι πεποί-
θηση της Διε-
θνούς Ένωσης 
Μελετητών των 
Γενοκτονιών 
ότι η Οθωμανι-
κή εκστρατεία 
εναντίων των 
χριστιανών μει-
ονοτήτων της 
αυτοκρατορίας 

μεταξύ 1914-1923 αποτέλεσε Γενοκτονία εναντί-
ον των Αρμενίων – Ασσυρίων – Ποντίων - Ελλή-
νων της Ανατολίας. Η 19 Μαΐου μας δίνει ακόμα 
μια αφορμή να ανασύρουμε μνήμες να αναλογι-
στούμε και να υμνήσουμε, να υποσχεθούμε, πως 
θα συνεχίσουμε να δίνουμε μαζί μια γροθιά, τον 
κοινό αγώνα για επιβίωση της ιστορικής μνήμης. 
Σήμερα το Ποντιακό στοιχείο δεν ζητιανεύει, δεν 
εκλιπαρεί, αλλά απαιτεί αυτό που δικαιούται. Την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. 101 
χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον μεγάλο 
ξεριζωμό.101 χρόνια σιωπής για το έγκλημα. ΓΙΑ-
ΤΙ ;;;

Οι γενιές που είναι θαμμένες στα πολυχιλιόχρο-
να χώματα, παραμένουν φρουροί της μνήμης και 
απαιτούν δικαίωση και γι αυτήν θα αγωνιστούμε 
ως το τέλος. Καταραμένος να παραμείνω στην 
αδιάστατη αιωνιότητα. Αν ξεχάσω......

Το περήφανο βλέμμα του αδούλωτου Ποντίου, 
την λαλιά που φιμώθηκε και ξαναζωντάνεψε στην 
εξορία. Τις ρίζες που αρνούνται να πεθάνουν.

Βασσος Λυσαριδης
                                                               
               

Την πατρίδαμ’ έχασα, άκλαψα και πόνεσα. 
Λύουμαι κι’αρόθυμο, όι-όι ν” ανασπάλω κι” επορώ. 
 Μίαν κι” άλλο ΄σην ζωή μ” σο πεγάδι μ” σην αυλή μ”. 
Νέροπον ας έπινα, όι-όι και τ” ομμάτα μ” έπλυνα. 

Τά ταφία μ” έχασα ντ” έθαψα κι” ενέσπαλα. 
Τ” εμετέρτς αναστορώ, όι-όι και ΄ς σο ψυόπο μ” 

κουβαλώ. 
Εκκλησίας έρημα, μοναστήρα ακάντηλα, 

πόρτας και παράθυρα, όι-όι επέμναν ακρόνυχτα....

 Άντληση πληροφοριών- Θ. Ν. Ρωμανιδης
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Πρόκειται για την διώροφη κατοικία του 
θρυλικού τελευταίου Καδή (δικαστή) της 
Αθήνας, του Χατζή Χαλίλ.

Η πληροφορία αυτή ίσως να ήταν παντελώς 
αδιάφορη και να μην γινόταν καν αφορμή κά-
ποιας αναφοράς σε αυτήν – άλλωστε η Αθήνα της 
Τουρκοκρατίας έχει πληθώρα μνημείων από την 
περίοδο της σκλαβιάς – αν στα Αρχεία του Δήμου 
Αθηναίων δεν εκκρεμούσε μέχρι τις μέρες μας 
μια αναπάντητη πρόταση – αίτηση του μοναδικού 
Αναδρομάρη της Αττικής και Ιστορικού Λαογρά-
φου της Αθήνας, Δημητρίου Καμπούρογλου και 
του Συλλόγου των Αθηναίων (με πρόεδρο τον 
Δημήτριο Γέροντα) προς τον Δήμο Αθηναίων 
για απόδοση ιδιαίτερης τιμής στον μεγάλο αυτόν 
ανθρωπιστή, έντιμο και δίκαιο Οθωμανό, προ-
σφέροντας το όνομα του σε ένα μικρό δρόμο της 
Αθήνας, μια «πρόταση που περιέχει ιπποτισμό και 
αναγνώριση ευγνωμοσύνης».

Πιστεύω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο, σε μια προ-
σπάθεια να σταθούμε με σεβασμό και ευθυκρισία 
πάνω στην πονεμένη Ιστορία του σκλαβωμένου 
Γένους, παραμερίζοντας κάθε ιδεοληψία και τάση 
«πολιτικής ορθότητας» των κρίσιμων ημερών που 
διέρχεται πρόσφατα η κοινωνία μας κάτω από 
την πρωτοφανή παρουσία του ισλαμικού προ-
σφυγικού στοιχείου, να εξετάσουμε τον ρόλο που 
έπαιξε στην αρχή του αγώνα της Παλιγγενεσίας ο 
θρυλικός Καδής της Αθήνας Χατζή Χαλίλ, για την 

εξαίρετη και ευγενική προσωπικότητα του οποί-
ου μαθαίνουμε ότι «ο Χαλίλ ήταν γέννημα θρέμμα 
της Αθήνας. Είχε κάνει σοβαρές μουσουλμανικές 
σπουδές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ανατο-
λής και σε ξακουστούς μενδρεσέδες. Είχε ταξιδέ-
ψει για πολλά χρόνια, έως τα σύνορα του κόσμου! 
Κι ένιωθε μεγάλο σεβασμό προς την ορθόδοξη 
Εκκλησία. Αφού μαζί με το Κοράνι και την Χαντίθ 
διάβαζε σημαντικά και την Αγία Γραφή».

Αλλά ας ανατρέξουμε για λίγο στις τραγικές 
ώρες του ελληνικού Έθνους που διαγράφονται 
στον ορίζοντα με την κήρυξη της επαναστατικής 
δράσης από τον Υψηλάντη. Με τίτλο «η Απόφαση 
γενικής σφαγής των Ορθοδόξων και αποσόβησή 
της» στο σχετικό λήμμα της Ιστορίας του Ελληνι-
κού Έθνους μας πληροφορεί ό λόγιος καθηγητής 
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος για την προσωπικό-
τητα και το ηθικό ανάστημα του ανώτατου αυτού 
αξιωματούχου του θεοκρατικού οθωμανικού 
Κράτους, ο οποίος κατείχε την θεσμική θέση του 
Σεϊχ-Ουλ-Ισλάμ, του Ανώτατου Θρησκευτικού Αρ-
χηγού και Ιεροδικαστή Χατζή Χαλίλ Εφέντη[2].

Την 1η Μαρτίου 1821 φτάνει στην Κωνσταντι-
νούπολη η είδηση για το κίνημα του Υψηλάντη. Η 
αντίδραση του Σουλτάνου ήταν βίαια «μέχρι μα-
νίας», αφού στην συνείδησή του το γεγονός αυτό 
σήμαινε αυτή τη φορά Επανάσταση των «ραγιά-
δων» με κίνδυνο τόσο της ζωής του, όσο και της 
οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συγκαλεί συμβού-

Περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια της Παλιάς Αθήνας, στη ρίζα του Ιερού 
Βράχου στα Αναφιώτικα και συγκεκριμένα στην οδό Τριπόδων αρ. 32 συ-
ναντάμε στο βάθος ενός παλαιού κήπου ένα από τα ελάχιστα αρχοντικά 
της οθωμανικής περιόδου, το λεγόμενο «σπίτι του Καδή» [1].

Haci Halil  
O δίκαιος Καδής της Αθήνας 

Χατζή Χαλίλ Εφέντης 
Ο άγγελος σωτηρίας των Ρωμιών

Του συναδέλφου Δημήτρη Κωσταρά 
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λιο στο πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου και 
αποφασίζει ΓΕΝΙΚΗ ΣΦΑΓΗ όχι μόνο των 
Ελλήνων αλλά και όλων των Ορθοδόξων 
που κατοικούσαν στην Οθωμανική αυτο-
κρατορία και κατά συνέπεια και των Αθη-
ναίων χριστιανών. Επειδή όμως η Οθω-
μανική αυτοκρατορία ήταν Θεοκρατική, 
κάθε νόμος δηλαδή του κράτους έπρεπε 
να είναι σύμφωνος με το Ισλάμ όπως αυτό 
είχε καταγραφεί στο ιερό Κοράνι, ο Σουλ-
τάνος ζήτησε από τον ανώτατο θρησκευ-
τικό αρχηγό των Οθωμανών, τον σεϊχου-
λισλάμη, την έγκριση της γενικής σφαγής 
με την έκδοση σχετικού «φετφά»[3].

Σεϊχουλισλάμης και Καδής (Κριτής) των 
Αθηνών την εποχή εκείνη έτυχε να είναι 
η ευγενική και δίκαιη μορφή του Χατζή 
Χαλίλ εφέντης της οικογένειας των Αλφε-
ρανιδών, η οποία είχε την φήμη πως ήταν 
πιστοί τηρητές του Ιερού Νόμου. 

Γενναίος ο ίδιος και φιλάνθρωπος, 
με αποφασιστικότητα και θάρρος, όπως 
αποδείχθηκε από την στάση του, αρνή-
θηκε την άμεση έκδοση του φετφά και 
ζήτησε από τον Σουλτάνο προθεσμία να 
σκεφθεί το θέμα. Κάλεσε αμέσως τον 
γιατρό του Πατριάρχη και αρχιμανδρί-
τη Διονύσιο Πύρρο τον Θεσσαλό και τον 
ερώτησε, αν ο Πατριάρχης διέκειτο φι-
λικά προς την ενέργεια του Υψηλάντη ή 
είχε γνώση των σχεδίων των Επαναστα-
τών. Εκείνος βεβαίωσε ότι ο Πατριάρχης 
ήταν αμέτοχος και αντέκρουσε τις υπόνοιες περί 
συνεργίας του, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε το 
περιεχόμενο της συζήτησης στον ηρωικό Πατρι-
άρχη Γρηγόριο Ε’ . Με συνοδεία του πατριάρχη Ιε-
ροσολύμων Προκοπίου και άλλων αξιωματούχων 
(τον ηγεμόνα της Βλαχίας Σκαρλάτο Καλλιμάχη, το 
μεγάλο δραγουμάνο Κωνσταντίνο Μουρούζη και 
τον αδερφό του Νικόλα, δραγουμάνο του στόλου) 
ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ επισκέπτεται τον Σεϊ-
χουλισλάμη για να τον διαβεβαιώσει ότι το Γένος 
ήταν αμέτοχο στην εξέγερση του Υψηλάντη και να 
τον ικετεύσει να το προστατεύσει. Ο Χατζή Χαλίλ 
τον καθησύχασε ότι δεν θα ενέδιδε στις πιέσεις και 
του ζήτησε να τον ενισχύσει απέναντι στον σουλ-
τάνο με αποδεικτικά στοιχεία, ότι η επανάσταση 

δεν είχε γενικό χαρακτήρα και ότι ολόκληρο το 
Γένος δεν ενεχόταν σε αυτή[4].

Ας αφήσουμε στο σημείο αυτό την γραφίδα του 
ιστορικού και συγγραφέα Σπύρου Μελά να μας 
περιγράψει τα γεμάτα λεβεντιά λόγια του Χατζή 
Χαλίλ εφέντη:

«Ακούστε, τους λέει ο άγιος άνθρωπος, η φα-
μίλια μου κρατάει από τους Αλφερανίδες είμαστε 
πιστοί στα λόγια του προφήτη μας. Το κοράνι δεν 
επιτρέπει να τιμωρούνται αθώοι για τις πράξεις 
ενόχων συγγενών τους. Φέρετε μου μια και μόνη 
απόδειξη πώς ή επανάσταση δεν έχει γενικό χαρα-

Το σπίτι του Καδή των Αθηνών, εδώ γυρίστηκε η ταινία 
«Η γυνή να φοβείται τον άνδρα».
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κτήρα· πείστε με ότι σεις δεν ξέρατε τίποτα· απο-
δείξτε μου ότι όλο το γένος σας δεν είναι ένοχο και 
τ’ αλλά είναι δική μου δουλειά: Ούτε τη θέση μου 
θα λογαριάσω, ούτε τη ζωή μου. Θα υπερασπίσω 
μ’ όλες μου τις δυνάμεις έθνος αθώο που κινδυ-
νεύει να χαθεί.».

Και πράγματι ο άγιος αυτός άνθρωπος, όταν με 
θλίψη μεγάλη και πόνο ψυχής ο Πατριάρχης του 
προσκόμισε – τον πολυσυζητημένο και παραμέ-
νοντα μέχρι σήμερα ακόμα αίνιγμα – αφορισμό 
των επαναστατών, α ρ ν ή θ η κ ε να εκδώσει τον 
φετφά, με νομική κατοχύρωση από το Κοράνι, που 
δεν επέτρεπε την τιμωρία αθώων για πράξεις ενό-
χων συγγενών τους. Έτσι αποτράπηκε μία από τις 
μεγαλύτερες σφαγές των Ορθοδόξων πληθυσμών 

στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 
«Ο ήρωας αυτός της αθηναϊκής ελπί-

δας» έσωσε με την άρνησή του μεταξύ 
άλλων και 3.000 Έλληνες Αθηναίους πε-
ρίπου (όλοι οι άρρενες άνω των 17 ετών) 
που επρόκειτο να θανατωθούν προλη-
πτικώς, ώστε σε τυχόν σύρραξη να μην 
υπερτερούν των ολιγότερων Τούρκων 
της Αθήνας.

Ο Κριτής των Αθηνών και Σεϊχουλι-
σλάμης Χατζή Χαλίλ Εφέντης, δεν είχε 
ανάγκη και υποχρέωση να επωμισθεί 
την ευθύνη της σωτηρίας του επαναστα-
τημένου Γένους...

Γνώριζε απόλυτα τις συνέπειες του 
τολμήματός του. Με την υπέρβασή του 
αυτή υπέγραψε την θανατική του κατα-
δίκη. 

Οργισμένος ο Σουλτάνος τον καθαίρε-
σε και τον εξόρισε μαζί με την γυναίκα 
του στη Λήμνο, όπου όμως δεν έφτασε 
ποτέ, αφού κάτω από καθεστώς συνε-
χών και φρικτών βασανισμών, υπέκυψε 
στα τραύματα του και άφησε έτσι την 
τελευταία του πνοή στην Κωνσταντινού-
πολη. Δεν γύρισε ποτέ στην αγαπημένη 
του Αθήνα, αφού (ας μου επιτρέψει εδώ 
τον παραλληλισμό ο Αλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης από τον «Φτωχό Άγιο») οι 
άγγελοι μετέφεραν την αγαθή ψυχή του 
στον Ουρανό «και αύρα πρασιά ανέλα-
βαν επί πτίλων την πνοών του»

Στην τουρκική ιστοριογραφία η ηρωική πράξη 
του Καδή της Αθήνας δεν μνημονεύεται παντε-
λώς. Παράλειψη ή σκοπιμότητα; Ο Αχμέτ Σεβντά 
πασά (1822-1895), ένας κορυφαίος, θεωρούμενος 
«εθνικός», Τούρκος ιστορικός, που χρησιμοποίησε 
και δυτικές πηγές, στη 12τομη ιστορία του που εκ-
δόθηκε από το 1854 (1ος τόμος) έως το 1884: Art 
Beget At: «Art-i Beget» (Ιστορία της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1774-1825), δίνει 
μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες[5].

Ο Χατζή Χαλίλ Εφέντης αποτελεί μια από τις 
ευγενέστερες μορφές της επανάστασης του 1821 
από την …αντίπερα όχθη. Και όσο υπάρχουν ψυ-
χές σαν τον Χατζή Χαλίλ εφέντη το «παιχνίδι» για 
την ανθρωπότητα δεν έχει χαθεί και η φλόγα «της 
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αγάπης προς τον εχθρό» θα παραμένει άσβεστη [6]. 
Τολμώ να ισχυριστώ ότι δεν θα ήταν αδόκιμο να 
τιμάται η μνήμη του δίκαιου αυτού Κριτή στις 10 
Απριλίου, μαζί με του Πατριάρχη, αφού είναι ή ίδια 
μέρα στην οποία συναντήθηκαν στον δρόμο της 
θυσίας για την Ελευθερία ο ένας, για την Δικαιο-
σύνη ο δεύτερος, οι δύο ανώτατοι θρησκευτικοί 
Ιεράρχες.

Στην συλλογική ιστορική συνείδηση των Αθηναί-
ων αν κάτι μένει από την προσωπικότητα του Χατζή 
Χαλίλ είναι το διώροφο σπίτι της οδού Τριπόδων 32, 
με τον κήπο του και το ηλιόλουστο χαγιάτι. Ή ακόμα 
και η Πράσινη μεταξωτή χρυσοκέντητη ωρολογο-
θήκη του Σεϊχ-ουλ-Ισλάμ Χατζή Χαλίλ Εφέντη, που 
εκτίθεται στο Ιστορικό Εθνικό Μουσείο…

Αλλά η πράξη του Καδή των Αθηνών έχει μια 
ιδιαίτερη δυναμική για την Ιστορία της Ελληνικής 
Επανάστασης αλλά και της πόλης των Αθηνών ει-
δικότερα, αφού έτσι αποφεύχθηκε να ξεκληρισθεί 

ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης μας δια παντός. 
Και ίσως μόνο γι αυτό είναι ο Χατζή Χαλίλ άξιος 
ευγνωμοσύνης.

------------------------------------------------
[1] Το κτίσμα έγινε γνωστό από την ελληνική ταινία «Η 

δε γυνή να φοβάται τον άνδρα» ( Γ. Κωνσταντίνου, Μ. 
Κοντού) σαν σπίτι του κινηματογραφικού ζεύγους «Κο-
κοβίκου», όμως είναι ένα από τα παλαιότερα οικήματα 
της οθωμανικής Αθήνας που σώζονται μέχρι σήμερα. 
Μετά από πολλές περιπέτειες και απειλή δημοπρασίας 
πρόσφατα αποφασίστηκε να ανακαινιστεί.

[2] Πρόκειται για το ύψιστο αξίωμα, τρίτο σε σημασία 
μετά τον Σουλτάνο (Μαχμούτ Β΄) και τον Μέγα Βεζύρη. 
Αρμοδιότητα του ήταν η τήρηση του Ισλαμικού Ιερού 
Νόμου και η Γνωμάτευση πριν από κάθε απόφαση του 
Σουλτάνου με την έκδοση «φετφάδων» που θα την επι-
κύρωναν.

[3] Φετφάς – αραβικής προέλευσης λέξη – ονομάζεται στο 
Ισλάμ η απόφαση ή το διάταγμα που εκδίδει μια θρη-
σκευτική αρχή.

[4] Κάτω από αυτό το πρίσμα της φρικτής και υπαρκτής 
απειλής σφαγιασμού των Χριστιανών εκδίδει «εν θλί-
ψει» ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ τον γνωστό «Αφορι-
σμό» εναντίον των επαναστατών. Την ακόμα και σήμε-
ρα αμφιλεγόμενης εγκυρότητας πατριαρχική απόφαση 
αλλά και την πράξη αυτοθυσίας του ανώτατου Ιεροδι-
καστή Χατζή Χαλί ως Άγγελου Σωτηρίας των Ρωμιών 
μνημονεύει και ο αείμνηστος Πρόεδρος της Ακαδημίας 
Αθηνών Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος σε συνέντευξη 
του στο Διαδίκτυο. 

[5] Ενδιαφέρουσα γενική Βιβλιογραφία μπορεί να ανα-
ζητήσει κανείς στο έργο : Οι «Οθωμανικές αφηγήσεις 
για την Ελληνική Επανάσταση: Από τον Γιουσούφ Μπέη 
στον Αχμέτ Τζεβντέτ Πασά» είναι ένα από τα τρία πρώτα 
βιβλία της επιστημονικής σειράς «Ιστορική Βιβλιοθήκη 
1821» – σε επιμέλεια της Μαρίας Χριστίνας Χατζηιω-
άννου, διευθύντριας ερευνών και διευθύντριας του Ιν-
στιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών (ΕΙΕ). Παρουσιάζει για πρώτη φορά την πρό-
σληψη της Επανάστασης από την οθωμανική πολιτική 
ελίτ. Έτσι, στην ακαδημαϊκή συζήτηση για την Ελληνική 
Επανάσταση από την οποία σε μεγάλο βαθμό απουσί-
αζε η οθωμανική πλευρά, προστίθεται μια ολοκληρω-
μένη πλέον ιστορική εργασία. Αυτό το έργο, όπως και 
ολόκληρη η σειρά, εντάσσεται στο ερευνητικό και εκ-
δοτικό πρόγραμμα που αφορά επιμέρους και λιγότερο 
γνωστές από την υπάρχουσα βιβλιογραφία όψεις της 
Επανάστασης του 1821. Υλοποιείται με τη στήριξη του 
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

[6] Τον Χατζή Χαλίλ αναφέρει και ο π. Φιλόθεος Φάρος, 
στο εξαιρετικό βιβλίο του «Η Εκκλησία ως σκάνδαλο 
και ως σωτηρία» (Αρμός-2002).

 Χατζή Χαλίλ Εφέντης,  Ένας γενναίος Οθωμανός ιεροδι-
καστής που θυσιάστηκε για τους Ρωμιούς
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Η Ισραηλίτικη κοινότητα 
Ιωαννίνων

Του συναδέλφου Παύλου Ευσταθίου - Ιωάννινα

Οι εβραίοι των Ιωαννίνων που 
έπαιξαν σημαντικό στην ιστο-
ρία της πόλης, ήταν πάντοτε 

ελληνόφωνοι και πλήρως εξελληνι-
σμένοι. 

Διαφέρουν ιστορικά, πολιτιστικά, 
γλωσσικά και μέχρι ενός σημείου 
και λειτουργικά, από τους σεφαρα-
δί (ισπανικής καταγωγής εβραίους). 
Ανάπτυξαν εκτός των άλλων τοπική 
λαϊκή μουσική και ποίηση γραμμέ-
νη στο γραικό-ιουδαϊκό ιδίωμα της 
πόλης. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο 
ποιητής και αγωνιστής Γιοσέφ Ελιγιά 
με το έργο του πάντρεψε την εβραϊκή με την ελ-
ληνική σκέψη.

Ιστορικά στοιχεία 
Η παρουσία των εβραίων στην πόλη των Ιω-

αννίνων πιθανολογείται από τον 90 αιώνα, δηλα-
δή από τότε σχεδόν που ιδρύθηκε η πόλη. Μαζί 
με τους υπόλοιπους κατοίκους της Ηπείρου, οι 
εβραίοι των Ιωαννίνων υπέφεραν από αλλεπάλ-
ληλες κατακτήσεις. 

Επί οθωμανικής κυριαρχίας (1430-1913) αντι-
μετωπίστηκαν με μετριοπάθεια με αποτέλεσμα να 
υπάρξουν περίοδοι ιδιαίτερης άνθησης. Παρόλα 
αυτά η ειρηνική συνύπαρξη των εβραίων της πό-
λης με τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς 
κατοίκους διαταραζόταν κατά διαστήματα ανάλογα 
με τα εκάστοτε γεγονότα. Στα τέλη του 15ου αιώνα 

προστέθηκαν στον εβραϊκό πληθυσμό της πόλης 
εβραίοι από την Ισπανία και την Σικελία, από όπου 
έφυγαν για σωθούν από τους θρησκευτικούς δι-
ωγμούς. Στις αρχές του 17ου αιώνα παραχωρή-
θηκε στους εβραίους συνοικία μέσα στο Κάστρο 
(εκεί που σήμερα είναι και η Συναγωγή), μαζί με 
τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης, οι εβραίοι 
έφτασαν στο απόγειο της άνθησης τους κάτω από 
την εξουσία του Αλή Πασά.

Στις αρχές του 20 αιώνα οι 4.000 εβραίοι της πό-
λης αντιμετώπισαν πιεστικά προβλήματα που σχε-
τιζόταν με την κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, εξαναγκάζοντας το 40% από αυτούς να με-
ταναστεύσουν, κυρίως προς στην πόλη της Νέας 
Υόρκης. Το 1940 ο πληθυσμός της Κοινότητας 
ήταν περίπου 2000 άτομα της πόλης. Στις 25 Μαρ-
τίου του 1944 οι ναζί, με τη βοήθεια των ντόπιων 
συνεργατών τους, συνέλαβαν 1870, που οδηγήθη-

Η Ισραηλίτικη Κοινότητα Ιωαννίνων είναι σήμερα η μόνη Ρωμανιώτικη 
κοινότητα που συνεχίζει να υφίσταται στον ελλαδικό χώρο μετά τη να-
ζιστική λαίλαπα (επί Βυζαντίου ρωμανιώτες ονομάστηκαν οι εβραίοι που 
εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά την ελληνιστική εποχή). 
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καν στο συγκρότημα Auschwitz-Birkenau. Επιβί-
ωσαν μόνο 95. Με αυτό τον τρόπο εξολοθρεύτηκε 
κάτω από τις πιο απάνθρωπες συνθήκες περίπου 
το 90% του εβραϊσμού των Ιωαννίνων. Το 1945 η 
Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων, που ιδρύθηκε 
το 1937, ανασυγκροτήθηκε μερικώς. 

Σήμερα την αποτελούν περίπου 50 άτομα, που 
προσπαθούν, παρά το μικρό τους αριθμό και την 
υψηλή μέση ηλικία τους, να διατηρήσουν την μα-
κραίωνη και μοναδική παράδοση του εβραϊσμού 
των Ιωαννίνων, όπως τη συνέχιση της λειτουργίας 
της συναγωγής με ρωμανιώτικο τελετουργικό και 
του εβραϊκού νεκροταφείου της πόλης. Δυο μνη-
μεία, ένα στην οδό Καραμανλή και ένα στο εβρα-
ϊκό νεκροταφείο στήθηκαν να θυμίζουν για πάντα 
πού μπορεί να οδηγήσει το φυλετικό μίσος.

Η συναγωγή Ιωαννίνων
ΟΙ παλιότεροι ονόμαζαν Παλιό ή Μέσα Συναγώ-

γι των Γιαννίνων (Καχάλ Καντός Γιασάν Γιάννινα) 

τη συναγωγή που βρίσκεται μέσα στο κάστρο της 
πόλης Ιωαννίνων στην καρδιά της ισραηλιτικής 
(εβραϊκής) συνοικίας. Χρονολογείται στις αρχές 
του 17ου αιώνα. Οι πλέον πρόσφατες ριζικές με-
γάλες μεταβολές στην αρχιτεκτονική του κυρίως 
κτιρίου έγιναν το 1829, όπως μαρτυρά επιγραφή 
στην είσοδο του. 

Ο τοίχος που περιβάλλει τη συναγωγή κτίστηκε 
στα τέλη του 19ου αιώνα. Στη διάρκεια της γερ-
μανικής κατοχής χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη 
από τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη. Έτσι διασώθηκε 
από τη ναζιστική λαίλαπα τόσο το κτίριο όσο και 
τα ιερά κειμήλια και των υπολοίπων τριών συνα-
γωγών της πόλης (δίπλα σε κάθε μια από δύο με-
γάλες συναγωγές της πόλης υπήρχε και από μια 
μικρότερη).

Η είσοδος στον ισόγειο χώρο της συναγωγής, 
που πριν από τον 20 Παγκόσμιο Πόλεμο προορι-
ζόταν μόνο για τους άντρες, είναι από δυτικά και 
οδηγεί σε αυλή στην οποία υπάρχει εκτός των 
άλλων βρύση εξαγνισμού και μόνιμη υποδομή για 
την κατασκευή της σουκά της καλύβας που φτιά-
χνεται κάθε χρόνο για τη γιορτή του Σουκότ (Σκη-
νοπηγίας).

Η διάταξη της κύριας αίθουσας της συναγω-
γής, διαστάσεων 26 Χ 18 χ 7 m3, είναι αξονική και 
αντιστοιχεί στο ρωμανιώτικο τύπο. Το μαρμάρινο 
Εχάλ Ακόδες (Ιερά πύλη), δηλαδή μια εσοχή στον 
ανατολικό τοίχο όπου φυλάσσονται τα ιερά βιβλία 
της Τορά, καλύπτεται από χρυσοκέντητο παρόχετ. 
Αντιδιαμετρικά είναι το υπερυψωμένο, μπιμά, από 
όπου διαβαζόταν η Τορά, το Σάββατο, τις Μεγά-
λες Γιορτές και σε ορισμένες τελετές. Ανάμεσα 
τους στο επίπεδο του δαπέδου του κυρίως χώ-
ρου, υπάρχει το τεβά, από όπου γίνεται η λειτουρ-



2929

*Το ολοκαύτωμα των Εβραιογιαννιωτών 
στις 25 Μάρτη του 1944.

Τη μέρα εκείνη, το χάραμα στις 6, οι Γερμανοί καταχτητές, με τις 
υποδείξεις «Ελλήνων» σπιούνων και χωροφυλάκων που τους 
έδειχναν κάθε Εβραίικο σπίτι, χτύπησαν τις πόρτες και διέταξαν 
τους 1850 Εβραιογιαννιώτες συμπολίτες μας, που τότε ζούσαν 
στο Κάστρο και στην περιοχή γύρω απ’ αυτό, να συγκεντρωθούν 
σε 2 ώρες στο χώρο πάνω απ’ τη σημερινή πλατεία Μαβίλη, 
για να αναχωρήσουν με φορτηγά προς άγνωστη κατεύθυνση....                                                                                       
Κάθε σπίτι, κάθε φαμίλια, μπορούσε να πάρει μαζί, τα τελείως απα-
ραίτητα : σαράντα οκάδες πράματα, μόνο. Έτσι κι έγινε. Στις 8 το 
πρωί, γέροι, γυναίκες με μωρά, άρρωστοι , ανήμποροι -οι άντρες 
χωριστά- φορτώθηκαν στα φορτηγά κι έφυγαν για τη Λάρισα, για να 
πάρουν απ’ εκεί το τραίνο για τα κρεματόρια του Άουσβιτς.                           
Απ’ τους 1850 οσιομάρτυρες συμπολίτες μας, μο-
νάχα 163 επέστρεψαν, όταν σχόλασε ο πόλεμος....                                                                                                                         
‘Αγγελος Παπαγεωργίου (δάσκαλος εν ενεργεία)

«Η φωτογραφία τραβήχτηκε από Γερμανό στρατιώτη ...
Η νέα γυναίκα που αναλύεται σε λυγμούς στον παραλίμνιο των Ιω-
αννίνων είναι η Νίνα Νεγρίν. Βλέπει το διαχωρισμό των ανδρών 
απ’ τις γυναίκες και τα παιδιά. Ήταν η μία απ’ τους έξι επιζήσαντες 
Γιαννιώτες Εβραίους. 6 απ’ τους 1750.
Στον αριστερό βραχίονα είχε τον αριθμό 77160. Υπήρξε κρατού-
μενη στο Άουσβιτς Μπιρκενάου και στο Μαουτχάουζεν.
Άφησε αυτό τον κόσμο στις 10 Νοεμβρίου του 2018»

γία στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η 
αίθουσα χωρίζεται σε τμήματα με 
οκτώ κολώνες του ενώνονται με 
αψίδες. Η χρήση μεταλλικών ορι-
ζόντιων δοκών για βελτίωση της 
στατικής είναι παρεμφερής τεχνική 
με. αυτήν που χρησιμοποιήθηκε σε 
γειτονικά τζαμιά. Το μεσαίο κλίτος 
ορίζεται από τέσσερις κίονες, πάνω 
στους οποίους στηρίζεται ο θόλος. 
Στους τοίχους, χαραγμένα σε μαρ-
μάρινες πλάκες, μπορεί κανείς να 
διαβάσει τα ονόματα των εβραίων 
γιαννιωτών που εξοντώθηκαν στα 
ναζιστικά στρατόπεδα.

Η διάταξη των καθισμάτων κατά τον άξονα ανα-
τολή-δύση επιτρέπει στους προσευχόμενους, κα-
θισμένους ή όρθιους, να βλέπουν είτε ανατολικά 
είτε δυτικά. Η είσοδος για τον υπερυψωμένο γυ-
ναικωνίτη γινόταν μέσω χωριστής εισόδου στην 

βόρεια πλευρά του τοίχου και εξωτερικής σκάλας. 
Η πρόσοψη του γυναικωνίτη είναι σκεπασμένη με 
ένα ξύλινο πλέγμα με τρόπο ώστε οι γυναίκες που 
παρακολουθούσαν τη λειτουργία, να μην είναι 
ορατές από τους άντρες.
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Το πρώτο νοσοκομείο 
στην Κέρκυρα

Της συναδέλφου Τζένης 
Πετσάλη-Ανδριώτη –Κέρκυρα

Πρόκειται για το βρετανικό νοσοκομείο που 
φτιάχτηκε το 1835 για την περίθαλψη του 
αγγλικού στρατού του νησιού.

Την περίοδο του Α Παγκοσμίου πολέμου χρη-
σιμοποιήθηκε από τους Άγγλους και τους συμμά-
χους για την φροντίδα των τραυματιών πολέμου.

Το 1940 η διοίκηση του νοσοκομείου πέρασε 
στον ελληνικό στρατό που βρίσκονταν στο νησί.

Μα ένα χρόνο αργότερα στην ιταλική κατοχή 
έγινε στρατιωτικό νοσοκομείο των  κατοχικών δυ-
νάμεων. 

Κάποια δωμάτια  έγιναν τόποι βασανισμών. Η δε 
πίσω αυλή του οικήματος ήταν πλέον χώρος εκτε-
λέσεων.

Σε κάποιο δωμάτιο του ισογείου υπάρχει ακόμα 
μια τρύπα στο πάτωμα όπου οδηγεί σε ένα μικρό 
υπόγειο. Εκεί έριχναν τα πτώματα των εκτελεσθέ-
ντων και όσων υπέκυπταν στα βασανιστήρια.

Στον γερμανικό βομβαρδισμό της 14ης Σεπτεμ-
βρίου το νοσοκομείο κάηκε ολοσχερώς παρασύ-
ροντας στον θάνατο όσους ήταν μέσα.

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου 
ανακαινίσθηκε από τον ελληνικό στρατό ώστε να 
λειτουργήσει πάλι σαν νοσοκομείο. Στη συνέχεια 
όμως στο κτίριο έμειναν γραφειοκρατικές υπηρε-

σίες ο στρατός αποσύρθηκε όλος από το νησί και 
στις αρχές του 1980 εγκαταλείφθηκε εντελώς.

Το Υπουργείο Πολιτισμού το 1985 το παραχώ-
ρησε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να εγκατασταθεί 
το τμήμα ιστορίας που ποτέ δεν έγινε.

Αξίζει ωστόσο να αναφερθούμε στο μυστήριο 
που περιβάλλει το ταλαίπωρο κτίριο και το χώρο 
του. Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων οι ταλαιπω-
ρημένες ψυχές των βασανισμένων και εκτελεσμέ-
νων δεν μπορούν να ξεχάσουν και να ηρεμήσουν.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν ακούσει ήχους  
από αλυσίδες να σέρνονται, κραυγές και σκιές να 
διαπερνούν τους τοίχους.

Ακόμα μάρτυρες αναφέρουν ότι από την πίσω 
αυλή του νοσοκομείου ακούγονται πυροβολισμοί 
και κλάματα.

Φημολογείται έντονα ότι στο βρετανικό νοσοκο-
μείο γίνονταν πειράματα καταπολέμησης φόβου 
σε ψυχικά ασθενείς.

Ο δε χώρος αυτός λέγεται ότι ήταν τόπος συνά-
ντησης μυστικιστικών οργανώσεων.

Το Παλαιό Φρούριο είναι μια από τις μεγάλες 
αγάπες και καμάρι του νησιού. Πάντα όμως μέσα 
...σε όλα τα καμάρια  κρύβεται απέραντη σκληρό-
τητα και μεγάλος ανθρώπινος πόνος.

Στο Παλαιό Φρούριο του 
ιστορικού νησιού της 
Κέρκυρας ανάμεσα από 
τις δύο κορφές ξεχωρίζει 
ένα πέτρινο κτίριο που 
κτίστηκε στα χρόνια της 
Αγγλικής «προστασίας». 
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Η Ρόδος δια μέσου 
των αιώνων

Της συναδέλφου και ξεναγού, Μαρίας Τυραδέλλη –Ρόδος

Οι πρόγονοί μας είχαν βαθειά γνώση για το 
πως δημιουργήθηκε ο κόσμος που ζούμε 
και σίγουρα περισσότερο σεβασμό για την 

Φύση, την οποία θεωρούσαν Μεγάλη Μητέρα και 
τιμούσαν ανάλογα. Όσο περισσότερο μελετάει κα-
νείς την αρχαία ελληνική θρησκεία, τόσο περισσό-
τερο αναρωτιέται μήπως είχαν δίκιο, αποδίδοντας 
στους Θεούς τους αυτά τα ενεργειακά αρχέτυπα 
της Φύσης αλλά και τα ψυχικά αρχέτυπα των αν-
θρώπων των οποίων τους δημιουργούν κατ’ εικό-
να και καθ’ ομοίωση!

Η Ρόδος, σύμφωνα με την μυθολογία της ανα-
δύθηκε από την θάλασσα. Αυτή η μυθολογία συμ-
φωνεί απόλυτα και αυτοαποδεικνύεται χαϊδεύο-
ντας με το βλέμμα τον βράχο της Λινδίας Κυράς 
στην Λίνδο αλλά και τις πολλαπλών επιπέδων πα-
ράλληλες πτυχώσεις με τις οποίες η θάλασσα έχει 
χαράξει την ανατολική κυρίως πλευρά του νησιού, 
η οποία μέχρι και σήμερα ανυψώνεται σε αντίθε-
ση με την δυτική πλευρά του η οποία καταβυθίζε-
ται με αποτέλεσμα να έχουν εξαφανιστεί παράλια 
μνημεία και ίχνη κατοίκησης, γεγονός το οποίο 
συνεχώς συμβαίνει από την αρχαιότητα λόγω συ-
νεχούς σεισμικής και τεκτονικής δραστηριότητας.

Μας διηγείται λοιπόν ο Πίνδαρος στον 7ο Ολυ-
μπιόνικο, ο οποίος γράφεται το 464 π.Χ. προς τι-
μήν του Ιαλυσσίου Ολυμπιονίκη Διαγόρα (Διαγό-

ρα Ροδίω Πύκτη) πως όταν οι Θεοί έριξαν κλήρο 
μεταξύ τους για να μοιράσουν τον κόσμο, ο Ήλιος 
ήταν απών αφού σε καθημερινή βάση έπρεπε να 
κάνει τον γύρο του κόσμου, χαρίζοντάς του το 
φως. Έτσι ξεχάστηκε και δεν του έλαχε κλήρος, 
πράγμα το οποίο ανακάλυψε επιστρέφοντας στον 
Όλυμπο, το βράδυ. Για να διορθώσει αυτή την αδι-
κία λοιπόν, ο Δίας του υποσχέθηκε ως κλήρο ένα 
νησί, την σκιά του οποίου μαζί με τον Ήλιο είχαν 
διακρίνει μέσα στην θάλασσα και ήταν το τελευ-
ταίο που αναδύθηκε από τα σπλάχνα του Αιγαίου. 
Έτσι οι μελλοντικοί κάτοικοι αυτού του νησιού για 
πολλούς αιώνες θα απέδιδαν τιμές και θα έχτιζαν 
σπουδαία ιερά αφιερωμένα στον δικό τους Θεό 
και ιδιοκτήτη του τόπου που ονόμασαν Ηλιούσα, 

Όσο περισσότερο διαβάζει κάποιος 
την αρχαία ελληνική μυθολογία κι 
όσο περισσότερο παρατηρεί τον 
κόσμο γύρω του τόσο περισσότερο 
πείθεται ότι τίποτα δεν είναι 
τυχαίο.
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Αιθρία, Αστερία, Ποηέσσα, Τριανακρία, Κορυμβία, 
Σταδία, Ατταβυρία, Οφιούσα, Ελαφούσα ενώ στο 
τέλος την ονόμασαν Ρόδο ή Ρόδη από την θυγα-
τέρα του Ποσειδώνα και της Αφροδίτης ή κατ’ άλ-
λους, θυγατέρα της Αλίας, της μοναδικής αδελφής 
των μυθολογικών Τελχινών.  

Είχαν μία αδελφή, την Αλία η οποία με τον Πο-
σειδώνα γεννάει εκτός από τους γιους τους και μία 
κόρη, την Ρόδη ή Ρόδο. Ο Ήλιος, την ερωτεύτηκε, 
την έκανε γυναίκα του κι αυτή του χάρισε επίσης 
7 παιδιά, τους επτά Ηλιάδες, τον Όχιμο, τον Κέρ-
καφο, τον Μάκαρα, τον Ακτίονα, τον Τενάγη, τον 
Τριόπα και τον Κάνδαλο και στερνοπούλι μία θυ-
γατέρα την Ηλεκτρυώνη.

Από τον Κέρκαφο γεννήθηκαν οι Λίνδος, Ιαλυσ-
σός και Κάμειρος, τα τρία αδέλφια που χώρισαν το 
νησί μεταξύ τους δημιουργώντας τις τρεις πόλεις 
κράτη που πήραν τα ονόματά τους: Λινδία χώρα, 
Ιαλυσσία και Καμειρίς. Πόλεις κράτη που απαρ-
τίζονταν όχι από τρία μεγάλα αστικά κέντρα αλλά 
από κώμες, μικρότερα δηλαδή χωριά. 

Η μεγαλύτερη σε έκταση και πλουσιότερη από 
τις τρεις, λόγω θαλασσοκρατείας και εμπορίου, 
ήταν η Λίνδος. Η πόλη κόβει δικό της νόμισμα 
γύρω στον 6ο αιώνα, με σύμβολα το κεφάλι του 
λέοντα και το ανθέμιο. Στην Ακρόπολή της δεσπό-
ζει ο ναός της Αθηνάς Λινδίας, ο οποίος κτίζεται 
πάνω από παλαιότερο βραχοσκεπές ιερό από τον 
Δαναό και τις θυγατέρες του (κατά την Μυκηναϊ-
κή εποχή) μετά την φυγή τους από την Αίγυπτο. Η 
ύπαρξη των δύο καλά προστατευμένων φυσικών 
λιμανιών της εκατέρωθεν του ιερού βράχου δημι-
ούργησαν εμπόριο και ναυτιλία, με αποτέλεσμα οι 
Λίνδιοι να ιδρύσουν σπουδαίες αποικίες όπως την 
Γέλα, η οποία στην συνέχεια ιδρύει τον Ακράγαντα 
όπου λατρευόταν η Αθηνά Λινδία, στην Ισπανία την 
Ρόδη (σήμερα Ρόζας) και το Εμπόριο (την σημερι-
νή Αμπούρια) αλλά και την Φασηλίδα κοντά στην 
σημερινή Αντάλεια της Μικράς Ασίας (σημερινή 
Τουρκία). Δυστυχώς η Λίνδος ανασκάφτηκε από 
Δανούς αρχαιολόγους (1902 με 1914) με χρημα-
τοδότηση του ιδρύματος Karslberg (της γνωστής 
μας μπύρας) τους Kinch και Blickenberg, με την 
άδεια των Οθωμανικών αρχών, με αποτέλεσμα 
να καταληστευθεί και οι κινητοί θησαυροί της, να 
βρίσκονται σήμερα στα μεγαλύτερα μουσεία του 
κόσμου. Οι ίδιοι δυστυχώς ανέσκαψαν κα καταλή-

στεψαν επίσης το πιο παλιό και ίσως πιο σπουδαίο 
από τα ιερά του νησιού, το ιερό του Ατταβυρίου 
Διός, πάνω στο ομώνυμο και ψηλότερο βουνό του 
νησιού. Μεταξύ άλλων πήραν μία ενεπίγραφο κύ-
λικα (χρηστικό αγγείο συμποσίου), η οποία φέρει 
την πρωιμότερη επιγραφή που έχει βρεθεί στο 
νησί και μία από τις αρχαιότερες στην Ελλάδα. Σή-
μερα βρίσκεται όπως και οι υπόλοιποι κλεμμένοι 
θησαυροί μας στο Μουσείο της Κοπεγχάγης.

Η πλέον αριστοκρατική από τις αρχαίες πόλεις 
του νησιού ήταν η Ιαλυσσός, πόλη καταγωγής του 
φημισμένου Περιοδονίκη (είχε κερδίσει σε όλους 
τους γνωστούς για την εποχή αγώνες – Ολυμπια-
κούς, Ίσθμια, Πύθεα, Νέμεα) Διαγόρα, πύκτης, δη-
λαδή μποξέρ όπως και τα παιδιά του, μεταξύ των 
οποίων ο μετέπειτα ιδρυτής της νέας πρωτεύου-
σας, ο Δωριέας. Κόβει κι εκείνη δικό της νόμισμα 
τα οποία κοσμεί με φτερωτό κάπρο και με κεφάλι 
αετού. Η δική της ιστορία ανασκαφής συμπίπτει με 
αυτήν της γειτονικής της Καμείρου (στην δυτική 
ακτή του νησιού) αφού και οι δύο λεηλατήθηκαν 
ανασκαφικά από τους Μπιλλιότι και Σάλτσμαν για 
λογαριασμό του Βρεττανικού μουσείου από το 
1852 μέχρι και το 1864 αλλά και αργότερα. Στην 
Ακρόπολή της λατρευόταν πάντα η Αθηνά με το 
τοπωνύμιο Ιαλυσσία. Ο Αθηναίος ο Ναυκρατίνης, 
στους Δειπνοσοφιστές, μας πληροφορεί για την 
πολιορκία της Ακροπόλεως, που τότε ονομαζό-
ταν Αχαΐα από τους ντόπιους υπό τον Ίφικλο. Ο 
αρχηγός των Φοινίκων ο Φάλανθος με τους συ-
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ντρόφους του ήσαν καλά οχυρωμένοι στην Αχαϊα 
και με επάρκεια νερού (όλο το βουνό εσωτερικά 
λειτουργεί σαν συλλέκτης νερού, με αποκορύφω-
μα την μη επισκέψιμη σήμερα Δωρική κρήνη που 
εξακολουθεί να εντυπωσιάζει και να θεωρείται 
έργο ισότιμης μηχανικής σπουδαιότητας, κατά την 
γνώμη μου, με το Ευπαλίνειο όρυγμα στην Σάμο). 
Επιστρέφω όμως στις πληροφορίες που μας δίνει 
ο Αθήναιος, ο οποίος μας λέει πως υπήρχε χρη-
σμός πως οι Φοίνικες θα έφευγαν από την χώρα 
“όταν τα κοράκια γίνουν λευκά και εμφανισθούν 
ψάρια στους κρατήρες του κρασιού ”. Ο Ίφικλος 
τότε έστησε ενέδρα στον υπηρέτη του Φαλάνθου 
και τον έπεισε να ρίξει στον κρατήρα του νερό από 
μίαν υδρία που του έδωσε και περιείχε ψάρια. 
Έβαψε λευκά κοράκια και τα ελευθέρωσε όταν ο 
αντίπαλος πήγε για κυνήγι. Έτσι πείστηκε ο Φάλαν-
θος και αποφάσισε να συνθηκολογήσει. Υπάρχει 
και μία παραλλαγή του μύθου που εμπλέκει την 
κόρη του Φαλάνθου Δορκία, η οποία ερωτεύεται 
τον Ίφικλο και τον βοηθάει να ξεγελάσει τον πα-
τέρα της! Έρως ανίκατε μάχαν! Σήμερα πάνω από 
τα ερείπια του ναού της Αθηνάς υπάρχει αναστη-
λωμένη μία κομψότατη εκκλησία της Παναγίας 
που χρονολογείται από την εποχή των Ιπποτών, η 
Παναγία της Φιλεργήμου. Την θαυματουργό εικό-
να της που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα, την 
πήραν μαζί τους οι Ιππότες όταν έφυγαν το 1523 
από την Ρόδο. Σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Μου-
σείο του Μαυροβουνίου.

Η πιο μικρή σε έκταση και ίσως η φτωχότερη 
λόγω του αγροτικού της χαρακτήρα ήταν η Κάμει-
ρος, η οποία κοσμεί το νόμισμά της με το φύλλο 
της συκιάς. Ο Πείσανδρος ο Ρόδιος τον 7ο π.Χ. 
αιώνα, εφάμιλλος κατά τους Αλεξανδρινούς του 
Ησιόδου και του Ομήρου, συνέγραψε το έπος 
Ηράκλεια περιγράφοντας τους άθλους του Ηρα-
κλή, ήταν τέκνον της και ο πρώτος που περιγρά-
φει τον ήρωα να κρατάει ρόπαλο και να φοράει την 
λεοντή. Η Κάμειρος καταστρέφεται από σεισμό και 
κατά πάσα πιθανότητα εγκαταλείπεται η κατοίκησή 
της κατά της διάρκεια των αραβικών επιδρομών 
με αποτέλεσμα να καλυφθεί τελείως. Εκτεταμέ-
νες ανασκαφές έγιναν κατά την διάρκεια του 19ου 
αι από τους ίδιους ανασκαφείς που λειτουργού-
σαν για λογαριασμό του Βρετανικού Μουσείου, 
με αποτέλεσμα την πλήρη λεηλάτησή της. Κατα-

πληκτικά και μοναδικά λατρευτικά αντικείμενα, 
υπέροχα αγγεία, χρηστικά αντικείμενα, αγάλματα 
και απαράμιλλης ομορφιάς χρυσά κοσμήματα!!! 
Δεν κρατήθηκαν καν ημερολόγια ανασκαφών. Η 
ανασκαφή συνεχίζεται από τους Ιταλούς οι οποίοι 
ανασκάπτουν μεγάλο μέρος της πόλης, όχι μόνο 
την Ακρόπολη αλλά και την κεντρική πλατεία της 
Αγοράς, ιερά, το Πάνθεον με τους βωμούς όπου 
ανακαλύφθηκαν και δύο μεγάλοι κούροι που σή-
μερα κοσμούν το αρχαιολογικό μας μουσείο, δη-
μόσια λουτρά, οικίες και εκτεταμένα νεκροταφεία 
στους γύρω λόφους. Κάποιοι δεν έχουν ανασκα-
φεί μέχρι και σήμερα. Είναι όμως η μοναδική από 
τις τρεις πόλεις κράτη του νησιού στην οποία έχει 
διατηρηθεί ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι από την 
ίδια την πόλη κι όχι μόνον η Ακρόπολή της, όπου 
κι εκεί όπως και στην Ιαλυσσό είχαμε λατρεία πά-
ντα της Αθηνάς, Καμειριάδος σύμφωνα με τα αρ-
χαία κείμενα.

  Τα παλαιότερα ευρήματα ανθρώπινης δραστη-
ριότητας στο νησί, ανάγονται στην Νεολιθική περί-
οδο και χρονολογούνται την 6η χιλιετία. Πρόκειται 
για οστέϊνα και λήθινα εργαλεία αλλά και βαστριά, 
κεραμικά αγγεία δηλαδή που είναι χειροποίητα 
και όχι φτιαγμένα σε κεραμικό τροχό αφού δεν 
είχε ανακαλυφθεί ακόμα. Βρέθηκαν μέσα στα δύο 
γνωστά σπήλαια στην Ανατολική πλευρά του νη-
σιού, το παλαιότερο από τα δύο, ο Άης Γιώργης 
σε ύψωμα προς το εσωτερικό κοντά στο χωριό 
Καλυθιές ενώ το Κούμελο, ανεξερεύνητο από ένα 
σημείο και μετά, με την είσοδό του προς την πλευ-
ρά της θάλασσας, δύσκολο στην πρόσβαση, έχει 
διατηρήσει την υπέροχη φυσική του διακόσμηση 
από σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Τα ευρήματα 
έχουν μεταφερθεί στην αίθουσα που στεγάζει την 
Προϊστορική Συλλογή του κομψού αρχαιολογικού 
μας μουσείου που στεγάζεται από την εποχή της 
Ιταλοκρατίας, στο άλλοτε νοσοκομείο των Ιππο-
τών του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου. Στο σπή-
λαιο Ερημόκαστρο επίσης, στις Καλυθιές έχουν 
ανακαλυφθεί απολιθωμένα οστά νάνων ελεφά-
ντων όπως και στο νησί της Τήλου, από την εποχή 
του Λίθου.

Οι Μινωϊτες, οι Μυκηναίοι, οι Δωριείς έχουν 
όλοι περάσει και όλοι έχουν αφήσει μνημεία και 
ιστορία στο νησί. Στην δυτική πλευρά, πριν από 
το σημερινό χωριό Ιαλυσσό ή Τριάντα, έχουν ανα-
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καλυφθεί μινωϊκά και μυκηναϊκά κατάλοιπα που 
θα μπορούσαν να αναδείξουν τον πλούτο και την 
σπουδαιότητα της περιοχής. Δυστυχώς ή κατα-
χώθηκαν ή απλά τα κατέστρεψαν. Εκτός από τις 
διαρκείς ανασκαφές των αλλοδαπών ανασκαφών 
έγινε και λαθροκαπηλία με συνέπεια την απομά-
κρυνση σπουδαίων αντικειμένων που κοσμούν 
σήμερα τα ξένα μουσεία. Ένοχοι, η αδιαφορία, το 
προσωπικό συμφέρον και απληστία πολλών ντό-
πιων αλλά και ξένων. Λίγο πριν από το σημερινό 
διεθνές αεροδρόμιο, στην περιοχή Ασώματοι, 
έχουν ανασκαφεί μεγαρόσχημα οικήματα που 
χρονολογούνται γύρω στο 2400-2300 π.Χ. ενώ 
στην περιοχή του αεροδρομίου βρέθηκαν εκατο-
ντάδες μεγάλου μεγέθους πύθοι (πιθάρια) έτοιμοι 
προς εξαγωγή. Στην ίδια περιοχή, είναι πιθανόν να 
βρισκόταν η χαμένη πλέον και ίσως βουλιαγμένη 
στο Αιγαίο, μινωϊκή πόλη Κύρβη. Γι αυτό και στην 
ίδια πτέρυγα του αρχαιολογικού μας μουσείου 
έχει αναρτηθεί αντίγραφο της τοιχογραφίας που 
ανακαλύφθηκε στο Ακρωτήρι της Θήρας (Σαντο-
ρίνη) με τον μινωϊκό στόλο να πηγαινοέρχεται 
μεταξύ των νησιών, το ένα με το χαρακτηριστικό 
ηφαίστειο και το άλλο με τα δάση με τα ελάφια και 
τους 3 ποταμούς που άλλοτε χύνονταν σ΄ εκείνην 
ακριβώς την περιοχή, προς την θάλασσα. Είναι άλ-
λωστε αποδεδειγμένο ότι το τσουνάμι που δημι-
ουργήθηκε μετά την έκρηξη, ταξίδεψε όπως και η 
ηφαιστιακή τέφρα πολλά χιλιόμετρα στο Αιγαίο και 
πιθανότατα άλλαξε την ακτογραμμή, βυθίζοντας 
κομμάτια της. Πετροποιημένη τέφρα πάχους σχε-
δόν 1 μέτρου ανακαλύφθηκε κατά την κατασκευή 
του αεροδρομίου επί χούντας καθώς και αποθέ-
ματα από το τσουνάμι, το οποίο έφτασε μέχρι και 
5 χιλιόμετρα προς το εσωτερικό στο Νταλαμάν, 
απέναντι από την Ρόδο κοντά στην αρχαία Μάκρη, 
σημερινό Φετιγιέ.

Η άφιξη των Μυκηναίων στο νησί, ίσως εισάγει 
την νέα Θρησκεία αντικαταστώντας τα Ιερά της 
Μεγάλης Μητέρας Θεάς, της Φύσης, με την Θεά 
Αθηνά. Τότε κτίζεται ο πρώτος ναός της Λίνδου, 
όπως αναφέρω πιο πάνω, αφιερωμένος πάντα 
σε μία γυναικεία θεότητα και η προϋπάρχουσα 
Κυρά της Λίνδου μετουσιώνεται σε Αθηνά Λινδία. 
Δεν είναι γνωστό ακριβώς πότε τα Δωρικά φύλα 
επικρατούν στο νησί. Ενδεχομένως αυτό να γίνε-
ται σιγά σιγά και νωρίτερα απ’ ότι σε άλλες περι-

οχές του τότε ελλαδικού χώρου, σίγουρα όμως 
ήδη κατά την γεωμετρική και αρχαϊκή εποχή, η 
ενσωμάτωση έχει συντελεστεί. Η άφιξη των Δω-
ριέων σχετίζεται επίσης με την εισαγωγή των καλ-
λιεργειών και δη το σιτάρι. Οι τρεις πόλεις κράτη 
οργανώνονται και ακμάζουν σε συνθήκες πάντα 
ομονοίας. Ήδη από τον 7ο π.Χ. αιώνα γνωρίζουμε 
την ύπαρξη μιας τόσο θρησκευτικής όσο και πο-
λιτικής συνομοσπονδίας , την Δωρική Εξάπολη, η 
οποία έδρευε στο απέναντι από το νησί της Σύμης, 
Τριόπιο Ακρωτήριο, στην Κνίδο. Την απαρτούν οι 
τρεις πόλεις κράτη της Ρόδου, δηλαδή η Λίνδος, 
η Ιαλυσσός και η Κάμειρος μαζί με την Κνίδο, την 
Αλικαρνασσό και την Κω. Επίκεντρο της λατρείας 
είναι ο Ναός του Τριοπίου Απόλλωνα στην Κνί-
δο, όπου κάθε τέσσερα χρόνια οργανωνόντουσαν 
αγώνες. Το 580 π.Χ. αποικούν τις Λιπαρές Νήσους 
στα ΒΔ της Σικελίας! Οι συνάδελφοι που τις επι-
σκεφτήκαμε κατά την διάρκεια της εκδρομής του 
Συλλόγου Συνταξιούχων στην Σικελία, ίσως να το 
θυμούνται! Από το 546 π.Χ. που η Κνίδος κατα-
λαμβάνεται από τους Πέρσες η συνομοσπονδία 
περνά στον έλεγχο της Αθηναϊκής Συμμαχίας στην 
οποία παραμένει παρά την επικράτηση των ολι-
γαρχικών στο νησί μας και την ίδρυση της πόλεως 
της Ρόδου από τον Δωριέα. Κόβεται νόμισμα με το 
κεφάλι του Θεού Ηλίου και το Ρόδον (της Ροδιάς).

Δεν θα μιλήσω αναλυτικά για την πόλη της Ρό-
δου, η οποία σύμφωνα πάντα με τους διάφορους 
ιστορικούς και περιηγητές, κτίζεται κατά το Ιππο-
δάμειο σύστημα δημιουργώντας ζώνες χρήσης 
και οικοδομικά τετράγωνα που δημιουργούνται 
από την χάραξη καθέτων και οριζοντίων δρόμων. 
Ήταν όλη οχυρωμένη πανταχόθεν. Εκτός τειχών, 
προς τον νότο καθορίζεται ο χώρος της νεκροπό-
λεως, η οποία ξεκινούσε από την ανατολική πλευ-
ρά του νησιού και μέσω της φυσικής χαράδρας 
του Ροδινιού, έφθανε μέχρι έξω από τα τείχη της 
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Ακροπόλεως στην δυτική πλευρά του νησιού, ενώ 
εκτεινόταν για πολλά χιλιόμετρα προς τον νότο.

Η πόλη χονδρικά, χωρίζεται σε τρία μέρη, την 
Ακρόπολη (Λόφο του Αγίου Στεφάνου ή το πιο 
τουριστικό Μόντε Σμιθ), την πόλη όπου δημιουρ-
γείται ο οικιστικός πυρήνας της πόλεως και την 
περιοχή των λιμένων, πέντε συνολικά τον αριθμό, 
τέσσερα στην ανατολική πλευρά και ένα στην δυ-
τική. Στην Ακρόπολη, κτίζονται 3 σπουδαία ιερά, 
αυτό του Διός Πολιέος και Αθηνάς Πολιάδος στο 
υψηλότερο σημείο στα 111 μέτρα ύψος, ενός 
προς την ανατολικά πλαγειά του λόφου, ο Ναός 
του Απόλλωνα, (η λατρεία του συμβιώνει πάντα 
με την λατρεία του τοπικού πάτρωνα του Ηλίου) 
όπου λειτουργούσε και σχετικό μαντείο και δίπλα 
ακριβώς ο Ναός της Αρτέμιδος (το πλέον πιθανόν 
κρίνοντας από το είδος των αφιερωμάτων που 
ανακαλύφθησαν από τους Ιταλούς). Το καλύτερα 
όμως κρυμμένο μυστικό της Ροδιακής Ακροπόλε-
ως, κρύβεται στα έγκατά της και αφορά στα σπη-
λαιώδη ιερά, χώροι αναψυχής και ξεκούρασης, 
αφιερωμένα στις Νύμφες. Είναι επίσης διαπιστω-
μένο πως η λειτουργία αυτών των ιερών συνδε-
όταν και με την υδραγώγηση της πόλεως, όπως 
αποδεικνύουν οι κεραμικοί σωλήνες ύδρευσης 
καθώς και το εξαιρετικά εξελιγμένο σύστημα απο-
χέτευσης.

Κάτω από τα ιερά του Απόλλωνα και της Αρ-
τέμιδος, σε μιά περιοχή που διαμορφώνεται με 
αναλημματικούς τοίχους κατασκευάζεται το Αρ-
χαίο Στάδιο όπου επίσης τον Ιούλιο κάθε τέσσε-
ρα χρόνια διοργανωνόντουσαν τα Μεγάλα Αλίεια 
(δωρικός τύπος για τον ήλιο) ενώ κάθε χρόνο τον 
τιμούσαν με τα Μικρά Αλίεια, γυμναστικούς, ιππι-
κούς και μουσικούς αγώνες σε κάποιους από τους 
οποίου μπορούσαν να λάβουν μέρος και γυναίκες. 
Γενικότερα οι γυναίκες στην Ρόδο, δεν έμεναν 
σπίτι τους όπως στην Αθηναϊκή δημοκρατία και 
δεν ήταν καθόλου αποκλεισμένες από την ενεργό 
δράση. Η Καλλιπάτειρα, θυγατέρα του Ολυμπιονί-
κη Διαγόρα, δεν δίστασε καθόλου να μεταμφιεστεί 
σε άντρα, προκειμένου να θαυμάσει τον γιο της 
Πεισίρροδο και τον ανεψιό της Ευκλή στους Ολυ-
μπιακούς αγώνες τον 5ο π.Χ. αιώνα. Κατά την πο-
λιορκία της Ρόδου από τον Δημήτριο τον Πολιορ-
κητή (305-304π.Χ.) οι γυναίκες της Ρόδου έκοψαν 
τα μαλλιά τους προκειμένουν να κατασκευαστούν 

χορδές τόξων και καραβόσκοινα για τις ανάγκες 
της άμυνας του νησιού τους. Είναι η εποχή της 
διαμάχης μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου, οι οποίοι πολεμούν μεταξύ τους. Η εγ-
γύτητα της Ρόδου με την Αίγυπτο των Πτολεμαί-
ων ήδη από παλαιότερες εποχές είχε οδηγήσει σε 
μεταξύ τους ανεπτυγμένες εμπορικές σχέσεις. Η 
συμμαχία λοιπόν αυτή συνεχίζεται κι έτσι η Ρόδος 
βρίσκεται πολιορκημένη επειδή αρνήθηκε να την 
καταπατήσει. Ο Δημήτριος ο επονομαζόμενος Πο-
λιορκητής ήταν γυιός ενός από τους στρατηγούς 
του Μ.Αλεξάνδρου, του Αντιγόνου του Μονό-
φθαλμου. Αναλαμβάνει την πολιορκία της Ρόδου, 
η οποία εκείνη την εποχή ήταν υπολογίσιμο ναυ-
τικό κράτος με σπουδαίους ναυτικούς και ελαφρά 
πολεμικά πλοία. Κάθε Ρόδιος, ένα πλοίο, έλεγαν 
οι προγονοί μας υπερβάλλοντας φυσικά αλλά όχι 
πολύ. Αυτή ακριβώς η έντονη εμπορική-ναυτική 
δραστηριότητα, ήδη από την εποχή της Λίνδου, 
είχε οδηγήσει στην δημιουργία ποικίλων άγραφων 
νόμων και εθίμων, οι οποίοι όριζαν τους κανόνες 
ναυσιπλοϊας. Τον 5ο αιώνα πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη καταγραφή αυτών των εθίμων σε ένα ενι-
αίο κείμενο, τον “Ναυτικό Κώδικα της Ρόδου” ή “ 
Ροδιακός Νόμος”. Η σύνταξή του τοποθετείται με-
ταξύ του 479 και 475 π.Χ.και θεωρείται το αρχαιό-
τερο ναυτικό δίκαιο. Περιλάμβανε πολλές πρωτο-
ποριακές ρυθμίσεις, έγινε καθολικά αποδεκτό και 
εφαρμοστηκε στις ναυτιλιακές συναλλαγές μεταξύ 
των διαφόρων λαών της Μεσογείου. Κάποιες από 
τις ρυθμίσεις αφορούσαν στα πληρώματα, στους 
κανόνες ναυσιπλοϊας και ναυτικού εμπορίου, 
στα ναυτικά δάνεια, στην ασφάλιση πολυτίμων 
αντικειμένων κατά την μεταφορά κλπ. Ιδιαίτερα 
σημαντική ήταν η θεσμοθέτηση της γνωστής μας 
ως σήμερα αβαρίας. Επίσης ήταν υποχρεωτική 
η παρουσία γιατρού ανάμεσα στο πλήρωμα κάθε 
πλοίου. (τμήματά του σώζονται και εκτίθενται στο 
αρχαιολογικό μας μουσείο)! Χρησιμοποιείται με 
τροποποιήσεις μέχρι και σήμερα!

Αυτήν ακριβώς την ναυτικοεμπορική πόλη κρά-
τος απειλεί πλέον ο στόλος του Δημητρίου ο οποί-
ος καταφθάνει με τις φοβερές για την εποχή του 
πολιορκητικές μηχανές (βαλλίστρες, καταπέλτες, 
πολιορκητικοί πύργοι με φοβερότερη όλων την 
εννέα ορόφων ελέπολι) αλλά μετά από ένα έτος 
πολιορκίας, την καταστροφή μεγάλου μέρους 
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των πολιορκητικών μηχανών του, τις πολλαπλές 
αποκρούσεις των επιθέσεών του από θάλασσα και 
ξηρά, την ενίσχυση της Ρόδου από την Κρήτη και 
την Αίγυπτο, κουράζεται και ακολουθεί την συμ-
βουλή του πατέρα του Αντίγονου να συνθηκολο-
γήσει με όσο ευνοϊκότερους όρους ήταν δυνατόν. 
Συμφώνησαν τελικά οι δύο πλευρές στην λύση της 
πολιορκίας, στο να παραμείνει η Ρόδος αυτόνομη, 
χωρίς φρουρά του Αντιγόνου αλλά σύμμαχός του 
σε μελλοντικές συρράξεις εκτός από εκείνες ενα-
ντίον του Πτολεμαίου. Ο Δημήτριος εγκαταλείπει 
μεγάλο μέρος του εξοπλισμού του έξω από τα 
τείχη της πόλεως, τα μεταλλικά τους μέρη συλ-
λέγονται και πουλιούνται και με τα χρήματα που 
συγκεντρώνουν οι Ρόδιοι, προσλαμβάνουν τον 
Χάρη τον Λίνδιο, μαθητή του Λυσσίπου, για να 
κατασκευάσει ένα κολοσιαίο άγαλμα του προστάτη 
Θεού της νέας πρωτεύουσας, του Ηλίου.Η Ρόδος 
είχε μεγάλη παράδοση στην κατασκευή αγαλμά-
των και δη κολοσιαίων αγαλμάτων. Ο Χάρης σε 12 
χρόνια κατασκευάζει έναν Κολοσό, ένα τεράστιο 
άγαλμα ορατό και από τα 5 λιμάνια της πόλης, ο 
οποίος έμεινε διάσημος στην ιστορία σαν ένα από 
τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ένα αγάλμα 
από μπρούτζο, που κατασκευάζεται επί τόπου εκεί 

όπου προοριζόταν να στηθεί, στο τέμενος του Ηλί-
ου, εκεί που βρίσκεται σήμερα το αναστηλωμένο 
από τους Ιταλούς Καστέλο. Ένα άγαλμα που όμως 
δεν άντεξε το χτύπημα του φοβερού σεισμού που 
χτύπησε το νησί το 227 π.Χ. Ο Κολοσός έσπασε 
στο πιο αδύναμο σημείο του, στην ένωση που είχε 
γίνει περίπου στο ύψος των γονάτων, με αποτέ-
λεσμα να προκληθούν πολλές ζημιές στην πόλη, 
να καταστραφούν οικίες και ιερά και να υπάρχουν 
νεκροί.

Στα επόμενα πολλά χρόνια η Ρόδος είναι άλλοτε 
αυτόνομη και άλλοτε ελεγχόμενη από την Ρώμη. 
Και κάπως έτσι το 58 μ.Χ.ο Απόστολος Παύλος 
περνώντας από το νησί εισάγει την νέα θρησκεία. 
Η μετά Χριστόν εποχή, φέρνει επίσης και πολλές 
καταστροφές από μεγάλους σεισμούς, επιδρομές 
τον Γότθων και επί Διοκλητιανού η Ρόδος υπάγε-
ται στην Επαρχία των Νήσων. Από δω και πέρα 
έχουμε μόνον αποσπασματικές πληροφορίες για 
γεγονότα όπως οι καταστροφικοί σεισμοί που την 
πλήττουν τόσο το 344 όσο και το 515 και την λε-
ηλασία της από τους Ισαύρους το 469/470. Είναι 
η εποχή πλέον του Βυζαντίου που θεωρείται ως 
συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό που 
επίσης γνωρίζουμε, είναι ότι επειδή η Ρόδος πα-
ρήγαγε εξαιρετικής ποιότητος και κυρίως πανάλα-
φρα βήσσαλα (τούβλα), αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατασκευή του τρούλου της Αγίας Σοφί-
ας στην Κωνσταντινούπολη. Στις αρχές του 7ου 
αιώνα δέχεται επιθέσεις και λεηλατείται από τον 
Χοσρόη Β΄. Στην συνέχεια μετά την κατάλυση της 
αυτοκρατορίας των Σασσανιδών, ο Άραβας διοι-
κητής της Συρία, Μωαβίας την καταλαμβάνει, την 
λεηλατεί και μαζεύει τα κομμάτια του πεσμένου 
Κολοσσού και τα πουλάει σε έναν Εβραίο έμπορο 
από την Έδεσσα της Συρίας (γίνεται λόγος για 900 
καμήλες που μετέφερε τον μπρούτζο) ο οποίος 
κατά πάσα πιθανότητα τα έλιωσε. Έτσι τελειώνει 
η ιστορία του Κολοσσού της Ρόδου, το θαύμα της 
αρχαιότητας, το οποίο είχε την μικρότερη διάρκεια 
απ’ όλα τα υπόλοιπα! Η Ρόδος απελευθερώνεται 
από το βυζαντινό ναυτικό αλλά αυτό δεν εμποδί-
ζει τον Χαρούν Αλ Ρασίντ, χαλίφη των Αββασιδών 
να την ξαναλεηλατήσει. Χρησιμοποιείται όπως κι 
άλλα νησιά σαν ορμητήριο των πειρατών και κά-
πως έτσι περνάμε στον 11ο αιώνα που λεηλατείται 
επίσης από τους Ενετούς.
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Ξεκινάνε οι σταυροφορίες και η Ρόδος αποτε-
λεί πάντα πέρασμα στον δρόμο προς την ανατολή. 
Το 1191 τόσο ο Άγγλος βασιλιάς Ριχάρδος ο Λε-
οντόκαρδος όσο και ο Γάλλος Φίλιππος Αύγου-
στος σταματούν στο νησί για να συγκεντρώσουν 
τρόφιμα και μισθοφόρους. Το 1204 γίνεται όπως 
όλοι γνωρίζουμε η άλωση της Κωνσταντινούπο-
λης από τους Λατίνους. Εκείνη περίπου την εποχή 
η Ρόδος μαζί με τα γύρω νησιά γίνεται ένα ανε-
ξάρτητο κράτος με ηγεμόνα τον Λέοντα Γαβαλά 
το οποίο προκαλεί την εκστρατεία εναντίον της 
Αυτοκρατορίας της Νίκαιας υπό τον Ιωάννη Βα-
τάτζη. Ο Λέων πεθαίνει το 1240 και τον διαδέχεται 
ο αδελφός του Ιωάννης, ως Αυθέντης της Ρόδου 
κι ως σύμμαχος του Βυζαντίου. Οι Γενουάτες εν 
τη απουσία του καταλαμβάνουν το νησί το 1248, 
πολιορκία που λύνεται με επέμβαση και πάλι του 
Βατάτζη και συμπίπτει με τον θάνατο του Ιωάννη 
το 1250 και το νησί περνάει στην κυριαρχία της 
Αυτοκρατορίας της Νικαίας. Οι καιροί παραμένουν 
αβέβαιοι και ταραγμένοι και τα νησιά περνούν δια-
δοχικά στην κυριαρχία πειρατών και κουρσάρων. 

Ένας από αυτούς, ο Γενουάτης Βινιόλο Βινιόλι 
έρχεται σε συμφωνία με τους Ιππότες του Τάγ-
ματος του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ στους 
οποίους επί της ουσίας την πουλάει και από το 
1306 μέχρι το 1309 το νησί τελεί υπό πολιορκία. 
Οι ντόπιοι αντιδρούν κυρίως στο καθολικό δόγμα 
των Ιπποτών αλλά μετά από 3 χρόνια πολιορκίας 
και συζητήσεων αποφασίζουν να συνθηκολογή-
σουν για να αντιμετωπίσουν ενωμένοι και κατά 
συνέπεια δυνατότεροι την απειλή εξ Ανατολών. Κι 
έτσι ξεκινάει μία νέα εποχής ακμής και πλούτου 
για το νησί, γνωστή ως Ιπποτοκρατία που διαρκεί 
από το 1309 μέχρι την παράδοση του νησιού στον 
ΣουλεΪμάν τον Μεγαλοπρεπή, το 1522. Ας κάνου-
με μία σύντομη στάση στην περίοδο αυτήν, κατά 
την οποία η Ρόδος ξαναθυμάται τον κοσμοπολί-
τικο χαρακτήρα της μεταξύ Ανατολής και Δύσης, 
την εγγύτητά της στις απέναντι Μικρασιατικές 
ακτές και βεβαίως την Αφρική αλλά κυρίως με 
την Δύση μιας και το νησί εξελίσσεται σε μία μι-
κρής κλίμακας ευρωπαϊκής και όχι μόνον ένωσης 
με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να είναι ένα κράμα 
ανθρώπων δυτικόφερνης κουλτούρας η οποία εν 
μέρει επηρεάζει τα βυζαντινά έθιμα του νησιού και 
διαμορφώνει μια ξεχωριστή δική της κουλτούρα 

με δυτικοποιημένα βυζαντινά ήθη και έθιμα. Απο-
τελεί πλέον ένα νέο οικονομικό θαύμα, ισχυρό 
ναυτικό κράτος διεθνούς εμπορίου και σε μία πόλη 
με οχυρωμένη με εξαιρετικής αντοχής οχυρώσεις 
και με την διαπλάτυνση της υφισταμένης ήδη από 
τον 8ο μ.Χ. αιώνα, στεγνής τάφρου μήκους. Επι-
κεφαλής του Τάγματος ήταν ο ισόβια εκλεγμένος 
από τα μέλη, Μέγας Μάγιστρος, με έδρα το Παλάτι 
του Μεγάλου Μαγίστρου στην καρδιά της μεσαι-
ωνικής πόλης, περιβαλλόμενος από το Ανώτατο 
Συμβούλιο το οποίο επίσης ασκούσε επιρροή και 
εξουσία. Τα μέλη του Τάγματος ανήκαν σε μία από 
τις τρεις κατηγορίες μελών, τους αδελφούς ιππό-
τες, αδελφούς νοσηλευτές και αδελφούς ιερείς. 
Βασικό κριτήριο επιλογής γι αυτούς που προορί-
ζονταν για τα ανώτατα αξιώματα, ήταν η αριστο-
κρατική καταγωγή.

Σταδιακά οι Ιππότες θα κατακτήσουν και τα 
άλλα κοντινά νησιά, Κώ, Λέρο, Κάλυμνο, Νίσυρο, 
Χάλκη, Τήλο, Σύμη και Καστελλόριζο. Κατέλαβαν 
επίσης και το λιμάνι της Αλικαρνασσού το οποίο 
και οχύρωσαν χρησιμοποιώντας κομμάτια από 
ένα άλλο από τα επτά θαύματα της αρχαιότητος, το 
Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού. Το Τάγμα συχνά 
εξελίσσει την στρατιωτική του δράση σε κούρσο, 
που δεν διαφέρει φυσικά από την πειρατεία. Είναι 
η εποχή που το Τάγμα κόβει δικό του νόμισμα με 
τις μορφές των Μεγάλων Μαγίστρων! Ενώ όμως 
οι Ιωαννίτες με τον στόλο τους ελέγχουν το Αιγαίο, 
οι Οθωμανοί σταδιακά κατακτούν τα μικρασιατικά 
παράλια. Το 1440 και το 1444 το νησί πολιορκή-
θηκε από τον Σουλτάνο της Αιγύπτου. Και οι δύο 
επιθέσεις απέτυχαν. Μετά την άλωση της Κωνστα-
ντινούπολης ήταν πλέον φανερό ότι η Ρόδος θα 
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αποτελούσε τον επόμενο στόχο των Οθωμανών. 
Το 1454 ο τουρκικός στόλος λεηλάτησε τα παρά-
λια και το 1467 αποβιβάζονται πολυάριθμα στρα-
τεύματα που αποκρούονται. Συρρέουν απ’ όλη την 
Ευρώπη Ιππότες προς ενίσχυσή της.

  Οι βλέψεις των Οθωμανών φυσικά δεν σταμα-
τούν και με κάθε τρόπο παρενοχλούν. Οι Ιππότες 
οργανώνουν ακατάπαυστα την άμυνα και ενισχύ-
ουν τις οχυρώσεις τους. Η Ρόδος είναι ένα διαρκές 
εμπόδιο στις επικοινωνίες της Κωνσταντινούπο-
λης με Αίγυπτο και Συρία, τις νέες τους επαρχίες. 
Σουλτάνος πλέον είναι ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρε-
πής και Μέγας Μάγιστρος των Ιπποτών μόλις είχε 
εκλεχθεί ο Φιλίπ Βιλιέ Ντε Λ΄ίλ-Αντάμ. Στις 28 
Ιουλίου 1522 ο Σουλεϊμάν, ως αρχηγός τριακοσί-
ων πλοίων και στρατό μεταξύ 100.000 και 200.000 
ανδρών, πυρπολώντας τα χωριά και κατεδαφίζο-
ντας τα εκτός τειχών κτήρια των Ελλήνων, πολι-
ορκεί την πόλη όπου βρίσκονται οχυρωμένοι 600 
Ιππότες και περίπου 4.500 στρατιώτες μαζί με κα-
τοίκους της πόλης αλλά και από τα χωριά. Οι Οθω-
μανοί κατασκευάζουν υπονόμους τους οποίους 
εξουδετέρωνε με ανθυπονόμους ο μηχανικός Γα-
βριήλ Μαρτινέγκο που είχε έλθει από την Κρήτη. 
Τον Οκτώβρη, αποκαλύπτεται η προδοσία του με-
γάλου πριόρη της Καστίλλης, Αντρέα ντ’ Αμαράλ, 
ο οποίος καθαιρείται και εκτελείται. Τελικά μετά 
από αλλεπάλληλες επιθέσεις και απώλειες, ο Μέ-
γας Μάγιστρος αναγκάζεται να συνθηκολογήσει 
με ευνοϊκούς για τους Ιππότες και τους κατοίκους, 
όρους. Την 1η Ιανουαρίου 1523 οι Ιωαννίτες, μαζί 
με 4.000 κατοίκους της Ρόδου, εγκαταλείπουν το 
νησί. 

Τα νησιά είναι γνωστά ως Νότιες Σποράδες ενώ 
οι Οθωμανοί την αποκαλούν το Σαντζάκι της Ρό-
δου. Έτσι ξεκινά η Οθωμανική περίοδος της Ρό-
δου. Με διάταγμα του Σουλεϊμάν, αναγκάζονται οι 
Έλληνες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα στο 
οχυρωμένο κομμάτι και να βγουν εκτός τειχών. 
Όλες ανεξαιρέτως οι εκκλησίες εντός τειχών, με-
τατρέπονται σε τζαμιά.

Οι μόνοι που διατηρούν το δικαίωμα της κατοί-
κησης εντός τειχών είναι οι Ρωμανιώτες Εβραίοι, 
οι οποίοι κατοικούσαν προς την ανατολική πλευ-
ρά της πόλης. Αργότερα ο εβραϊκός πληθυσμός 
του νησιού, ενισχύεται από την άφιξη σεφαρδιτών 
από την Ισπανία κατά τη διάρκεια των βασιλείας 

της Ισαβέλλας και του Φερδινάνδου, οι οποίοι, 
περισσότεροι αριθμητικά, σιγά σιγά αφομοιώνουν 
τους Ρωμανιώτες και η Εβραϊκή ονομάζεται στο 
ισπανόφωνο ιδίωμα (Λαντίνο) που ομιλούσαν, 
Λα Τζουδερία. Στις 23/7/1944 η πλειοψηφία των 
εβραίων της Ρόδου, εκτοπίζεται στα στρατόπε-
δα εργασίας και κρεματόρια του Μπιρκενάου και 
Άουσβιτς. Οι επιζόντες από την Ρόδο και την Κω 
δεν ήταν παραπάνω από 200 άνθρωποι. Οι υπό-
λοιποι εξολοθρεύθηκαν. Σήμερα υπάρχει μία 
μικρή αλλά ενεργή κοινότητα η οποία διατηρεί 
ανοιχτή την μοναδική συναγωγή που διασώθηκε 
κι έχει δημιουργήσει δίπλα της, ένα πολύ ενημε-
ρωτικό μουσείο. Έτσι, την εποχή των Οθωμανών 
οι μόνοι που έχουν δικαίωμα κατοικίας ήσαν οι 
Οθωμανοί και οι Εβραίοι. Οι Έλληνες εξαναγκάζο-
νται να βγουν εκτός τειχών. Εκεί κατοικεί πλέον το 
Ελληνικό στοιχείο, χωρίζοντας την πόλη σε οκτώ 
μαράσια (γειτονιές) και μετατρέποντας τα ερείπια 
των αρχαίων ναών σε εκκλησίες. Το νησί δεν έλα-
βε μέρος στον ξεσηκωμό κατά την Ελληνική Επα-
νάσταση.

Το 1912 η Ρόδος καταλαμβάνεται από τους Ιτα-
λούς στα πλαίσια του Ιταλοτουρκικού πολέμου. Η 
Συνθήκη της Λωζάνης το 1923, τα αποδίδει και 
επισήμως στην Ιταλία. Επιστράφηκαν στην Ελλά-
δα τελικά με το τέλος του πολέμου , αφού υπέ-
στη σκληρή Γερμανική αλλά και Εγγλέζικη κατοχή 
μετά την λήξη του πολέμου, μέχρι το 1947. Το νησί 
δεν συμμετείχε στον εμφύλιο.

Το 1981 με την ένταξη της Ελλάδος στην τότε 
ΕΟΚ, η Ρόδος και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα χά-
νουν το καθεστώς duty free που ίσχυε από την Εν-
σωμάτωσή τους και μετά.
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Έργο ζωγραφικής της συναδέλφου Ελένης Κεφαλιανού-Γκολφινοπούλου, Κως

Έργο ζωγραφικής της συναδέλφου Μαρίας Γεροντάκη-Μακρή



40

Το καφενείο Ακταίον στην Αιδιψό. Του συναδέλφου Γιάννη Συρρή, Λάρισα

Λίμνη Κάρλα, βοσκή Ιούνιος 2018
Του συναδέλφου Αντώνη Σαμακίδη, Λάρισα 
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Θεσσαλονίκη, η πιο όμορφη πόλη. Φωτογραφία του συναδέλφου Σταύρου Βουλγαράκη.

Άποψη του Γυθείου από τη νήσο Κρανάη και ο πάντα χιονισμένος Ταΰγετος.
Φωτογραφία του συναδέλφου Γιάννη Μαμάκου.
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Ο φάρος Τουρλίτης στην Άνδρο.

Ο φάρος στο παλιό ενετικό λιμάνι στα Χανιά. 
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Επιμέλεια του συναδέλφου Γιώργου Κολλάτου –Προέδρου ΣΣΙΛΤΕ

Φάροι της Ελλάδας

Ένα από τα σημαντικότερα σύγχρο-
να μνημεία που δίνουν το στίγμα 
της Ελλάδας και την περίοπτη θέση 
που κατείχε ανέκαθεν η χώρα μας 
στην παγκόσμια ναυτική ιστορία 
αργοσβήνει, παραδομένο στη φθορά 
του χρόνου και την εγκατάλειψη. 

ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ

Το Eλληνικό Φαρικό δίκτυο αριθμεί σήμερα 
120 παραδοσιακούς πέτρινους φάρους μέ-
σης ηλικίας περίπου 2 αιώνων. Είχαν σχεδι-

αστεί ώστε πέραν της φωτιστικής πηγής τους να 
διαθέτουν και ανάλογους χώρους για τη διαμονή 
του φαροφύλακα αλλά και για την αποθήκευση 
πετρελαίου. Μόνον οι 20 βρίσκονται σε καλή κα-
τάσταση ενώ μέτρια χαρακτηρίζεται η κατάσταση 
άλλων 30. Στους υπόλοιπους τα σημάδια φθοράς 
είναι ορατά και δια γυμνού οφθαλμού. 

Οι καταστροφές των φάρων
Οι μεγαλύτερες καταστροφές στο ελληνικό Φα-

ρικό δίκτυο προκλήθηκαν κατά την διάρκεια του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα κατά 
την αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων 
από την Ελλάδα. Το 1940 υπήρχαν 206 πέτρινοι 
φάροι ενώ μετά το τέλος του πολέμου απέμειναν 
σε λειτουργία μόνον οι 19. Η πρώτη προσπάθεια 
ανασυγκρότησης του δικτύου άρχισε το 1945 και 
συνεχίστηκε έως τα μέσα της δεκαετίας του ΄50. 
Περίπου 80 φάροι ανακατασκευάστηκαν. Οι υπό-
λοιποι αφέθηκαν στην τύχη τους.

Οι φωτοσημαντήρες επισκίασαν την χρησιμό-
τητα των φάρων. Πολύ φθηνότεροι, ευκολότεροι 
στην τοποθέτηση και την συντήρηση αναπτύχθη-
καν σε ευρεία κλίμακα, σε όλους τους σημαντι-
κούς θαλάσσιους διαύλους.

Οι εξελίξεις στους φάρους
Οι εξελίξεις των τηλεπικοινωνιών και περισσό-

τερο στις δορυφορικές επικοινωνίες ήρθαν σαν 

χαριστική βολή. Έως το 1980 η Υπηρεσία Φάρων 
απασχολούσε 320 φαροφύλακες οι οποίοι συντη-
ρούσαν το δίκτυο και προλάμβαναν τις φθορές στα 
κτίσματα. Σταδιακά ο αριθμός των φαροφυλάκων 
τους μειώθηκε και σήμερα δεν ξεπερνούν τους 
70.

Το πρόβλημα της συντήρησης του φαρικού 
δικτύου απασχολεί όλες τις χώρες και έχουν συ-
γκροτηθεί και λειτουργούν 3 ομάδες εργασίας οι 
οποίες ασχολούνται με την καταγραφή των φάρων 
και την περιγραφή της κατάστασή τους, την επε-
ξεργασία κοινών πρωτοβουλιών για την διάσωση 
τους και τέλος με τις δυνατότητες αξιοποίησης 
τους. Η ιδέα που κατακτά έδαφος στις περισσότε-
ρες χώρες είναι να μετατραπούν οι φάροι σε μου-
σεία. 

Ανακαίνιση & αποκατάσταση φάρων της 
Ελλάδας

Οι πέτρινοι Φάροι και Φανοί αποτελούν παρα-
δοσιακά μνημεία με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κατα-
σκευή, εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, είναι συν-
δεδεμένοι με την ναυτική παράδοση της Ελλάδας 
και αποτελούν σημείο αναφοράς για τους ναυτιλ-
λόμενους. Μέχρι σήμερα έχουν χαρακτηριστεί ως 
Διατηρητέα Ιστορικά Μνημεία τριάντα ένας (31) εξ 
αυτών, με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού, το ένα τέταρτο δηλαδή του συνο-
λικού αριθμού τους, ενώ η Υπηρεσία Φάρων έχει 
ζητήσει το χαρακτηρισμό δέκα επιπλέον φάρων, 
ως Ιστορικών Μνημείων. Επίσης, πενήντα έξι (56) 
εξ αυτών είναι επανδρωμένοι ή επιτηρούμενοι 
από Φαροφύλακες. Η συντήρηση τους εκτελείται 
από την Υπηρεσία Φάρων ανάλογα με τις εκάστοτε 
διατιθέμενες πιστώσεις. Επιπλέον, μέσω ενεργει-
ών της Υ. Φάρων αποκαταστάθηκαν δέκα τρεις 
Φάροι Επίσης, προωθήθηκαν για χρηματοδότηση 
αποκατάστασης, μέσω ΕΣΠΑ, δύο ώριμα έργα Φά-
ρων (Τρίκερι Μαγνησίας και Αγ. Ηλίας Αμοργού

Ουσιαστικό ρόλο στην αποκατάσταση των ναυτι-
κών αυτών μνημείων έχει παίξει το Ίδρυμα Αικα-
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Πληροφορίες από το faroi.com

τερίνης Λασκαρίδη. Για το λόγο αυτό, τον Απρίλιο 
του 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 
αποφάσισε την πλήρη ανακαίνιση και αποκατάστα-
ση του Φάρου του Ακρωτηρίου Ταινάρου. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και οι Εφορείες Νεω-
τέρων Μνημείων ανέλαβαν να αξιολογήσουν έναν 
προς έναν όλους τους φάρους. Στο διάστημα αυτό 
επισκέφθηκαν 20, τους οποίους και έκριναν ως 
νεώτερα μνημεία τα οποία πρέπει να διατηρηθούν. 

Με χρήματα του Γ΄ΚΠΣ οι υπηρεσίες του ΓΕΝ 
μπορούν να επισκευάσουν περίπου 40 φάρους και 
μάλιστα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα 
γιατί διαθέτουν γνώση, ειδικευμένους μηχανικούς 
και αρχιτέκτονες.

Ήδη προγραμματίζονται και άλλες ενέργειες για 
την ανάδειξη των πέτρινων Φάρων της Ελλάδας 
ως αρχείων της μακρόχρονης ιστορικής μας πα-
ράδοσης.

Οι 10 ομορφότεροι φάροι της Ελλάδας

1.Άνδρος
Ο φάρος Τουρλίτης στην Άνδρο, συγκαταλέ-
γεται στους πιο όμορφους και μοναδικούς 
φάρους. Χτίστηκε το 1887 πάνω σε βράχο 
μέσα στη θάλασσα. Πρόκειται για τον μόνο 
φάρο που έχει κατασκευαστεί στη θάλασσα.

2. Κεφαλονιά
Όταν το νησί τελούσε υπό αγγλική διοίκηση, 
λίγα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, 
στους Αγίους Θεοδώρους της Κεφαλονιάς χτί-
στηκε ο συγκεκριμένος φάρος, ο πύργος του 
οποίου έχει ύψος 8 μέτρα. Στα μέσα του 20ου 
αιώνα καταστράφηκε από σεισμό, αλλά ξανα-
χτίστηκε όπως ακριβώς ήταν.

3. Αντικύθηρα
Στο νοτιότερο μέρος του νησιού, στο ακρωτήριο 
Απολυτάρες, χτίστηκε πριν 85 περίπου χρόνια ο 
συγκεκριμένος φάρος, που τότε συγκαταλεγό-
ταν στους 
μεγαλύτερους 
φάρους πετρελαίου,
ενώ μπορούσε 
κανείς να τον φτάσει
 μόνο με βαρκάκι.

4. Ναύπακτος
Στο λιμάνι της Ναυπάκτου, στο παλιό φρού-
ριο ξεχωρίζει ο φάρος της Ναυπάκτου. Στέ-
κεται εκεί από το 1909.
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7. Χανιά
Από τους παλαιότερους φάρους επί ελληνικού εδά-
φους, αυτός του παλιού ενετικού λιμανιού των Χανί-
ων μετρά σχεδόν μισή χιλιετία παρουσίας στην κρητι-
κή γη, χτισμένος κατά τον Μεσαίωνα, όταν οι Ενετοί 
κυριάρχησαν στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι επισκεύασαν 
τον φάρο κατά τον 19ο αιώνα, και του έδωσαν την 
μορφή μιναρέ, με εσωτερική σκάλα και γυάλινο πυρ-
γίσκο.

5. Λουτράκι
Το ακρωτήριο Μελαγκάβι βρίσκεται κοντά στο 
Λουτράκι, ενώ ο φάρος που στέκεται περήφα-
να στην άκρη του είναι 105 ετών.

6. Σαντορίνη
Ο φάρος στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης κατα-
σκευάστηκε το 1892 από την Γαλλική Εταιρεία 
Φάρων. Το ύψος του πύργου του είναι 10 μέ-
τρα.

8. Λευκάδα
Σε μια άλλη γωνιά του Ιονίου, και συγκεκριμένα 
στην τελευταία, πιο νότια γωνιά της Λευκάδας, 
το Κάβο Δουκάτο καμαρώνει για τον φάρο του. 
Τα λευκά βράχια που τον φιλοξενούν έχουν με-
γάλη και τραγική ιστορία, που περιλαμβάνει αν-
θρωποθυσίες στην αρχαιότητα και αυτοκτονίες 
ερωτευμένων στον μεσαίωνα. Σήμερα, αποτελεί 
καλή ιδέα για θέαση ηλιοβασιλέματος, μετά από 
ένα μπάνιο στο Πόρτο Κατσίκι.

9. Ρόδος
Στον Άγιο Νικόλαο της Ρόδου, και μέσα στο 
Κάστρο, οι Γάλλοι έχτισαν τον 19ο αιώνα τον 
συγκεκριμένο φάρο.

10. Ταίναρο
Στο Ακρωτήριο Ταίναρο βρίσκεται ο εμβλη-
ματικός Φάρος του Ταινάρου στη Λακωνική 
Μάνη που χτίστηκε 
από τους Γάλλους 
το 1882 και 
σηματοδοτεί το 
νοτιότερο άκρο της 
ηπειρωτικής Ελλάδας.
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Συνέντευξη στο περιοδικό μας «διαδρομές», του συγγραφέα Γιώργου Ρωμανού
Επιμέλεια δημοσίευσης του συναδέλφου Ηλία Προκόπη – Ταμία ΣΣΛΙΤΕ

Το ρόπτρο 
στον ελληνικό χώρο

Δίγλωσση ιστορική και αισθητική μελέτη με 430 ρόπτρα,  από τον 4ο π. Χ. 
μέχρι τον 20ο αι., (Έκδοση Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, 1981)

Τριάντα εννέα (39) χρόνια (1981-2020) μετά 
από την έκδοση του βιβλίου μου «Το ρόπτρο 
στον Ελληνικό χώρο –Συμβολή στη μελέτη 

του», δίγλωσση έκδοση, ελληνικά και αγγλικά, σ. 
144, της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος, 
δεν έχει εκδοθεί κάποια ανάλογη μελέτη, πράγ-
μα που αποδεικνύει πολλαπλά την αξία αυτής της 
προσπάθειας. 

Η αγγλική απόδοση οφείλεται στην Βένια Δεν-
δρινού, φιλόλογο αγγλικής γλώσσας, σύζυγό μου 
που είναι συμπαραστάτης μου σε όλες τις μακρές 
και επίπονες προσπάθειές μου στο χώρο της λο-

γοτεχνίας και των εικαστικών. Την ευχαριστώ και 
από αυτή τη θέση για τη συμβολή της σε τούτο το 
βιβλίο.

Όπως γράφω στην αρχή αυτής της μελέτης το 
υλικό της βασίστηκε σε 430 πρωτότυπα ρόπτρα 
τα οποία «συνέλεξα» φωτογραφικά επισκεπτό-
μενος 23 περιοχές της Ελλάδος. Διευκρινίζω ότι 
περιέλαβα μόνο τα ρόπτρα που είχαν ξεκάθαρες 
διαφορές μεταξύ τους και όχι τα παρόμοια όσο εν-
διαφέροντα και αν ήταν. Οδηγήθηκα, δηλαδή, στη 
μελέτη μου με τα επιστημονικά κριτήρια που δι-
δάχθηκα στα δύο πανεπιστήμια που είχα την τύχη 
να σπουδάσω, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και για μετεκπαίδευση στο Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εάν προσέθετα 
και τα παρόμοια εξαιρετικού ενδιαφέροντος ρό-
πτρα, τότε ο αριθμός τους θα ήταν 618, στοιχείο 
που αναφέρεται στη μελέτη.

Διευκρινίζω ακόμη, ότι στις 23 περιοχές στις 
οποίες εντοπίσθηκαν τα ρόπτρα, εκτός της ηπει-
ρωτικής Ελλάδος, περιλαμβάνονται και τα νησιά 
του Ιονίου πελάγους, του Αιγαίου και η Κρήτη, 
δηλαδή σχεδόν όλη η Ελλάδα. Ενώ, οι παραλλαγές 
μορφής που καταγράφηκαν έφτασαν συνολικά τις 
88.

Ανταμοιβή για μένα απετέλεσε η μακρά συνερ-
γασία μου με τον Αλέξανδρο Ματσούκη, τον ξεχω-
ριστό στη χώρα μας πρύτανη της γραφικής επιμέ-
λειας και χαράκτη, κατά την επιμέλεια αυτού του 
βιβλίου. Σημειώνεται πως στον ίδιον οφείλονται 
πλήθος αριστουργηματικών μακετών ελληνικών 
χαρτονομισμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος.

Μια από τις πρώτες επιβραβεύσεις για το βιβλίο 
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ήρθε από τον καθηγητή πανεπιστημίου Νικόλαο 
Μουτσόπουλο, Αρχιτέκτονα μηχανικό, του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν σε 
ιδιόχειρο γράμμα του μου εξέφραζε τον θαυμασμό 
του για τον μεγάλο αριθμό, 430, των ρόπτρων 
της μελέτης, γράφοντας πως στη σχολή του είχαν 
συλλέξει μόλις 19. Στη συνέχεια ακολούθησαν και 
άλλες πολλές θετικές κριτικές και δημοσιεύματα 
στο τύπο. Στα χρόνια που ακολούθησαν το Ρόπτρο 
έγινε βιβλίο-πρεσβευτής πολιτισμού των τραπε-
ζών σε στελέχη και σε επιφανείς επισκέπτες της 
χώρας μας.

Η μελέτη αυτή δεν αρκέστηκε στον εντοπισμό, 
φωτογράφηση της πόρτας, του ρόπτρου και την 
καταγραφή της διεύθυνσης των σπιτιών όπου 
αυτά υπήρχαν. Αλλά, επεκτάθηκε σε αρχαία και 
νεώτερα κείμενα-μνημεία λόγου, όπως η Οδύσ-
σεια κ. ά., με παράλληλη έρευνα και σε αρχαιο-
λογικά μουσεία. Έτσι, συμπεριέλαβα στο βιβλίο 
και αρχαϊκά ρόπτρα που εντόπισα σε αγγεία των 
κλασσικών χρόνων, 500 π.Χ – 430 π. Χ., τα οποία 
δημοσιεύθηκαν στις σελίδες 12-15. Με αυτόν τον 
τρόπο αποδείχτηκε η διαιώνια πολιτισμική σημα-
σία του ρόπτρου.

Κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου υπήρξαν 
κάποιες ξεχωριστές στιγμές ηθικής ανταμοιβής 
και χαράς για τον γράφοντα. Μία από αυτές ήταν 
όταν βρήκα στην Οδύσσεια φράσεις του Ομήρου 
οι οποίες αποδείκνυαν την πανάρχαιη ύπαρξη 
του ρόπτρου, όπως: Η. 90, «…αργύρεον δ’ εφ’ 
υπερθύριον, χρυσέη δε κορώνη…», και Α. 441 «…
κορώνη αργυρέη.» Μια δεύτερη μοναδική στιγ-
μή ήταν, όταν περιδιαβαίνοντας τα δρομάκια του 
κάστρου της Μονεμβασιάς εντόπισα στην πόρτα 
του σπιτιού με αριθμό 44 το αρχαϊκό ρόπτρο ανα-
κατασκευασμένο ακριβώς όπως ήταν τον καιρό 
του Ομήρου. Δηλαδή, ένα ολοστρόγγυλο μαύρο 
βότσαλο που επικρούεται επί ενός άλλου αχλαδό-
σχημου βότσαλου. Και τα δύο στερεωμένα σε με-
ταλλικά στελέχη-βρόγχους και δεμένα με μπρού-
τζινα ελάσματα –βλέπε εικόνες στις σελίδες 16, 17.

Μια τρίτη ξεχωριστή στιγμή ήταν η ακριβής ταύ-
τιση των σύγχρονων ευρημάτων μου, που μόλις 
προανέφερα, με αρχαιολογικά ευρήματα σε αγγεία 
των κλασσικών χρόνων. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος 
το πόσες χιλιάδες αγγεία βρίσκονται στα μουσεία 
μας και το έργο που απαιτείται η ανακάλυψη μιας 

συγκεκρι-
μένης παρά-
στασης. Έτσι 
βρήκα, μετα-
ξύ άλλων, μια 
εξαιρετική 
απεικόνιση 
ρόπτρου στην 
Ερυθρόμορ-
φη πυξίδα, 
αρ. 1588, της 
Αίθουσας 
Αγγείων, Αρ-
χαιολογικού 
Μουσείου 
Αθηνών, του 
430 π.Χ. Η 
πυξίδα είναι 
ζωγραφισμέ-
νη από τον 
«ζωγράφο 
της φιάλης» 
μαθητή του 
«ζωγράφου του Αχιλλέως». Σε αυτήν απεικονί-
ζονται σκηνές από την καθημερινή ζωή των κα-
τοίκων της Αθήνας και, πολύ καθαρά, μία κλασική 
πόρτα σπιτιού η οποία φέρει το ομηρικό ρόπτρο 
που περιέγραψα πιο πάνω –βλέπε εικόνες στις σε-
λίδες 12,13.

Στη μελέτη μου ακολούθησα δύο βασικούς 
δρόμους προσέγγισης του θέματος. Ο ένας ήταν 
χρονολογικός-ιστορικός, όπου αποδεικνύεται 
η ύπαρξη του ρόπτρου από τους μυθολογικούς 
χρόνους. Ο Λουκιανός, π.χ., αναφέρει ρόπτρο που 
το χρησιμοποιούσαν οι ιερείς της θεάς Ρέας στη 
μυθολογική Κρήτη. Στην ομηρική εποχή, όπως 
ήδη ειπώθηκε, ήταν απαραίτητο εξάρτημα της 
πόρτας των σπιτιών. Στους κλασικούς χρόνους 
αναφέρεται από τους: Ηρόδοτο, Ξενοφώντα, Ευ-
ριπίδη, Αριστοφάνη κ. ά. Στους ελληνιστικούς και 
ρωμαϊκούς χρόνους εντοπίζεται σε πολλές πηγές, 
μεταξύ των οποίων και ο ποιητής Οππιανός, «Κυ-
νηγετικά» 2ος αι. μ.Χ. Στους Ελληνορωμαϊκούς 
χρόνους (λέγονται και Βυζάντιο), τον Μεσαίωνα 
και την Αναγέννηση υπάρχει μεγάλη διάδοση του 
ρόπτρου σε όλη την Ευρώπη. Η παρουσία του δεν 
διακόπτεται στην Ελλάδα ούτε επί Τουρκοκρατί-
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ας. Το παράγουν Έλληνες τεχνίτες μεταλλουργοί 
οι οποίοι επί Σουλτάνου Μουράτ Γ΄ αποτελούσαν 
προνομιακή τάξη. Η ακμή της αρχιτεκτονικής στη 
Δύση, 16ος–19ος αι. μ .Χ., θα δώσει ποικιλία μορ-
φών και ειδών. Οι φόρμες και η δεξιοτεχνία των 
μαστόρων εκφράζεται με ρόπτρα που είναι κυρι-
ολεκτικά αριστουργήματα διακοσμητικής και γλυ-
πτικής τέχνης.

Η παρουσία του ρόπτρου θα συνεχιστεί μέχρι 
τους νεώτερους χρόνους, στην ευρύτερη ελλαδι-
κή περιοχή, από τεχνίτες που εργάζονται από τον 
Πόντο μέχρι τη Μικρά Ασία, την Ιωνία, αλλά και σε 
όλα τα ελληνικά νησιά, καθώς και στην Ηπειρωτι-
κή Ελλάδα.

Η δεύτερη προσέγγισή μου σε αυτή τη μελέτη 
ήταν τυπικά μορφολογική. Έτσι κατέταξα τα ρό-
πτρα σε έξη κατηγορίες: α. Ευθύ ρόπτρο, β. Κρί-
κος, γ. Επιγραφόμενο, δ. Ζωόμορφο, ε. Επίθυρο 
χεράκι, και στ. Ανθρωπόμορφο ρόπτρο.

Στην ίδια μελέτη κάνω και μία ονοματολογική 
έρευνα, παραθέτοντας τα διάφορα ονόματα με τα 
οποία το ρόπτρο ήταν γνωστό ανά τους αιώνες, 
όπως: κορώνη, κρικέλιον, κοράκιον, επίμηλον, 
σφαίρωμα, μπαταδούρος, πλήκτρο, χαλκάς, τζινέ-
τι, τσουκάνι, χεράκι, κ.ά.

 Στα 39 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκ-
δοση του Ρόπτρου, έκανα 10 ατομικές εκθέσεις 
ζωγραφικής και συμμετείχα σε δεκάδες ομαδικές. 
Έγραψα 11 λογοτεχνικά βιβλία, ενώ συνεχίζω να 
γράφω και να εκδίδω: διηγήματα, μυθιστορήμα-
τα, μελέτες, δοκίμια. Για τα μυθιστορήματα, ειδι-
κά, απαιτείται πολύχρονη και εξαντλητική έρευνα, 
όπως ακριβώς στο Ρόπτρο, το οποίο το διατηρώ 
στη μνήμη μου με συγκίνηση, καθώς και όλο το 
ιστορικό της δημιουργίας του.

Γιώργος Ρωμανός 
 
 -Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συ-

νταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας ευχαριστεί 
θερμά τον συγγραφέα Γιώργο Ρωμανό που αντα-
ποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας 39 χρόνια 
μετά την έκδοση  και την μελέτη του, το Ρόπτρο 
στον Ελληνικό χώρο.

-Ο Γιώργος Ρωμανός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1948. Σπουδές: Πτυχίο Ιατρικής (1982) στο Α.Π.Θ. Μετα-
πτυχιακά: Σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως γιατρός 
έως το 1992. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. 
Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ρώσικα.
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Το χαρτονόμισμα 
και η εξέλιξή του στον Ελλαδικό χώρο

Του συναδέλφου Θανάση Ταρασουλέα

Το χαρτονόμισμα είναι το χάρτινο μέσο πληρωμής που εκδίδεται απ’ 
ευθείας από το κράτος (Papier – Monnaie), δηλαδή είναι ένας τίτλος ο 

οποίος αποτελεί νόμιμο μέσο πληρωμής.

Ενώ το τραπεζογραμμάτιο είναι το χάρτινο 
μέσο πληρωμής που κυκλοφορεί σα νόμι-
σμα από Τράπεζα, η οποία έχει το εκδοτικό 

προνόμιο και η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να πληρώσει το αναγραφόμενο σ’ αυτό ποσό χαρ-
τονομίσματος (Billet de Banque). 

Σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια υπάρχουν διά-
φορες θεωρίες, όπως η Currency theory με εκφρα-
στές τους Ricardo, Mark Culloch και Overstone, 
που δέχεται ότι το τραπεζογραμμάτιο πρέπει να 
αντιπροσωπεύει χρυσό νόμισμα. 

Η άλλη πλευρά, με την Banking theory, με τους 
Fullarton, Tooke κ.λ.π. λέει ότι πρέπει να παρέχεται 
εξασφάλιση μετατροπής αυτών σε χρυσό σε προ-
καθορισμένη σχέση, χωρίς αντίστοιχη υποχρέωση 
τήρησης ισόποσου χρυσού στα τραπεζογραμμάτια 

που κυκλοφορούν.
Στην περίπτωση του χαρτονομίσματος η δια-

φορά είναι ότι αυτό εκδίδεται απ’ ευθείας απ’ το 
κράτος και είναι πληρωτέο στον κομιστή, χωρίς να 
υπάρχει κανένα είδος καλύμματος, απλά βασιζό-
μενο στην πίστη του κράτους. 

Γραμμάτια που αντιπροσώπευαν ορισμένη πο-
σότητα μεταλλικού νομίσματος πληρωτέα στον 
κομιστή ήταν γνωστά στην αρχαιότητα όπως στις 
Βαβυλώνα, Κίνα και Καρχηδόνα. 

Η πατρότητα όμως του σύγχρονου τραπεζο-
γραμματίου αποδίδεται στον Palmstouch, ιδρυτή 
της Σουηδικής Τράπεζας. Αυτός το 1661 εξέδωσε 
χρεωστικά τραπεζογραμμάτια στα οποία περιλάμ-
βανε την υπόσχεση ότι το αναφερόμενο σ’ αυτά 
ποσό θα πληρωθεί σε μεταλλικό νόμισμα.
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Η κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων-τραπεζο-
γραμματίων είναι δύο ειδών: α) η νόμιμη- με άμεση 
εξαργύρωση σε μεταλλικό νόμισμα και β) η ανα-
γκαστική- που δεν υπάρχει η υποχρέωση της τρά-
πεζας για εξαργύρωση των τραπεζογραμματίων.

Στην Ελλάδα το χάρτινο μέσο συναλλαγής που 
κυκλοφορεί αποτελείται από τραπεζογραμμάτια 
της Εκδοτικής Τράπεζας. 

Εκδοτικές Τράπεζες ήταν η Ιονική, η Εθνική, η 
Ηπειροθεσσαλίας, η Τράπεζα Κρήτης και από το 
1928 η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το ελληνικό κράτος ουδέποτε εξέδωσε χαρτο-
νομίσματα, εκτός από κερματικά χάρτινα νομίσμα-
τα για διευκόλυνση των συναλλαγών. Επιχείρησε 
να εκδώσει χαρτονομίσματα το 1868 με Β.Δ. της 
23.12.1868. 

Δεν πραγματοποιήθηκε όμως αυτή η έκδοση, 
γιατί η Εθνική Τράπεζα αρνήθηκε να χορηγήσει το 
δάνειο των 50 εκατομ. δρχ. που ζητήθηκε. 

Στον ελληνικό χώρο, στην περίοδο του αγώνα 
για την ανεξαρτησία μας, κυκλοφορούσαν σαν ένα 
είδος χαρτονομίσματος τα ομόλογα σε γρόσια που 
εξέδωσε στην Κόρινθο με το νόμο της 18.1.1822 
η Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος με πρόεδρο 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου τον Αλέξ. Μαυρο-
κορδάτο.

Εκείνο όμως που θεωρείται σαν το πρώτο ελλη-
νικό χαρτονόμισμα είναι οι Φοίνικες που κυκλοφό-
ρησαν με βάση το ψήφισμα ΚΖ/3851 της 17.6.1831 
από τον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια στο Ναύπλιο.

Με τον ερχομό του βασιλιά Όθωνα αντί του Φοί-
νικα καθιερώθηκε η δραχμή σαν νομισματική μο-
νάδα του κράτους, με το διάταγμα 8/20 Φεβρουα-
ρίου 1833.

Το 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλά-
δος με βασικούς μετόχους τον ιππότη Εϋνάρδο 
και τον γιο του σαράφη της Ηπείρου Γ. Σταύρο, 
που παρέμεινε για πολλά χρόνια και διοικητής 
της. Στην τράπεζα αυτή δόθηκε το προνόμιο της 
έκδοσης χαρτονομισμάτων, έτσι το 1842 τυπώ-
θηκαν στη Γαλλία τα πρώτα χαρτονομίσματα της 
Εθνικής Τράπεζας. Στη συνέχεια, η Τράπεζα έθεσε 
σε κυκλοφορία πολλές κατηγορίες χαρτονομισμά-
των που τυπωνόντουσαν σε νομισματοκοπεία του 
εξωτερικού.

Παράλληλα με τα παραπάνω χαρτονομίσματα 
κυκλοφορούσαν και άλλα από τις τράπεζες που 
είχαν το δικαίωμα της έκδοσης χαρτονομισμάτων, 
όπως η Ιονική Τράπεζα, η Τράπεζα Ηπειροθεσσα-
λίας που ίδρυσε ο Αν. Συγγρός και η Τράπεζα Κρή-
της. 

Τα προνόμια αυτά των παραπάνω τραπεζών στα-
μάτησαν με την ίδρυση το 1928 της Τραπέζης της 
Ελλάδος. Αυτή κυκλοφόρησε διάφορα χαρτονομί-
σματα που τυπωνόντουσαν στην αρχή σε νομισμα-
τοκοπεία του εξωτερικού για να τυπώσει αργότερα 
το 1947 τα πρώτα χαρτονομίσματα στο Χολαργό, 
που λειτουργεί από τότε το Ίδρυμα Τραπέζης Ελ-
λάδος (Ι.Τ.Ε)

Μέσα από την ιστορία του ελληνικού χαρτονομί-
σματος μπορεί ο κάθε μελετητής να παρακολουθή-
σει την οικονομική ιστορία της πατρίδας μας.
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Θέρος – Αλώνισμα
Λίχνισμα

Του συναδέλφου Ανδρέα Γούναρη

Από το βιβλίο του, «ΑΝΔΡΟΣ – Μνήμες από το παρελθόν-Άνδρος 2006»

Το αλώνι ήταν ο χώρος εκείνος, στον οποίο 
ολοκληρώνονταν ο κύκλος των πιο σπουδαί-
ων αγροτικών εργασιών. Σ΄ αυτόν τον χώρο 

έφτανε ο κόπος μιας 9μηνης επίπονης προσπάθει-
ας, που περιλάμβανε το όργωμα με τη σπορά, το 
θέρος με το μάζεμα των σπαρτών, το αλώνισμα, το 
λίχνισμα και τη συγκομιδή των καρπών.

Οι εργασίες ξεκινούσαν τον Οκτώβριο, με το 
όργωμα και τη σπορά μαζί, με τις πρώτες βροχές. 
Τον Ιούνιο, το θεριστή, τον ευλογημένο μήνα της 
αγροτιάς, άρχιζε το θέρος. Με το ρόδισμα της ανα-
τολής ξεκινούσαν οι θεριστές. Άφηναν κάτω από 
ένα δένδρο τη στάμνα με το νερό και τον τουρά με 
την κουμπάνια, το κολατσιό δηλαδή. Στη συνέχεια 
στρέφονταν προς την ανατολή, έκαναν το σταυρό 
τους, λέγοντας «καλό τέλος να΄ χουμε, «η Πανα-
γιά μαζί μας», «ευλοημένη η σοδιά», «χίλια νάναι 
τα καφκιά». Φορούσαν ένα ψάθινο καπέλο και ένα 
λεπτό μαντήλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, 
έπαιρναν το δρεπάνι για να αρχίσουν βιαστικά το 
θέρος. Όσο ο ήλιος ανέβαινε, ο ιδρώτας κύλαγε 
πάνω στα σκασμένα πρόσωπα. Το κέφι δεν χανό-
ταν, τα λιανοτράγουδα και τα χωρατά περνούσαν 
από το ένα στόμα στο άλλο. Ήταν αυτά που έφερ-
ναν την όρεξη και το κουράγιο για δουλειά.

«Ας τον μύλο να βροντά και το νερό ας τρέχει
Ας το νιο κι ας αγαπά και διάφορο δεν έχει».

«… Ένα καράβι έρχεται εδώ κοντά ν΄ αράξει
Να στείλω της αγάπης μου πουκάμισο 

ν΄ αλλάξει».

Τα στάχυα δένονταν σε χειρόβολα και στη συνέ-
χεια σε δεμάτια, που συγκεντρώνονταν σε θεμω-
νιές.

Όταν ολοκληρωνόταν το θέρος, τα δεμάτια γί-

νονταν γκομάρια και μεταφέρονταν στην άλωνα. 
Η μεταφορά τους γινόταν από τον αγρότη στην 
πλάτη, γιατί αν φορτώνονταν στα ζώα, η φθορά θα 
ήταν μεγάλη, περνώντας ανάμεσα από τους στε-
νούς δρόμους με την ξερολιθιά.

Το βράδυ της τελευταίας ημέρας του θερισμού 
όλων των χωραφιών γινόταν τραπέζι σ΄ όσους 
συμμετείχαν, στους κολλήδες και τα δανεικά. Στο 
τραπέζι υπήρχε φουρτάλια με λουκάνικα και μια 
καλοφτιαγμένη χορτερή με απαλόχορτα, κουσου-
νάδες και χτυπημένα αυγά με τριμμένο τυρί βολά-
κι. Υπήρχε ακόμη και ο πετεινός μακαρονάδα, που 
συνήθιζαν να σφάζουν στο ξεκίνημα ή στο τελεί-
ωμα κάθε σπουδαίας εργασίας. Εδώ τελείωνε το 
θέρισμα και άρχιζε το αλώνισμα.

Το αλώνι συνήθως βρισκόταν δίπλα στο πε-
τρόκτιστο κονάκι (αγροτική αποθήκη) σε βορινό 
μέρος για να γίνεται το λίχνισμα με βόρειο άνεμο, 
που θεωρείτο ο πιο στρωτός αέρας, αλλά είναι 
και ο επικρατέστερος στην Άνδρο. Η τοποθεσία 
που θα κατασκευαστεί το αλώνι, επιλεγόταν μετά 
από μελέτη των καιρικών φαινομένων. Το αλώνι 
ήταν κυκλικός χώρος, με επιμέλεια στρωμένος 
από πέτρα, ενώ γύρω του υπήρχαν όρθιες πέτρες 

Το θέρος με χέρια και δρεπάνια
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50-70 εκατοστών ύψους, ο λεγόμενος άζουρας. 
Η διάταξή τους ήταν πολύ προσεγμένη για να μην 
δημιουργείται κενό με αποτέλεσμα να χάνονται οι 
σπόροι. Όταν τελείωνε ο θερισμός καθάριζαν τα 
αλώνια από τα γριόχορτα και έχριζαν το κενό που 
τυχόν άφηναν οι πέτρες του άζουρα, με βροβιθιά 
και χώμα. Η εργασία αυτή ονομαζόταν βροβίθισμα 
των αζούρων. Στο κέντρο της αλώνας υπήρχε μία 
τρύπα, ο αφαλός, στην οποία τοποθετούσαν ένα 
ξύλινο κοντάρι γύρω από το οποίο γύριζαν τα ζώα. 

Η επιφάνεια του αλωνιού ήταν συνήθως κάτω 
από την επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου, ενώ 
σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε και τοίχος από 
ξερολιθιά.

Το αλώνισμα γινόταν τις μέρες με τη μεγάλη ζέ-
στη από τις 10 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., για να γίνεται 
πιο εύκολο το σπάσιμο των δημητριακών «νάναι 
πυρωμένα». Όταν ολοκληρωθεί ο νοικοκύρης, θα 
ισοπεδώσει το προϊόν και θα τοποθετήσει το θρι-
νάκι και το φτυάρι στην μέση της αλώνας, με το 

σχήμα του σταυρού.
Από την πρώτη μέρα που άρχιζαν οι εργασίες 

της αλώνας, η ιερότητα ήταν μεγάλη. Οι Ανδριώ-
τες έφερναν μαζί τους λίγο αγιασμό μ΄ ένα κλαδί 
βασιλικού, για ν΄ αγιάσουν το ξεκίνημα και το τε-
λείωμα, ώστε να απομακρύνουν τα κακά μάτια και 
τη γλωσσοφαγιά. 

Τα ζώα που συμμετείχαν στο αλώνισμα ήταν 
αγελάδες και γαϊδούρια, φορώντας το μουργά-
θι (φίμωτρο), για να μην τρώνε και δημιουργούν 
εμπλοκή και καθυστέρηση. Ήταν ζεμένα 3-4 μαζί, 
ενώ τα έπιανε βιασύνη μόλις τα παιδιά τους έβαζαν 
τις φωνές και τους έπιαναν τις ουρές. Ο πατέρας 
αναποδογύριζε τα στάχυα με την διχάλα (το θρινά-
κι) για να τριφτούν καλύτερα. Με την ολοκλήρωση 
του αλωνέματος, έβγαζαν τα ζώα ένα ένα από την 
αλώνα και τους έριχναν νερό στα πόδια. 

Την επόμενη μέρα άρχιζε η φροντίδα του λιχνί-
σματος, που ήταν μεγάλη. Έπρεπε να σηκωθεί η 
αλώνα, δηλαδή να γίνει το λίχνισμα με τον πρώτο 

Αλώνισμα με υποζύγια.
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κατάλληλο αέρα. Έτσι 
όλο το προϊόν (άχυρο 
και καρπός) θα μετα-
φερόταν στο βορεινό 
μέρος της αλώνας, σ΄ 
ένα ημικυκλικό σωρό. 
Ενώ θα στηθεί καρτέρι 
για τον κατάλληλο και-
ρό, μέσα από το κονάκι. 
Στον άζουρα της αλώ-
νας έστηναν ένα καλά-
μι, με μία κορδέλα στο 
πάνω άκρο, για να βλέ-
πουν πότε φυσάει και 
να τρέχουν για λίχνισμα 
(ανεμούριο). 

Στενά είχε συνδεθεί 
η χάρη της Αγίας Μα-
ρίνας με το αλώνι. Στις 
17 Ιουλίου, τον μήνα Αλωνάρι, έπρεπε να έχουν 
τελειώσει τα αλωνέματα, γιατί μπορούσε να κατα-
στραφεί η σοδιά από βροχή και δυνατό αέρα, με 
αποτέλσμα να σκορπίσει το άχυρο. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι για τις Κυκλάδες τα μελτέμια κρατού-
σαν βδομάδες. Η καθυστέρηση αυτών των εργασι-
ών θεωρείτο κακή νοικοκυροσύνη. Στα μικρά χω-
ριά γνώριζαν πότε καθένας ξεκινούσε ή τελείωνε 
την κάθε εργασία του. Έτσι υπήρχε ανταγωνισμός 
αλλά και τα ανάλογα σχόλια.

Με το λίχνισμα συνδέθηκε και η γιορτή του 
Προφήτη Ηλία, ο οποίος από τα μεγάλα υψώματα 
ρύθμιζε τον αέρα, γι αυτό έπρεπε να μην ξεχνούν 
να κάνουν λειτουργία στη χάρη του, για να είναι 
στρωτοί οι αέρηδες.

Στο λίχνισμα, όταν ο αέρας ήταν ευνοϊκός, ο 
λιχνιστής τίναζε ψηλά με το θρινάκι το άχυρο με 
τον καρπό και έτσι γινόταν και έτσι γινόταν η δια-
λογή. Στο τέλος, όλος ο καρπός θα περνούσε από 
το δρεμόνι, που ήταν ένα χοντρό κόσκινο. Όταν ο 
καρπός καθαρίσει καλά, γινόταν ο υπολογισμός 
κατά προσέγγιση, βάσει ύψους και διαμέτρου του 
σωρού από τον καθένα χωριστά. Το τελικό και το 
σωστό μέτρημα γινόταν με το καφκί (μονάδα μέ-
τρησης περίπου 15 κιλά). Στο τέλος έπλεναν με 
νερό τα χέρια τους, ράντιζαν τη σοδιά, ενώ ακού-
γονταν πολλές ευχές, όπως «και του χρόνου» «χί-
λια καφκιά», «καλοφάγωτα», «με υγεία» κλπ. 

Το γόητρο και η δόξα της άλωνας την έκλεψε το 
θηρίο της τεχνολογίας, που ονομάζεται αλωνιστι-
κή μηχανή, αφού πρώτα καταβρόχθιζε πολύ γρή-
γορα μεγάλους σωρούς σιτηρών, διαχωρίζοντας 
συγχρόνως το άχυρο από τον καρπό. Χάθηκαν 
ακόμη οι φωνές, τα παιδικά παιχνίδια, χάθηκαν ή 
καταστράφηκαν τα αλωνιστικά εργαλεία, όλα έγι-
ναν μακρινές αναμνήσεις.

Ο γεωργός αφού αποθηκεύσει όλον τον καρ-
πό, θα πάει στο σπίτι για ξεκούραση. Την επόμενη 
μέρα πρέπει να «μπάσει» τα άχυρα, είναι η χειμω-
νιάτικη τροφή των ζώων, και να τα αποθηκεύει 
στον αχυρώνα που βρίσκεται στο κονάκι. 

Η ασφαλής αποθήκευση του καρπού ήταν μία 
από τις μεγαλύτερες αγωνίες για τον αγρότη-πα-
ραγωγό. Ήταν το ψωμί της οικογένειάς του για όλη 
τηχρονιά και ο σπόρος για τα επόμενα οργώματα. 
Έτσι λοιπόν η καλή αποθήκευση ήταν σπουδαίο 
μέλημα. Η κάθε κατηγορία είχε το δικό της χώρο. 
Έτσι λοιπόν και στην Άνδρο, όπως σ΄ όλη την Ελ-
λάδα, συναντάμε πολλά και μεγάλα πιθάρια, που 
ήταν τοποθετημένα στα κατώγια των σπιτιών και 
μάλιστα πολλές φορές μέσα στο χώμα για περισ-
σότερη ασφάλεια. Ακόμη αποθηκευτικός χώρος 
ήταν τα αμπάρια, κατασκευασμένα από μεγάλες 
κάθετες και οριζόντιες πέτρες με μικρή στρογγυλή 
οπή στο επάνω μέρος. Μέσα στα πιθάρια, μαζί με 

Λίχνισμα στην «αλώνα».
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τη σοδειά, τοποθετούσαν και διάφορα βότανα για 
να την προστατεύσουν από τα διάφορα έντομα.

Η μεταφορά του καρπού από την άλωνα στο 
χώρο αποθήκευσης γινόταν με τα ζώα, τα οποία 
φόρτωναν με 2-3 τσουβάλια ανάλογα με το μέγε-
θός τους.

Με το τέλειωμα του λιχνίσματος, ο νοικοκύρης 
είχε βρει και το μυλωνά, προκειμένου να κλείσει 
ημερομηνία για το άλεσμα. Είναι μέρες με πολύ 
συντονισμό. Ο μύλος δε σταματά, εργάζεται μέ-
ρα-νύχτα μέχρι να εφοδιαστούν με φρέσκο αλεύ-
ρι όλα τα νοικοκυριά. Μία πενταμελής οικογένεια 
έπρεπε να είχε αποθηκεύσει περίπου 500 κιλά 
σιτάρι, για να περάσει τη χρονιά της. Έτσι, κατά δι-
αστήματα, έπρεπε να να επισκέπτεται το μύλο για 
άλεσμα, προκειμένου να έχει πάντα φρέσκο αλεύ-
ρι. Από το μυλωνά θα κρατηθούν τα αλεστικά, που 
είναι μέρος από το αλεύρι. Επί τουρκοκρατίας από 
το μύλο θα περάσει και ο δεκατιστής, ο άνθρωπος 
του Πασά, για να πάρει και αυτός το φόρο που του 
αναλογούσε, μέρος δηλαδή από το αλεύρι.

Οι νερόμυλοι ήταν πολυάριθμοι και διάσπαρτοι 
σ΄ όλη την Άνδρο. Οι σημερινές καταγραφές ανα-

φέρουν ότι ήταν περίπου 160, ενώ οι περισσότε-
ροι από αυτούς βρίσκονται στα Διποτάματα, στην 
περιοχή μεταξύ Συνετίου-Βουνίου, αλλά και στο 
μεγάλο ρέμα στους Φρουσαίους, περιοχή Αμολό-
χου.

Μετά το άλεσμα τον παπά για τρισάγιο, για να 
ευλογήσει το αλεύρι από το οποίο θα κάνουν την 
λειτουργιά, το πρόσφορο, αλλά και το πρώτο ψωμί 
από τη νέα σοδειά. Η νοικοκυρά θα το κόψει σε μι-
κρότερα κομμάτια και απλόχερα θα το μοιράσει σ΄ 
όπιον βρεθεί μπροστά της: σε συγγενείς, γείτονες, 
περαστικούς, ακόμη και στο σκύλο και τη γάτα, για 
να υπάρξει καλύτερη σοδειά την επόμενη χρονιά.-

Εργαλεία της άλωνας: Θρινάκι: Ήταν το ξύλινο 
εργαλείο (πηρούνι0 με τρεις προεξοχές για το λί-
χνισμα. Δρεμόνι ή δριμόνι: ήταν ένα μεγάλο κό-
σκινο με τρύπες για μετά τολίχνισμα, για να καθα-
ρίσουν περισσότερο τα δημητριακά. 

Γουργάθι: Ήταν φίμωτρο για τα ζώα, την ώρα 
του αλωνίσματος. 

Καφκί: Ήταν μέτρο χωρητικότητας για τα δη-
μητριακά (περίπου 15 κιλά), ίσον περίπου με ένα 
ντενεκέ λαδιού.  

Αλωνιστική μηχανή.
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Ο Γάμος...

Ένας θεσμός που στις μέρες μας περνά κρίση και που κατέχει μια σπου-
δαία θέση στην Ελληνική κοινωνία. Αλήθεια Πόσο όμως έχει αλλάξει η 
μορφή του τα τελευταία 50, 60 χρόνια...

Του Ηλία Τσώνη – Φοινικούντα Μεσσηνίας

Είσαι πια της παντρειάς τι κάθεσαι ....ποτέ θα 
σε παντρέψουμε... άντε θα φάμε κανένα κου-
φέτο... άκουγαν και ακούν οι νέες και οι νέοι 

ακόμα και στις ημέρες μας.
Άντε να σου βρούμε έναν γαμπρό στην Αμερική 

να βρεις την τύχη σου... έλεγαν παλιά.
Εξ´ ου και το γνωστό τραγούδι... «μη με στέλνεις 

μάνα στην Αμερική»...
Και πολλές αρραβωνιάστηκαν με μια φωτογρα-

φία χωρίς να ξέρουν με ποιον, μόνο και μόνο για 
να φύγουν...

Οι νύφες της ταινίας στην πραγματικότητα.
Ένα πρεσάρισμα ...μια πίεση ...ένα άγχος που 

πολλοί συγγενείς η φίλοι ασκούσαν στους ελεύθε-
ρους λες και κάποιος έπρεπε να παντρευτεί, όπως 
έπρεπε να φάει για να μην πεθάνει. Άλλους για να 
τους ξεφορτωθούν, άλλες για να πάρουν σειρά οι 
επόμενες και για να παντρευτεί ο αδερφός, έπρεπε 
να παντρέψει πρώτα τις αδερφές...

Πόσοι Και πόσοι έμειναν στο ράφι... γι’ αυτό τον 
λόγο.

Γιατί υπήρχε σειρά... Η μεγαλύτερη έπρεπε να 
παντρευτεί πρώτη..

Αυτό το πρέπει στις μέρες μας βέβαια έχει εξα-
σθενίσει αλλά πριν χρόνια πολλές φορές είχε κάνει 
ανθρώπους να ζήσουν όλη την ζωή τους ένα μαρ-

Η νύφη καθ΄ οδόν προς την εκκλησία
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τύριο που πολλοί το βίωναν μέσα στην απόλυτη 
μοναξιά, μιας και οι άλλοι είχαν ικανοποιήσει τον 
εαυτό τους και τον κοινωνικό περίγυρο... και άλλοι 
έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας... γιατί τους έκατσε!!

Σε κάθε χωριό υπήρχε η προξενήτρα ή ο προξε-
νητής ο οποίος ήξερε τους πάντες και τα πάντα και 
είχε άποψη ποιος ταιριάζει με ποιά, την οικονομική 
κατάσταση των οικογενειών όλα τα κουταλοπήρου-
νά τους και της ευρύτερης περιοχής...

Τα προξενιά πήγαιναν και ερχόντουσαν ...προ-
τάσεις για την προίκα, η οποία έπαιζε καθοριστικό 
ρόλο στο προξενιό και άλλες συμφωνίες που πιο 
πολύ ταίριαζαν σε μια εμπορική συνδιαλλαγή παρά 
στην ένωση δυο ανθρώπων.

Και αφού σε όλα αυτά δεν υπήρχε πρόβλημα 
έπρεπε οι υποψήφιοι να ιδωθούν και να αρέσει ο 
ένας στον άλλο ...πολλές φορές δεν ήταν και απα-
ραίτητο πιο πολύ από την πλευρά της κοπέλας και 
πόσες φορές δεν είχαν ακούσει... πάρτον παιδάκι 
μου... θα τον συνηθίσεις ...καλός είναι... και δεν θα 
πεινάσεις ...να φύγεις από τη φτώχεια...Πατινάδα με τα όργανα.

Φωτογράφιση μετά το μυστήριο.
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Βέβαια συνέβαινε όταν κάποια ήταν και 
ασχημούλα να γινόταν η συνάντηση το 
βράδυ με το φως των λυχναριών, να πό-
τιζαν τον γαμπρό μπόλικο κρασί και να την 
έβλεπε Μπριζίτ Μπαρντό η να του έδειχναν 
το βράδυ την όμορφη αδερφή. Και μετά να 
του πάσαραν τη ασχημούλα και εφ´ όσον 
είχε συμφωνήσει και ήταν και πιωμένος 
ήταν δύσκολο να αναιρέσει αφού είχαν δώ-
σει τα χέρια...  γιατί βγαίναν και μαχαίρια.

Εδώ είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο περι-
στατικό ...και τη άλλη μέρα της είπε ο Βα-
σίλης... «ρε σύντροφε αλλιώς μου φάνηκες 
το βράδυ»... και την πήρε...

Και μετά οι αρραβώνες ...και να τα ντου-
φέκια ...και να τα κρασιά ..και να τα γλέ-
ντια... οι αρραβωνιασμένοι όμως μέχρι τον 
γάμο ...ο καθένας στο σπίτι του... χερά-
κι-χεράκι ...κανένα στρίμωγμα στη ζούλα 
...στα κρυφά δηλαδή, αλλά κοκό γιοκ ...επί-
σημα... γιατί η νύφη έπρεπε να είναι παρθέ-
να μέχρι τον γάμο... όπου μετά το μυστήριο 
το οποίο μπορούσε να γίνει και στο σπίτι με 
τον παπά κανονικά όπως στην εκκλησία, 
έπρεπε να αποσυρθούν οι νεόνυμφοι στο 
δωμάτιο στο σπίτι του γαμπρού. Να γίνει η 
πράξη και όλοι απέξω περίμεναν να δουν 
το σεντόνι ματωμένο ...απόδειξη της τιμιό-
τητας της νύφης.

Βάρβαρα πράγματα ...ο μεσαίωνας πριν 
50, 60 χρόνια... στην εποχή που παντρεύτηκαν οι 
γονείς μας.

Και αν η νύφη ήταν «χαλασμένη», ή ο γαμπρός 
δεν στύλωνε από το άγχος όπως λέγανε, τότε ή την 
πλήρωνε τη νύφη κανένας κόκορας ...και μάτωνε 
το σεντόνι... ή χάλαγε ο γάμος.

Και ο γάμος σχετικά γρήγορα γιατί αν χαλούσε 
ο αρραβώνας άντε να ξαναβρείς γαμπρό γιατί στη 
φαλλοκρατούμενη τότε κοινωνία, η γυναίκα είχε το 
πρόβλημα ...του να βρει πάλι γαμπρό.

Και ερχόταν η εβδομάδα του γάμου... Την Παρα-
σκευή τα προικιά ...κιλίμια, βελέτζες

κουβέρτες, σαϊσματα, χαλκώματα, κρισάρες, 
σκαφίδες και ότι άλλο νοικοκυριό είχε σαν προίκα 
η νύφη. 

Φορτωμένα στα ζώα και γύρω-γύρω στο χω-
ριό του γαμπρού για να τα ραντίσουν με ρύζι για 

τα καλορίζικα. Και πάλι κρασιά και πάλι ντουφέκια 
και πάλι γλέντι... και αν κάποια δεν είχε προίκα θα 
άκουγε μια ζωή την πεθερά να λέει... «μωρή ξεβρά-
κωτη... σε πήραμε»...

Την Κυριακή το συμπεθεριό καραβάνι με ότι γαϊ-
δούρια και άλογα υπήρχαν... και άλλοι ποδαρόδρο-
μο ξεκινούσαν για το χωριό της νύφης όπου γινόταν 
η στέψη.

Αφού τελείωνε το μυστήριο έφευγαν για το χω-
ριό του γαμπρού όπου θα γινόταν το γλέντι... και θα 
παρουσίαζαν και το σεντόνι...

Εδώ επικρατούσε η συνήθεια στο γλέντι και στην 
επιστροφή να μην ακολουθούσε το σόι της νύφης 
με αποτέλεσμα η νύφη να γυρνάει μόνη της πίσω 
στο χωριό του γαμπρού βαλαντωμένη στο κλάμα 
μιας και ζούσε αυτή την ημέρα ολομόναχη... χωρίς 

Ο κουμπάρος περνάει τις βέρες.
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τους γονείς συγγενείς και φίλους. Και αν κάποιος 
από το σόι της νύφης ερχόταν τον έδιωχναν και του 
φορούσαν και ένα σαμάρι από το γάιδαρο.

Το σόι της νύφης έκανε στο πατρικό της το δικό 
του γλέντι αλλά πιο πολύ έκλαιγαν παρά διασκέδα-
ζαν.

Βέβαια υπήρχαν και ιστορίες σφοδρού έρωτα 
που αν δεν συμφωνούσαν οι γονείς γινόντουσαν 
απαγωγές με κωμικοτραγικές εξελίξεις ακόμα και 
αυτοκτονίες αληθινά σενάρια παλιών ασπρόμαυ-
ρων Ελληνικών ταινιών.

Και ας μην αναφερθώ στους ανεκπλήρωτους 
έρωτες που πολλοί πέθαναν με αυτόν τον καημό. 
Σύγχρονες τραγωδίες... της Ελληνικής καθημερι-
νότητας..

Και μετά άρχιζε για πάρα πολλές το μαρτύριο και 

η σταύρωση αν υπήρχε πε-
θερά και ακόμα αν υπήρχε 
αδερφή του γαμπρού ανύπα-
ντρη γεροντοκόρη που έβγα-
ζε ανά πάσα στιγμή στην νύφη 
τα απωθημένα της.

Έπρεπε λοιπόν να κρατήσει 
το σπίτι χωρίς μέσα όλοι και 
όλα σε ένα μεγάλο χώρο να 
γεννήσει και να κάνει και πολ-
λά παιδιά γιατί θα πέθαιναν τα 
μισά από αστείους για σήμερα 
λόγους ...σαν την κουνέλα... 
και να πάει και στο χωράφι.

Ο ρόλος του άντρα τότε 
ήταν πιο πολύ του αφέντη της 
σκλάβας παρά του συζύγου.

Βέβαια για να μην τα ισοπε-
δώνουμε όλα δεν ήταν όλοι 
και όλες έτσι. Υπήρχαν και σε 
μεγάλο ποσοστό οικογένειες 
πρότυπα και μέσα σ΄ αυτές 
έχουν μεγαλώσει άνθρωποι 
που δεν βίωσαν τέτοιο τρό-
πο ζωής... αλλά μιλάμε για 
μεγάλο επίσης ποσοστό της 
Ελληνικής κοινωνίας στην 
ύπαιθρο.

Οι πιο πολλές γιαγιές η 
προγιαγιές που θυμάμαι, εί-
χαν γεννήσει διψήφιο αριθμό 
παιδιών. Για επιλόχεια κατά-

θλιψη... άγνωστη λέξη..
Αν καμία την περνούσε και άλλαζε συμπεριφορά 

τον λόγο είχαν οι μάγισσες οι χαρτορίχτρες, οι άν-
θρωποι που σταύρωναν, δηλαδή ξεμάτιαζαν και οι 
παπάδες.

Μια ζωή που μπορεί σήμερα μια κοπέλα μόνο σαν 
σενάριο ταινίας να φανταστεί.

Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε λίγα 
χρόνια... λες και έχουν συμβεί αιώνες πριν... μα εί-
ναι τόσο πρόσφατα...

Τέλος θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την δημοσί-
ευση στην άγνωστη αυτή ηρωίδα μάνα, που μέσα 
σε τόσο αντίξοες συνθήκες και με αυτοθυσία, κατά-
φερε να επιβιώσει και να παίξει με τόσο αγώνα και 
πόνο τον ρόλο της στην Ελληνική κοινωνία.

Οι νεόνυμφοι με όλο το σόι, σε αναμνηστική φωτογράφιση.

Το εξαιρετικό τοπικό γλυκό δίπλες και οι κουλούρες, απαραίτητα.
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Τα κορίτσια 
του καλού καιρού

Μια φορά κι ένα καιρό τα κορίτσια στην Καστοριά, μοναδική ψυχαγωγική 
διέξοδο είχαν όταν πήγαιναν  «στο χορό των κορασίων» κάποιου συγγε-
νικού γάμου, ή όταν προσκεκλημένα σε «απρέ- μεντί», δηλαδή το απόγευ-
μα σε μιας φίλης το σπίτι, πήγαιναν με το εργόχειρό τους, το πλέξιμο, το 
κέντημα, ή τη «λεμαρά» τους (δαντέλλα).  

Επιμέλεια δημοσίευσης της συναδέλφου Νίνας Μπουρλή-Καστοριά

Στα «απρέ-μεντιά», όπως τα ‘λεγαν, έβρισκαν 
την ευκαιρία να πουν τα κοριτσίστικά τους, 
να γελάσουν, να αστειευθούν, να τραγου-

δήσουν ή να εκμυστηρευθούν ακόμη τα μυστικά 
τους ανενόχλητα, χωρίς την αυστηρή παρουσία 
της μάνας.  

Η νοικοκυρά, για το «απρέ-μεντί», που είχε στο 
σπίτι της, ετοίμαζε ένα σωρό γλυκά. Πρώτα-πρώ-
τα έφερνε στον μεγάλο ταμπλά γλυκό του κουτα-
λιού μέσα σε δύο «σιόλια» (κούπες). Πότε καϊσάτο 
και τριφτόκυδ΄ψνι, άλλοτε πελτέ και καρυδάτο, 
καλοδεμένα και λαμπερά σαν την «καντήλα», σαν 
το γυαλί δηλαδή διάφανα. Ακολουθούσεν ο καφές 
και το κουλουράκι. Όχι, γιατί συνήθιζαν να πίνουν 
τα κορίτσια. Θεός φυλάξοι! Αλλά, γιατί λαχταρού-

σαν ν΄ ακούσουν τα μυστικά που θα φανέρωνε ο 
καφές.

Τον καιρό εκείνο τα κορίτσια μέχρι που τα πά-
ντρευαν δεν ήξεραν τον άντρα που θα γινόταν 
δικός τους. Για τον λόγο αυτό περίμεναν από το 
φλιτζάνι του καφέ, ή από τα κόλλυβα των Αγίων 
Θεοδώρων, που έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι 
τους την παραμονή της εορτής των και προσεύ-
χονταν: «Έλα μοίρα μου και ριζικό μου και πες μου 
ποιον άντρα θα πάρω, να τον ιδώ στον ύπνο μου, ή 
ν΄ ακούσω τ΄ όνομά του». Επίσης γύρευαν να μα-
ντέψουν ποιος θάναι ο καλός τους από τ΄ αμίλητο 
νερό του Κλήδονα, αν τρώγανε ψωμί ζυμωμένο 
με «μανόγαλο», δηλαδή με γάλα μητέρας και κό-
ρης, που λεχώνες και οι δύο θήλαζαν. Κι ακόμα αν 
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αποχτούσαν το κοκαλάκι της νυχτερίδας.     
Πως χτυποκαρδούσαν, πως φούντωναν τα κο-

ριτσίστικα μάγουλά τους όταν άκουγαν τα λόγια 
του καφέ: «Όπως με τηράς και σε τηρώ, Λευτερώ 
μου. Ένας ψηλός άντρας με μουστάκι στέκει ου-
μπρός στην πόρτα σας και φέρνει χαροκόπο χα-
μπέρι. Να και του πουλί που στέκει απάνου σ΄ ένα 
σταυρό. Να κι ου δρόμος που ανοίγει και φαίνεται 
μια τρανή πόρτα. Αυτό δε΄ ναι φλιτζάνι, αυτό εί-
ναι μπαξιές γιουμάτος καλουσίνες. Και να ξέρεις, 
εγώ δεν γελιούμαι, ούντε ου καφές δείχνει ψευ-
τιές. Αυτά που σε λέγω, έτσι να σ΄ έχει η μάνα σου, 
βγαίνουν όλα σουστά». 

Με τα κεράσματα, με τα ευχάριστα μυστικά που 
φανέρωνε το φλιτζάνι του καφέ, με τα νέα της γει-
τονιάς και την καλή παρέα, περνούσαν τα κορίτσια 
του καλού εκείνου καιρού ευχάριστα το απόγευμά 
τους. Πολλές φορές πιάνονταν και σε χορό, λέγανε 
και τραγούδια όμορφα της εποχής.

Λεϊμονιά μου συλλογίσου, πως θαρθεί καιρός 
θυμήσου

θα γεράσεις, θα παλιώσεις, και θα κιτρινοφυλλιώσεις.
Θα σου πέσουν και τα φύλλα, και θα μαραθείς μωρ΄ 

σκύλα.
Πως με μάρανες και μένα, που τρελαίνομαι για σένα.   

Με τη δύση του ήλιου μάζευαν τη δουλειά τους 
και κάθε μία κοπέλα έφευγε για το σπίτι της με 
σκυμμένο το κεφάλι σ΄ όλο το δρόμο. «Κοράσι 
δώδεκα χρονών κι ο ήλιος δεν την είδε», λέει ένα 
δημοτικό μας τραγούδι και οι στίχοι του βεβαιώ-
νουν πόσο κλεισμένα στο σπίτι ήταν τα κορίτσια 
μια φορά κι έναν καιρό. 

Αλήθεια, σε πόσες δουλειές δεν βοηθούσαν τη 
μάνα τους τα κορίτσια του καλού εκείνου του καιρού. 
Από τα χαράματα ξεκινούσαν με το γκιούμι στον ώμο 
και κουβαλούσαν το νερό από τη λίμνη. Ανεβοκατέ-
βαιναν πέντε-έξη φορές (πέντε-έξη στράτες, όπως 
έλεγαν) μέχρι να γεμίσουν τα σταμνιά στο κατώι.

Τα χρόνια εκείνα οι Καστοριανές από τη λίμνη 
κουβαλούσαν το νερό και στη λίμνη κατέβαιναν κι 
έπελναν τα ρούχα τους. Πρωί-πρωί επίσης από τη 
μιαν άκρη του σπιτιού ως την άλλη σκούπιζαν το 
σοκάκι τους, «φουκαλνούσαν». 

Στο σπίτι ζύμωναν και τα πλαστά ψωμιά, που 
ψημένα ζύγιζαν το καθένα σχεδόν τρεις οκάδες. 
Τα ζύμωναν στο σκαφίδι με τα χέρια και γίνονταν 
ένα ψωμί αφράτο, που σαν τόψηνε στο φούρνο 
του ο Μάρκος ο φούρνοτζής, μοσχοβολούσε ο 
τόπος.   

Μια φορά κι ένα καιρό, το κορίτσι σ΄ οποιαδή-
ποτε οικογένεια και αν ανήκε, έπρεπε να ξέρει να 
ζυμώνει. Γι αυτό από τα δώδεκα χρόνια του η μάνα 
του το έβαζε να ζυμώνει. Μάλιστα το πρώτο ζύ-
μωμα της κόρης έπαιρνε χαρακτήρα πανηγυρικό. 
Μαζεύονταν οι συγγενείς και άλειφαν τα χέρια της 
με μέλι και με λάδι, για να κάνει ψωμί γλυκό και 
νόστιμο. Κι αν τύχαινε κι υπήρχε στο χέρι της κό-
ρης κάποια ελιά, ε, τότε η νοστιμάδα του ψωμιού 
ήταν εξασφαλισμένη. 

Άλλη μια ευχάριστη έξοδο είχαν τα κορίτσια της 
Καστοριάς του καλού καιρού, όταν τα καλούσαν 
στα συγγενικά τους σπίτια για κεράστρες σε ονο-
μαστική εορτή. Τότε πήγαιναν με πολλή ευχαρί-
στηση, κάθονταν ολόκληρη την ημέρα κι αυτά με 
τον ταμπλά κερνούσαν γλυκό, ρακί, στραγάλια, ή 
φιστίκια, ή γλύκισμα, σ΄ όλους τους επισκέπτες, 
που ήταν πάρα πολλοί, γιατί ήταν η μοναδική ευ-
καιρία ή γιορτή, να σμίγουν σπιτικοί και φίλοι, γεί-
τονες και συγγενείς. 

Τα κορίτσια επίσης των περασμένων χρόνων, 
όσα φοιτούσαν στο Παρθεναγωγείο ή στο Γυμνά-
σιο, αφιέρωναν τις σκέψεις τους ή τις ευχές τους, 
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στις σελίδες ενός βιβλίου – στα καλλιτεχνικά εκεί-
να «Λευκώματα» - σε στιχάκια της εποχής, που 
όλα αφορούσαν το φιλικό πρόσωπο στο οποίο 
ανήκε το «Λεύκωμα». Ένα τέτοιο καλλιτεχνικό. 
«Λεύκωμα» της καλής εκείνης εποχής κρατώ στα 
χέρια μου κι από τις σελίδες του παραθέτω μερικά 
στιχάκια. Είναι γραμμένα από κορίτσια που τότε 
δεν ήταν παραπάνω από 17 ή 18 χρόνων, από 
κορίτσια που τις νεανικές τους καρδιές πλημμύ-
ριζαν τότε αγνά αισθήματα, ειλικρίνεια και ψυχική 
ευγένεια. Γραμμένα σε γλώσσα καθαρεύουσα, σ΄ 
εποχή που δεν ήτα της μόδας να χαρίζουν γι΄ ανά-
μνηση της φιλίας τους, δίσκους μουσικής. 

Στην πρώτη ερώτηση του «Λευκώματος», τι 
εστί Λεύκωμα, απαντά η «Μυροβόλος Αύρα»:
 «Είναι φωνή, ήτις ηχεί εις ξένην ερημίαν
και μας θυμίζει την μικράν, την πρώτην μας φιλίαν».

Ενώ η «Βασίλισσα της Μελαγχολίας» δίνει άλλη 
απάντηση: 

«Εάν, κατά περίστασιν το Λεύκωμα ανοίξεις
και τα γλυκά ματάκια σου εντός αυτού τα ρίξεις,
ενθυμίσου και ειπέ, που είναι και τι κάνει;
Άραγε υπάρχει στη ζωή, ή έχει αποθάνει;
Η χειρ η ταύτα γράφουσα βληθήσεται στο χώμα
τα δ΄ υπ΄ αυτής γραφόμενα θα μείνουν στον αιώνα».

Και το «Μελαγχολικό Φεγγάρι», γράφει: 
«Είναι το Λεύκωμα φωνή, όταν περάσουν χρόνοι

ήτις σου λέγει μέμνησο, ποτέ μη με λησμόνει».
Κι έχει καρφιτσωμένο στην άκρη της σελίδας κι 
ένα μικρό ανθάκι, ένα «μη με λησμόνει».

Και συνεχίζουν οι αφιερώσεις σε ωραία αναμνη-
στικά στιχάκια:

«Αν παύσει η αμυγδαλιά λευκόν να βγάζει άνθος,
κι αν το αηδόνι στο κλαδί να κελαϊδεί με πάθος,
και αν την πρόσκαιρον ζωήν αυτήν αφήσω
ω! τότε, φίλη, πίστευσον πως θα σε λησμονήσω.»

Χαρήτε τέλος και μία από τις πολλές ευχές που 
απευθύνει το δεκαοχτάχρονο εκείνο κορίτσι, πριν 
από πενήντα χρόνια και παραπάνω σε συνομήλικη 
φίλη: 
«Τον βίον σου αντεύχομαι ανθόσπαρτον ευώδη
ποτέ να μην ιδείς οδόν δύσβατον, ακανθώδη
η ευτυχία και η χαρά παντού να σε στολίζουν
και ως λουλούδια ανθηρά στον βίον σου ν΄ ανθί-
ζουν.» 

Όλα αυτά σήμερα μένουν μία νοσταλγική ανά-
μνηση στους ηλικιωμένους.

Τα νέα κορίτσια της εποχής μας δεν ασχολούνται 
με αφιερώσεις αναμνηστικές σε «Λευκώματα», 
για να βεβαιώσουν την παντοτινή τους φιλία.

(Από το βιβλίο της Ιφιγένειας Διδασκάλου, 
Καστοριά, πατρίδα μου).
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Γειτονιά μου παιδική
 (Δεκαετίες του ΄60 και ΄70)

Του συναδέλφου Γιώργου Τζαννή – Μυτιλήνη, Μάιος 2020 

Καθώς βγήκα μία βόλτα με τ΄ αυτοκίνητό μου προχθές τ΄ απόγευμα, πη-
γαίνοντας προς τ΄ αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, που αυτή τη διαδρομή 
έχουμε για να ξεσκάμε οδικώς, άκουσα από το ραδιόφωνο ένα τραγούδι 
συγκλονιστικό και φοβερά διεισδυτικό, που σε καθίζει κάτω και σε υπο-
χρεώνει να θυμηθείς εποχές που έχεις ξεχάσει.

ΒΙ ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Γειτονιά μου παιδική                    Το καρβέλι μύριζε          ΄Ολα στάχτη γίνανε
και περήφανη μιζέρια                   κτύπαγε η καμπάνα       και τα πήρε ο αγέρας
οι γειτόνιοι καρδιακοί                    ο πατέρας γύριζε            μα οι αλήθειες μείνανε
κατακάθαρα τα χέρια.                   στο κατώφλι η μάνα.     που ΄λεγε ο πατέρας.

Έχω πάρα πολλά χρόνια να περάσω από τη 
γειτονιά που μεγάλωσα. Ίσως γιατί ζω το 
τώρα, αφήνοντας πίσω, αδικαιολόγητα, μία 

ολόκληρη ιστορία. Ίσως γιατί άλλαξε όψη και κυ-
ρίως γιατί εξαφανίστηκαν από εκεί οι άνθρωποι 
που τόσο επηρέασαν τα παιδικά μου χρόνια. Ίσως 
γιατί άλλαξαν τα χρώματά της, έγιναν μουντά, πο-
λύπλοκα και έφυγε το κάτασπρο αυτό του ασβέστη 
που μας ανέβαζε τη διάθεση παρ’ όλες τις δυσκο-
λίες που περνούσαμε. 

Να όμως που υπάρχουν κάποιες στιγμές, κά-
ποιο τραγούδι που σου φέρνει μπροστά σου κά-
ποιες εικόνες της παλιάς ζωής σου, που θα έπρε-
πε να είναι αλησμόνητες. Άλλωστε σβήνοντας ένα 
κομμάτι από το παρελθόν σου είναι σαν να σβήνεις 
ένα αντίστοιχο κομμάτι της ζωής σου.

Δεκαετία του ΄60. Τότε που ζούσαμε.
‘’Νιό χουργιό‘’, έτσι έλεγαν την παιδική μου 

γειτονιά. Ένας δρόμος λιθόστρωτος ήταν, ‘’καλ-
ντερίμι’’, όπως οι περισσότεροι δρόμοι της παλιάς 
Μυτιλήνης. Τα σπίτια, σχεδόν όλα διόρωφα, κολ-
λητά το ένα με το άλλο, φτιαγμένα τα περισσότερα 
με λάσπη, άχυρο και ξύλο (μπαχταντί) κι αυτό για 
να είναι κάπως αντισεισμικά. Άλλωστε η γειτονιά 

μου γκρεμίστηκε από σεισμό πολύ παλαιότερα και 
χτίστηκε με αυτό το τρόπο η καινούργια, γι αυτό 
ονομάστηκε ‘’Νιό χουργιό’’. Στην αρχή της είχε ένα 
τεράστιο πλάτανο που εκτός από εμάς τα πιτσιρί-
κια, τότε μάζευε και όλα τα πουλιά της περιοχής. 

Φωνάζαμε εμείς, κελαηδούσαν τα πουλιά με 
όλη τους τη δύναμη. Ήμασταν μία μεγάλη συμφω-
νική ορχήστρα στη σκιά ενός πλατάνου. Δίπλα στη 
ρίζα του ήταν το μπακάλικο του Μαρκουλή που σί-
γουρα ο καλοκάγαθος αυτός άνθρωπος θα έπαιρ-
νε φάρμακα για να μη καταρρεύσει από τις φωνές 
των παιδιών και των πουλιών από πάνω. 

Λίγο πιο κάτω ήταν η βρύση, η μοναδική στη 
γειτονιά, για να εφοδιάζει με νερό όλα τα σπίτια 
και που ο χώρος γύρω της ήταν ένα μικρό κοινο-
βούλιο από γυναίκες κάθε ηλικίας. Εκεί έβγαιναν 
στη φόρα τ΄ άπλυτα της κάθε μιας, εκεί το κουτσο-
μπολιό πήγαινε σύννεφο, εκεί υπήρχε ανταλλαγή 
πληροφοριών, ποιά έχει ποιόν, ποιά χωρίζει, ποια 
είναι έγγειος και άλλα πάρα πολλά. Οι τσακωμοί 
συχνοί, κυρίως για τη σειρά προτεραιότητας και 
λογικό είναι, δεν μπορείς εσύ κυρά μου να έρχε-
σαι να γεμίσεις δύο κουμάρια (πήλινες στάμνες με 
ένα χερούλι) και η άλλη τρία λαγήνια (πήλινες με-
γαλύτερες στάμνες με δύο χερούλια) και εγώ να 
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έχω ένα να γεμίσω και να περιμένω να 
τελειώσετε εσείς. 

Όμορφες στιγμές αγγελικά πλα-
σμένες.  Και λίγο πιο κάτω η γειτονιά 
μου τελείωνε. Το όριο ήταν ένα μικρό 
μπακάλικο που ποτέ εμείς τα πιτσιρίκια 
δεν το κοντεύαμε, γιατί φοβόμασταν το 
δράκουλα που δεν ήταν άλλος από την 
ιδιοκτήτρια τη κυρά Φρόσω, που μόλις 
μας έβλεπε άφριζε. Είχε όμως δίκιο. Οι 
φωνές μας σπούσαν τύμπανα αυτιών. 
Εμείς όμως ήμασταν ευτυχισμένοι, 
χαρούμενοι και κυρίως ελεύθεροι. 
Δεν υπήρχε ο φόβος στους γονείς μας 
μήπως μας κλέψουν, μήπως μας απο-
πλανήσουν. Τα αυτοκίνητα ήταν ελάχι-
στα και από εκεί δεν περνούσαν.

Ας μεταφερθούμε νοερά σ’ αυτή την 
εποχή που στη γειτονιά μου τη παιδική 
καθόμασταν όλοι οι γείτονες στα σκα-
λοπάτια των σπιτιών και περνούσαμε 
αξέχαστες στιγμές, λέγοντας αστεία, 
συζητώντας τα προβλήματά μας, τραγουδώντας 
και κυρίως μάθαμε και όταν κλαίμε δόξα το Θεό να 
λέμε. Κοιμόμασταν μ’ ανοικτά τα παράθυρα σε όλα 
τα σπίτια και θυμάμαι με νανούριζε το ροχαλητό 
του κυρ’ Ιωακείμ που κοιμόταν στο απέναντι σπίτι. 

Υπήρχε ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των 
μανάδων μας και κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια 
για το ποιά θα ασπρίσει καλύτερα την αυλή της με 
ασβέστη και ποιά θα φτιάξει τις πιο ωραίες γλά-
στρες με βασιλικό, γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα και 
γεράνια. Η εικόνα του λευκού στη γειτονιά μου 
ήταν ασύλληπτη. Ο ήλιος την έκανε εκτυφλωτι-
κή και τα πανέμορφα λουλούδια και ο βασιλικός 
εκτός από τη μεθυστική μυρωδιά τους, μετρίαζαν 
την ένταση του λευκού, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χει ένα αξεπέραστο σκηνικό.

Τί να πρωτοθυμηθώ απ’ αυτή τη περίοδο. Το 
μανάβη τον κυρ’ Αντώνη, που πέρναγε από τη 
γειτονιά κάθε μέρα με το γαϊδουράκι του με δύο 
καφάσια φορτωμένο, έχοντας όλα τα λαχανικά 
και φρούτα. Εκείνο που θα μου μείνει αξέχαστο 
ήταν ότι έκανε τις μανάδες μας να σκάνε στα γέ-
λια. Τώρα δεν ξέρω τί και πώς. Ο γαλατάς ,ο κυρ΄ 
Γιάννης, με το γαϊδουράκι του κι αυτός, μοίραζε 
το γάλα κάθε πρωί πόρτα-πόρτα. Ήταν εγγαστρί-

μυθος και όταν ήμασταν κοντά του ακούγαμε να 
μας μιλάει κάποιος και ψαχνόμασταν για το ποιός 
και πού. Ο κυρ’ Δημοσθένης που πούλαγε γλυκά 
του κουταλιού, κυρίως Χιώτικα και πέρναγε κάθε 
Δευτέρα από τη γειτονιά μου και που τα είχε σ’ ένα 
κασάκι στη σκάρα του ποδηλάτου του. Φώναζε 
ήλθε ο ‘’γλυκατζής’’ και τα αγόραζαν οι γειτόνισ-
σες με δόσεις. Αδυναμία μου ήταν το γλυκό φιστί-
κι. Και τέλος ο μπάρμπα Χρήστος ο ψαράς. Αυτός 
ήταν πολύ προχωρημένος γιατί είχε ένα τρίκυκλο 
με κουβούκλιο και πουλούσε τα ψάρια του. Βασι-
κά έφευγε περισσότερο ο γαύρος, η σαρδέλα και 
η γόπα. Τα προχωρημένα ψάρια περπατούσαν πε-
ρισσότερο σε προχωρημένες γειτονιές που υπήρ-
χαν τότε και στη Μυτιλήνη.

Δεκαετία του 70 
Χριστούγεννα, παγωνιά. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν 

είχαμε στο σπίτι μας, οι περισσότεροι είχαν. Τα 
φωτάκια των χριστουγεννιάτικων δένδρων που 
ήταν στα παράθυρα καθόριζαν το μεγαλείο της 
χριστουγεννιάτικης νύχτας στη γειτονιά μας. Στη 
δικιά μας όμως την αυλή κάποια πίκρα μας τυλίγει. 
Στολίσαμε ένα μεγάλο κλαδί από πεύκο , φωτάκια 
όμως δεν είχαμε. Και έγινε κάτι συγκλονιστικό που 
το θυμάμαι έντονα μέχρι και σήμερα και δακρύ-
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ζω. Ο αδελφός μου ο Μιχάλης με τις λίγες δεκάρες 
που μάζεψε από τα κάλαντα αγόρασε μία μπαταρία 
τετράγωνη, πέντε έξι λαμπάκια φακού, λίγο καλώ-
διο, τα τοποθέτησε πάνω στο χριστουγεννιάτικο 
δένδρο και αφού τα άναψε βγήκαμε έξω στο δρό-
μο, στο ξεροβόρι και καθίσαμε στο πεζούλι απένα-
ντι από το σπίτι μας και απολαμβάναμε τα φωτάκια 
μας.  Σκεπασμένοι με μία κουβέρτα που μας έδω-
σε η μάνα μας βλέπαμε το φοβερό για μας σκηνικό 
που δημιουργήσαμε, αγκαλιασμένοι, τρέμοντας 
μέχρι που άρχισε να τελειώνει η μπαταρία και τα 
λαμπάκια να σβήνουν. Στη δικιά μας την αυλή το 
δάκρυ δεν μας λείπει, στη φτωχιά μας την αυλή η 
χαρά μας είναι λίγη, όμως θα ‘ρθει το καλοκαιράκι 
και η ζωή θα ξαναρχίσει.

Όσο για το πώς λειτουργούσαμε όταν μαζευό-
μασταν στη γειτονιά εμείς οι πιτσιρικάδες, δημι-

ουργούσαμε μία σκηνή περίεργη, μία σκηνή γου-
έστερν. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα , απλά 
βγαίναμε στο δρόμο και εκεί συναντιόμασταν για 
να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα... μέχρι 
εκεί έφτανε η τεχνολογία. 

Περνούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας και 
παίζοντας. Φτιάχναμε παιχνίδια μόνοι μας από 
ξύλα. Χάσαμε χιλιάδες υποτυπώδεις μπάλες ποδο-
σφαίρου. Πίναμε νερό κατευθείαν από τη βρύση 
και όλοι μας βάζαμε τα χείλη μας πάνω στη βρύση. 

Ο καθένας μας είχε το παρατσούκλι του. Αυτός 
ήταν άγραφος νόμος και δεν υπήρχε παρεξήγηση. 
Εμένα, επειδή ήμουν τότε χορευταράς, με αποκα-
λούσαν ‘’ντάχτιρ’’, τον αδελφό μου, που τα αυτιά 
του ήταν λίγο μεγαλύτερα από τα δικά μας, τον 
έλεγαν ‘’αυταρά’’.

Κυνηγούσαμε πουλιά με τις σφενδόνες στο δά-
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σος που βρίσκεται πάνω από τη γειτονιά μας, παρά 
το ότι ήμασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν μεγαλύ-
τεροι για να μας επιβλέπουν. Πηγαίναμε περπατώ-
ντας μέχρι τα σπίτια των φίλων και τους φωνάζαμε 
από τη πόρτα, χωρίς να ζητήσουμε άδεια από τους 
γονείς μας, ολομόναχοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό 
κόσμο. Χωρίς κανέναν υπεύθυνο. Πώς τα κατα-
φέραμε ; Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και 
υπευθυνότητα και μέσα από όλα αυτά μάθαμε και 
ωριμάσαμε. 

Σήμερα έχουμε πολλά περισσότερα αλλά δυστυ-
χώς γίναμε εγωιστές με αποτέλεσμα να κλειστού-
με στον εαυτό μας και να μη γνωρίζουμε οι περισ-
σότεροι ποιός μένει δίπλα μας. Η μοναξιά μας και 
ο αποκλεισμός από τη κοινωνία είναι τα κυρίαρχα 
συστατικά που μας διακατέχουν. Έχουμε εγκλω-
βιστεί σε μία κατάσταση που μέσα έχει και το στοι-

χείο του φόβου. Δεν εμπιστευόμαστε κανένα και 
κλεινόμαστε στα σπίτια μας και στον εαυτό μας. 

Σ΄ αυτό συμβάλλει τα μέγιστα και η τεχνολογία 
που μας δημιουργεί υποτίθεται έναν όμορφο αλλά 
ψεύτικο κόσμο. Η ανθρώπινη επαφή γίνεται πλέον 
με ηλεκτρονικό τρόπο. Το χειρότερο βέβαια είναι 
ότι μας βάζουν σε μία ανταγωνιστική διαδικασία, 
που τρέχουμε και δεν φτάνουμε, με το άγχος να 
φτάνει σε υψηλά επίπεδα. Η αγορά είναι ολόκληρη 
επιστήμη που πάντα βρίσκει τρόπους να τσιμπάμε 
εμείς τα κορόιδα με αποτέλεσμα αυτή να μη πε-
θαίνει ποτέ.

Σημασία όμως έχει ότι ο τρόπος που ζούμε σή-
μερα δεν έχει καμία σχέση με τις δεκαετίες του ‘60 
και του ‘70 που στη γειτονιά μου την παιδική ήταν 
περήφανη η μιζέρια, οι γειτόνιοι καρδιακοί με κα-
τακάθαρα τα χέρια.
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Βιώματα 
Κυπριακά, ιστορικά γεγονότα

Του συναδέλφου Ανδρέα Ρήγα – Θεσσαλονίκη

Τώρα που είμαστε συνταξιούχοι, 
χωρίς τόσες έννοιες και σκέψεις 
για την δουλειά μας και ποιο ήρε-
μοι, μας έρχονται στο νου αναμνή-
σεις απ΄ τα παλιά. Και αποφάσισα 
να γράψω τους κυριότερους σταθ-
μούς στη ζωή μου.

Γεννήθηκα στη Λεμεσό τις ίδιες μέρες που 
γεννήθηκε κι ο Κάρολος ο διάδοχος της 
Αγγλίας. Φθινόπωρο του 1948. Τότε όπως 

μου έλεγε η μητέρα μου στην Κύπρο είχαν εορ-
τασμούς, για την γέννηση του διαδόχου, αφού η 
Κύπρος ήταν Αγγλική αποικία.

Πέρασαν λίγα χρόνια και ίσα που θυμάμαι τον 
εαυτό μου ένα πρωί. Σείεται το νησί από εκρήξεις 
βομβών. 1η Απριλίου 1955, ΕΟΚΑ (Εθνική Οργά-
νωση Κυπρίων Αγωνιστών). Ξεκινά η επανάσταση 
κατά των Άγγλων. Παντού διαδηλώσεις, μάχες, 
συλλήψεις, απαγχονισμοί, θυσίες αγωνιστών. Τα 
φυλακισμένα μνήματα (για τους απαγχονισμένους 
ήρωες) και τα μνημεία ηρώων το μαρτυρούν. Για 
την ελευθερία και την ένωση με την μητέρα πα-
τρίδα. 

Φθάνουμε έτσι μετά από 5 χρόνια στο 1960.
Υπογράφεται η συνθήκη Ζυρίχης-Λονδίνου, εγ-
γυήτριες δυνάμεις Αγγλία-Ελλάδα-Τουρκία. Η 
Αγγλία όμως παίρνει και εδάφη της Κύπρου όπου 
δημιουργεί στρατιωτικές βάσεις στην Δεκέλεια και 
Ακρωτήρι. Κράτος εν κράτει. Αυτές διατηρούνται 
μέχρι και σήμερα (60 ήδη χρόνια) ανεξάρτητες, 
δική τους αστυνομία, αεροδρόμια κλπ. 

Και η Αγγλία εφαρμόζει τώρα το «διαίρει και 
βασίλευε». Αυτό το ξέρει καλά και το εφάρμοσε 
σε χώρες που ήταν αποικίες π.χ. Ινδίες, Πακιστάν 

κλπ. Δηλαδή ξεσηκώνει τους Τουρκοκύπριους 
που ήταν το 14% του πληθυσμού ότι έχουν φίτσια 
και δικαιώματα. Κι αυτοί αρχίζουν να δημιουργούν 
θύλακες και να οπλίζονται. Φασαρίες πάλι, έντα-
ση, πυροβολισμοί και φθάνουμε καλοκαίρι 1964. 
Βομβαρδίζεται η Β.Δ. Κύπρος από την Τουρκική 
αεροπορία με βόμβες ναπάλμ.

Μαθητής γυμνασίου τότε και πηγαίναμε με 
ΒΑΝ να φέρομε και τραυματίες –καμένους- από 
την Πάφο (το νοσοκομείο είχε γεμίσει) στο νοσο-
κομείο Λεμεσού. Συνοδός σε ΒΑΝ με άνθρωπο 
καμένο να του δίνεις κουράγιο, να του μιλάς, σ΄ 
ακούει άραγε και συ να κρατιέσαι. Φθάνομε στη 
Λεμεσό τον παραδίδομε και φεύγω με τις αναμνή-
σεις αυτές ως τώρα. 

Η κατάσταση συνεχίζεται, αγωνία, ύπουλη ηρε-
μία. Η Κύπρος είναι αναγκασμένη να δημιουργή-
σει την εθνική φρουρά, πρώτη φορά στην Κύπρο 
στρατός. Φθάνει η ηλικία μου να παρουσιαστώ, 
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τελειώνοντας το 
εξατάξιο τότε Γυ-
μνάσιο 18 ετών πα-
ρουσιάζομαι. Από 
τις πρώτες σειρές. 
Τεθωρακισμένα, 
μαυροσκούφης. 
Στα τανκς ρωσι-
κά Τ34. Ασκήσεις, 
γεγονότα, καψό-
νια, συναγερμοί. 
Μ΄ ένα σακίδιο, το 
γιλιό, τον ατομικό 
οπλισμό, στο άρμα 
και φύγαμε. Υπο-
μονή, πειθαρχία, 
ώσπου : «Στραβά-
δια απολύομαι, μία 
και καμία. 

Φοιτητής στην 
Αθήνα, καιρός της χούντας. Τελειώνω τις σπου-
δές, ΑΣΟΕΕ και αμέσως σχεδόν αρχίζω δουλειά 
στην ΙΛΤΕ. Κατάστημα Σόλωνος και Ιπποκράτους 
γωνία. (κ. 098). Λίγο πιο πάνω στη Νομική αρχί-
ζουν διαδηλώσεις. Οι φοιτητές ξεσηκώνονται κατά 
της χούντας. Φθάνομε στο κορύφωμα, στο Πο-
λυτεχνείο. Έτυχε να το ζήσω κι αυτό, να πέφτουν 
κορμιά, να πυροβολούν, η Μαρία να φωνάζει, 
«εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο», να τρέ-
χομε να μας κυνηγούν, να τρέχουν τα μάτια από 
δακρυγόνα. Ζήσαμε κι απ΄ αυτό. 

Ιούλιος 1974. Πραξικόπημα 15 Ιουλίου. Δίνεται 
η ευκαιρία στην Τουρκία να εισβάλει στις 20 Ιου-
λίου για να σώσει τους τουρκοκύπριους ή να επι-
βάλει την τάξη. Γίνεται ανταλλαγή πληθυσμών. Στο 
βορρά Κερύνεια, Αμμόχωστος, Μόρφου (πλούσια 
μέρη), η μισή Λευκωσία καταλαμβάνεται. Οι Έλ-
ληνες πανικόβλητοι φεύγουν νότια και οι Τούρκοι 
απ΄ το νότο πάνε βόρεια. Ανταλλαγή. Φόνοι, βια-
σμοί, συλλήψεις, αγνοούμενοι. Ακόμη και τώρα 
βρίσκονται σε τάφους πτώματα (οστά) και με την 
μέθοδο DNA αναγνωρίζονται και κάνουν έστω και 
τόσο αργά μνημόσυνο των αγαπημένων τους.

Το 1974, τότε γεννήθηκε ο γιος μου στην Αθήνα. 
Με μετάθεση που ζήτησα ήρθα στη Θεσσαλονίκη. 
04/12/74. Το 1978 γίνεται ο σεισμός στη Θεσσα-
λονίκη και μετά δύο μήνες γεννιέται η κόρη μου. 

Σημαδιακά χρόνια, έτσι; Τώρα μένω στη Λιτή, προ-
άστιο της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Ωραιοκάστρου. 

Ελπίζω κι εύχομαι να μην έχομε πόλεμο, ο Θεός 
να μας φυλάει, περνάμε το CORONA VARIUS. 
Κουράγιο, τι άλλο ακόμα. 
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Ο αυθεντικός τραγουδιστής, 
Μάνος Νικολουδάκης 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - Μ ΥΣΙΚΑ ΤΑΛΕΝΤΑ

Ο συνάδελφος συνταξιούχος της 
Ιονικής Τράπεζας, Μάνος Νικολου-
δάκης, παράλληλα με τα τραπεζικά 
του καθήκοντα σε καταστήματα 
του Ηρακλείου Κρήτης, έκανε από 
μικρή ηλικία ξεχωριστή καριέρα 
στο καλό ελληνικό τραγούδι.

Ο Μάνος γεννημένος στην Αθήνα το Σεπτέμ-
βριο του 1946, κατέβηκε οικογενειακός 
την επόμενη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης 

όπου και ζει μόνιμα μέχρι σήμερα. 
Σε ηλικία 14 ετών συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό 

ταλέντων τραγουδιού στον οποίο βγήκε πρώτος 
και αμέσως τον πήραν στο μαγαζί και έλεγε 5-6 
τραγούδια, παίρνοντας 45 δραχμές κάθε βράδυ το 
1960!

Σε ηλικία 18 ετών ανέβηκε στην Αθήνα και έλα-
βε μέρος στην δημοφιλή τότε εκπομπή του Γιώρ-
γου Οικονομίδη με επιτυχία και τον προέτρεψαν 
να κάνει αίτηση στην ΕΡΤ για το ελαφρό Ελληνικό 
τραγούδι. Πράγματι πέρασε από την επιτροπή και 
έκανε 3 εκπομπές στο ραδιόφωνο με τον πιανίστα 
Άκη Λυμούμη (Νέοι καλλιτέχνες).

Όταν προσελήφθη στην Ιονική Τράπεζα το 1973, 
ενώ είχε πολλές προτάσεις να τραγουδήσει στην 
Αθήνα δεν έφυγε από το Ηράκλειο. Δούλεψε επί 
σειρά ετών στα καλύτερα piano restaurants του 
Ηρακλείου. Επίσης έκανε πολλές εκπομπές στα 
τοπικά κανάλια της Κρήτης.

Το 1993 κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος με 
τίτλο «Μεγάλε μου έρωτα», σε μουσική και στί-
χους Βαγγέλη Μπιτζαράκη. Σε τοπικό επίπεδο η 
καριέρα του ήταν πολυετής και πολύ καλή. 

Τώρα σαν συνταξιούχος πλέον από την Τράπεζα, 
παίρνει στίχους από φίλους, μελοποιεί τα τραγού-
δια τους στο πιάνο και προσδοκά για τον δεύτερο 
δίσκο του.
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10 σοφοί μιλούν 
για τα πλούτη

Από το αρχείο του συναδέλφου Στέλιου Τζεϊράνη – Χανιά

1) Προτιμώ να έχω λίγα και να ζω μια ζωή χωρίς λύπες, παρά να είμαι πλούσιος και άρρω-

στος.                                                                    

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

2)  Πλούτος καλός δεν είναι αυτός που βρίσκεται στα βαλάντια, αλλά αυτός που χρησιμοποι-

είται για την βοήθεια εκείνων που έχουν ανάγκη

                                                                                            ΦΙΛΙΜΩΝ 

3)  Χωρίς πλούσια καρδιά, ο πλούτος είναι άσχημος ζητιάνος.

                                                                                                   ΕΜΕΡΣΟΝ

4)  Όποιος φυλάει τα πλούτη του και χαίρεται μόνο να τάχει, μοιάζει με τον γάιδαρο, που κου-

βαλάει χρυσάφι και τρώει άχυρο.

                                                                                Κινέζικη παροιμία 

5)  Ούτε συμπόσιον χωρίς ομιλίες, ούτε πλούτος χωρίς αρετή παρέχουν ευχαρίστηση.                                                                   

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

6)  Πιο γρήγορα σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου στον πλούτο, παρά ένα αυγό μέσα σε 

βραστό νερό.                                           

Ρ. ΝΤΕΒΙΛΛΕΡ 

7)  Κάθε πλούσιος άνθρωπος ή είναι κατεργάρης ή είναι κληρονόμος κατεργάρη.

                                                                                     Ιταλική παροιμία

8)  Ζηλευτόν πράγμα ο πλούτος, τίμα όμως και θαύμαζε την δικαιοσύνη.

                                                                                            ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

9)  Χρυσάφι, χρυσάφι, χωρίς αυτό το παν είναι αγωνία. Η αρετή χωρίς χρυσάφι είναι κτήμα 

χωρίς αξία. Το χρυσάφι και τον άδοξο ένδοξο τον κάνει.

                                                                                     Γαλλική παροιμία

10) Ο πλούσιος άνθρωπος ποτέ δεν είναι άσχημος στων κοριτσιών τα μάτια.

                                                                                           ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ            

 Π ΙΗΣΗ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Πέντε ποιήματα
Γράφει ο συνάδελφος Νίκος Αντ. Πουλινάκης 

Ζύμη απόβροχου
Αφράτη ζύμη απόβροχου

λιαζότανε στην πλώρη τρεχαντηριού
κι΄ αναστέναζε άληκτους 

Δεκαπενταύγουστους.
  

Γελιέμαι
 Γελιέμαι πως τάχα συντηρώ

νυχθημερόν λικνιζόμενους γοφούς
ασυνόδευτων μουρμουριστών πυγολαμπίδων.

  
Εξισώσεις φθαρτότητας

 Αλγεβρικές εξισώσεις φθαρτότητας
τραπέζωσαν τις ευέξαπτες παύσεις

των δεδομένων τους.
 

Ανεπάρκεια αγγίγματος
 Φιλοξενήθηκα σε πολυοργανική

ανεπάρκεια άτακτου αγγίγματος.
 

Αξεδιάλυτο
Στο εξής θα διώκεται

αυτεπαγγέλτως η χορήγηση
ελεήμονος υπηκοότητας

στο αξεδιάλυτο.
  

*Ο Νίκος Πουλινάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. 
Εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος στην Ιονική Τράπεζα. 
Κείμενα και ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και εφημερί-
δες. Από τις εκδόσεις ΑΩ κυκλοφορούν οι ποιητικές συλλογές του (Τρά-
πεζα φιλάσθενης νοσταλγίας) και (Η εθελούσια ερυθρότητα των λέξεων).
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Καινούργια Μέρα
Της συναδέλφου Αλεξάνδρα Μανιού-Ηράκλειο Κρήτης
Από τη συλλογή της «ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ»

Άσε τη σκέψη...
δώσε το χρόνο.. στην ψυχή

να γαληνέψει...
Τα όνειρα σου.. μη σκορπάς...

μα κράτησέ τα...
ζήσε το τώρα.. τις στιγμές...

κι απόλαυσέ τα...
Κάνε ένα βήμα.. πιο μπροστά...

όπως.. κι αν έχει...
κι αν κάποιο νήμα... κόπηκε.. στη μέση...

δες το κι έτσι...
Δεν είναι λόγος.. να πονάς...

να υποφέρεις...
καινούργια μέρα... ξημερώνει...

να το ξέρεις...
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Και από το αγκάθι, ας βγει το ρόδο!... 
Θεέ μου!

Του συναδέλφου Γιάννη Στ. Βέργου {Γορτύνιος} 

Κόντρα στην μιζέρια που μας έριξαν οι ηγέτες μας, 
τα ψυχοπλακώματα, εμείς όπως πάντα μονοιασμένοι, αγαπημένοι 
με αλληλοβοήθεια στα δύσκολα, γλεντούσαμε και θα γλεντάμε… 
Και με τα πολλά και με τα λίγα!! Και με τα καθόλου!!!… 
Με ψωμί κρασί και κρεμμύδι!... Θα επιβιώσουμε ρε γαμώτο!!!… 
Σαν το σπουργίτι!... 
Όμως, θα περπατάμε πάντοτε περήφανα!.. 
Θα πετάμε ψηλά, σαν τον αετό, θα τραγουδάμε σαν το αηδόνι!.. 
Θάρρος, φτωχέ Λαέ- Θάρρος!!... 
Θα βγει ο ήλιος λαμπερός, ο ουρανός θα βρέξει, η γη μας θα ανθίσει!.. 
Και άμα την αγαπάμε!... 
Θα έρθει και η ώρα της, τους καρπούς της για να γεννήσει!…
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Το ταξίδι
Του συναδέλφου Σπύρου Ν. Μουσούρη
-Από το βιβλίο του ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΤΡΑΠΟΙ –Αθήνα 2014

Ετοιμάζεσαι για ταξίδι μεγάλο
κι έχεις την ευτυχία για προορισμό,

με στόχο την ζωή να χορτάσεις κι άλλο,
άλλον να μην έχεις απ΄ αυτόν λογισμό…

Ετοιμάζεσαι να βρεις νέο λιμάνι,
έστω κι αν τα νερά του είναι θολά, 

το πρώτο είναι μικρό και δεν σου φτάνει,
το πλοίο της αγάπης σ΄ αυτό δεν χωρά…

Ετοιμάζεσαι για ταξίδι μεγάλο,
Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες θα συναντάς,

θα χορεύεις άραγε, μαζί τους μπάλο 
και σ΄ ερωτήσεις καίριες τι θ΄ απαντάς;

Μεγάλα ταξίδια, μεγάλες φουρτούνες,
είν΄ άδηλο το μέλλον τους κι αλαργινό,

τον ωκεανό δεν περνάς με μαούνες,
κινδυνεύεις σε βυθό να βρεθείς σκοτεινό…

Ετοιμάζεσαι να βρεις νέο λιμάνι,
το πρώτο, ίσως, θα θυμάσαι και θα κλαις,
όταν το κάλλος σου ο χρόνος μαράνει,

τι όμορφο που ήταν εκείνο θα λες!...
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Το τέλος
Του συναδέλφου Χρήστου Καρακατσάνη 

Φυλάκισα την κάθε επθυμιά
κι είπα μόνο πρόσωπα

το χέρι μου να δείχνει.
Σκιές απ΄ τα όνειρα
βρώμισαν τη σκέψη.

Ολόγιομο το σώμα από σκιές
έκλεψε το πρόσταγμα.
Πύρωσε το μέταλλο

απ΄ των φιλιών τη φλόγα.
Κι έλειωσε … χάθηκε…

Μοιραία συνάντηση

Μέσα από τη τρύπα του κλειδιού
που ανοίγει τη ζωή

έσταξε το πικρό μου δάκρυ.
Πάλιωσε, σκούριασε το κάθε τι

που βρέθηκε στο διάβα του.
Σ΄ αυτό το πιο στερνό το σταυροδρόμι

που βρίσκεται στις πόλεις 
ενώθηκε με το δικό σου.

Κι έγινε κάρδαμο, θείο νέκταρ.
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Ξ έ ρ ε ι ς ;
Του συναδέλφου Γιώργου Δαρκαδάκη
Από το βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ βιογραφικά και μη»-Ιεράπετρα 2015

Ξέρεις τι είναι να έχεις γεννηθεί πεντακόσια μέτρα από τη θάλασσα; 
Ξέρεις τι είναι, αντί να πρωτομάθεις να περπατάς, να πρωτομάθεις να κολυμπάς;
Ξέρεις τι είναι να τρως τόσο ξύλο, που να ξεχειλίζει από τα μπατζάκια σου, 
γιατί ξημεροβραδιάζεσαι στη θάλασσα; 
Ξέρεις τι είναι να κόβεις την πρωτοχρονιάτικη πίτα στη θάλασσα; 
Ξέρεις τι είναι να πιάνεις τα χταπόδια σου, τους αχινούς σου, τους αστερίες σου, 
τα κοχύλια σου; 
Ξέρεις τι είναι να κάνεις παρέα με τόσους και τόσους ψαράδες και να είναι ατέ-
λειωτες οι ιστορίες τους; 
Ξέρεις τι είναι να έχεις βάρκα και να πηγαίνεις μέχρι το Γαϊδουρονήσι και μέχρι 
το Κουφονήσι; 
Ξέρεις τι είναι να έχεις διαβάσει τόσους ναυτικούς χάρτες της περιοχής σου; 
Ξέρεις…, ξέρεις…, ξέρεις…;   
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Ο αναποφάσιστος
Του συναδέλφου Γιώργου Στρούζα –Ζάκυνθος

Απόψε έχει φορέσει
καινούργια κουστουμιά, 

για συνοικέσιο πάει 
ακόμα μια φορά.

Καινούργιες έννοιες πάλι 
ξανάβαλε μπελά, 

τ΄ αρέσει το κορίτσι 
μα έχει και αλλά …

Πολύ τα κοσκινίζεις
πολύ τα μελετάς,

τα χρόνια που περνάνε
αυτά δεν τα κοιτάς.

Απόφαση δεν παίρνει 
να κάνει επιλογή,

φοβάται μην την πάθει
σαν έξυπνο πουλί.

Η μία έχει μπόι
η άλλη είναι κοντή,

την τρίτη την φοβάται
γιατ΄ είναι ζωηρή.

Πολύ τα κοσκινίζεις 
πολύ τα μελετάς,

θα πέσουνε τα δόντια
και τότε πως θα φας; 
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Του συναδέλφου, δικηγόρου Δημήτρη Κουκουζή
-Από το βιβλίο του Εύθυμα και Σοβαρά – Αθήνα 2009

Εύθυμα και σοβαρά

Μια ζωή… εξετάσεις!

Παλιότερα για να «περάσεις» από μία τάξη 
στην άλλη είτε του Δημοτικού είτε του 
Γυμνασίου έπρεπε κάθε χρόνο να «εξετα-

σθείς» και να πετύχεις βαθμό προβιβασμού. Αν 
«κοβόσουν» τον Ιούνιο σε κάποιο μάθημα έπρεπε 
τον Σεπτέμβριο να διαγωνισθείς εκ νέου σε εξε-
τάσεις ως «μετεξεταστέος» ή «επανεξεταστέος». 
Κάθε σπίτι τώρα το Μάιο, Ιούνιο έχει παιδιά , εγ-
γόνια, ανήψια, βαφτιστήρια κλπ που διαβάζουν για 
τις εξετάσεις τους. Όλη η οικογένιεα είναι στο πόδι, 
σε αγωνία και ετοιμότητα.

Το παιδί διαβάζει και όλοι δίπλα του κάνουν 
ησυχία για να το αφήνουν απερίσπαστο στα βιβλία 

Τις μέρες αυτές τα παιδιά έχουν 
εξετάσεις. «Εξετάζονται τα σχο-
λεία, λέγαμε παλιά. 

Εξετάσεις κάθε είδους: εισαγω-
γικές, προγωγικές, Πανελλήνιες ή 
Πανελλαδικές, πτυχιακές, μεταπτυ-
χιακές.
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του. Όλοι είναι από πάνω του και παρακολουθούν 
με προσοχή μη του λείψει τίποτα.

Έχει εξετάσεις αύριο, λένε. Στα μαθηματικά, φυ-
σική, χημεία, Αρχαία, Ιστορία, Κοσμογραφία κλπ. 
Αντιγράφω από μία κόλλα διαγωνισμάτων του 
τότε Γυμνασίου μας: 

«Γραπταί εξετάσεις Α΄ εξαμήνου εις την Υγιει-
νήν. Εν Λαγκαδίοις Αρκαδίας τη 28 Ιουνίου 1962.

Ζητήματα: Πρώτον: Επίκτητος ανοσία, Ομάς βι-
ταμινών Β’, Δεύτερον: Άρτος, ζωικά παράσιτα ή 
μετάζωα, Τρίτον: Βιταμίνη Α’, εις ποίας περιπτώ-
σεις δύνανται τα ρούχα να βλάψου την υγείαν του 

ανθρώπου. Απαντήσατε στα δύο εκ 
των τριών ζητημάτων ». Και ακο-
λουθούν οι βαθμοί.

Οι εξετάσεις των μαθητών δεν 
είναι μόνο στα μαθήματα και στους 
βαθμούς. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο 
για το ΑΡΙΣΤΑ ή το ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ. 
Έπρεπε να είχαμε και καλήν δια-
γωγήν. Το σύστημα τότε είχε ως 
πρότυπο μαθητού αυτόν που θα 
προαγόταν στην επόμενη τάξη 
ως «Αριστούχος με χρηστοήθειαν 
εξαίρετον»! Έτσι εκτός από τους 
βαθμούς εξεταζόμαστε και δια-
γωνιζόμαστε και στη διαγωγή, η 
οποία είχε μεγαλύτερη αξία από 
τους βαθμούς στα μαθήματα. Βαθ-
μολογητές άτυποι της διαγωγής 
μας ήταν όλος ο μικρός κοινωνι-
κός περίγυρος: οι δάσκαλοί μας, ο 
παπάς, ο πρόεδρος, οι συγγενείς, 
οι συγχωριανοί μας. Αν η διαγω-
γή, λοιπόν που αναγραφόταν στο 
Απολυτήριο Δημοτικού ήταν «Κο-
σμιωτάτη» τότε ήσουν καλό παι-
δί, «σεβαστικό» και μπράβο σου ! 
Αν όμως στο Απολυτήριο έγραφε 
«επέδειξε διαγωγή κοσμία» τότε 
δεν ήσουν καλό παιδί, φρόνιμο, 
υπάκουο, σεβαστικό, ώστε να πά-
ρεις διαγωγή κοσμιωτάτη! Το όλο 
σύστημα δηλαδή σε οδηγούσε από 
μικρό παιδί στον αγώνα, το άγχος, 
τη διαρκή προσπάθεια.

Διαγωνισμοί λοιπόν και εξετά-
σεις από το Νηπιαγωγείο μέχρι το 

Πανεπιστήμιο.
Υποθέσωμεν τώρα ότι το παιδί σας μετά από 

επιτυχείς εξετάσεις στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύ-
κειο, Πανεπιστήμιο πήρε τα αντίστοιχα πτυχία του.

Άντε και πήρε ακόμα πτυχία ξένων γλωσσών, 
μάστερ και ντοκτορά και τα «κρέμασε» όλα στον 
τοίχο του δωματίου του, που το γέμισε από «άκρη 
σε άκρη».

Αμέσως έρχεται μόνο του το ακόμα μεγαλύτερο 
πτυχίο. Το πτυχίο… ανεργίας! Και αναρωτιέται το 
παιδί: Ήταν ανάγκη να πάρω όλα τα προηγούμενα 
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πτυχία για να «κατακτήσω» και 
το πτυχίο της ανεργίας; 

Και με το που τελειώνουν 
οι πρώτες εξετάσεις αρχίζουν 
άλλες εξίσου δύσκολες και συ-
νεχείς.

Εξετάσεις στον ΑΣΕΠ να προ-
σληφθείς σε μία δουλειά. Γρα-
πτές στην αρχή, προφορικές 
(ιντερβιού το λένε τώρα) στη 
συνέχεια. Εξετάσεις μετά για να 
μονιμοποιηθείς. Στη δουλειά 
σου, να προαχθείς, να προω-
θηθείς βαθμολογικά, να επιλε-
γείς για διευθυντικό στέλεχος, 
να μετεκπαιδευτείς στα κο-
μπιούτερ, στο εξωτερικό, στις 
νέες τενολογίες, να «ανέλθεις» 
στην ιεραρχική κλίμακα. Εξετάσεις ακόμα και για 
να … συνταξιοδοτοθείς! 

Το αρχαίο γηράσκω αεί εξεταζόμενος (διδασκό-
μενος) σήμερα αποδίδεται από τους οικονομο-
λόγους με το «δια βίου εκπαίδευση». Εξετάσεις, 
διαγωνίσματα, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα 
και η ζωή μας όλη γίνεται ένα απέραντο… εξετα-
στήριο. Μια ζωή «στην πρέσα», δηλαδή και στους 
βαθμούς που πιάσαμε.

Και έρχονται –τέλος- οι άλλες οι… εξετάσεις! Οι 
πιο δύσκολες, οι πιο αγωνιώδεις, οι επαναλαμβα-
νόμενες και οι τελευταλιες της ζωλης μας. Όλες 
γραπτές και… κακογραμμένες !

Η θεία μου η Μαριγώ τις έλεγε «εξετάσες».
-Τι κάνεις θεία Μαριγώ τη ρώταγα; 
-Έχω εξετάσες ανηψιέ μου έλεγε.
-Τι εξετάσεις θεία; 
-Γραπτές. Πάω στα Τρόπαια να μου γράψει ο 

γιατρός τις εξετάσες που θα κάνω για τις ένεσες 
(έτσι έλεγε τις ενέσεις). Θα πάω στα Λουτρά για τα 
μπάνια μου και θέλω να έχω προετοιμαστεί. 

Οι ιατρικές λοιπόν εξετάσεις δίνουν και παίρ-
νουν.

Και όχι μόνο στους ηλικιωμένους.
Η προληπτική ιατρική και ο πληθωρισμός των 

γιατρών έχουν πολλαπλασιάσει τις κάθε λογής 
εξετάσεις και γράφουν συνέχεια συνταγές. Σε ψά-
χνουν, σε εξετάζουν, σε επανεξετάζουν μέχρι που 
να σου βρουν κάτι οπότε σε πιάνουν στα δίχτυα 

τους και σε «αρμέγουν» με σταθερά επαναλαμβα-
νόμενες εξετάσεις εφόρου ζωής τους ή εφόρου 
ζωής σου (όποιος πεθάνει πρώτος) !

Ακούς στη Λαϊκή κάποια «παιδιά» να συζητούν 
τις «εξετάσεις» τους.

-Να σου πω λέει ο ένας στον άλλο. Στη χοληστε-
ρίνη πήγα καλά (χαμηλή βαθμολογία). Στο ζάχαρο 
όμως δεν πήγα καλά (υψηλή βαθμολογία). 

Στα σχολιαρόπαιδα δηλαδή επιτυχείς είναι οι 
υψηλής βαθμολογίας εξετάσεις ενώ στα άλλα 
«παιδιά» επιτυχείς είναι οι χαμηλής βαθμολογίας!

-Σήμερα θα κοιμηθώ νηστικός. Έχω εξετάσεις 
αύριο, λέει ο ένας σύζυγος στον άλλο. Και ο χορός 
των γενικών και ειδικών εξετάσεων καλά κρατεί.

Εξετάσεις στα μάτια για να πάρεις δίπλωμα οδή-
γησης, εξετάσεις θώρακος για να προσληφθείς 
στο Δημόσιο, εξετάσεις καρδιάς για να κάνεις τα 
«μπάνια του λαού», εξετάσεις αίματος για να πα-
ντρευτείς, εξετάσεις… στα νεύρα μας και στην 
αντοχή μας.

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά παίρνεις από 
το ταχυδρομείο ένα «χαρτί» που σε καλεί ο Πται-
σματοδίκης της περιοχής κατοικίας σου «να εμφα-
νιστείς ενώπιον του σε 48 ώρες για να εξεταστείς 
ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση του τάδε κατά 
του τάδε». 

Τότε είναι που δεν κρατιέσαι άλλο και αναφω-
νείς οργισμένος: 

Άϊ σιχτίρ πια, εσείς και οι εξετάσεις σας !
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Το χρονικό του Σαν Μικέλε
Εις μνήμην του συνάδελφου Χαράλαμπου Παναγιωτόπουλου.
Μέλους της Πολιτιστικής Επιτροπής

Μέσα στην εφιαλτική ατμόσφαιρα 
της πανδημίας που ανέτρεψε κατά 
τρόπον αδόκητο την κανονικότητά 
μας θα επιχειρήσω, συνεκτιμώντας 
κάποια ελάχιστα ψήγματα αισιοδο-
ξίας, να ανιχνεύσω μια χαραμάδα 
ελπίδας.

Από το ένα μέρος ο μακάβριος απολογισμός 
επωνύμων και ανωνύμων, εκ των οποίων 
και ο γνωστός συγγραφέας Λουίς Σεπούλ-

βεδα, αγωνιστής του αντιδικτατορικού αγώνα 
στην πατρίδα του, τη Χιλή επί Πινοσέτ, που έσβησε 
από τον κορωνοϊό σε νοσοκομείο του Οβιέδο στην 
Ισπανία. Και από την άλλη το ρεσιτάλ του παγκο-
σμίως γνωστού τενόρου Αντρέα Μποτσέλλι στο 
Ντουόμο του Μιλάνο με το μελωδικό αριστούρ-
γημα του Γκουνό (Ave Maria) που πλημμύρισε τις 
καρδιές μας συγκίνηση και ρομαντική αναπόληση. 
Ήταν μια ελεγεία αναφορικά με αυτούς που έφυ-
γαν και μια ψυχική ενδυνάμωση για μας που μέ-
νουμε πίσω. 

Η στήλη, ωστόσο, έχει και μια άλλη φιλοδοξία. 
Να αποτίσει φόρο τιμής στους συντελεστές του 
αγώνα της πρώτης γραμμής γιατρούς και νοση-
λευτές, σε όλους αυτούς που δίνουν έναν σκληρό 
και ανελέητο αγώνα ενάντια στον αδυσώπητο και 
αόρατο εχθρό. Δε θα αναφερθώ σε συγκεκριμέ-
να ονόματα από κίνδυνο να παραλείψω κάποιον, 
και αυτό θα αποτελούσε μια κατάφορη αδικία. Ο 
καθένας στον τομέα που του αναλογεί δίνει τον 
καλύτερο εαυτό του με αυταπάρνηση. Θεώρησα, 
ωστόσο, πως μια ιστορική αναφορά σε μια συνα-

Ο Σουηδός ιατροφιλόσοφος Άξελ Μούντε.

Παναγιωτόπουλος Μπάμπης



81

φή περίπτωση θα αποτελέσει υπόμνηση πως κάθε 
εποχή έχει τους ήρωές της. 

Η αναφορά μου καλύπτει διαχρονικά όλους 
αυτούς τους ακάματους εργάτες της επιστήμης 
και της ανθρωπιάς που άφησαν θετική αύρα στο 
πέρασμά τους. Ας αφήσουμε λοιπόν τη φαντασία 
μας να ταξιδέψει στο παρελθόν κάτι λιγότερο από 
ενάμιση αιώνα, συγκεκριμένα στο 1884. 

Στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Καμπανίας, 
τη Νάπολη, την εποχή που η επιδημία της χολέρας 
είχε οπλίσει το δρεπανηφόρο εκτελεστή του κάτω 
κόσμου, όπως τον οραματίζεται ο απλός λαός, να 
θερίζει ακατάπαυστα και ανελέητα με ενισχυμένη 
επιθετικότητα ανθρώπινες ζωές. Ο ήρωάς μας 
αυτή τη φορά είναι ένας αλτρουιστής νεαρός για-
τρός απ’ τη Σουηδία, ο Άξελ Μούντε, που σπεύδει 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πολύπαθο 
πληθυσμό της Νάπολης. Όραμά του η αγάπη στον 
άνθρωπο. Εδώ αξίζει μια συνοπτική αναφορά στο 
πορτρέτο του πρωταγωνιστή μας Άξελ Μούντε 
(1857-1949).

Προερχόμενος από εύπορη οικογένεια, σπού-
δασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα. Εν 
συνεχεία αφιερώθηκε αμισθί στο υψηλό ιδανικό 
της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. Από 
τα στοιχεία που υπάρχουν πληροφορούμεθα ότι 
ήταν πολύγλωσσος (γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά) και 
ταξιδευτής. Η περιδιάβασή του τον βρίσκει αρχικά 
στο Παρίσι, για να αναχωρήσει αργότερα για την 
Ιταλία. Μια άλλη πλευρά της πολυσχιδούς προσω-
πικότητάς του ήταν ότι υπήρξε ένθερμα ζωόφιλος. 
Υπάρχουν φωτογραφίες του συντροφευμένου 
από κάποια κατοικίδια.  

Αποτελεί και αυτό το φαινόμενο μια επιπλέον 
ενίσχυση της πεποίθησης για την ευαισθησία του 
προς το περιβάλλον. Δεν θα αναφερθώ στις λε-
πτομέρειες της νοσηλευτικής του προσφοράς, 
έχοντας επίγνωση της ανεπάρκειάς μου να παρα-
βιάσω αχαρτογράφητα εδάφη. 

Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι η παραμονή του στη 
Νάπολη ήταν μακρά και αποτελεσματική ανακου-
φίζοντας τον ντόπιο πληθυσμό. Στο διάστημα της 

Κάπρι. Το αστέρι του Κόλπου της Νάπολι.
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ύφεσης της επιδημίας που ακολούθησε ο Άξελ 
Μούντε, όντας ρομαντικός και ονειροπόλος, ανα-
καλύπτει στην υψηλότερη κορυφή του μαγευτι-
κού νησιού του Κάπρι -που βρίσκεται στον κόλπο 
της Νάπολη μια ωραιότατη τοποθεσία, για να στε-
γάσει εκεί τους λογισμούς του. 

Το Κάπρι λοιπόν, ένα πραγματικό μαργαριτάρι 
του κόλπου, αποτελούσε θερινό ενδιαίτημα έκπα-
λαι, ιδιαίτερα δημοφιλές και στου Ρωμαίους αυτο-
κράτορες. 

Ο ιατροφιλόσοφος διανοούμενος γιατρός δια-
λέγει την πιο ψηλή κορυφή του νησιού, το Σαν 
Μικέλε,  για να κατασκευάσει μια μικρή βίλλα με 
υπέροχη θέα για τις ώρες της ανάπαυλας και της 
περισυλλογής του. Προϋπήρχαν στον ίδιο χώρο 
ερείπια παλιάς βίλλας του αυτοκράτορα Τιβέριου. 
Στην περίφημη, λοιπόν, κορυφή Σαν Μικέλε έγρα-
ψε το βιβλίο του συνοψίζοντας τις προσωπικές 

του εμπειρίες, έργο που αργότερα έμελλε να γίνει 
μπεστ σέλλερ. 

Στην Ελλάδα μεταφράστηκε και από γνωστό εκ-
δοτικό οίκο. Αργότερα η ιστορία πέρασε και στην 
κινηματογραφική οθόνη. Ένα έργο διανθισμένο 
και από την παρουσία αναπότρεπτα και ευειδούς 
γυναικός. Προσωπικά είχα την τύχη να επισκεφτώ 
τη βίλλα του Άξελ Μούντε σ’ ένα ταξίδι μου στην 
Ιταλία και να αποθαυμάσω την υπέροχη θέα της 
θάλασσας και την απέναντι ακτή του Σορέντο και 
της Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. 

Η βίλλα αποτέλεσε σταθμό σε όλες του τις με-
τακινήσεις στην Ιταλία και όχι μόνο. Γυρίζοντας 
στην πατρίδα του μετά από πολλά χρόνια την 
κληροδότησε στο ιταλικό δημόσιο και είναι σή-
μερα επισκέψιμη.

Πληροφορίες τον θέλουν αργότερα για μικρό 
διάστημα και θεράποντα ιατρό της βασίλισσας 
Βικτωρίας της Αγγλίας η οποία έπασχε από φυ-
ματίωση. Λέγεται ότι την έπεισε να μεταβεί στο 
Κάπρι με το ωραιότατο κλίμα για αποθεραπεία. 
Η εσωτερική του ανάγκη για υπερπροσφορά 
στην κοινωνία δε του επιτρέπει ωστόσο εφη-
συχασμό. Σπεύδει στη Μεσίνα (Σικελία) που 
επλήγη από καταστροφικό σεισμό με χιλιάδες 
θύματα, αφήνοντας κι εκεί για μεγάλο διάστη-
μα το θετικό του αποτύπωμα. 

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και προερχόμε-
νος από ουδέτερη χώρα, κατατάσσεται εθελοντικά 
στο σώμα των ιατρών νοσηλευτών. Για την δρα-
στηριότητά του εκεί παρασημοφορείται. Ακρο-
θιγώς αναφέρεται με διαφοροποιημένο κάπως 
ρόλο στο μυθιστόρημα του διάσημου συγγραφέα 
Έρνεστ Χεμινγουέι που βρισκόταν ανταποκριτής 
στο Μέτωπο της Ιταλίας, το γνωστό Farewell to 
the arms (Αποχαιρετισμός στα όπλα).

Επανερχόμενοι στο βιβλίο του Άξελ Μούντε 
«Το Χρονικό του Σαν Μικέλε», απομονώνουμε μια 
χαρακτηριστική του έκφραση ως επίλογο : «Δεν 
είναι δυνατόν να είσαι καλός γιατρός αν δεν δια-
θέτεις εσωτερικά τεράστιο απόθεμα συμπόνοιας 
για το συνάνθρωπο». Λόγια λιτά, λακωνικά που 
ωστόσο εμπεριέχουν όλο το μεγαλείο της ψυχι-
κής του υπόστασης.

(Το τελευταίο κείμενο του συνάδελφου Μπάμπη 
Παναγιωτόπουλου).
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Φωτογραφία της συναδέλφου, Ζέτας Κιρκίρη - Σπάρτη.
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