
 

εκείσκα ηνπ εθδόηε 

 

 Ξξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ηε δηεηία 

2004-05, θπθινθφξεζε ην «Ιπρλάξη» θαη 

έθιεηζε ηνλ πξψην θχθιν ηνπ κε πέληε 

ηξηκεληαία ηεχρε. 

Ρα ζέκαηα πνπ θηινμελνχζαλ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

παξνπζηάζεηο πξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, θαζψο θαη δηάθνξα 

πλεπκαηηθά παηρλίδηα. 

Φέηνο ζπλερίδεη ηελ έθδνζή ηνπ κε 

ην ραξαθηεξηζκφ «Λένο θχθινο» πνπ 

απηήλ ηε θνξά ζα θηινμελεί γεληθφηεξα 

ζέκαηα πνπ μεθεχγνπλ θαηά πνιχ απφ 

ηελ ηνπηθφηεηα. 

Ρα ζέκαηα απηά ελδηαθέξνπλ, φρη 

κφλν ηνπο θαηνίθνπο ηεο επαξρίαο καο, 

αιιά θαη ηνπο εθηφο απηήο.  
Μ.Π. 
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 Ιανγξαθία είλαη ε επηζηήκε, πνπ εμεηάδεη ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο ηνπ 
ιανχ, δειαδή ηηο απζφξκεηεο εθείλεο εθδειψζεηο πνπ έρνπλ, ζπλήζσο, 
νκαδηθφ ραξαθηήξα, είλαη, δειαδή, εθδειψζεηο ησλ πνιιψλ, 
εμαπιψλνληαη ηαρχηαηα, φπσο π.ρ. νη καγηθέο θαη δεηζηδαίκνλεο δνμαζίεο, 
νη παξνηκηαθέο εθθξάζεηο, ηα ηξαγνχδηα θ.η.ι. θαη δελ είλαη εχθνιν λα 
πξνζδηνξίζνπκε φηη πξνήιζαλ απφ απηφ ή απφ εθείλν ην άηνκν. 

 Ρέηνηεο εθδειψζεηο κπνξεί λα πξνέξρνληαη θαη απφ αλζξψπνπο ησλ 
θαηψηεξσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη απφ αλζξψπνπο πνπ αλήθνπλ ζε 
ζηξψκαηα ζεσξνχκελα θνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά αλψηεξα. Ρηο 
εθδειψζεηο ηνπ είδνπο απηνχ βξίζθνπκε θαη ζε ιανχο πξσηφγνλνπο, αιιά 
θαη ζε ιανχο πνπ ζεσξνχληαη πξνρσξεκέλνη ζηνλ πνιηηηζκφ. Νχηε νη 
πξσηφγνλνη ιανί ζηεξνχληαη απφ ινγηθή ζθέςε, νχηε νη ινγηθά 
αλεπηπγκέλνη θαη πνιηηηζκέλνη είλαη απαιιαγκέλνη απφ παξάινγα. 

 Ζ αλζξψπηλε ςπρή παξάιιεια θαη πνιιέο θνξέο θάησ απφ ην ιεγφκελν 
νξζφ ιφγν, θξχβεη ζπλαηζζήκαηα βαζηά θαη δνκέο ζθνηεηλέο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηηο πεγέο ηεο δσήο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη δνκέο απηέο 
ξπζκίδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ, φρη ζχκθσλα κε ην 
ηη ζα έιεγε ε ινγηθή αιιά ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ λφκνπο θαη 
θαλφλεο. 

 Ν Ηάθσβνο-Φίιηππνο Falmerayer (1790-1861) είλαη γλσζηφο ζα 
ζπγγξαθέαο ηζηνξηθψλ πξαγκαηεηψλ. Δίρε ηαμηδέςεη ζηελ Διιάδα θαη 
πνιιέο άιιεο ρψξεο. Πε ηαξαρψδεηο γηα ην ειιεληθφ έζλνο ρξφλνπο, 
δειαδή, θαηά ηα ηειεπηαία έηε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, έθαλε ηελ 
εκθάληζε ηνπ κε δεκνζηεχκαηά ηνπ, ελαληίνλ ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηνπ 
νπνίνπ ε αλεμαξηεζία, ηφηε, ήηαλ επηζθαιήο. Πηα δεκνζηεχκαηα απηά 
απνθαιεί ηνπο Έιιελεο «Σξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο, 
ζηηο θιέβεο ηνπ νπνίνπ νπδέ ζηαγφλα απφ γλήζην ειιεληθφ αίκα ξέεη». 
Ρηο ίδηεο κηζειιεληθέο απφςεηο αλέπηπμε θαη ζε άιια δεκνζηεχκαηα ηνπ 
γηα ηελ «Θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ», «Απνζπάζκαηα θαη ρξνληθά ηεο 
Ρξαπεδνχληαο», θ.α. 

 Νη ζεσξίεο ηνπ απηέο πνπ είραλ απήρεζε ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν ηεο 
επνρήο εθείλεο, δεκηνχξγεζαλ αλαζηάησζε θαη ζηνπο Έιιελεο 
πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο, θαζψο θαη ζηνπο θίινπο ηεο Διιάδαο. «Όπιν 

ηζρπξφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζεσξηψλ ηνπ Fallmerayer ήηαλ θαη νη 
ιατθέο εθδειψζεηο πνπ έδεηρλαλ θαζαξά ηε ζπλέρεηα ηεο εζληθήο δσήο 
ζηελ Διιάδα». 

 Γηα λ’ απνδείμνπλ ηελ εζληθή απηή ζπλέρεηα εξγάζηεθαλ πνιινί 
ζπγγξαθείο, Έιιελεο θαη μέλνη θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έγηλαλ πνιιά 
δεκνζηεχκαηα.  
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Ρν 1856 γίλεηαη πξνθήξπμε απφ ην Ξαλεπηζηήκην ησλ Αζελψλ ηνπ 
Ρνζθαλείνπ δηαγσλίζκαηνο γηα ηε ζπγγξαθή ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο 
γιψζζαο. 

 Ρν 1857 εθδίδεηαη εγθχθιηνο ηνπ ππνπξγνχ Ξαηδείαο Σαξ. 
Σξηζηφπνπινπ πνπ ζπληζηά ηε ζπιινγή ιανγξαθηθνχ πιηθνχ. Ρν ίδην έηνο 
ν Δ. Kurius εθδίδεη πξαγκαηεία «Ζ Διιεληθή γιψζζα θαη ε ζεκαζία απηήο 
δηα ηελ αξραίαλ ειιεληθήλ θαη ζπγθξηηηθήλ γισζζνινγίαλ».  

 Κέζα ζηελ πλεπκαηηθή θίλεζε ηεο επνρήο εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ ηελ έληνλε ηάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ 
Fallmerayer, αλαθαίλεηαη εμέρνπζα πλεπκαηηθή κνξθή ν Λ. Γ. Ξνιίηεο 
(1852-1921), πνπ επξφθεηην λα γίλεη ν ζεκειησηήο ηεο ιανγξαθηθήο 
επηζηήκεο ζηελ Διιάδα. 

 Απφ πνιχ λένο, αθφκα, (1866) δεκνζηεχεη πάκπνιια άξζξα θαη κειέηεο, 
φπσο «Ξεξί ιπθαλζάξσλ» , «Ξεξί παξακπζίσλ παξά ηνηο λεσηέξνηο 
έιιεζη», «Λενειιεληθά αλάιεθηα δεηζηδαηκνλίαη», «Αζηεία δεκνηηθά 
άζκαηα» θ.ά. 

 Ρν 1867 πξνθεξχζζεηαη άιινο δηαγσληζκφο γηα λα καδεπηνχλ απφ φζν 
ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο ηφπνπο ηα ειιεληθά ήζε θαη έζηκα θαη 
ζπλήζεηεο θαη λα ζπγθξηζνχλ κε ηα ζσδφκελα θείκελα ζπγγξαθέσλ, γηα 
λα γίλεη γλσζηή ε ηαπηφηεηα θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. Πην δηαγσληζκφ 
απηφ βξαβεχηεθε ε κειέηε ηνπ Λ. Γ. Ξνιίηε «Κειέηε επη ηνπ βίνπ ησλ 
λενηέξσλ Διιήλσλ, ηφκνο Α’», «Λενειιεληθή κπζνινγία, κέξνο Α’, ζηελ 
Αζήλα ην 1871». Πηελ πξνψζεζε ηεο ιανγξαθηθήο ζπνπδήο ζπκβάιινπλ 
ζεκαληηθά κεηά ην 1856 θαη άιια πεξηνδηθά ηεο επνρήο.  Ηδηαίηεξε 
ζεκαζία έρεη ε ίδξπζε ηεο ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξίαο ηεο 
Διιάδνο ην 1882 πνπ θάλεη εθδφζεηο κε πνηθίιε ιανγξαθηθή χιε θαη 
αμηφινγεο ηζηνξηθέο θαη ιανγξαθηθέο κειέηεο. Ππλεξγάηεο ζ’ απηήλ ηε 
δξαζηεξηφηεηα είλαη ν Λ. Γ. Ξνιίηεο. 

 Αξγφηεξα, ην 1908, γηα ηελ πξναγσγή ησλ ειιεληθψλ ιανγξαθηθψλ 
ζπνπδψλ, ηδξχεηαη ε Διιεληθή Ιανγξαθηθή Δηαηξία πνπ ην 1909 εθδίδεη 
ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Ιανγξαθία, Γειηίνλ ηεο Διιεληθήο 
Ιανγξαθηθήο Δηαηξίαο». 

 Πχκθσλα κε ηε δηαίξεζε θαη ηελ θαηάηαμε πνπ έθαλε ν Ξνιίηεο, ην 
πεξηερφκελν ηεο ιανγξαθίαο είλαη ην εμήο: 

Α’ Κλεκεία ιόγνπ 

1. Άζκαηα, ιπξηθά, επηθά, ζξεζθεπηηθά, ζαηηξηθά θαη αζηεία ή άζεκλα, 
αδφκελα ζε νξηζκέλεο κέξεο ή πεξηζηάζεηο (Θάιαλδα, ηνπ Ιαδάξνπ, 
ζξήλνη ηεο Κ. εβδνκάδαο, ρειηδνλίζκαηα, ηεο πεξπεξνχλαο, ηνπ θιήδνλα, 
ηεο θνχληαο, γακήιηα, κνηξνιφγηα), δξακαηηθά πάγληα, παηδηθά ηξαγνχδηα, 
εξγαηηθά. 

2. Δπσδέο (μφξθηα, γεηεχκαηα, γεηείεο ή γεζεηέο). 

3.  Αηλίγκαηα (ληψζκαηα, βξεηά, παξάγθνπια, παξαηζάθαξα παξακχζηα, 
θαζηξάθηα) θαη ινγνπαίγληα. 
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4. Δπρέο, ραηξεηηζκνί, θαηάξεο, πξνπφζεηο, φξθνη, βιαζθεκίεο, 
αλαζέκαηα. 

5. Ξαξνηκίεο 
6. Κχζνη 

7. Δπηξάπειεο δηεγήζεηο (πεξηπαίγκαηα ρσξηθψλ) 
8. Ξαξακχζηα 

9. Ξαξαδφζεηο (κπζψδεηο δηεγήζεηο πνπ πηζηεχνληαη ζαλ αιεζηλέο, 
αλαθεξφκελεο ζε ηφπνπο, πξφζσπα, νπξάληα ζψκαηα, κεηεσξνινγηθά 
θαηλφκελα, Σξηζηφ, Αγίνπο, δαηκφληα θ.η.ι.) 

10. Ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ δειψλνπλ ζπλήζεηεο, δνμαζίεο, πξνιήςεηο, 
έξγα θαη επηηεδεχκαηα, νλφκαηα, παξσλχκηα, ηνπσλχκηα, νλφκαηα ησλ 
σξψλ ηνπ έηνπο, κελψλ, εκεξψλ, νλφκαηα δψσλ, θπηψλ, εξγαιείσλ, 
νξγάλσλ, ελδπκάησλ, επηθζέγκαηα, κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο. 

Β’ Πξάμεηο θαη ελέξγεηεο θαηά παξάδνζε 
1. Νηθία (κέξε, ζθεχε θαη έπηπια, ηδηφξξπζκεο νηθήζεηο) 

2. Ρξνθή (ηδηάδνληα εδέζκαηα ζην ιαφ θαηά ηηο δηάθνξεο κέξεο, ηξφπνο 
παξαζθεχεο, λεζηείεο, δνμαζίεο γηα ηελ επίδξαζε ηξνθψλ-ζπθψηη, κπαιφ 
θ.η.ι.) 
3. Δλδχκαηα 

4. Θνηλσληθή νξγάλσζε (δηνίθεζε θνηλφηεηαο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, 
γηνξηέο, εζηκνηππίεο, βίνο ζηελ μεληηηά, ζέζε γπλαίθαο, αδειθνπνηηνί, 
θιέθηεο, ιεζηξηθά λφκηκα. Πρέζε εξγνδνηψλ πξνο εξγάηεο) 
5. Ρν παηδί (έζηκα, δνμαζίεο, δεηζηδαηκνλίεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε, 
γέλλεζε, ινρεία. Φξνληίδεο γηα ηα λενγλά, έθζεηα, βάπηηζε, αλαηξνθή 
παηδηψλ, ζρνιηθά έζηκα) 

6. Γακήιηα έζηκα 

7. Έζηκα ηειεπηήο (θεδεία, ηάθνη, πέλζε, κλεκφζπλα) 
8. Βίνη (γεσξγηθφο, πνηκεληθφο, ζηξαηησηηθφο, λαπηηθφο) 

9. Γίθαην (θιεξνλνκηθφ, νηθνγελεηαθφ, ζπκβάζεηο, έγγξαθα ζπκβάζεσλ, 
ιατθά δηθαζηήξηα, ηηκσξίεο) 

10. Ιαηξεία (δνμαζίεο γηα ην Θεφ, ηνπο Αγίνπο, επηθιήζεηο, ζαχκαηα, 
εηθφλεο, εγθνηκήζεηο, αγηάζκαηα, ζπζίεο θαη πξνζθνξέο, απαξρέο, επρέο, 
πνκπέο, παλεγχξηα, γηνξηέο, γηνξηαζηηθά έζηκα θ.η.ι. 
11. Γεκψδεο θηινζνθία (ηα κεηά ζάλαην, ςπρή θ.η.ι.) 

12. Ιατθή ηαηξηθή (γηαηξνζφθηα, γηαηξνί, ηακαηηθά βφηαλα, ηξφπνη 
ζπιινγήο θαη ρξήζεο, ζπζθεπαζία θαξκάθσλ, ζεξαπεία, δηαηηεηηθή, 
ρεηξνπξγηθή, θηεληαηξηθή) 
13. Καληηθή (θπζηνγλσζηηθά, παικνί, θιήδνλεο, απαληήκαηα, φλεηξα, 
σκνπιαηνζθνπία, ππξνκαληεία, κνιπβδνκαληεία, θιεηδνκαληεία) 


14. Αζηξνινγία (επήξεηα νπξαλίσλ ζσκάησλ επί ησλ αλζξψπσλ, 
απνθξάδεο κέξεο, κεξνκήληα, δξίκεο, δνμαζίεο γηα ηνπο αξηζκνχο) 
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15. Καγεία (κάγνη, κάγηζζεο, καγηθά ζθεχε, βηβιία, φξγαλα, καγηθέο 
πξάμεηο, εμνξθηζκνί, ζηνηρεηψζεηο νηθνδνκψλ) 

16. Καγηθέο θαη δεηζηδαίκνλεο ζπλήζεηεο πξνο απνηξνπή θαθψλ ή πξνο 
επδαηκνλία (καγηθέο ζπλήζεηεο, φηαλ ππάξρεη αλνκβξία, πεξίαθηα, 
βαζθαλία) 

17. Ξαηδηέο, αζιεηηθά αγσλίζκαηα 

18. Σνξνί θαη κνπζηθή ηνπο (κηκηθή, λεχκαηα, ρεηξνλνκίεο θαη ζεκαζία 
απηψλ) 

19. Κνπζηθή-Κνπζηθά φξγαλα 

20. Θαιιηηερλία (γιππηηθή, πνηθηιηηθή, αηζζεηηθή ησλ ρξσκάησλ) 

 Πε θάζε ιαφ ε ιανγξαθία παξνπζηάδεη θαη ηδηαίηεξα ραξαθηε-ξηζηηθά 
πνπ εμαξηψληαη απφ δπν νπζηψδεο παξάγνληεο: 

α) Ρελ ηζηνξία ηνπ ιανχ 

β) Ρε ζεκεξηλή ηνπ πνιηηηθή ηνπ θαηάζηαζε 

Θαη νη δχν απηνί παξάγνληεο είλαη εληειψο ηδηάδνληεο ζηε ρψξα καο. 
Έρνπκε ηζηνξία καθξνρξνληφηεξε απφ ηελ ηζηνξία πνιιψλ άιισλ ιαψλ 
θαη δελ έρνπκε ππνζηεί, αθφκε, ηελ εμηζσηηθή επίδξαζε, ηνπ κεραληθνχ 
πνιηηηζκνχ ζην βαζκφ πνπ ηελ έρνπλ ππνζηεί άιινη ιανί. Δμαηηίαο απηψλ 
ησλ δχν δεδνκέλσλ, ε ιανγξαθία ζηελ Διιάδα είλαη δσληαλή 
πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη είλαη ζε άιιεο ρψξεο. Ξαξνπζηάδεη κεγαιχηεξν 
ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ ηζηνξηθή ηεο κνξθή, ηηο πνιιέο επηβηψζεηο 
αξραηνηάηνπ πνιηηηζκνχ θαη γηα ηελ άκεζε ζρέζε ηεο κε ηε ζεκεξηλή δσή 
ηνπ ιανχ. Ρν δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ν ρνξφο, γηα παξάδεηγκα, καο 

πξνζθέξνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηε καθξηλή ηνπο ηζηνξηθή παξάδνζε 
θαη είλαη, αθφκα, δσληαλέο εθδειψζεηο ηνπ ιανχ. Δίλαη νξγαληθά ζηνηρεία 
ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Απηφ δε γίλεηαη κε άιινπο ιανχο, ηδίσο ζηνπο 
επξσπατθνχο, φπνπ ην γλήζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη έρεη ππνρσξήζεη 
ζεκαληηθά ζηα ιατθφκνξθα ηξαγνχδηα ησλ πφιεσλ πνπ είλαη γεκάηα 
εξσηηζκφ θαη έρνπλ κέζα ηνπο αλάκηθηα πνιιά μελφθεξηα ζηνηρεία. 

 

Πεγή: Ιανγξαθία, Γεκ. Ξεηξφπνπινπ θαζεγεηή ηνπ Α.Ξ.Θ. 
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Ιανγξαθία Ηαλνπαξίνπ 
 Ν Γελάξεο νθείιεη η’ φλνκά ηνπ ζηνπο αξραίνπο Οσκαίνπο θαη κάιηζηα 
ζην Θεφ Ηαλφ, πξνο ηηκή ηνπ νπνίνπ νλνκάζηεθε έηζη. 

 Γελ ήηαλ, φκσο, απφ ηελ αξρή ν πξψηνο κήλαο ηνπ ρξφλνπ. Νη αξραίνη 
Έιιελεο είραλ Ξξσηνρξνληά ηελ 21ε Ηνπλίνπ (ηνπ κελφο Πθηξνθνξηψληνο, 
φπσο ηνλ έιεγαλ) θαη νη Οσκαίνη ηελ 1ε Καξηίνπ. Ζ ηειεπηαία 
γηνξηαδφηαλ θαη απφ ηνπο Έιιελεο ηεο Αδξηαλνχπνιεο, πξηλ ηνπο δηψμνπλ 
νη Ρνχξθνη απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. 

 Ζ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαζηεξψζεθε ζαλ Ξξσηνρξνληά απφ ηνπο Οσκαίνπο ην 
153 π.Σ. Ρε κέξα απηή, κάιηζηα, ζπλήζηδαλ λα εθιέγνπλ ηνπο αλψηαηνπο 
άξρνληεο, ηνπο ππάηνπο θαη κε ηελ επθαηξία θάλαλε ηειεηέο θαη 

ζνξπβψδεηο δηαζθεδάζεηο. Απφ απηνχο ηελ πήξαλ νη Βπδαληηλνί θαη ηελ 
θαζηέξσζαλ (γχξν ζηα 1000 κ.Σ). 

 Ν ιαφο, ζχκθσλα κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπ ηνλ νλνκάδεη «Κεζνρείκσλα» 
γηαηί είλαη κεζαίνο απφ ηνπο ηξείο κήλεο ηνπ ρεηκψλα, «Θξπαξίηε» γηαηί 
θάλεη πνιχ θξχν, «Θιαδεπηή», «Θαιαληάξε», «Ρξαλφ» θ.α. 

 Αθφκα πνιιέο παξνηκίεο αλαθέξνληαη ζην κήλα απηφλ, φπσο: 

«Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κελ μεηάδεηο» 

«Θφηα, πίηα ην Γελάξε, θφθνξα ηνλ Αισλάξε» 

«Θφςε μχιν ην Γελάξε θαη κελ θαξηεξείο θεγγάξη» 

«Ρνπ Γελάξε ην θεγγάξη δηάβνινο ζε λα ην πάξεη» 

«Όπνηνο ζε λα βακπαθψζεη, ην Γελάξε ζα νξγψζεη» 

«Ρν Γελάξε ην θεγγάξη, παξαιίγν κέξαο κνηάδεη» 

«Έθαλε ν Γελάξεο ήιην» 

«Δγέιαζελ ν Γελάξεο» 

«Σηφλη έβξεμε ν Γελάξεο, φινη νη κχινη καο αιέζνπλ» 

«Σηφλη πέθηεη ην Γελάξε, ραξέο ζαλ ηνλ Αισλάξε>» 

 Απφ ηα λεξά ηνπ Γελάξε εμαξηάηαη ε ζνδεηά ζε ζηηάξη. Γη’ απηφ ιέλε, 
αθφκα, 

«Ξξσηνρξνληά θαη Φψηα ρηνληζκέλα θαινζεκάδηα γηα ηα ζπαξκέλα» 

«Σηφλη ην Γελάξε, ρξπζάθη ηνλ Αισλάξε» 

«Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά, ηα ζχγθξπα θη ε παγσληά» 

 Αθφκα θαη ζα κήλαο γηνξηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ν Γελάξεο, αθνχ 
έρεη πνιιέο θαη ηα ζεκάδηα γηα ην κέιινλ ησλ αλζξψπσλ, θπξίσο ηεο 

ρξνληάο, είλαη πνιιά. 

 Ζ πξψηε κέξα, ε Ξξσηνρξνληά, θαιχπηεηαη κε πνιιά ιατθά έζηκα, κε 
πξάμεηο θαη ελέξγεηεο καγηθέο πνπ έρνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπο απφ ηα  

βάζε ησλ αηψλσλ. Ρε κέξα απηή γηνξηάδεηαη ε κλήκε ηνπ Αγίνπ 
Βαζηιείνπ θαη ην πξψην ηξαγνχδη είλαη αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ: 

<<Άγηνο Βαζίιεο έξρεηαη απφ ηε Θαηζαξεία>> θ.η.ι. 
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Ρε κέξα απηή ζε φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο θάλνπλ πίηα, ηε 

βαζηιφπηηα θαη κέζα βάδνπλ λφκηζκα. Ξξηλ λ’ αξρίζεη ην θαγεηφ θφβνπλ 
ηε πίηα ζε θνκκάηηα γηα θάζε άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ην Σξηζηφ, γηα ην 
ζπίηη, γηα ηα ρσξάθηα, γηα ηα δψα ηνπ ζπηηηνχ θ.η.ι. Όπνηνο βξεη ην 
λφκηζκα ζεσξείηαη ηπρεξφο ηεο ρξνληάο θαη ηνπ κέιιεηαη θάηη θαιφ. 

 Πηηο 6 Ηαλνπαξίνπ είλαη ε γηνξηή ησλ Φψησλ πνπ ζεσξείηαη κεγάιε 
Σξηζηηαληθή γηνξηή, γηαηί αγηάδνληαη ηα λεξά. Ρελ παξακνλή αλνίγνπλ νη 
νπξαλνί θαη φ,ηη δεηήζεη θαλείο γίλεηαη. Αθφκα ζηελ εθθιεζία γίλεηαη 
αγηαζκφο θαη ν παπάο γπξίδεη φια ηα ζπίηηα κε ην ζηαπξφ θαη η’ αγηάδεη. Κ’ 
απηφλ ηνλ αγηαζκφ νη γεσξγνί ξαληίδνπλ η’ ακπέιηα, ηα ζηηάξηα θαη ηα 
ρσξάθηα γηα λα θαξπίζνπλ.  

 Ρε κέξα ησλ Φψησλ ζηελ εθθιεζία γίλεηαη ν Κεγάινο Αγηαζκφο πνπ 

ηνλ παίξλνπλ θαη ηνλ πίλνπλ. 

 Πηηο 7 είλαη ε γηνξηή ηνπ  Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Ξξνδξφκνπ, ηνπ Βαπηηζηή. 

 Πηηο 17 είλαη ε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ θαη ζηηο 18 ηνπ Αγίνπ 
Αζαλαζίνπ. Κέρξη ηηο 18 ε κέξα έρεη κεγαιψζεη θαηά κηα ψξα θαη γη’ απηφ 
ιέλε: «Αε Θαλάζε ήξζε, θαινθαίξη ήξζε». 

 Πηηο 20 είλαη ηνπ Αγίνπ Δπζπκίνπ. Γηα ηνπο ηξεηο απηνχο Αγίνπο ππάξρεη 
ν παξαθάησ κχζνο: 

 Ν Άγηνο Δπζχκηνο ήηαλε ζπαλφο θαη νη άιινη δπν, γηα ην ιφγν απηφ, δελ 
ηνλ ήζειαλ. Θάπνηε ζέλα ηαμίδη ηνπο ζηελ έξεκν ζεθψζεθαλ νη δπν 
πξψηνη πξσί-πξσί θαη έθπγαλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έθνςαλ ηα θεθάιηα 
ηνπ γατδνπξηνχ θαη ηνπ κνπιαξηνχ πνπ αλήθαλ ζηνλ Άγην Δπζχκην. Ν 
Άγηνο Δπζχκηνο, πάλσ ζηε βηαζχλε ηνπ γηα λα ηνπο θζάζεη θφιιεζε ην 
θεθάιη ηνπ γατδάξνπ ζην ζψκα ηνπ κνπιαξηνχ (γη’ απηφ απφ ηφηε ην 
κνπιάξη έρεη απηηά γατδάξνπ). Ρειηθά ηνπο πξφιαβε θαη επεηδή ήμεξε ην 
γηαηί ηνλ απέθεπγαλ νη άιινη δπν, έπηαζε κε ηα ρέξηα ηνπ ην πξφζσπν 
ηνπ θαη ακέζσο <<θχηξσζε κηα γελεηάδα πνπ αθνχκπεζε ζηε γε>>. 

 Πηηο 30 Ηαλνπαξίνπ είλαη ε γηνξηή ησλ Ρξηψλ Ηεξαξρψλ, ηνπ Κ. 
Βαζηιείνπ, ηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ θαη ηνπ Ησάλλε ηνπ 
Σξπζνζηφκνπ. Δίλαη γηνξηή ησλ Διιεληθψλ θαη Σξηζηηαληθψλ Γξακκάησλ. 
Γίλεηαη Θεία Ιεηηνπξγία θαη γηνξηάδνπλ φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 
ρψξαο καο. 

 Ρν Γελάξε δε θάλεη κφλν πνιχ θξχν, αιιά έρνπκε θαη θαινθαηξία. Νη 
θαιέο κέξεο ηνπ ιέγνληαη Αιθπνλίδεο πνπ είλαη ζπλήζσο δέθα-ηέζζεξηο, 

επηά πξηλ ηηο ρεηκεξηλέο ηξνπέο ηνπ ήιηνπ θαη νη επφκελεο κεηά. 
 

(Από πεξηνδηθό «Βνταθή δσή») 
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Παλαγηώηεο Αξγπξόπνπινο 

Ορηώ Χάη-θνπ 
 

Θαιεζπεξίδσ    Κάξκαξν είκαη  

ηα βξάδηα πνπ κνχ ‘καζαλ   Ξνηα ρέξηα ζα κε θάλνπλ 

ηη ζα πεη κέξα.    θίλν άγαικα; 

 

 *     * 

 

Ξαίμε ην ζχκα    Σαξά θαη ιχπε 

θη αλ δήζεηο, αιιάδνπκε.   δε ‘ζέιαλ λα βιέπνληαη 

Ξαίδεηο ην ζχηε    θη έγηλαλ θέξκα. 

 

 *     * 

 

Βάιε ην ζπίξην.    Ξνλνχλ νη ιέμεηο, 

Ζ θαξδηά κνπ πξνζθέξεη   ζα βγαίλνπλ απφ ρείιε, 

ην νηλφπλεπκα.    ρσξίο λφεκα. 

 

            *     * 

 

Έλα θξεκκχδη,    Θάιιην καραίξη, 

ε πην θαιή αθνξκή    παξά ιφγηα πνπ ζθάδνπλ 

γηα ηα δάθξπα.    κε ην βακβάθη. 
 

 

(Απφ ηε ζπιινγή «Αζπγθξάηεηα είλαη ηα όλεηξα όηαλ κεζνύλ», 

Δθδόζεηο «Καλδξαγόξαο») 
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Βαζίιεο Βεξγόπνπινο 

Ινγνηερλία θαη πνηόηεηα δσήο-Φηιαλαγλσζία 
 

   «Ζ πνηφηεηα δσήο θαζνξίδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο», είπε πξηλ 
ρξφληα ν Ληέληο Γνπέηηιετ, ακεξηθαλφο πξσηνπφξνο ζην είδνο ηνπ 
νκηιεηήο θαη ζπγγξαθέαο. 

   Αηψλεο πξηλ απ’ απηφλ, ζηελ αξραία Διιάδα, φπνπ ηα ηδεψδε ζπκπν- 
ξεχνληαλ κε ηε θχζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, φρη ηνπ έθ-
πησηνπ ιατθηζκνχ θαη ηεο απνραπλσηηθήο καδηθνπνίεζεο, ν κεγάινο 
Αξηζηνηέιεο είπε: «Νη ζπλήζεηεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα 
ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. 

   Ππλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ, νδεγήζεθα ζ’ έλα άιιν ξεηφ «λνπο πγηήο 
ελ ζψκαηη πγηεί», φπνπ δεηνχκελα είλαη ε αξκνληθή ζπκβίσζε 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεζεηψλ, ρσξίο λ’ αθήλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 
λα ηεο πξνζδίδεη αηέξκνλε ζηαζηκφηεηα. Βνεζφο ζηε κνξθνπνίεζε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο θάζε αηφκνπ, ήηαλ θαη είλαη ε ινγνηερλία. 

   Ν ιφγνο λα νλεηξεχεζαη, ην δηθαίσκα λα δεηο, ε επινγία λα ειπίδεηο, ε 
θσλή γηα λ’ αληηδξάο, ε ζησπή γηα λ’ αλαδεηάο, ν θηιεδνληζκφο ςπρήο θαη 
ζψκαηνο, ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ζάξθαο, κε κηα ιέμε «εζχ» θη φια απηά 
πνπ γίλεζαη, θξαηψληαο ζηα ρέξηα ζνπ έλα βηβιίν, αθήλνληαο λα ζε 
ζπλεπάξεη θαη λα ζε παξαζχξεη, φρη κφλν ζηηο ζειίδεο ηνπ, νχηε ζην 
καγηθφ ηνπ θφζκν, αιιά ζηε δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο, ηνπ γνχζηνπ θαη ηεο 
άπνςεο. 

  Δζχ, φληαο κηθξφ παηδί, άθνπγεο ηε κάλα ζνπ λα ζνπ δηαβάδεη 
παξακχζηα θαη νη εηθφλεο ηνπ θαληαζηηθνχ λα πεξλνχλ θεπγαιέα 
κπξνζηά απ’ ηα κάηηα ζνπ, έσο ζήκεξα ή εζχ ν πην άηπρνο, πνπ δελ είρεο 
θάπνηνλ λα ζνπ δηαβάζεη, είηε γηαηί απιά δελ κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη 
καδί ζνπ, είηε γηαηί ζε είραλ παξακειήζεη. 

  Κεγαιψλνληαο βξήθεο θαηαθχγην ζηα βηβιία. Ήηαλ εθεί λα ζνπ 
αξαδηάζνπλ ηελ αιήζεηα θαη ηελ ςεπηηά ηνπ θφζκνπ, λ’ αγθαιηάζνπλ ηε 
κνλαμηά ζνπ θαη λα ζνπ ζέζνπλ ηα φξηα ζηελ θνηλσληθφηεηά ζνπ, λα 
δψζνπλ εμήγεζε ζηηο πξάμεηο ζνπ, λα ζνπ πξνζθέξνπλ επηινγή, λα ζε 
θάλνπλ καρεηή, φρη ζηξαηησηάθη, λα ζνπ κάζνπλ λα έρεηο πξφηππα κε 
ιφγν, φλεηξα κε ππγκή θη φρη πξφηππα πνπ πξνζθέξεη ε ηειεφξαζε. Δίλαη 

απηφ πνπ ζνπ δείρλεη ην δξφκν πξνο ηελ επηθάλεηα γηα λ’ αλαζάλεηο θη φρη 
ην δξφκν απφ ηελ επηθάλεηα ζην ηίπνηα. 

   Αξγφηεξα, ήζνπλ εζχ, εθείλν ην παηδί πνπ δηάιεγε ηνλ ήξσα πνπ ηνπ 
ηαηξηάδεη, βάδνληαο ν ίδηνο ζνπ φξηα ζηε θαληαζία θαη ζηα ζέισ πνπ, 
παιαηφηεξα, ζε πεξηφδνπο θηψρεηαο θαη αλέρεηαο ήζνπλ ν «Όιηβεξ 
Ρνπίζη», ν γελλαίνο «Ονκπέλ ησλ δαζψλ». Άιινηε, πάιη, ν «Ξήηεξ Ξαλ»,  
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ζέινληαο λα γίλεηο παηδί γηα πάληα θαη κε ηνπο θίινπο ζνπ λα βξίζθεζαη 
ζηε ρψξα ηνπ πνηέ-πνηέ. 

   Ήζνπλ νξθαλφο, κα πάλσ απ’ φια αλέκεινο «Ρνκ Πφγηεξ», ν 
ζθαλδαιηάξεο «Ρξειιαληψλεο». Ήζειεο λα  ‘ρεηο ηε δχλακε ηνπ 
«Πνχπεξ-καλ». Έβξηζθεο ηα ξνχρα ηνπ εθζακβσηηθά, αλ θαη κεηά ηνλ 
ζεσξνχζεο γεινίν, πνπ έβγαηλε έηζη, κ’ απηήλ ηελ πεξηβνιή, λα ζψζεη 
ηνλ θφζκν. 

   Ξνζνχζεο ηελ επιπγηζία ηνπ «Ππαίληεξκαλ» θαη θαληαδφζνπλ λα 
βιέπεηο ηελ πφιε , ζθαξθαισκέλνο ζηνπο ηνίρνπο ησλ θηηξίσλ. Ρη 
ηαχηηζε, Θεέ κνπ! 

    Κπνξνχζεο λα ηξέρεηο ζα FLACH (Φιαο) θαη λα ληθάο ηνπο θαθνχο, 
φπσο ν «Κπάηκαλ». Εήιεπεο ηελ πνλεξηά ηνπ JOKER θαη, αλ δνχζεο 
εγθαηαιειεηκκέλνο ή ζαλ ζχκα πίεζεο ή ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, έθιαηγεο 
κπξνζηά ζην ρακφγειφ ηνπ. Δθεί κάζαηλεο ηελ ππνθξηζία θαη ηελ επηβνιή 
ηεο εκθάληζεο. Όιε εθείλε ε εηθφλα ηνπ θιφνπλ δελ ήηαλ, παξά κηα 
θάιπςε ησλ νπιψλ πνπ ράξαμε ν ίδηνο ν παηέξαο ηνπ JOKER ζην παηδί 
ηνπ, γηαηί απιά, δε ρακνγεινχζε. 

   Θάζε ήξσαο, είηε ζε θιαζηθφ, είηε ζε θφκηθο, ήηαλ ζηε δηάζεζή ζνπ ηελ 
θάζε ζηηγκή πνπ άλνηγεο ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ. 

   Γελ ήζνπλ ζαλ απηνχο. Ήζνπλ αθφκε θαιχηεξνο, γηαηί απιά, κέζσ ησλ 
βηβιίσλ ηνπο γλψξηδεο, ηνπο κάζαηλεο, έβιεπεο ηα ηξσηά ηνπο ζεκεία, 
έβιεπεο θαη ηα δηθά ζνπ, βέβαηα, φπσο θαη άιια, φζα ήζειεο ή δελ ήζειεο 
λα γίλεηο. 

   Αξγφηεξα, ζηελ εθεβεία ζνπ, έλησζεο ηα πξψηα ζθηξηήκαηα, είηε 

δηάβαδεο εξσηηθά θείκελα ή δηεγήκαηα άιινπ πεξηερνκέλνπ, γηα λα 
μεράζεηο. 

   Κεηά ηελ πξψηε ζνπ εξσηηθή απνγνήηεπζε, ηα βηβιία ήηαλ, πάιη, εθεί, 
γηα λα ζπληξνθεχζνπλ ηηο αυπλίεο ζνπ. Θαη φι’ απηά, κέρξη λ’ αληηθξίζεηο 
μαλά ηνλ έξσηα κε ηα κάηηα ελφο ςαγκέλνπ αηφκνπ. 

   Γηάβαδεο γηα πνιηηηθνχο, θηινζφθνπο, εζνπνηνχο, ηξαγνπδηζηέο, δσ-
γξάθνπο… Κάζαηλεο γηα επνρέο, αλζξψπνπο, θνπιηνχξεο, ζθέςεηο… 

    Θα έιεγα φηη απφ ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα εξκελεχεη θάζε θν-ξά 
ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, γελλήζεθε ε ινγνηερλία, ε νπνία κε 
ηξφπν πάληα έκκεζν, ηνπ έδεηρλε ηηο αιήζεηεο ηεο δσήο θη έθαλε πην 
αζθαιή ηα βήκαηά ηνπ, κέζα απ’ ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

  Ζ ινγνηερλία είλαη κηα κνξθή αησληφηεηαο, είλαη ην φπιν γηα λ’ 
αληηθξίζνπκε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ππεξβνιηθά πιηζηηθή επνρή καο. 
Δίλαη ε πξφηαζε απειεπζέξσζεο ηνπ λνπ καο απφ ηα δεζκά ηνπ 
απηνλφεηνπ θαη ηνπ πλεπκαηηθνχ εθεζπραζκνχ. 

  Καο ππελζπκίδεη φηη φινο ν θφζκνο ηαιαλίδεηαη απφ πξνβιήκαηα θαη καο 
θάλεη λα ππνςηαδφκαζηε φηη θη εκείο είκαζηε κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ 
πξνβιήκαηνο. Καο δεκηνπξγεί δηιιήκαηα εζηθά, θνηλσληθά, πλεπκαηηθά,  
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θηινζνθηθά θ.ά. Καο επηηάζζεη λα εμεξεπλήζνπκε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. 
Καο βνεζάεη λ’ αθνπγθξαζηνχκε ηε βαζχηεξε αλάγθε καο θαη λ’ 
αλαζεσξήζνπκε παιηέο, θζαξκέλεο θνζκνζεσξίεο καο. Θη χζηεξα καο 
δίλεη κηα θαηλνχξγηα αληίιεςε ηνπ εαπηνχ καο θαη καο ππνθηλεί, εληέιεη, 
λα ζέινπκε λα γίλνπκε θαιχηεξνη άλζξσπνη. 
   Ζ ινγνηερλία είλαη εθείλε ε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ελψλεη 
ηνπο αλζξψπνπο, αλεμαξηήησο θπιήο θαη εζληθήο ή γεσγξαθηθήο 
θαηαγσγήο, γηαηί αλαθέξεηαη ζε ζπγθηλήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο θαη 
ζθέςεηο. Ν θαζέλαο καο, φηαλ δηαβάδνπκε θάπνην ινγνηερληθφ έξγν, 
ζπκπάζρνπκε κε ηνλ ήξσα ζηηο δηάθνξεο πεξηπέηεηεο πνπ απηφο πεξλά, 
αγσληνχκε, έρνπκε ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηε ζπλέρεηα, ίζσο λα ληψζνπκε 
έθπιεμε γηα ηελ έθβαζε ηνπ έξγνπ θαη δηακνξθψλνπκε θξηηηθή άπνςε γη’ 

απηφ. 
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Θαλάζε Παπαδαραξία: «Σα επηά κεηάιιηα» 
 

 Ρν βηβιίν «Ρα Δπηά Κεηάιιηα» είλαη έλα ηζηνξηθφ 

κπζηζηφξεκα ηνπ Θαλάζε Ξαπαδαραξία, πνπ θπθινθφξεζε ηνλ 

Λνέκβξην ηνπ 2012, απφ ηηο Δθδφζεηο «Ξεξίπινπο». 

Ζ ηζηνξηθή πεξίνδνο κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ην έξγν είλαη ε 

«Έλδνμε Δπαλάζηαζε», πνπ έγηλε ην 1688 ζηελ Αγγιία. Ρφηε, ν 

Γνπιηέικνο ηήο Νξάγγεο θιήζεθε απφ ηνπο «Δπηά Αζαλάηνπο», 

εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Αγγιίαο, γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή θξίζε πνπ πεξηέξξεε ην θξάηνο. 

Ζ Ρδέηλ Κπξάνπλ, ζρεδηάζηξηα ζε κηα πφιε ηήο Αγγιίαο, 

θιεξνλνκεί κηα ζεκαληηθή πεξηνπζία. Ξαξάιιεια, θάπνηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία πνπ έξρνληαη ζην θσο απνηεινχλ ηελ αξρή ηνχ λήκαηνο 

πνπ ηελ νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε κηαο ζεηξάο κεηαιιίσλ. 

Πηελ πνξεία ηήο πεξηπέηεηάο ηεο γλσξίδεη ηνλ Σνπάλ Βεξφλ, 

κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδεζεί θαη πνπ ζα απνηειέζεη θαηαιπηηθφ 

παξάγνληα ζηε δσή ηεο. Ζ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ζα δείμεη θαηά 

πφζν ε ζπλεξγαζία θαη νη γλψζεηο ηνπο ζα ληθήζνπλ φιεο ηηο 

κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. 

Ρν έξγν δηαβάδεηαη επράξηζηα απ’ φιεο ηηο ειηθίεο, θαζψο 

απνπζηάδεη ε βία. Ν αλαγλψζηεο κεηαθέξεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ δέθα ρψξεο θαη ζηηο πέληε επείξνπο, απ’ φπνπ ζα πάξεη 

ηζηνξηθέο, γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηζηηθέο γλψζεηο. Ρα παηρλίδηα ηεο 

ηχρεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί έληερλα ν ζπγγξαθέαο, επηηξέπνπλ ηελ 

πχθλσζε θαη ηελ ηαρχηεξε ξνή ηήο ππφζεζεο, ψζηε λα 

δηαηεξείηαη αδηάπησην ην ελδηαθέξνλ. Ξέξαλ απηνχ, αθήλεη 

αξθεηή ειεπζεξία ζηνλ αλαγλψζηε λα δηακνξθψζεη ηελ 

ςπρνινγία ησλ πξσηαγσληζηψλ κε ηε δηθή ηνπ θαληαζία θαη έηζη 

λα ζπκκεηέρεη αθφκα πεξηζζφηεξν. 
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Γέζπνηλα Εαπνπλίδνπ 
Ζ αζιήηξηα ηνπ βάδελ κε πνιιέο δηαθξίζεηο 

 

 Ζ αζιήηξηα ηνπ βάδελ Γέζπνηλα Εαπνπλίδνπ γελλήζεθε ην 
1985. Κεγάισζε ζηελ Αξηδαία θαη θνίηεζε ζην ηκήκα Αζιεηηθήο 

Γηεπθφιπλζεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Αξηδαίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

Δληαίν Ιχθεην ηεο ίδηαο πφιεο, απφ ην νπνίν απνθνίηεζε ην 2003.   
Απφ ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ, γξάθηεθε ζην Φ.Α. Αξηδαίαο, φπνπ 

άξρηζε λα πξνπνλείηαη ζπζηεκαηηθά, αξρηθά θαη γηα κηθξφ 
δηάζηεκα ζε αγψληζκα δξφκνπ θαη θαηφπηλ απνθιεηζηηθά ζην 

βάδελ. 

 Δπί έμε ρξφληα είρε απνθιεηζηηθή πξνπνλήηξηα ηελ θ. Άλλα 

Ενπκή θαη ζην δηάζηεκα απηφ ζπκκεηείρε ζε φια ηα Ξαλειιήληα 
Αζιήκαηα, θαηαθηψληαο ηηο απφ 3ε έσο 1ε ζέζεηο.   Πην ηέινο ηεο 

εμαεηίαο (2003), εηζάγεηαη ζηελ Α.Π.Ν.Δ. (Αζήλα), φπνπ 
παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηεο ζπλέρηζε ηηο πξνπνλήζεηο θαη 

ζπκκεηνρέο ζε δηάθνξνπο αγψλεο.  Κε ηνλ Νκνζπνλδηαθφ 

πξνπνλεηή ηεο θ. Λαπνιένληα Θεθαιφπνπιν έθαλε πξνεηνηκαζία 
ζηα 10.000 κέηξα βάδελ. Ππκκεηείρε ζε δηάθνξα ειιεληθά θαη 

μέλα Ξξσηαζιήκαηα, φπνπ δηαθξίζεθε ζην Ξαλειιήλην βάδελ, 
πεηπραίλνληαο ην φξην πνπ ηεο επέηξεςε ηε ζπκκεηνρή ζε 

Ξξσηάζιεκα εθηφο Διιάδαο.  Έηζη, ην 2004, πνπ ζπκκεηείρε ζε 
Αγψλεο Ξαγθνζκίνπ Θππέινπ ζηε Γεξκαλία, θαηέιαβε ηελ 5ε 

ζέζε. Ρελ ίδηα ρξνληά, ζηελ Ηηαιία, ζην Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα, 

θαηέιαβε ηε 12ε ζέζε. Ρν 2005, ζηελ θαηεγνξία λέσλ γπλαηθψλ, 
δηαθξίζεθε ζην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα κε ηελ 1ε ζέζε θαη ην 

2006, ζην ίδην, κε ηε 2ε ζέζε. Ρν 2007, ζηελ ίδηα, πάιη θαηεγνξία, 
ηελ 1ε ζέζε ζην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα, ηελ 3ε  ζην βαιθαληθφ 

θαη ηελ 5ε ζην επξσπατθφ. 

 Ρν 2008, ζε δηεζλέο κίηηλθ, ζηελ Αγγιία, θαηέθηεζε ηε 2ε ζέζε, 

πνπ ηεο έδσζε ηελ πξφθξηζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο 
Νιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Ξεθίλνπ. Δθεί θαηέιαβε ηελ 41ε ζέζε.  

Κέρξη ην 2011 απείρε αγσληζηηθά θαη, φηαλ επαλήιζε, επηβεβαίσζε 
ην νιπκπηαθφ φξην ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηνξγαλψζεηο, 

εμαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο Ν.Α. ηνπ Ινλδίλνπ. Δθεί 
βγήθε 44ε . 

 

 



15 

 
Ζ Γέζπνηλα Εαπνπλίδνπ ζηα ελδηάκεζα ρξνληθά δηα-

ζηήκαηα είρε θαη άιιεο ζεκαληηθέο επηδφζεηο . Κειινληηθά πξφθεη-

ηαη λα ζπκκεηάζρεη κε ηα ρξψκαηα ηνπ Α.Ν. Ξεχθεο (Αζήλα), ζην 

ίδην αγψληζκα ζην Δπξσπατθφ Θχπειιν, ζηελ Ξαλεπηζηεκηάδα θαη 

ζην Ξαγθφζκην Ξξσηάζιεκα. Γηα ηηο ζπκκεηνρέο απηέο ππάγεηαη 

ζε πξνπνλεηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη, ήδε, νξγαλσζεί.   

Κπξάβν θαη επραξηζηίεο ζηε Γέζπνηλα πνπ κε πνιιέο θαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ, αμηφινγεο  δηαθξίζεηο, ηίκεζε θαη έθαλε γλσζηφ 

ην γελέζιηφ ηεο ηφπν θαη ηίκεζε, επίζεο, ηε ρψξα καο παγθφζκηα. 

Δίκαζηε ππεξήθαλνη γη’ απηήλ. Ρεο επρφκαζηε, αθφκα 

πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο.   
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Αλ έρεηε δηαβαζκέλα βηβιία, πεξηνδηθά 
πνιηηηζηηθνύ ή παξόκνηνπ 

πεξηερνκέλνπ, παηρλίδηα, C.D., 
D.V.D.θαη ζέιεηε λα ηα 

«μεθνξησζείηε» κελ ηα πεηάηε, 

Χ Α Ρ Η  Σ Δ  Σ Α 

Σόπνη ζπγθέληξσζήο ηνπο ηα 
βηβιηνπσιεία: 

«Βηβιηνρώξα», Δηξήλεο Ρσκαλίδνπ, 

Χξπζνζηόκνπ κύξλεο 5,  

ηει. 2384022540 

Θαδεκιηάδε Παξζέλε, 

Χξπζνζηόκνπ κύξλεο 4, ηει. 
2384024850 

«ΠΔΡΗΓΡΑΚΚΑ»,  

Διεπζεξίαο Θαινγηάλλε 

Γεκνθξαηίαο 12 

ηει: 2384022970 

«πκβνιή», Κάγδαο Γεσξγίνπ-
Πξνθνπίδνπ, 

Πιαη. Αγγ. Γάηζνπ, ηει 2384028120. 

’ όιεο ηηο παξαπάλσ δηεπζύλζεηο 

ν Σαρπδξνκηθόο Θώδηθαο είλαη: 

584 00  ΑΡΗΓΑΗΑ 
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ην ηέινο ηνπ 2013 ζα γίλεη παδάξη, 
όπνπ ζα πνπιεζνύλ, όζα πξόθεηηαη 

λα ζπγθεληξσζνύλ. 

 

Σα ρξήκαηα πνπ ζα 
ζπγθεληξσζνύλ ζα 
δηαηεζνύλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ αηόκσλ κε 
αλαπεξία δειαδή ζην 

ζύιινγν «Ζ Γεκηνπξγία», 
ζην Θ.Γ.Απ.Α. κε Αλαπεξία 
«Ζιηαρηίδα» θαη ζην Δηδηθό 

ρνιείν Αξηδαίαο. 
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Αηζρύινπ «Πέξζαη» 
 

 Απνηειείηαη απφ 1076 ζηίρνπο θαη δηδάρηεθε ην 472 π.Σ., ηε ρξνληά πνπ 

έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Γηφλπζνπ. Άξρνληαο ήηαλ ν Κέλνλαο 

θαη ν πνηεηήο πήξε ην πξψην βξαβείν. 

 Ζ ηξαγσδία απηή είλαη ην κεζαίν δξάκα ηεο ηξηινγίαο «Φηλεχο», 

«Ξέξζαη» θαη «Γιαχθνο Ξνηληεχο» κε ην ζαηπξηθφ δξάκα «Ξξνκεζεχο 

Ξπξθαεχο». 

 Ζ ηξαγσδία «Ξέξζαη» δηδάρηεθε αξγφηεξα ζην ζέαηξν ησλ Παξα-

θνπζψλ. Δίλαη ην κνλαδηθφ ηζηνξηθφ δξάκα πνπ ζψζεθε κέρξη ζήκεξα. 

 Ν Αηζρχινο πήξε ην ζέκα ηνπ απφ ηε λαπκαρία ηεο Παιακίλαο πνπ έγηλε 

ην 479 π.Σ., ζηελ νπνία κεηείρε θαη ν ίδηνο. 

 Ζ ζθελή παξνπζηάδεη ηα Πνχζα, πξσηεχνπζα ηνπ πεξζηθνχ θξάηνπο, 

φπνπ θζάλεη ληθεκέλνο ν Μέξμεο. Ν πνηεηήο πνιχ πεηπρεκέλα επέιεμε 

ηνλ ηφπν απηφ γηα ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο θαη φρη ηε Παιακίλα, γηαηί ε 

λαπκαρία ήηαλ πξφζθαηε θαη πνιινί απφ ηνπο ζεαηέο είραλ ζπκκεηάζρεη 

ζ’ απηήλ. 

 Ζ ππφζεζε ηεο ηξαγσδίαο απνδίδεηαη κε δηεγήζεηο απφ ζηφκαηα 

Ξεξζψλ πνπ αθεγνχληαη ηα γεγνλφηα κε επηθέο πεξηγξαθέο, 

πξνθαιψληαο κεγάιε ηξαγηθή ζπγθίλεζε. Ρα θαηνξζψκαηα ησλ Διιήλσλ 

αλαθέξνληαη αλψλπκα, δίλνληαο πνηεηηθή σξηκφηεηα ζηελ ηξαγσδία, 

εμπκλείηαη ε γελλαηφηεηα θαη ε αλδξεία ηνπο, ρσξίο λα θεληξίδεηαη ε 

θηινδνμία ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ κεγάινπ θαηνξζψκαηνο.  

Ζ ππόζεζε 

 Δκθαλίδεηαη ν ρνξφο πνπ απνηειείηαη απν γέξνληεο Ξέξζεο. Απηνί είλαη 

νη ζπνπδαηφηεξνη πνιίηεο ηνπ πεξζηθνχ θξάηνπο. Π’ απηνχο ν βαζηιηάο 

Μέξμεο, αλαρσξψληαο γηα ηελ εθζηξαηεία ζηελ Διιάδα, είρε αλαζέζεη ηελ 

άζθεζε ηεο εμνπζίαο γηα φζν ζ’ απνπζίαδε. 

 Αξρηθά, κέζσ ηνπ θνξπθαίνπ ηνπ ρνξνχ, εθθξάδνληαη ε αγσλία θαη ν 

θφβνο πνπ δηαθαηέρεηαη, εμαηηίαο ηεο εθζηξαηείαο, ζηελ νπνία έιαβε κέ-

ξνο νιφθιεξε ε ζηξαηησηηθή δχλακε ηεο Ξεξζίαο. Θαηφπηλ απαξηζκεί θαη 

νλνκάδεη ηηο θπιέο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε πεξζηθή ζηξαηηά θαη ηνπο 

αξρεγνχο ηεο, αλαθέξνληαο ηηο πνιεκηθέο αξεηέο ηνπ  θαζέλα.  Δθθξάδεη  

 

 

 



19 

 
ηελ αθιφλεηε πίζηε θαη εκπηζηνζχλε ηνπ γηα φηη νη πεξζηθέο δπλάκεηο 

είλαη αθαηακάρεηεο, παξάιιεια φκσο, θαη ηελ ππνςία θαη πνπ πξνθαιεί 

ηελ αγσλία ηνπ, κήπσο θάπνηα ζετθή απάηε παξέζπξε ηνλ Μέξμε ζε 

ελδερφκελε ζπκθνξά. Θαη απηφ γηαηί, ελψ ζε πξνεγνχκελεο εθζηξαηείεο 

νη κάρεο δίλνληαλ ζηελ μεξά, γηα ηελ ησξηλή εθζηξαηεία θαηαζθεχαζε 

ζηφιν πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη λαπκαρία. Ρέινο ν θνξπθαίνο 

θαηαηνπίδεη ηνπο ζεαηέο φηη πξνηίζεηαη λα ζπζθεθζεί γηα ηελ ηχρε ηνπ 

Μέξμε. 

 Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Άηνζζα, κεηέξα ηνπ Μέξμε θαη κπξνζηά 

ηεο ππνθιίλεηαη ν ρνξφο θαη ηελ πξνζθσλεί. Απηή κεγαιψλεη ηελ αγσλία 

ηνπ ρνξνχ, θαζψο είλαη αλήζπρε, αλαθνηλψλεη, κάιηζηα ζ’ απηφλ φηη είδε 

ζην φλεηξφ ηεο δπν πνιχ φκνξθεο γπλαίθεο. Ζ κηα ήηαλ ληπκέλε κε 

πεξζηθή ελδπκαζία θαη ε άιιε κε δσξηθή, εθείλε δειαδή, πνπ ζπλήζηδαλ 

λα θνξνχλ νη Διιελίδεο εθείλε ηελ επνρή. Νη  γπλαίθεο απηέο ήηαλ 

αδεξθέο. Ζ κία θαηνηθνχζε ζηε Διιάδα θαη ε άιιε ζηε ρψξα ησλ 

βαξβάξσλ. Άξρηζαλ λα καιψλνπλ έληνλα κεηαμχ ηνπο. Ν Μέξμεο πνπ 

έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ, αθνχ ηηο εξέκεζε, ηηο έδεςε ζην άξκα ηνπ. Ζ 

κηα απ’ απηέο ήηαλ ππάθνπε θαη δεχηεθε πξφζπκα. Ζ άιιε ήηαλ αηίζαζε. 

Έθνςε ην  ραιηλάξη θαη, ζέξλνληαο ην άξκα, έθνςε ην δπγφ θαη ν Μέξμεο 

γθξεκίζηεθε. Ν Γαξείνο πνπ ζηεθφηαλ δίπια έζρηδε ηα ξνχρα ηνπ απφ 

απφγλσζε. 

 Ππλερίδνληαο ε Άηνζζα ιέεη φηη ηαξαγκέλε απφ ην φλεηξν ην πξσί, 

θαηέβεθε ζην βσκφ ηνπ Απφιισλα γηα λα θάλεη ζπζία. Δθεί, φκσο, είδε 

έλα γεξάθη λα θπλεγάεη έλαλ αεηφ, πνπ φξκεζε θαη ηνπ θαηαζπάξαμε κε 

ηα λχρηα ηνπ ην θεθάιη, ν νπνίνο θνβηζκέλνο δελ κπφξεζε λ’ ακπλζεί. 

 Ν ρνξφο ζπκβνπιεχεη ηε κεηέξα ηνπ βαζηιηά λα πξνζεπρεζεί ζηνπο 

ζενχο θαη κεηά λα θάλεη ζπνλδή ζηνλ ηάθν ηνπ Γαξείνπ, Απηή δειψλεη 

φηη κε πξνζπκία ζα ηα θάλεη θαη δεηά πιεξνθνξίεο απφ ηελ Αζήλα. 

Απαληψληαο νη γέξνληεο ηνπ ρνξνχ, ηελ πιεξνθνξνχλ φηη νη Αζελαίνη 

είλαη γελλαίνη πνιεκηζηέο θαη δελ αλέρνληαη ζθιαβηά. Δλψ, ε Άηνζζα 

εθθξάδεη αλεζπρία, θαηαθζάλεη αγγειηαθφξνο, ζηαικέλνο απφ ηνλ Μέξμε, 

πνπ θέξλεη ηε θνβεξή είδεζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ Ξεξζψλ ζηε 

Παιακίλα. Πηελ πεξηγξαθή ηνπ απαληά ν ρνξφο κε ζξελνινγήκαηα, ελψ ε 

Άηνζζα πνπ έραζε ηε ιαιηά ηεο απφ ηαξαρή θαη ζπγθίλεζε, θαζψο ηνπο 

αθνχεη, ξσηά αλήζπρε γηα ηε ηχρε ηνπ γηνχ ηεο. Ν αγγειηαθφξνο ηελ  
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θαζεζπράδεη, ιέγνληαο φηη ν Μέξμεο δεη. Πηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη κε 

εηθφλεο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηφινπ ζηε Παιακίλα θαη ην ζάλαην  

ζπνπδαίσλ αλδξψλ ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ ζην λεζί Τπηάιιεηα, ηελ 

ληξνπηαζκέλε θπγή ησλ δηαζσζέλησλ πεξζηθψλ πινίσλ θαη ηελ ειιηπή 

απνρψξεζε ηνπ ζηξαηνχ κε επηθεθαιήο ηνλ Μέξμε θαθνπνηεκέλν απφ ηηο 

θαθνπρίεο θαη ζενκελίεο, ψζηε ιίγα ιείςαλα ηεο ππφινηπεο ζηξαηηάο 

γχξηζαλ ζηελ Ξεξζία. Ζ Άηνζζα θεχγεη πεξίιππε γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηελ ππφζρεζε ηεο, δειαδή λα πξνζεπρεζεί ζηνπο ζενχο θαη λα θάλεη 

ζπνλδέο. Εεηά, κάιηζηα, απφ ηνλ ρνξφ, αλ επηζηξέςεη ν Μέξμεο, λα ηνλ 

παξεγνξήζεη.     

 Ν ρνξφο ςάιιεη ζξελνινγψληαο ηε κεγάιε ζπκθνξά ζηελ νπνία ν 

Μέξμεο νδήγεζε ηνλ πεξζηθφ ζηξαηφ θαη εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ, 

κήπσο ηα αζηαηηθά έζλε μεζεθσζνχλ ελαληίνλ ηνπ πεξζηθνχ δπγνχ. 

 Ζ Άηνζζα επηζηξέθεη απφ ηα αλάθηνξα κε ηαπεηλή ελδπκαζία, έρνληαο 

ηα απαξαίηεηα γηα ηηο ζπνλδέο θαη ζπλνδεπφκελε απφ κεξηθέο ππεξέηξηεο, 

ιέεη ζην ρνξφ λ’ απαγγείιεη χκλνπο θαη επρέο γηα ηηο ζπζίεο πξνο ηνπο 

ζενχο θαη λα επηθαιεζηεί ηελ εκθάληζε ηνπ λεθξνχ Γαξείνπ. Κεηά ηελ 

απνρψξεζή ηεο γηα ηνλ ηάθν, ν ρνξφο αξρίδεη ηηο επηθιήζεηο πξνο ηνπο 

ππνρζφληνπο ζενχο λα επηηξέςνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ζθηάο ηνπ λεθξνχ 

Γαξείνπ θαη απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ ίδην ην λεθξφ, ηνλ θαιεί λα 

εκθαληζηεί. 

 Όια απηά εηζαθνχνληαη θαη εκθαλίδεηαη ε ζθηά ηνπ Γαξείνπ. Απηφο 

ξσηά ην ρνξφ γηα πνηα ζπκθνξά έπεζε ζηε ρψξα. Ν ρνξφο έθπιεθηνο θαη 

ζεβφκελνο ηνλ παιηφ άξρνληα, απνθεχγεη απαληήζεηο θαη ν Γαξείνο ηψξα 

απεπζχλεηαη ζηε ζχδπγν ηνπ, δεηψληαο πιεξνθνξίεο απ’ απηήλ. Θαζψο 

καζαίλεη απφ ηελ Άηνζζα ηε κεγάιε θαηαζηξνθή, ιέεη, φηη απφ παιηφ 

ρξεζκφ γλψξηδε ηελ απεηιή ηεο ζπκθνξάο απηήο ηνπ πεξζηθνχ θξάηνπο. 

Αλ θαη πεξίκελε ηελ επαιήζεπζε ηνπ ρξεζκνχ, ν γηνο ηνπ κ’ απηήλ ηελ 

άθξνλα εθζηξαηεία θαη ηελ αιαδνλεία ηνπ, επηηάρπλε ην ρξφλν 

επαιήζεπζεο θαη ε θαηαζηξνθή πνπ πξνθάιεζε είλαη κεγαιχηεξε αθφκα, 

απ’ φιεο ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζαλ ζην παξειζφλ νη 

πξνεγνχκελνη άξρνληεο. Φνβάηαη αθφκε, κήπσο ηνλ πινχην πνπ 

ζπγθέληξσζε ν ίδηνο ηνλ αξπάμνπλ νη άιινη θαη ζπκβνπιεχεη λα κελ 

επηρεηξεζεί μαλά εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. 
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 Κεηά απ’ απηά ηα ιφγηα ε ζθηά θεχγεη. Ζ Άηνζζα κπαίλεη ζηα αλάθηνξα 

γηα λα εηνηκάζεη ζηνιή γηα ηνλ αλακελφκελν Μέξμε, ζχκθσλα κε εληνιή 

πνπ έδσζε ε ζθηά ηνπ Γαξείνπ. Ν ρνξφο ςάιιεη, εμπκλψληαο ηηο  

βαζηιηθέο αξεηέο ηνπ Γαξείνπ θαη ηε ιακπξή πεξίνδν ηεο ζπλεηήο ηνπ 

δηαθπβέξλεζεο.  

 Δπηζηξέθεη ληξνπηαζκέλνο θαη ληπκέλνο κε θνπξειηαζκέλα ξνχρα ν 

Μέξμεο. Θξελεί ηελ ήηηα ηνπ θαη ν ρνξφο ηνλ θαηαθξίλεη γηα ηελ 

θαηαξξάθσζε ηεο πεξζηθήο ηηκήο. Αθνινπζνχλ νη ζξήλνη ηνπ ρνξνχ θαη 

ηνπ Μέξμε γηα ηε κεγάιε ζπκθνξά πνπ έπιεμε ηε ρψξα. Πε εξψηεζε ηνπ 

ρνξνχ πξνο  ην Μέξμε γηα ηα νλφκαηα νλνκαζηψλ ζηξαηεγψλ ηεο 

ζπλνδείαο ηνπ, ηνπ απαληά φηη ν ζάλαηνο εξήκσζε ηε ζπλνδεία ηνπ. 

 Ρέινο θνξπθψλεηαη ν ζξήλνο ηνπ Μέξμε θαη ηνπ ρνξνχ, ν νπνίνο 

ζπλνδεχεη ην βαζηιηά ζηα αλάθηνξα. 

 

Ζ αμία ηεο ηξαγσδίαο 

 

 Ρελ ηδέα γηα ηε ζπγγξαθή ησλ «Ξεξζψλ» πήξε ν πνηεηήο απφ ηε λίθε 

ησλ Διιήλσλ ζηε λαπκαρία ηεο Παιακίλαο. Ρελ ηδέα απηή χκλεζε 

ζαπκάζηα κε φιε ηελ επηθή δηήγεζε ηνπ αγγειηαθφξνπ ζρεηηθά κε ηε 

ζχγθξνπζε ησλ δχν ζηφισλ πνπ, φληαο κε Έιιελαο, νκνινγεί ηελ απηφ-

ζπζία, ηε θηινπαηξία, ηελ αγάπε πξνο ηα πάηξηα εδάθε θαη ην 

ζξεζθεπηηθφ ζεβαζκφ ησλ Διιήλσλ. 

 Γηα λα ηνλίζεη πεξηζζφηεξν ην γφεηξν ηεο λίθεο απηήο, ηελ παξνπζηάδεη 
έηζη ψζηε λα ζπγθινλίδεη αθφκα θαη ηνλ θφζκν ηνπ Άδε, πνπ ηαξάδεη ηε 
γαιήλε θαη εζπρία ησλ λεθξψλ. Έηζη ν Γαξείνο εγθαηαιείπεη ην κλήκα 
ηνπ, βγαίλεη ζηνλ επάλσ θφζκν αλήζπρνο γη’ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε 
ρψξα ηνπ. Ξην ππέξνρνο χκλνο πξνο ηελ ειιεληθή θηινπαηξία θαη αξεηή 
ζε γξάθηεθε πνηέ απφ θαλέλα ινγνηέρλε κέρξη ζήκεξα θαη νη 
<<Ξέξζαη>> παξακέλνπλ σο ε πξψηε αθήγεζε κεγάιεο ηζηνξίαο απφ 
κεγάιν πνηεηή θαη γη’ απηφ ν Αηζρχινο δελ είλαη παξά ν κεγαιχηεξνο 
θήξπθαο ηεο ειεπζεξίαο πνπ είλαη αληηκέησπε κε ην δεζπνηηζκφ θαη είλαη 
πκλεηήο ηεο θηινπαηξίαο ζε αληίζεζε κε ηε δνπιεία. 
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Γξάθεη ε Αξηάδλε  

Ζ Γπηηθή Κνπζηθή 
 

1) Γπηηθή κνπζηθή νλνκάδεηαη ε κνπζηθή πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ 
Δπξψπε απφ ηελ επνρή ηνπ Κεζαίσλα κέρξη ζήκεξα. 

 

Ο Κεζαίσλαο (6νο – 13νο  αηώλαο)  
 

2) Πηελ αξρή ηεο επνρήο ηνπ Κεζαίσλα ην θνηλσληθφ ζχζηεκα 
πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ ν θενπδαξρηζκφο (ηηκαξησηηζκφο). Ζ γε 
θαηαλέκνληαλ ζε ηηκάξηα (θένπδα), ηα νπνία ήηαλ κεγάιεο εδαθηθέο 
εθηάζεηο πνπ παξαρσξνχζαλ νη εγεκφλεο ζε δηάθνξνπο αμησκαηνχρνπο 
σο αληακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Πε ηηκάξηα (ηζηθιίθηα) είρε 
θαηαλεκεζεί ε Διιάδα επί Ρνπξθνθξαηίαο. Ρν ζχζηεκα απηφ ην 
εηζήγαγαλ ηα θαηειζφληα απφ ην Βνξξά Γεξκαληθά θχια (Ε’ αηψλαο). Νη 
θενπδάξρεο ιχλαλε θαη δέλαλε. Γελ ήηαλ κφλν αξρεγνί, αιιά ηδηνθηήηεο 
ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ιανχ ηνπο. Ρε κφλε εμνπζία πνπ παξαδέρνληαλ, 
ήηαλ ηεο Θαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Ζ Θαζνιηθή Δθθιεζία, φκσο, δελ είρε 
κφλν Θξεζθεπηηθή, πνιηηηθή θαη θνζκηθή εμνπζία, ήηαλ θαη ην θέληξν ηεο 
γλψζεο, γηαηί είρε ζηα ρέξηα ηεο θαη Δθπαίδεπζε. Ρα κνλαζηήξηα 
ρξεζίκεπαλ ζα ζρνιεία θαη ζαλ Ξαλεπηζηήκηα. Νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 
ηνπ ιανχ ήηαλ αγξάκκαηνη. Κφλν κεξηθνί θαιφγεξνη, θιεξηθνί θαη παηδηά 
ησλ επγελψλ κπνξνχζαλ λα ζπνπδάζνπλ. 

 

 Οη ιατθέο κνπζηθέο ηεο Δπξώπεο 

 Ζ Δθθιεζηαζηηθή κνπζηθή 
 

 Πηελ Δπξψπε ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Κεζαίσλα ππήξραλ απηά ηα δπν 
είδε κνπζηθήο. Νη ιατθέο κνπζηθέο πνπ παίδνληαλ ζηα παλεγχξηα θαη 
ζηνπο ρνξνχο, παξνπζίαδαλ κεγάιε πνηθηιία ζηηο κεισδίεο, ζηνπο 
ξπζκνχο θαη ηα ερνρξψκαηά ηνπο. Κεξηθέο απ’ απηέο ηηο κνπζηθέο 
θαηάγνληαλ απφ αξραηφηεξα εηδσινιαηξηθά έζηκα θαη ηειεηέο ησλ 
επξσπατθψλ ιαψλ. Ζ Δθθιεζία, βέβαηα, θαηαδίθαδε ηε κνπζηθή απηή θαη 
ην ρνξφ, θαζψο θαη ηε ρξήζε νξγάλσλ. 

   Ξάκε ηψξα ζηελ Δθθιεζηαζηηθή κνπζηθή, πνπ ήηαλ ε Θξεζθεπηηθή 
κνπζηθή. Ήηαλ γξακκέλε πάληα ζηα ιαηηληθά, πνπ ήηαλ θαη ε γιψζζα 
ησλ κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ εθείλα ηα ρξφληα. 
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Σν Γξεγνξηαλό κέινο 

 

 Νη δηάθνξνη Ξάπεο ηεο Δθθιεζίαο (θπξίσο, φκσο, ν Ξάπαο Γξεγφξηνο) 
θαζφξηζαλ ηνπο απζηεξνχο θαλφλεο πνπ αθνινπζνχζε ε Δθθιεζηαζηηθή 
κνπζηθή. Ξ.ρ. νη ξπζκνί νξηζκέλσλ ςαικψλ έπξεπε λα βαζίδνληαη ζε 
ηξηκεξέο κέηξν. Απηφ ζπκβφιηδε ηελ Αγία Ρξηάδα. Ζ Θξεζθεπηηθή κνπζηθή 
ήηαλ κνλνθσληθή. Ρα φξγαλα απαγνξεχνληαλ. 

 Ρνπο θαλφλεο απηνχο δίδαζθαλ νη θαιφγεξνη ηνπ Ράγκαηνο ησλ 
Βελεδηθηίλσλ θαη επέβιεπαλ ζηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπο. 

 Ξξέπεη λα πνχκε, φκσο, φηη κεξηθέο ρψξεο (Ηηαιία, Ηζπαλία θ.ά.), δε 
ζπκθσλνχζαλ κ’ απηφ ην είδνο ηεο κνπζηθήο, γηαηί ρξεζηκνπνηνχζαλ 
δηαθνξεηηθφ εκεξνιφγην. Ρν Γξεγνξηαλφ κέινο θαζφξηδε, πνηνη ςαικνί ζα 
ιέγνληαλ θάζε κέξα ζηε ιεηηνπξγία. Ρηο ππνρξέσλε, δειαδή, λ’ 
αθνινπζήζνπλ ην εκεξνιφγην πνπ ηεξνχζε ην Βαηηθαλφ. Νη δηαθσλίεο, 
φκσο, ήηαλ θαη πνιηηηθέο, δειαδή, ςηινακθηζβεηνχζαλ ηελ απφιπηε 
εμνπζία ηνπ Ξάπα. (Νη κεισδίεο απηέο βαζίδνληαλ ζε αξραίεο ειιεληθέο 
θιίκαθεο, ηνπο «ηξφπνπο»).  

 

Ζ γέλλεζε ηεο δπηηθήο αξκνλίαο 

 

 Δίπακε φηη ε Θξεζθεπηηθή κνπζηθή ήηαλ κνλνθσληθή ή νκνθσληθή. Νη 
θαιφγεξνη, φκσο, πξνζπάζεζαλ λα ηελ εκπινπηίζνπλ. Ξξψηε ηνπο 
πξνζπάζεηα ήηαλ λα βάινπλ ηηο θσλέο, λα ηξαγνπδήζνπλ ηελ ίδηα 

κεισδία, φρη φκσο, ηαπηφρξνλα. Μεθηλνχζε ε κεισδία απφ θάπνηεο θσλέο 
θαη κε κηθξή θαζπζηέξεζε μαλαμεθηλνχζε κε άιιεο θσλέο ε ίδηα πάληα 
κεισδία. Απηή ε κνξθή ηεο κνπζηθήο πνπ, πνιιέο θσλέο ηξαγνπδνχλ 
ηελ ίδηα κεισδία, κε κηθξή θαζπζηέξεζε ε κηα απφ ηελ άιιε, νλνκάδεηαη 
«θαλφλαο». 

 Ήηαλ κηα κνξθή πνιπθσληθήο κνπζηθήο πνπ, φκσο, απείρε πνιχ απφ 
ηελ ηειεησηηθή κνξθή θαη ηνπο θαλφλεο ηεο δπηηθήο αξκνλίαο.    Νη 
θαιφγεξνη, φκσο, δε ζηακάηεζαλ πνηέ λα πξνζπαζνχλ. Ρα επφκελα 
βήκαηά ηνπο ήηαλ λα βάινπλ δηαθνξεηηθέο κεισδίεο λα ηξαγνπδνχλ 
ηαπηφρξνλα. Όηαλ, φκσο, αθνχγνληαη πνιιέο θσλέο καδί (κεισδίεο), 
δεκηνπξγνχληαη αξκνληθέο ζρέζεηο. Ζ αξκνλία, δειαδή, βγαίλεη απφ ηηο 
ζπλερήζεηο ηεο πνιπθσλίαο. Έπξεπε, ινηπφλ, λα κπνχλε θαλφλεο, ψζηε λ’ 
αθνχγνληαη φκνξθα απηέο νη δηαθνξεηηθέο θσλέο, δηαθνξεηηθέο κεισδίεο. 
Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη θαιφγεξνη ζπλζέηεο αλέπηπμαλ 
θαλφλεο πνπ επέηξεπαλ ηηο δηαθνξεηηθέο κεισδίεο λα ζπλππάξρνπλ 
ξπζκηθά θαη αξκνληθά. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην Κεζαησληθό όξγθαλνπκ 
(ζηαζκφο ζηελ ηφηε κνπζηθή). Απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ φξγθαλνπκ δεκηνπ-
ξγήζεθαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε δπηηθή αξκνλία θαη αληίζηημε.  
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 Ρν κεζαησληθφ φξγθαλνπκ ήηαλ ην πξψην ζπληαθηηθφ θαη ε πξψηε 
γξακκαηηθή ηεο δπηηθήο κνπζηθήο. Γειαδή, απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ 
φξγθαλνπκ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη θαλφλεο ηεο 
αξκνλίαο θαη ηεο αληίζηημεο, πνπ αξγφηεξα επηθξάηεζαλ ζηελ επξσπατθή 
κνπζηθή. Απηφ γηα λα ζπκβεί, ρξεηάζηεθαλ πνιινί αηψλεο. Ξεξίπνπ ην 
1600, ε δπηηθή αξκνλία απέθηεζε ηε κνξθή πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα, 17νο 
αηψλαο, δειαδή. 

 

Ζ γέλλεζε ηεο δπηηθήο ζεκεηνγξαθίαο. 
 

 Απφ ην 12ν αηψλα νη θαιφγεξνη ζπλζέηεο πξνζπαζνχζαλ λα βξνχλε 
ηξφπνπο, ψζηε λα θαηαγξάθνπλ ηελ Δθθιεζηαζηηθή κνπζηθή. Θάηη 

θαηάθεξαλ. Ρα ζπζηήκαηα, φκσο, απηά ήηαλ αηειή. Απφ ηελ Αλαγέλλεζε 
θαη κεηά, ε κνπζηθή άξρηζε λα γίλεηαη πνιχπινθε θαη ε ζεκεηνγξαθία ηεο 
άξρηζε λα βειηηψλεηαη. 

  Όπσο μαλαείπακε ρξεηάζηεθαλ πνιινί αηψλεο γηα λ’ απνθηήζεη ε δπηηθή 
αξκνλία ηε κνξθή πνπ μέξνπκε ζήκεξα. Ξξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε 
δπηηθή ζεκεηνγξαθία επηηάρπλε πνιχ ηελ εμέιημε ηεο έληερλεο δπηηθήο 
κνπζηθήο. Θάζε θαηλνχξγηα γλψζε κπνξνχζε λα θαηαγξαθεί, δειαδή λ’ 
απνζεθεπζεί. 

 Δδψ λα θάλνπκε κηα παξέλζεζε: Ν φξνο «έληερλε κνπζηθή» δε 
ζεκαίλεη, ληε θαη θαιά, θαιχηεξε κνπζηθή. Γειαδή, νη παξαδνζηαθέο 
κνπζηθέο, πνπ δε βαζίδνληαη ζηε γξαθή, δελ είλαη, νχηε πην άηερλεο, νχηε 
ρεηξφηεξεο. 

 Ρα ηξαγνχδηα πνπ δεκηνχξγεζαλ δηάθνξνη ιανί, αιιά θαη λεφηεξεο 
κνξθέο, φπσο π.ρ. ε «ηδαδ», βαζίζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο πνπ 
δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ εθθξαζηηθφηεηα, ηνλ απηνζρεδηαζκφ, 
αθφκε θαη ζηε ηδηαηηεξφηεηα κηαο αλζξψπηλεο θσλήο. Ξ.ρ. νη ιατθνί 
κνπζηθνί θαη νη ηξαγνπδηζηέο ηεο «ηδαδ», δε ρξεηάδνληαη, θαλ, κνπζηθή 
ζεκεηνγξαθία. Νη ηερληθέο απηέο είλαη ην ίδην ζαπκάζηεο κε ηηο ηερληθέο 
ηεο έληερλεο κνπζηθήο.  

 Ρέινο λα πνχκε φηη πνιινί εθπαηδεπκέλνη κνπζηθνί ηεο έληερλεο 
κνπζηθήο, δελ κπνξνχλ λα ζπλαγσληζηνχλ ζ’ εθθξαζηηθφηεηα θη 
επξεκαηηθφηεηα ηνπο ιατθνχο κνπζηθνχο ή ηνπο κνπζηθνχο ηεο «ηδαδ». 
Θιείλνπκε ηελ παξέλζεζε πεξί έληερλεο κνπζηθήο. Κηινχζακε γηα ηε 

γέλλεζε ηεο δπηηθήο ζεκεηνγξαθίαο, πνπ μεθίλεζε απ’ ηνπο θαιφγεξνπο, 
ην 12ν αηψλα. 

 

                        (ζπλερίδεηαη)  

 

 

 



25 

 
Κπάκπεο Φνξησηήξαο 

Δληόο θη εθηόο ζθελήο ηνπ Θξαηηθνύ Θεάηξνπ 
Βνξείνπ Διιάδνο 
 

   Ρν 1961, ζπνπδαζηήο ηεο Πρνιήο Κνλσδίαο ηνπ Θξαηηθνχ Υδείνπ 
θαη ζπλάκα θνηηεηήο ηνπ Νηθνλνκηθνχ Ρκήκαηνο ηνπ Α.Ξ.Θ., δε ζπκάκαη 
πνηνο, κνπ είπε φηη ην Θ.Θ.Β.Δ. δεηνχζε λα επαλδξψζεη ην Σνξφ ηνπ 
Αξραίνπ δξάκαηνο, γηα ηε «Πίβπιια» ηνπ Άγγεινπ Πηθειηαλνχ. Φσλή είρα, 
πνδάξηα είρα, πξνζιήθζεθα. 

   Γελ είρα θαληαζηεί φηη, εληέιεη, ζα έκελα ζην Θ.Θ.Β.Δ. γηα πάλσ 
απφ είθνζη ρξφληα θαη, κειινληηθά, ην ζέαηξν ζ’ απνηεινχζε ηελ θχξηα 
αζρνιία κνπ. 

   Πην Θ.Θ.Β.Δ., φια απηά ηα ρξφληα, πέξαζα απ’ φιεο ηηο, αο πνχκε, 
θαιιηηερληθέο βαζκίδεο, εθηφο ηελ ηνπ ζπγγξαθέα. Γηεηέιεζα, δειαδή, 
θηγθπξάλ (θνκπάξζνο), ρνξσδφο, θνξπθαίνο ηνπ Σνξνχ, ηξαγνπδηζηήο, 
εζνπνηφο, κνπζηθφο επηκειεηήο, βνεζφο ζθελνζέηε, κεηαθξαζηήο θαη 
ζθελνζέηεο. 

   Όηαλ πξσηνκπήθα ζην Θ.Θ.Β.Δ., ν Πηέθαλνο, ν Βαζηιεηάδεο, απηφο 
ν ζπνπδαίνο κνπζηθφο, δάζθαινο θαη άλζξσπνο, ε Ληφξα Ρζάηζνπ-
Ππκεσλίδνπ, ζεκαληηθή ρνξεχηξηα θαη ρνξνγξάθνο θαη ν επηθεθαιήο ηνπ 
ζεάηξνπ Πσθξάηεο Θαξαληηλφο, ηδξχνπλ ην Ππνπδαζηήξην Σνξνχ Αξραίνπ 
δξάκαηνο ηνπ Θ.Θ.Β.Δ., φπνπ ζε αίζνπζεο ηνπ θνπαγηέ ηνπ Θεάηξνπ ηεο 

Δηαηξίαο Καθεδνληθψλ Ππνπδψλ, θαζψο θαη ζηε ζθελή ηνπ, δηδάζθνληαη 
ζηα κέιε ηνπ απφ ηνπο παξαπάλσ, κνπζηθή, ρνξφο θαη νξζνθσλία. 
πνθξηηηθή θαη απαγγειία καο έθαλαλ νη ηφηε πξσηαγσληζηέο ηνπ 
ζεάηξνπ, Αιέθνο Ξέηζνο θαη Αλδξέαο Φηιηππίδεο. 

   Πηνπο παξαπάλσ δαζθάινπο πνπ αλαθέξζεθαλ, νθεηιφηαλ ην φηη 
νη ρνξνί πνπ ζπκκεηείραλ ηφηε ζηα Αξραία δξάκαηα ή ζηηο Θσκσδίεο πνπ 
αλέβαδε ην Θ.Θ.Β.Δ., θπξηνιεθηηθά πεηνχζαλ. 

   Ακέηξεηεο ψξεο καζαίλακε κνπζηθή, ρνξφ, απαγγειία, ππνθξηηηθή, 
θαη νη ζπνπδαζηέο ήκαζηαλ επηιεγκέλνη κε θξηηήξηα ηε ζσζηή θσλή, ηελ 
θαιή θίλεζε θαη ηε ζρεηηθά νξζή έθθξαζε ηνπ ιφγνπ. Δγψ, παξάιιεια, 
πήγαηλα θαη ζην Θ.Υ.Θ., φπνπ ζπνχδαδα κνλσδία θαη κεινδξακαηηθή, θαη 
ζην Ξαλεπηζηήκην. 

   Ρν πην σξαίν απ’ φια ήηαλ, φηαλ καο έπαηξλαλ θάπνηνη           
ζθελνζέηεο ζαλ θνκπάξζνπο θαη βγάδακε έλα θαιφ ραξηδηιίθη πνπ, 
αξγφηεξα έγηλε κηζζφο κε έλζεκα. 
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 Πηε ζπλέρεηα, ζπκκεηείρα ζε παξαζηάζεηο ρεηκψλα-θαινθαίξη θαη ην 
θαιχηεξφ κνπ ήηαλ, φηαλ ηξαγνπδνχζα, είηε ζφιν ή έθαλα ηε θσλή, γηα 
ινγαξηαζκφ θάιηζσλ εζνπνηψλ, φπσο ηνπ ζπνπδαίνπ Γηψξγνπ Βιαρφ-
πνπινπ θαη ηνπ ηφηε (θαη λπλ) δελ πξεκηέ, Αληψλε Θενδσξαθφπνπινπ. 

 Απφ ηα Ππνπδαζηήξηα ηνπ ρνξνχ πέξαζαλ γχξν ζηνπο ζαξάληα κε 
πελήληα ζπνπδαζηέο, απφ ηνπο νπνίνπο ιίγνη ζπλέρηζαλ λ’ αζρνινχληαη 
κε ην ζέαηξν, φπσο ν Γ. Θνηαλίδεο θαη ν καθαξίηεο Γεκ. Θακπεξίδεο. 

 Πηα θείκελα πνπ ν εθδφηεο ηνπ «Ιπρλαξηνχ» κνπ δήηεζε λα γξάςσ, ζα 
πξνζπαζήζσ λα ζαο δηεγεζψ θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα πνπ έδεζα ζηελ 
εηθνζαεηή ζεηεία κνπ ζην Θ.Θ.Β.Δ., εληφο θη εθηφο ζθελήο. Ό,ηη ζπκάκαη 
πνπ, γηα λα ην ζπκάκαη, κ’ έρεη ζεκαδέςεη θαη, πηζηεχσ, έρεη θάπνην 
ελδηαθέξνλ. Ρα πεξηζηαηηθά θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ έδεζα ζην Θ.Θ.Β.Δ. 
θαζφξηζαλ θαη ηελ πνξεία κνπ, ηηο πξνηηκήζεηο κνπ, ην γνχζην κνπ θαη 
ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηά κνπ. Ξαξ’  ὀηη είκαη θαηαζιηπηηθφο, έρσ ηελ 
εληχπσζε φηη είκαη επραξηζηεκέλνο κε ηνλ εαπηφ κνπ. 

 Απηφ πνπ, ηειηθά, θαηέιεμα λα είκαη ζαλ άλζξσπνο, ην νθείισ ζηνπο 
ζεκαληηθνχο δαζθάινπο κνπ, θαιιηηέρλεο θαη κε απφ κελ ηελ Διιάδα, ην 
ζθελνζέηε Θσζηή Κηραειίδε, πνπ ήκνπλ βνεζφο ηνπ ζε αξθεηά έξγα, ην 
Κίλσα Βνισλάθε, ην Κάλν Σαηδεδάθε, ην Γηάλλε Κάληαθα, ην Πηέθαλν 
Βαζηιεηάδε, ηνλ Θπξηαδή Σαξαηζάξε, ηε Φαλή Ατδαιή ηνλ Ράζν Ξαπά, 
ηνλ Αξηζηφβνπιν Κάλεζε θ.ά απφ δε ηνπο εθηφο Διιάδαο, ηνλ Αιεμάληεξ 
Οάηηζεθ, ηελ Θνζηάληζα Βάηζθνβα, ηνλ Ξανχλσθ, ηνλ Γθηνπδέιεθ, ην 
Πηξαηίεθ θ.ά. ζηε ζεηεία κνπ ζην ςαιηήξη ηνπ εμαίξεηνπ ηεξνςάιηε 
Σαξίιανπ Ραιηαδψξνπ θαη ζην Θ.Θ.Β.Δ., φπνπ πέ-ξαζα ηα θαιχηεξά κνπ 
ρξφληα. 

 Ρα γεγνλφηα πνπ ζα ζαο εμηζηνξήζσ, άιια επράξηζηα, άιια, φρη θαη 
ηφζν. Ζ απφζηαζε ηνπ ρξφλνπ ηα θάλεη εμσπξαγκαηηθά, αιιά δελ είλαη. 
Δθηφο ηνπ φηη δε ζπκάκαη αθξηβψο ηηο εκεξνκελίεο θαη ε νμπκέλε, 
νκνινγψ, θαληαζία κνπ, κπνξεί λα η’ αλαθαιεί, θάπσο, ζα κέζα απφ 
παξακνξθσηηθφ θαζξέπηε, είλαη αιεζηλά θαη αθξηβή. Ό,ηη γξάςσ, έγηλε, 
ππήξμε. 

                        

                             (Ππλερίδεηαη) 
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Ζ Κφλα Ιίδα, γλσζηή θαη σο Ρδηνθφληα, κέινο ηεο νηθνγελείαο Γθεξαληίλη, 
ήηαλ κηα κεζναζηή λνηθνθπξά, 3ε ζχδπγνο ηνπ εχπνξνπ εκπφξνπ 
Φξαληδέζθν ληει Ρδηνθφλην. Θαη νη δπν θαηάγνληαλ απφ ηελ Ρνζθάλε. Ζ 
Κφλα Ιίδα παληξεχηεθε ζηα 16 ηεο θαη έθαλε 3 παηδηά. Πηνλ πίλαθα είλαη 
έγθπνο ζην δεχηεξν παηδί ηεο,  

ηνλ Αληξέα θαη είλαη ειηθίαο κεηαμχ 26 θαη 30 εηψλ. Ξξνεγνπκέλσο είρε 

ράζεη κηα θφξε. 

 

 

 

 

 



28 

 
Ο δσγξάθνο 

  
Ν Ιενλάξλην ληα Βίληζη γελλήζεθε ην 1452, θνληά ζην ρσξηφ 

Βίληζη ηεο Ρνζθάλεο. Ζ κεηέξα ηνπ είρε έλα ζχληνκν δεζκφ κε ηνλ 
παηέξα ηνπ Ξηέξε. Αξγφηεξα παληξεχηεθε θάπνηνλ απφ δηπιαλφ ρσξηφ, 
αιιά θξφληηδε ην Ιενλάξλην γηα ηνπιάρηζηνλ 18 κήλεο. Κεηά ηνλ 
κεγάισζε ε κεηξηά ηνπ. 

 Ν Ιενλάξλην ήηαλ, πηζαλφηαηα, ν πην ηαιαληνχρνο άλζξσπνο πνπ 
ππήξμε πνηέ. Ήηαλ θαιιηηέρλεο θαη επηζηήκνλαο κε γλψζεηο, ζρεδφλ, γηα 
φιεο ηηο επηζηήκεο ηεο επνρήο ηνπ: Κεραληθφο, εθεπξέηεο, αλαηφκνο, 
δσγξάθνο, γιχπηεο, αξρηηέθηνλαο, πνιενδφκνο, βνηαλνιφγνο, κνπζηθφο, 

πνηεηήο, θηιφζνθνο θαη ζπγγξαθέαο. Θαηαζθεχαζε, επίζεο θαη φπια, πηε-
ηηθέο κεραλέο, αιεμίπησηα, ελψ πξνζπάζεζε λα θηηάμεη θαη αεξνπιάλα! 
Ξέζαλε ζηηο 2 Καΐνπ ηνπ 1519, ζε ειηθία 67 εηψλ. 

 

Ζ πεξηπέηεηα ηνπ έξγνπ 

 
 Ζ δσγξαθηά είλαη δηαζηάζεσλ 0,53Σ0,77κ., δνπιεκέλε πάλσ ζε μχιν 
ιεχθαο. Ρέηνην μχιν ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλήζσο νη δσγξάθνη ζηε λφηηα 
Δπξψπε, ελψ ζηε βφξεηα ρξεζηκνπνηνχζαλ μχιν δξπφο. Δλ πάζεη 
πεξηπηψζεη, ν Ιενλάξλην πήξε ηελ παξαγγειία απηή απφ ηνλ θ. Ρδηνθφλην 
θαη πξννξηδφηαλ γηα ην θαηλνχξγην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο θαη γηα λα 
γηνξηάζνπλ ηε γέλλεζε ηνπ δεχηεξνπ παηδηνχ ηνπο (1503). 

 Ν πίλαθαο, φκσο, δελ παξαδφζεθε πνηέ ζην Ρδηνθφλην. Ν Ιενλάξλην 
ηνλ δνχιεπε ζηαδηαθά, ηνλ έπαηξλε καδί ηνπ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ θαη ηνλ 
νινθιήξσζε ιίγν πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ. Γειαδή, ε ηζηνξία απηή  θξάηεζε 
πεξίπνπ 16 ρξφληα. Θιεξνλφκνο ηνπ πίλαθα ήηαλ ν αγαπεκέλνο ηνπ 
βνεζφο Παιάη. 

 Ρν έξγν αγνξάζηεθε απφ ην βαζηιηά Φξαγθίζθν ηνλ Α΄, πνπ ηνλ 
ηνπνζέηεζε ζην παιάηη θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ινπηξφ ηνπ! Κεγάιν κέξνο 
απφ ηηο ραξακαηηέο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα 
νθείιεηαη, ζίγνπξα, ζηνπο πδξαηκνχο. 

 Θαηά ηε γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ην 1789, ην παιάηη ιεειαηήζεθε θαη 
κεηαηξάπεθε ζε Κνπζείν ηνπ Ιανχ. Θαηφπηλ ν πίλαθαο κεηαθέξζεθε ζην 
Ινχβξν. Αξγφηεξα, ν Λαπνιέσλ νηθεηνπνηήζεθε ηνλ πίλαθα, ν νπνίνο 
ηνπνζεηήζεθε ζην ππλνδσκάηηφ ηνπ, φπνπ θαη παξέκεηλε γηα 10 ρξφληα. 
Ύζηεξα ν πίλαθαο έγηλε μαλά θηήκα ηνπ Ινχβξνπ, κέρξη θαη ζήκεξα. 
Φπιάζζεηαη ζε κεηαιιηθφ θνπβνχθιην κε ηξηπιφ αιεμίζθαηξν ηδάκη θαη 
έρεη θσδηθφ αξηζκφ 779. 
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Πηηο 22 Απγνχζηνπ ηνπ 1911, νη εθεκεξίδεο θαη ηα δηεζλή 

πξαθηνξεία εηδήζεσλ, είραλ έλα ζπληαξαθηηθφ γεγνλφο: Ζ Ρδηνθφληα είρε 
θιαπεί απφ ην Κνπζείν ηνπ Ινχβξνπ! Ρν Κνπζείν έθιεηζε γηα κηα 
βδνκάδα θαη φηαλ μαλάλνημε, ρηιηάδεο Γάιινη πεξλνχζαλ κπξνζηά απφ 
ηελ άδεηα ζέζε ηεο Ρδηνθφληα. Έθιαςαλ, ζα λα έραζαλ έλα αγαπεκέλν 
ηνπο πξφζσπν. 

 Υο χπνπηνο, κεηαμχ άιισλ, ζπλειήθζε θαη ν πνηεηήο Απνιιηλαίξ, ν 
νπνίνο έκπιεμε ζηελ ππφζεζε θαη ην θίιν ηνπ Ξηθάζν, αιιά κεηά απφ κηα 
βδνκάδα αθέζεθαλ ειεχζεξνη.  

 Κεηά απφ δπν ρξφληα πηάζηεθε ν πξαγκαηηθφο δξάζηεο. Δπξφθεηην γηα 
ηνλ Ηηαιφ Βηληζέληδν Ξεξνχηδηα, ν νπνίνο είρε εξγαζηεί γηα έλα δηάζηεκα 
ζην μπινπξγείν ηνπ Κνπζείνπ. Απηφο, εθκεηαιιεπφκελνο ηα ειιηπή κέηξα 

πξνζηαζίαο, έκεηλε έλα βξάδπ ζην Κνπζείν, έβγαιε απφ ηελ θνξλίδα ηνλ 
πίλαθα, ηνλ έθξπςε ζηε θαξδηά ηνπ θφξκα θαη ηελ άιιε κέξα θαηάθεξε 
λα ηνλ κεηαθέξεη θαη λα ηνλ θξχςεη ζην ζπίηη ηνπ.  

 Άιιε εθδνρή αλαθέξεη φηη έλαο ζηελφο ηνπ θίινο δσγξάθνο, έθαλε 
αληίγξαθα ηεο Ρδηνθφληα θαη ηα πνπινχζε ζηνπο ηνπξίζηεο. Κε ηελ 
απνπζία ηνπ πίλαθα, ε ηηκή ησλ έξγσλ ηνπ ζ’ αλέβαηλε θαηά πνιχ θαη ζα 
σθεινχληαλ θαη νη δπν.  

 Κεηά απφ θαηξφ, ινηπφλ, ν δξάζηεο πξνζπάζεζε λα πνπιήζεη ηνλ 
πίλαθα ζε κηα γθαιεξί ηεο Φισξεληίαο. Δηδνπνηήζεθε ε Αζηπλνκία θαη ηνλ 
ζπλέιαβαλ. Απηφο ηζρπξηδφηαλ φηη παηξησηηθνί ιφγνη ηνλ νδήγεζαλ ζηελ 
πξάμε ηνπ, επεηδή ζεψξεζε ηνλ πίλαθα θηήκα ηνπ ηηαιηθνχ έζλνπο. Ζ 

θνηλή γλψκε ηνπ ζπκπαξαζηάζεθε θαη, ηειηθά, θαηαδηθάζηεθε ζε έμε 
κήλεο θπιαθή. 

 Ν πίλαθαο, αθνχ εθηέζεθε ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο, 
επηζηξάθεθε μαλά ζηελ παιηά ηνπ ζέζε. Πην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ 
Κηιάλνπ, απ’ φπνπ ζ’ αλαρσξνχζε ην ηξέλν κε ην δηάζεκν έξγν, 
απνραηξέηηζαλ ηελ Ρδηνθφληα 60.000 Ηηαινί. 

 

Γηάθνξα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

 

 Ξνην είλαη, φκσο, ην κπζηηθφ ηεο αμίαο απηνχ ηνπ έξγνπ; Γηαηί 
απηή ε δσγξαθηά, αλάκεζα ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άιιεο, 
μερσξίδεη ηφζν πνιχ θαη θεληξίδεη ηε θαληαζία καο, εδψ θαη 500 ρξφληα; 

 Αο εζηηάζνπκε πξψηα ζην θφλην, φπνπ απεηθνλίδεηαη έλα ηνπίν ηεο 
Ρνζθάλεο, πνπ ην επηζθεπηφηαλ ζπρλά ζηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ν 
Ιενλάξλην. Δθεί ππάξρεη κηα θνηιάδα κε παξάμελνπο πξντζηνξηθνχο 
βξάρνπο, χςνπο κέρξη θαη 100 κέηξσλ, πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα 
θνξπθνγξακκή, γηα πεξίπνπ 50 ρηιηφκεηξα. Ιφγσ ηεο αγξηφηεηαο ηνπ  
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ηνπίνπ, ε θνηιάδα νλνκάδεηαη Θνηιάδα ηεο Θφιαζεο. Ξαξαηεξνχκε, 
επίζεο, θαη ηηο επηθάλεηεο δπν ιηκλψλ, πνπ φκσο  βξίζθνληαη ζε 
δηαθνξεηηθφ κεηαμχ ηνπο πςφκεηξν. Απηά ηα ηεξάζηηα βξάρηα θαη ην λεξφ 
ησλ ιηκλψλ πνπ είλαη έηνηκν λα μερεηιίζεη, πξνθαινχλ έλα αίζζεκα 
αλεζπρίαο ζην ζεαηή. Κνηάδνπλ ζα λα πξφθεηηαη λα πέζνπλ θαη λα 
παξαζχξνπλ ηε γέθπξα ηνπ Άξλνπ πνπ εηθνλίδεηαη ρακειφηεξα. 
Φαληάδεηαη, δειαδή, ν δσγξάθνο, φηη ην ηνπίν απεηθνλίδεηαη ζε κηα επνρή 
θαηά ηελ νπνία ζρεκαηηδφηαλ ε επηθάλεηα ηεο γεο. Έηζη, ν πίλαθαο καο 
δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ γεσινγηθνχ θχθινπ: Ρν πνηάκη πνπ μεθηλά απ’ απηά 
ηα αζηαζή βξάρηα, θνπβαιψληαο καδί ηνπ ηδήκαηα θαη θζάλεη, ηειηθά, ζηε 
ζάιαζζα, ν Ληα Βίληζη είρε ηελ εληχπσζε φηη μαλαγχξηδε πίζσ ζηα 
βξάρηα (κε ηελ εμάηκηζε ησλ λεξψλ ηεο ζάιαζζαο, ηε δεκηνπξγία 
ζπλλέθσλ θαη ηεο βξνρήο) θαη ν θχθινο απηφο ζπλερίδεηαη θαη θξαηάεη γηα 
πάληα. 

 Ζ Ρδηνθφληα, ινηπφλ, ζπλδέεη έηζη ηε κεηξηθή δχλακε ηεο 
αλαπαξαγσγήο κε ηε θπζηθή ηεο θπθιηθήο δεκηνπξγίαο θαη αλαγέλλεζεο. 

 

Θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

 

 Πθνπφο ηεο πξνζσπνγξαθίαο κέρξη ηφηε, ήηαλ ε επίδεημε ηεο 
θνηλσληθήο ζέζεο ηνπ εηθνληδνκέλνπ πξνζψπνπ. Ρν πξφζσπν πνπ πφδαξε  
έπξεπε λα θνξάεη ηα θαιχηεξα ξνχρα ηνπ, ηα νκνξθφηεξα θνζκήκαηά 
ηνπ, φια ηνπ ηα ινχζα, γηα λα παξνπζηάδεηαη ζε φιε ηνπ ηελ αίγιε. Ρα 
ιπηά καιιηά ήηαλ ζεκάδη εξσηηζκνχ θαη η’ απέθεπγαλ, επεηδή εθείλε ηελ 
επνρή ζεσξνχληαλ έλδεημε ειεπζέξσλ εζψλ. Ζ απεηθφληζε ηεο γπλαίθαο 
έπξεπε λα ζπκβαδίδεη κε ηα ήζε πνπ επηθξαηνχζαλ. Έπξεπε, δειαδή, λα 
ηεξνχληαη ηα πξνζρήκαηα. 

 Ν Ιενλάξλην, ινηπφλ, απνθαζίδεη λ’ αςεθήζεη ηνπο θαλφ-λεο. Ρν 
θφξεκα ηεο Κφλα Ιίδα δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηε κφδα ηεο επνρήο. Δίλαη 
ιηηφ, απιφ θαη δηαρξνληθφ. Ζ Ρδηνθφληα, αλ θαη παληξεκέλε, ζηνλ πίλαθα 
δε θνξάεη θαλέλα θφζκεκα, νχηε θάπνην άιιν ζηνιίδη, εθηφο απφ έλα 
δηαθξηηηθφ ρξπζφ ζηξίηη ζην ληεθνιηέ. Ρα καιιηά ηεο είλαη ιπηά θαη 
θαιχπηνληαη απφ έλα ιεπηφ δηαθαλέο χθαζκα. Γελ παξνπζηάδεη ηίπνηα 
πνπ λα δείρλεη ηελ θνηλσληθή ηεο ζέζε θαη ηνλ πινχην ηεο νηθνγέλεηάο 
ηεο. 

  Κηα άιιε θαηλνηνκία γηα ηφηε είλαη ε ζηάζε ηνπ κνληέινπ. Δλψ ηα 
κνληέια δσγξαθίδνληαλ ζε ζηάζε πξνθίι, ε Κφλα Ιίδα είλαη γπξηζκέλε 
θαηά ηα 3/4 . Δίλαη ζαλ θάπνηνο λα ηελ θψλαμε θη εθείλε γπξίδεη γηα λα 
ηνλ δεη (πξνο ην κέξνο ηνπ δσγξάθνπ). Θη ελψ, ην ζψκα ηεο είλαη αθφκα 
πεξηζζφηεξν ζε πξνθίι, ην θεθάιη ηεο είλαη νιφθιεξν αλθάο. Δίλαη 
δειαδή ε απεηθφληζε ελφο ζηηγκηφηππνπ, είλαη ε κέζε κηαο θίλεζεο πνπ 
δελ έρεη νινθιεξσζεί. Πήκεξα, φηαλ θάπνηνο θσηνγξάθνο ζέιεη λα καο  
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θσηνγξαθίζεη, ιέεη λα κελ θνηηάκε ζην θαθφ, γηα λα θαίλεηαη πην θπζηθή 
ε ζηηγκή θαη λα κε βγεη ζηαηηθή ε θσηνγξαθία. Καο ιέεη λα θνηηάμνπκε 
αιινχ, επεηδή θαη κφλν ην θνίηαγκα θάπνπ άιινπ, καο δεκηνπξγεί ηελ 
αίζζεζε ηεο θίλεζεο. Ν θσηνγξάθνο, δειαδή, αλαπαξάγεη αζπλείδεηα 
ηελ αλαθάιπςε ηνπ Ληα Βίληζη. Ρν βιέκκα ηεο Κφλα Ιίδα θαίλεηαη λα 
καο θνηηάεη θαηάκαηα. Αλ πξνζέμνπκε, φκσο θαιχηεξα, ζα δνχκε φηη 
θνηηάδεη ιίγν πην πάλσ απ’ ηνλ ψκν καο, ζα λα βιέπεη θάηη πνπ είλαη πίζσ 
καο θαη δελ κπνξνχκε λα ην δνχκε. Παλ, δειαδή, λα πεξλάεη κέζα απφ 
καο, ζα λα καο θάλεη έλα ςπρνγξάθεκα θη απηφ πνπ βιέπεη ζηελ ςπρή 
καο, ηεο πξνθαιεί απηφ ην αηληγκαηηθφ ρακφγειν. Ν Ιενλάξλην 
θαηαιάβαηλε ηελ ηάζε πνπ έρνπκε φινη, φηαλ γλσξίδνπκε θάπνηνλ γηα 
πξψηε θνξά, λα δηαβάζνπκε ην ραξαθηήξα ηνπ ζην πξφζσπφ ηνπ, λα 
καληέςνπκε αθφκε θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ή θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Πηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνζπαζνχκε λα δνχκε ηη είδνπο ραξαθηήξαο 
είλαη ε Κφλα Ιίδα, αιιά δελ κπνξνχκε, γηαηί ζθνληάθηνπκε ζην ρακφγειφ 
ηεο. Ξξάγκαηη, απηφ καο κπεξδεχεη, γηαηί καο πξνθαιεί πνιιά 
εξσηήκαηα:        

   *Σακνγειάεη, κήπσο, γηα λα πξνθαιέζεη έλαλ εξαζηή; 

   *Σακνγειάεη, γηα λα θξχςεη κηα πιεγσκέλε θαξδηά; 

   *Σακνγειάεη, επεηδή άθνπζε θάπνην αζηείν  ή θάηη επράξηζην; 

   *Σακνγειάεη βαξηεζηεκέλα; 

 Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ καο γνεηεχεη απηφ ην ρακφγειν, είλαη 
επεηδή δελ ην θαηαιαβαίλνπκε. Αλ θαιχςνπκε ηε δεμηά πιεπξά ηνπ 
πξνζψπνπ (φπσο βιέπνπκε ηνλ πίλαθα), θαίλεηαη έλα ζνβαξφ πξφζσπν. 

Αλ θαιχςνπκε ηελ αξηζηεξή, κνηάδεη λα ρακνγειά. Ρν ρακφγειν απηφ 
αλαπαξάγεηαη θαη ζην ηνπίν. Πηελ αξηζηεξή πιεπξά, ε επηθάλεηα ηνπ 
λεξνχ ηεο ιίκλεο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ επηθάλεηα ηεο δεμηάο ιίκλεο.  
Ν Ληα Βίληζη δελ έθαλε ηίπνηα θαηά ιάζνο. Ρνλ γνήηεπαλ νη 
νθζαικαπάηεο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε έγηλαλ ζθφπηκα θαη ζνπ 
δεκηνπξγνχλ κηα αίζζεζε αλεζπρίαο, φηαλ θνηηάδεηο ηνλ πίλαθα. Γηαηί 
φκσο ε Ρδηνθφληα ρακνγειάεη; Ρη είλαη απηφ πνπ γλσξίδεη θαη δελ ην 
γλσξίδνπκε εκείο; 

 Ν Ιενλάξλην έβιεπε δηαθνξεηηθά ηνλ θφζκν, απ’ φ,ηη εκείο. Κ’ απηφ ην 
ρακφγειν είλαη ζα λα καο ιέεη: «Μέξσ πξάγκαηα πνπ δε ζα κάζεηε πνηέ. 
Θαηαιαβαίλσ εζάο θαη ηνλ θφζκν κε ηξφπνπο, πνπ πνηέ δε ζα 

αληηιεθζείηε». Απηφ είλαη ην κήλπκα πνπ καο δίλεη. 

 Ν Ληα Βίληζη πίζηεπε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ πην πνιχπινθν θαη πην νπζη-
αζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο. Πηε δηάξθεηα πνπ έθαλε ηα 
πξψηα ζρέδηα γηα ην πνξηξέην ηεο Κφλα Ιίδα, ηα βξάδηα πήγαηλε ζ’ έλα 
θνληηλφ κνλαζηήξη, πνπ ήηαλ ζπγρξφλσο θαη λνζνθνκείν θαη πεξλνχζε ηε 
λχρηα, θάλνληαο λεθξνηνκή ζε πηψκαηα γπλαηθψλ. Ήηαλ ν πξψηνο αλα-
ηφκνο πνπ θαηέγξαςε θαη ζρεδίαζε ηηο ζηάζεηο ησλ εκβξχσλ, ζέηνληαο  
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ηηο βάζεηο γηα ηελ επηζηήκε ηεο εκβξπνινγίαο.  Νινθιεξψλνληαο, βγαίλεη 
θαη ην ζπκπέξαζκα φηη απηφο ν πίλαθαο απνηειεί θαη ην πξψην ζεκαληηθφ 
ςπρνινγηθφ πνξηξέην. Ν Ιενλάξλην θαηάθεξε λ’ απεηθνλίζεη κηα ζηηγκή 
θαη ηαπηφρξνλα κηα αησληφηεηα. Θαηάθεξε, φπσο έλαο κάγνο, λα θάλεη ην 
αφξαην, νξαηφ. Πην κλήκα ηνπ είρε ραξαρηεί έλα δηθφ ηνπ επίγξακκα πνπ 
ιέεη: 

«Όπσο κηα παξαγσγηθή κέξα 

θέξλεη έλαλ επράξηζην χπλν, 

έηζη θαη κηα δεκηνπξγηθή δσή 

θέξλεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ ζάλαην». 

 

Ξεγέο: Γηαδίθηπν, DVD ηνπ BBC 

 

Γηάλλεο Ρζαηζάγηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


