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ΣΑΟ ΛΕΙΒΑΔΙΣΗ 

1. Ὁ ποιητής χάνεται γιά μιά λέξη, οἱ ἐραστές γιά μιάν 

ἀπάντηση. 

2. Οἱ ἄνθρωποι, σύντροφε, ζοῦν ἀπ’ τή στιγμή πού βρίσκουν 

μιά θέση στή ζωή τῶν ἄλλων ἤ ἕνα θάνατο γιά τή ζωή 

τῶν ἄλλων. 

3. Καί σμίγουν καί χωρίζουν οἱ ἄνθρωποι καί δέν παίρνει 

τίποτα ὁ ἕνας ἀπ’ τόν ἄλλον.  Γιατί ὁ ἔρωτας εἶναι ὁ πιό 

δύσκολος δρόμος γιά νά γνωριστοῦν. 

4. Δέν ἤξερε (...) πώς τό κλειδί τς φυλακς του καθένας τό 

ἔχει στήν τσέπη του. 

5. «Αὔριο», λές καί μέσα σ’ αὐτήν τή μικρή ἀναβολή 

παραμονεύει ὁλόκληρο τό πελώριο ποτέ. 

6. Σά χέρια τους εἶναι τυφλά, σακατεμένα ἀπό τό βάρος 

ὅλων αὐτῶν πού δέν ἔδωσαν. 

7. Θά χτίσω, λοιπόν, κι ἐγώ ἕνα μεγάλο προστατευτικό σπίτι 

μέ τίς πέτρες πού μοῦ ρίξατε σ’ ὅλη τή ζωή μου. 

8. Κάθε τόσο σηκωνόταν κι ἔβγαζε τό καπέλο του, σάν νά 

ζητοῦσε συγγνώμη πού ὑπήρχε. 

9. Σότε εἶδα τό μεγάλο ἰκρίωμα, ὅπου ἔπρεπε ν’ ἀνεβῶ, 

ἄγνωστο ἄν θά στεφθῶ βασιλιᾶς ἤ θά κυλήσω στό 

καλάθι των ἀποκεφαλισμένων. 

10. ημασία ἔχει ποιός θά πεθάνῃ μέ λιγότερη μοναξιά. 

11. «Σί νά ἐπαγγέλωμαι, βρέ ἄθλιοι», τούς λέω, «δέ σᾶς ἀρκεῖ 

ἡ ὑπομονή μου;» 

12. Σόσο φοβισμένος, πού ὅταν μοῦ ἔπαιρναν κάτι, τούς 

εὐγνωμονοῦσα πού μοῦ ἄφηναν τοὐλάχιστον τήν 

ἀνάμνησή του. 

13. Ὅταν πεθάνουμε νά μᾶς θάψετε κοντά κοντά, γιά νά μήν 

τρέχουμε μέσα στήν νύχτα νά συναντηθοῦμε. 

14. Εὐλογημένοι αὐτοί πού τά δώσανε ὅλα κι ὕστερα 

κοίταξαν ἕν ἄστρο σάν τή μόνη ἀνταπόδοση. 

15. Σό παντελόνι του τό ἄφησε στά δόντια τῶν σκυλιῶν. Μέ 

τό σακάκι του σκέπασε ἕνα ἄγαλμα. 
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ΛΟΡΕΝΣΟ ΜΑΒΙΛΗ 

 Ἕλληνας ποιητής πού γεννήθηκε στήν Ἰθάκη τό 1860 ἀπό 

γονεῖς πού ἀνκαν σέ οἰκογένειες εὐγενῶν.  Ὁ παπποῦς του Δόν 

Λορέντσος Μαμπίλλυ, Ἰσπανός, ὑπηρέτησε ἀπό τό 1803 ἔως τό 

1812 ὡς γενικός πρόξενος τς Ἰσπανίας στήν Κέρκυρα. Ἀφοῦ 

ἀποχώρησε ἀπό τό διπλωματικό σῶμα, δέ θέλησε νά ἐπιστρέψῃ 

στήν Ἰσπανία καί διάλεξε τήν Κέρκυρα σάν τόπο διαμονς, μιά 

καί παντρεύτηκε Ἑλληνίδα ἀπό τήν Κέρκυρα καί πρε τήν 

ἑλληνική ὑπηκοότητα. 

 Σόν πατέρα τοῦ ποιητ, Παύλο, πού ἦταν δικαστής, τόν 

ἐκτιμοῦσαν γιά τήν ἀκεραιότητα καί ἀμεροληψία του καί γιά τίς 

αὐστηρές ἠθικές του ἀρχές, πάνω στίς ὁποῖες θεμελίωσε τήν 

μόρφωση τοῦ γιοῦ του Λορέντσου καί τς κόρης του Ἐσθήρ.  τό 

ἔργο τς ἀνατροφς τους συνέβαλε καί ἡ ἐνάρετη μητέρα τους 

Ἰωάννα Καποδίστρια, πού ὁ πατέρας της ἦταν ἐξάδερφος τοῦ 

πρώτου κυβερνήτη τς Ἑλλάδας. 

 Ὁ ποιητής ἦταν ψηλός, ξανθός μέ γαλανά μάτια.  Ἐπίσης 

μεγαλοπρεπής στά αἰσθήματα, φιλομαθής καί τετραγωνικός στή 

σκέψη, ἀγαποῦσε τίς ἐπικίνδυνες περιπέτειες καί ἦταν λάτρης 

τοῦ ἱπποτισμοῦ. Σα πλεονεκτήματα αὐτά ἐπισκίαζαν τρεῖς 

ἀρετές: Ἡ ἀγαθότητα, ἡ ἐθελοθυσία καί ἡ φιλοτιμία. 

 Σά ἐγκύκλια μαθήματα τά παρακολούθησε στό ὀνομαστό 

ἐκπαιδευτήριο τς Κέρκυρας «Καποδίστριας».  Ὁ γυμνασιάρχης 

του διέκρινε ἀμέσως τά ἐξαιρετικά πνευματικά καί ψυχικά 

γνωρίσματα τοῦ νεαροῦ μαθητ καί τόν σύστησε στήν 

Ἀναγνωστική Ἐταιρία, ἡ ὀποία ἀπό τό 1836 εἴχε γίνει τό 

ἐντευκτήριο ὅλων τῶν ἐξεχόντων Κερκυραίων στά γράμματα, 

στίς τέχνες καί στίς ἐπιστμες, ἀνάμεσα στούς ὁποίους 

περιλαμβάνονταν οἱ ποιητές καί λογοτέχνες Γερ. Μαρκορᾶς, 

τέλιος Φρυσομάλλης, Γιώργος Καλοσγοῦρος, Νίκος Κογεβίνας, 

Νίκος Κονεμένος κ.ἄ. 

 Ἀλλά ἐκεῖνο πού ἄσκησε τεράστια ἐπίδραση στή ζωή τοῦ 

Μαβίλη, ἦταν ἡ γνωριμία του μέ τόν Ἰάκωβο Πολυλᾶ.  Αὐτός 

κατάλαβε ἀμέσως ὅτι ἐκεῖνο που ταίριαζε νά καλλιεργηθῆ στό 

νεαρό ποιητή, ἦταν ἡ πίστη του πρός τήν Ἑλλάδα.  Ἡ ἐξέλιξη τς 
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ζως τοῦ ποιητ δικαιώνει πλήρως τήν ἀντίληψη ἐκείνη καί ὅπως 

θά φαν παρακάτω, οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές συνεχίζονται μέχρι τό 

τέλος. 

 Ἀφοῦ τελείωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του σέ ἡλικία 18 ἐτῶν, 

πγε στήν Ἀθήνα καί γράφτηκε στήν Νομική χολή.  Ὁ Πολυλᾶς 

τόν εἶχε ἐφοδιάσει μέ συστατικά γράμματα ἀπευθυνόμενα πρός 

διάφορες προσωπικότητες τς πρωτεύουσας καί ἰδαίτερα τό 

Φαρίλαο Σρικούπη.  Παρ’ ὅλ’ αὐτά ὁ ποιητής ἔμεινε στήν Ἀθήνα 

μόνον ἕνα χρόνο καί μετά ἀναχώρησε γιά τή Γερμανία, ὅπου 

ἔζησε σά φοιτητής γιά 14 χρόνια.  Παρακολούθησε μαθήματα 

φιλολογίας καί φιλοσοφίας σέ πολλά γερμανικά πανεπιστήμια 

καί γράφτηκε σά μέλος σέ πολλά φοιτητικά σωματεῖα, τά μέλη 

τῶν ὁποίων εἶχαν τή μόρφωση ἱπποτικοῦ χαρακτήρα, πειθαρχίας 

καί σκληραγώγησης. 

 Οἱ πρῶτες σπουδές του στή Γερμανία ἦταν οἱ μελέτες ἀρχαίων 

φιλολογιῶν.  Σήν περίοδο διαμονς του στήν Ἀθήνα καί τά 

πρῶτα χόνια στή Γερμανία μετέφρασε κλασικά ἔργα ἀπό τή 

λατινική στήν ἑλληνική, τήν ἰταλική καί τή γερμανική.  Ἐπίσης 

ἐπιδόθηκε σέ γλωσσολογικές μελέτες καί στή σπουδή τς 

σανσκριτικς γλώσσας, ἀπό τήν ὁποία μετέφρασε τό ἰνδικό ἕπος 

«Νάλας καί Νταμαγιάντη», τό ὁποῖο ἄφησε ἀτελείωτο καί 

ὁλοκλήρωσε ὁ φίλος καί συνεργάτης του Κ. Θεοτόκης. 

 Ἀπό ἐπιστολές πρός φίλους του φαίνεται τό ἐνδιαφέρον μέ τό 

ὀποῖο παρακολουθοῦσε τήν κατάσταση στήν Ἑλλάδα, 

διατηρῶντας ἄσβηστη τήν πίστη του στήν Ἐθνική Ἰδέα, στό βωμό 

τς ὁποίας ἦταν πρόθυμος νά θυσιάσῃ τά πάντα.  Ἡ ἀγάπη του 

γιά τήν πατρίδα παίρνει διάσταση θρησκείας.  Σό πρῶτο του 

σονέτο τό ἔγραψε τό 1878 καί τό ἀφιέρωσε στήν πατρίδα 

(ἀπόσπασμα) 

«Μάνα μου Ἑλλάδα, καί τί δέν εἶσαι τώρα, 

άν πρῶτ’ ὀρθή, ψηλή στεφανωμένη 

Μέ δάφνες, τί δέν εἶσαι μέ τά δῶρα 

Σς ἀθάνατης Νίκης στολισμένη;» 

 Υιλολογικές φιλοδοξίες δέν εἶχε. Σά ποιήματά του δημοσι-

εύονταν σέ περιοδικά κι ἐφημερίδες ἀνώνυμα ἤ μέ ψευδώνυμο ἤ 
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μέ τό ἀρχικό Μ.  Δέν ἀνεχόταν ἐπαίνους, ἀκόμα καί ὅταν τοῦ 

τούς ἐξέφραζαν φίλοι του σέ συνομιλίες μαζί του. 

 Ἦταν εὐτυχής κάθε φορά πού παρουσιαζόταν ἀνάγκη νά 

ἐκπληρώσῃ τό χρέος γιά τήν πατρίδα.  Ἀπέκρουε κάθε προνόμιο 

εὐνοϊκό πρός αὐτόν, ὑποβάλλοντας τόν ἐαυτό του σέ σκληρές 

κακουχίες καί αὐστηρή πειθαρχία. Σήν ἐποχή ἐκείνη οἱ 

στρατιῶτες πού ὑπηρετοῦσαν τή θητεία τους καί προέρχονταν 

ἀπό καλές οἰκογένειες, ἐξαιροῦνταν ἀπό τίς ἀγγαρεῖες καί τίς 

νύχτες κοιμόντουσαν στά σπίτια τους.  Ὁ Μαβίλης, ὅταν 

κατατάχτηκε στό στρατό, ἀρνήθηκε αὐτό τό προνόμιο καί 

κοιμόταν τίς νύχτες στό στρατώνα. 

 Ὅταν ξέσπασε ἡ ἐπανάσταση στήν Κρήτη τό 1896, 

κατατάχτηκε ἀπό τούς πρώτους ἐθελοντές καί πολέμησε μέ τούς 

ἀντάρτες στά κρητικά βουνά.  τόν ἑλληνοτουρκικό πόλεμο τό 

1897 συγκρότησε σῶμα ἀπό 70 Κερκυραίους ἐθελοντές, τούς 

ὁποίους ὥπλισε καί συντηροῦσε μέ δικά του ἔξοδα καί ξεκίνησε 

γιά τήν Ἤπειρο. Ἐπικεφαλής τοῦ σώματος στή φονικώτατη μάχη 

τῶν Πέντε Πηγαδιῶν τραυματίστηκε στό χέρι καί στό βραχίονα. 

 Σό 1910 οἱ φίλοι του τόν ἔπεισαν μέ δυσκολία νά θέσῃ 

ὑποψηφιότητα βουλευτ.  Πράγματι, στίς ἐκλογές ἐκλέγεται καί 

σέ κάποια ἀγόρευσή του στή Βουλή, μεταξύ ἄλλων, εἶπε τήν 

περίφημη φράση: «Δέν ὑπάρχουν χυδαῖες γλῶσσες, χυδαῖοι 

ἄνθρωποι ὑπάρχουν». 

 Ἡ περίοδος ἐκείνη ἦταν ἡ εὐτυχέστερη τς ζως του.  

Κορυφώθηκε ὁ ἐνθουσιασμός του μέ τήν ἔκρηξη τοῦ πολέμου τό 

1912.  Ζήτησε νά καταταχτῆ σάν ἁπλός στρατιώτης στό σῶμα τοῦ 

Ἀλέξανδρου Ρώμα, τό ἄλλο ἀπό ἐκεῖνο τοῦ Γαριβάλδη.  Ὁ Ρώμας 

ἐπέμεινε καί τόν ἔκανε λοχαγό καί διοικητή ἑνός λόχου.  Ὁ 

Μαβίλης δέν ἐπωφελήθηκε ἀπό τό προνόμιο τοῦ ἀξιωματικοῦ.  

Διέσχισε μέ τά πόδια τή Μακεδονία, τή Θεσσαλία καί τήν 

Ἤπειρο.  έ κάποιο σημεῖο ἔκαναν σφοδρή ἐπίθεση οἱ Σούρκοι.  

έ συμβούλιο ἀξιωματικῶν ἀποφασίστηκε ὑποχώρηση, μέ τήν 

ὁποία ὁ Μαβίλης διαφώνησε.  Σό πρωΐ τς ἑπόμενης μέρας 

ἀντιστέκεται μέ τό λόχο του καί δέχεται μιά σφαῖρα, πού πέρασε 

διαμπερῶς ἀπ’ τά μάγουλά του καί κατόπι μιά δεύτερη πού 
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πέρασε, ἐπίσης διαμπερῶς, ἀπό τό λάρυγγά του.  Σό αἷμα ἔτρεχε 

ἄφθονο καί μετά ἀπό λίγο πέθανε.  Ἡ τελευταία του φράση 

ἦταν: «Ἐπερίμενα πολλές τιμές ἀπό τοῦτο τόν πόλεμο, ἀλλά ὄχι 

καί τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα». 

 τό ποιητικό του ἔργο, στά πρῶτα χρόνια τῶν μελετῶν του, 

φαίνεται ἡ ἐπίδρασή του ἀπό τήν καντιανή φιλοσοφία.  Κατόπιν, 

ὅμως, δέ θεωροῦσε τά συμπεράσματα τοῦ Κάντ ἱκανοποιητικά, 

καθώς ἐπίσης τόν ἀναγνωστικισμό του, πού ἦταν ἀντίθετος μέ 

τήν ἰδιοσυγκρασία του, ἡ ὁποία διψοῦσε νά γνωρίσῃ τί ἀκριβῶς 

εἶναι τό ἄγνωστο.  Ἡ ἀνησυχία του αὐτή ἀντικατοπτρίζεται στό 

ποίημά του «Σά μυστικά τοῦ ἀγνώστου».   

 τή μελέτη του φιλοσοφικοῦ συστήματος τοῦ οπενάουερ, ἡ 

ὁποία κυριαρχοῦσε τότε στήν εὐρωπαϊκή σκέψη, βρκε τή λύση.  

Σότε ἀρχισε νά γράφῃ τά περίφημα σονέτα του.  Ἡ ἀγάπη του 

θανάτου καί ἡ ἀνυπαρξία φαίνονται σέ πολλά ἀπ’ αὐτά. 

 Ἡ ποίησή του ἀντιπροσωπεύεται κυρίως ἀπό 60 δεκατε-

τραστιχα σονέτα, τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά συγκριθοῦν μ’ 

ἐκεῖνα τῶν μεγάλων ποιητῶν.  ονέτα ὅπως: ἡ «Λήθη», τό «Μού-

χρωμα», τό «Ἐξέλσιορ», ἡ «Καλλιπάτειρα», ὁ «Ἀνεμόμυλος», ἡ 

«Πατρίδα», ἡ «Ἐλιά», δύσκολα θά βρεθοῦν, ὄχι μόνο στήν 

ἑλληνική, ἀλλά καί στήν ξένη φιλολογία. «Σά σονέτα τοῦ 

Μαβίλη νομίζεις πώς ἔχουν ἐξαντλήσει τίς σχετικές δυνατότητες 

τοῦ γλωσσικοῦ μας ὀργάνου», θά γράψη ὁ Ἀρίστος Καμπάνης.  

Θά ἔλεγε κανείς ὅτι ὁ Μαβίλης διάλεξε τό εἶδος, τό ὁποῖο ἔχει τίς 

μεγαλύτερες δυσκολίες, ὅπου ὁ στενός χῶρος ἐπιβάλλει 

συμπύκνωση τς ἔννοιας, αὐστηρή ἐκλογή τς παραμικρς 

λέξης, ἐξαιρετική ἐπεξεργασία τς μορφς, γιά ν’ ἀσκήσῃ τόν 

ἐαυτό του σέ ὅσο τό δυνατό αὐστηρότερη πειθαρχία.  Καί σά νά 

μή φθάνουν αὐτά, κάνει τήν ὁμοιοκαταληξία δυσκολότερη, 

εἰσάγοντας στούς στίχους του, ὅπως λ.χ.: οἱ ὁμοιοκαταληξίες 

πληθαίνουν  - πεθαίνουν, λίγοι – τυλίγει, ἀνοίγει – κυνήγι κ.τ.λ. 

 Ἡ μεταφραστική του ἐργασία, παρ’ ὅτι ἀξιόλογη, δέν μπορεῖ νά 

συγκριθῆ μέ τίς ἀριστουργηματικές ἐκεῖνες τοῦ ολωμοῦ καί τοῦ 

Πολυλᾶ.  Ὁπωσδήποτε ὁ Μαβίλης δέν μπορεῖ νά κριθῆ μόνο σάν 

ποιητής. Ἦταν κυρίως πατριώτης. Ἔχουν γραφεῖ πολλές μελέτες 
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γιά τό ἔργο του σαν ποιητή. Σό ἔργο ὅμως Μαβίλης, ἕνας 

μεγάλος πατριώτης, δέν γράφτηκε ἀκόμη. 

 Σά ἔργα τοῦ Μαβίλη ἐκδόθηκαν στήν Ἀλεξάνδρεια «Ἔργα 

Μαβίλη», ἔκδοση «Γραμμάτων» α’ τό 1916, β’ τό 1923.  Ἐλάχιστα 

ἀνέκδοτά του ποιήματα δημοσίευσε ἡ «Κερκυραϊκή Ἀνθολογία». 

 

 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Ἐλευθεριά, γιά σένα ζῶ, γιά σέ μόνον παλεύω,  

καί ἄν εἰς τόν κόσμο δέ σέ βρῶ ἀλλοῦ θά σέ γυρεύω 


Ἄν σιμά μου ἔχω γεμάτη μιά μποτίλια 

Καί τά στήθη τς Λενιώς μου,  

Σότε βρίσκομαι μακρυά χιλιάδες μίλια 

Ἀπό σᾶς, πίκραις καί βάσανα τοῦ κόσμου. 


 

ΣΑΜΑ 

Κόρη ἀφράτη μέ στήθια σάν τό γάλα,  

Μ’ ὁλόξανθα μαλλιά σάν τό χρυσάφι,  

Μέ μάγουλα π’ ὁ Ἔρωτας τά βάφει 

Ρόδισμα οὐράνιο ραίνοντας μία στάλα, 

 

άν καί σένα δέν εἶναι πλάσματα ἄλλα,  

έ λαχταρῶ σά διψασμένο ἀλάφι, 

Νά τ’ ἀγαπήσω ἡ Μοῖρα μου τό γράφει 

Σά δυό σου μάτια μαῦρα τά μεγάλα 

 

Ἐσύ εἶσαι ἡ εὐτυχιά μου, ἐσύ, τό φῶς μου,  

Πῶς θά ἰδῶ στή ζωή μου τέτοιο θᾶμα 

Ποτέ δέν τό ἐφαντάστη ὁ λογισμός μου· 
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Να μή σ’ ἀπαρνηθῶ σοῦ κάνω τάμα,  

ἔλα, χαρές καί βάσανα τοῦ κόσμου 

Φεροπιασμένοι θά περνᾶμε ἀντάμα 
 

ΑΠΑΝΣΑ 

Ἐλπίδες ποῦ ‘ς τά νειάτα 

Γύρω μου ἐφτερουγίζετε,  

ὀνείρατα ροδάτα 

ὁποῦ μ’ ἐνανουρίζετε,  

γιατί εἴσαστε φευγάτα; 


Ἀγάπη μέ τά μύρια 

Φαριτωμένα θάματα 

Μέ τ’ ἄβαθα μυστήρια, 

Σά φλογισμένα τάματα, 

Μέ τά γλυκά μαρτύρια 


Ἀγάπη μέ τς νειότης 

Σό Μάη καί σύ μαράθηκες, 

Ἔρως εἶσαι προδότης, 

Μέ τ’ ἄλλα ὄνειρα ἐχάθηκες,  

Σς νειότης μου τς πρώτης. 


Ποὗν’ τώρα ἡ Μοῦσα, ὦ Μοῖρα, 

Ποῦ τρέμοντας ἀγκάλιαζα; 

Γιατί νά σπάσῃ ἡ λύρα 

Ποῦ κρούοντας ἀναγάλλιαζα 

‘ς τς ὀμορφιᾶς τή θύρα; 
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’ ὕπνον θανάτου τέλεια  

Σήν ψυχή μου ἀποκοίμησες· 

Καί ἀντίς φιλιά καί γέλοια,  

Μ’ ἄφησες τές ἐνθύμησες,  

Σς εὐτυχιᾶς κουρέλια. 

 

 

Ἐπιμέλεια: Μ.Π. 
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ΕΛΕΗΜΟΤΝΗ 

 

῎Ε! σεῖς, ὅπου σκορπίζετε τά πλούτη στον ἀέρα,  

Σό χέρι σας τό ἄπονο καί ἄσωτο ἀπλῶστε 

Και δῶστε και στον ἄρρωστο και στην πτωχή μητέρα< 

Ἐλεημοσύνη, χριστιανοί, ἐλεημοσύνη δῶστε! 

 

Ποιός λέει, ποιός, πώς ὅλ’ αὐτά, πού τώρα σεῖς πετᾶτε,  

Εἶναι δικά σας; < Δύστυχοι, αὐτό πού περισσεύει  

Εἶναι τς χήρας, τ’ ὀρφανοῦ και μην τό σπαταλᾶτε. 

Ὅποιος τά πλούτη του σκορπᾷ ἀπ’ τους πτωχούς τά κλέβει 

 

Ἐλεημοσύνη, χριστιανοί· ἀδέλφια, ἐλεημοσύνη· 

Πολλά χαρίζει ὁ Θεός σ’ ἐκεῖνον, ὅπου δίνει 

 

Αχιλλεύς Παράσχος 
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Ο ΠΑΠΑΣΡΕΦΑ 

 Ἡ συναναστροφή μου εἶναι μέ τόν ἐφημέριον τοῦ χωρίου, ὁ 

ὁποίος, παρά τά ἄλλα προτερήματά του, καυχᾶται καί ὅτι εἰς 

ὅλην τήν νσον δέν εὑρίσκεται ἄλλος πλήν αὐτοῦ ἱερεύς νά 

ἀναγινώσκῃ ταχύτερον τό Χαλτήριον. 

 Εἰς τόν ὄρθρον τς ἑορτς τῶν Φριστουγέννων τοῦ συνέβη νά 

πταρνισθῆ κατά τήν ἀνάγνωσιν τόσον δυνατά, ὤστε νά σβήσῃ 

τήν λαμπάδα. 

 Ὅταν τήν ἤναψαν, συλλογιζόμενος πόσον καιρόν ἔχασε, 

προετίμησε νά πηδήσῃ ψαλμόν ὁλόκληρον, τόν μακρύτερον, 

παρά νά ὑποστῆ τήν ἐντροπήν νά παρατείνῃ τόν χρόνον τς 

ἀναγνώσεως ὑπέρ τό σύνηθες. 

 Δέν ἠξεύρω, ἐάν διά τήν ταχυτάτην ταύτην ἀνάγνωσιν ἤ διά 

τήν ψυχικήν ἡμῶν τῶν Φίων κλίσιν εἰς τά σκωπτικά παρωνύμια, 

ὁ ἐφημέριος ὀνομάζεται ἀπό τούς πολίτας τς Φίου Παπατρέχας.  

Καί τό παρωνύμιον ἤρεσε τόσον εἰς τόν παρονομαζόμενον, ὤστε 

δέν σέ ἀκούει πλέον, ἐάν τόν ὀνομάσῃς μέ τόν κύριόν του ὄνομα.  

 Καυχᾶται πρός τούτοις καί δι’ ἑξήκοντα τέσσαρα ταξίδια καί 

φαντάζεται ἐαυτόν ὠς ἄλλον Ὀδυσσέα, ἀπό τόν ὀποῖον κατά 

τοῦτο μόνον διαφέρει: ὄτι τά ἔκαμεν εἰς τά ἐξήκοντα τέσσαρα 

χωρία τς νήσου, χωρίς κίνδυνον κανένα τς θαλάσσης. 

 Διά νά σοῦ δώσω, φίλε, μικρόν παράδειγμα τς πολυπειρίας, 

τήν ὁποίαν ἀπέκτησεν ἀπό τά ταξίδια αὐτά, ἀναφέρω τό ἑξς 

περιστατικόν: 

 Ἐπέρασεν ἀπ’ ἐδῶ πρό μηνῶν Ἄγγλος περιηγητής.  Εἶχε μαζί 

του καί δύο μικρά τέκνα του.  Μόλις ἤκουσεν ὁ Παπατρέχας νά 

συνομιλοῦν μέ τόν πατέρα των, μέ ἠρώτησεν ἐκστατικός: 

- Ποίαν γλῶσσαν λαλοῦν; 

- Σήν Ἀγγλικήν, τοῦ ἀπεκρίθην. 

Καί ἡ ἔκστασίς του ἔγινε ἀπολίθωσις.  Δέν ἦτο δυνατόν νά 

ἀντιληφθῆ πῶς τόσον νεαρά παιδία ἦτο δυνατόν νά ὁμιλοῦν 

γλῶσσαν εἰς αὐτόν ἄγνωστον. 

 Δέν ἠξεύρω πλέον ποίαν γλῶσσαν καί εἰς ποίαν ἡλικίαν, κατ’ 

αὐτόν, ἔπρεπε νά ὀμιλοῦν τῶν Ἄγγλων τά τέκνα! 



12 
 
 Εἶμαι βέβαιος ὅτι γελᾷς τήν ὤραν ταύτην διά τήν ἀπορίαν τοῦ 

Παπατρέχα.  Ἀλλά τί θά ἔκαμνες, ἐάν ἦσο παρών καί ἤκουες ἀπό 

τό στόμα του τά λόγια αὐτά: 

- Σά διαβολόπουλα, τόσον μικρά νά ὁμιλοῦν Ἀγγλικά: 

Γέλα, φίλε, ὅσον θέλεις, ἀλλά πρόσεχε μή καταφρονήσῃς διά 

τοῦτο τόν σεβάσμιον Παπατρέχαν. 

Ναί! εβάσμιος πράγματι εἶναι.  Μ’ ὅλην αὐτήν τήν ἁπλότητα, 

δέν δύνασαι νά φαντασθῆς πόσον εἶναι φιλάνθρωπος ὁ καλός 

οὖτος ἱερεύς.  Πόσον φροντίζει διά τήν ἠθικήν τοῦ μικροῦ του 

ποιμνίου.  Μέ ποίαν διάθεσιν ψυχς παρηγορεῖ τούς ἐνορίτας εἰς 

τάς δυστυχίας αὐτῶν καί τούς συμβουλεύει, ὅταν εὐτυχοῦν, νά 

ἔχουν πρόνοιαν διά τούς δυστυχοῦντας. 

Ἡ ἀρετή δέν εἶναι εἰς αὐτόν γέννημα παιδείας, ἐπειδή παιδείαν 

δέν ἔλαβε.  Δέν εἶναι καρπός ἀσκήσεως, ἐπειδή κανένα κόπον 

δέν δοκιμάζει εἰς τήν ψυχήν του.  Λυπεῖται πολλάκις διά τήν 

στέρησιν παιδείας.  Καί διά νά ἀναπληρώσῃ ὅ,τι δέν ἔκαμαν οἱ 

γονεῖς του εἰς αὐτόν, ἔστειλε τόν υἱόν του εἰς τήν πόλιν νά μάθῃ 

τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν. 

Εἶναι ἀνεκδιήγητος ἡ χαρά του, ὅταν ἔμαθεν ὅτι ὁ Ὅμηρος 

ἐπεσκέφθη τό χωρίον του.  Καί μέ ἠρώτησεν, ἄν ὁ Ὅμηρος ἦτο 

Φριστιανός. 

- Ἀδύνατον ἦτο, τοῦ εἶπα, διότι ἔζη ἐννεακόσια σχεδόν ἔτη 

πρό Φριστοῦ. 

Πολλάς τοιαύτας ἀπορίας μοῦ ὑποβάλλει καθ’ ἑκάστην ὁ 

σεβάσμιος φίλος μου. 

 Οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου εἶναι τόσον ὀλίγοι, ὥστε ἡ πολύ μικρά 

των ἐκκλησία δύναται νά περιλάβῃ τριπλασίους.  Ἐν τούτοις 

μερικοί ἀπό τούς προύχοντας, οἱ πλουσιώτεροι, ἐπεθύμησαν νά 

εὐρύνουν τό οἰκοδόμημα.  Ἔκαμαν γνωστήν τήν γνώμην των εἰς 

τόν ἐφημέριον, ὁ ὁποῖος τούς συνεβούλευσε νά συγκεντρώσουν 

πρῶτον τά ἀπαιτούμενα χρήματα, διά νά ἀρχίσῃ ἔπειτα ἡ 

ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου. 

 Ὅταν ἔμαθεν ὅτι συνεκεντρώθησαν τά χρήματα, ὁ σεβάσμιος 

οὖτος ἱερεύς, μίαν τῶν Κυριακῶν, μέ τήν ἀπόλυσιν τς 

λειτουργίας, τούς εἰπε: 
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- Σέκνα μου, ὁ Θεός δέν κατοικεῖ εἰς πέτρας καί εἰς ξύλα, 

ἀλλ’ εἰς τά ψυχάς τῶν καλῶν Φριστιανῶν. Σς ἐκκλησίας 

τό μέγεθος βλέπετε, ὅτι δέν εἴμεθα ἀρκετοί νά τό 

γεμίσωμεν.  ἀπό σᾶς οἱ περισσότεροι δέν ἠξεύρουν μήτε 

νά ἀναγινώσκουν.  Πρᾶγμα ἀσυγκρίτως ἀρεστότερον εἰς 

τόν Θεόν θά ἐπράττομεν, ἄν ἐτοκίζομεν τά 

συγκεντρωθέντα χρήματα, διά νά πληρώνηται ἀπό τούς 

τόκους ἐτησίως διδάσκαλος γραφς καί ἀναγνώσεως.  Καί 

τό περισσεῦον νά μοιράζηται εἰς τούς πτωχούς ἀδελφούς 

μας, ὅσων ἡ πτωχεία δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἀργίας.  Καί 

μέ τοῦτον τόν τρόπον νά ἐλευθερωθῶμεν καί ἀπό τό 

ὄνειδος ὅτι μόνον ἡμεῖς εἰς ὅλην τήν νσον εἴμεθα 

ψωμοζται. 

Σί λέγεις εἰς τοῦτο, φίλε; 

Ἀφίνω ἄλλα πολλά καί θαυμαστά τς ἀρετς τοῦ ἱερέως 

τούτου δείγματα καί ἀρκοῦμαι εἰς ἕν ἀκόμη, τό ὁποῖον δέν μου 

ἐπιτρέπεται νά ἀποσιωπήσω. 

Ἤκουσεν ὅτι ἱερεύς τις, γνώστης τς Ἑλληνικς γλώσσης, 

περιήρχετο τήν νσον ζητῶν νά γίνῃ κάπου ἐφημέριος.  Σί 

κάμνει ὁ καλός σου Παπατρέχας; Σρέχει πρός αὐτόν καί τοῦ 

προτείνει νά δεχθῆ ἀντ’ αὐτοῦ τήν ἰδικήν του ἐφημερίαν. 

Μόλις ἔμαθον οἱ ταλαίπωροι κάτοικοι τοῦ χωρίου τό 

ἀπροσδόκητον τοῦτο δυστύχημα, ἔτρεξαν ἄνδρες καί γυναῖκες μέ 

δάκρυα παρακαλοῦντές με νά τόν ἐμποδίσω. 

έ ἀφίνω, φίλε, νά στοχασθῆς πόσην ἀπορίαν ἐκπροξένησεν 

εἰς ἐμέ τόν μεσίτην τό κίνημα τοῦτο τοῦ ἱερέως.  Καί μάλιστα 

ὅταν, ἐρωτήσας αὐτόν, διατί ἀπεφάσισε νά παραιτηθῆ ἀπό τήν 

ἐφημερίαν, ἔλαβε τοιαύτην ἀπόκρισεν: 

- Ἐγώ τέκνον, εἶμαι ἀγράμματος.  Αὐτός, τόν ὁποῖον 

ἐπιθυμῶ νά βάλω εἰς τήν θέσιν μου ἐφημέριον, εἶμαι 

βέβαιος ὅτι εἶναι καταλληλότερος ἐμοῦ νά διδάσκῃ καί νά 

κυβερνᾶ τάς ψυχάς τῶν καλῶν μου τούτων χωρικῶν. 

Εἰς τοιαύτην γενναίαν ἀπόκρισιν τί εἶχον νά ἀποκριθῶ;  

Ἔκλαυσα καί ἐγώ μαζί μέ τούς συμπατριώτας μου καί 

ἀνεμένομεν μέ λύπην τήν στέρησιν τοῦ καλοῦ τούτου ἱερέως.  
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Καί θά τόν ἐστερούμεθα, ἐάν οἱ κάτοικοι τῶν Θυμιανῶν δέν 

ἐπρόφθανον νά προσλάβουν τόν λόγιον ἱερέα ὡς ἐφημέριον καί 

νά ἀφήσουν εἰς ἡμᾶς τόν ἰδικόν μας. 

Σοιουτοτρόπως εἶναι, φίλε, ὅπως σοῦ τόν περιγράφω, ὁ 

ἀπλούστατος καί φιλάνθρωπος ἐφημέριός μας.  Εἶναι σχεδόν 

μνες δέκα πέντε, ὅπου κατοικῶ τό χωρίον, καί κανέν ἀκόμη 

πάθος κυριεῦον τήν καλήν του ψυχήν ἄλλο δέν ἐγνώρισα παρά 

τήν ἄμετρον χρσιν τοῦ ταμβάκου.  ἀλλά ἠλαττώθη καί τοῦτο 

πολύ, ἀφότου ἔμαθεν ὅτι ὁ Ὅμηρος δέν ἐγνώριζε τήν σκόνην 

ταύτην.  

Ἀδαμάντιος Κοραής. 
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Ἡ μεταφυσική τῆς φτώχειας 

στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη 

  

Ὁ Παπαδιαμάντης γεννήθηκε, ἔζησε καί πέθανε φτωχός. Σό νά 

γεννιέσαι φτωχός δέ σημαίνει τίποτε.  Σό ἴδιο καί ἡ φτώχεια.  Ἡ 

πνευματική στάση  μας ὅμως, ἀπέναντι σ’ αὐτήν τήν κατάσταση 

σημαίνει πολλά.  Καί ἄλλοι γεννηθήκανε, ζήσανε καί πεθάνανε 

φτωχοί.  Ἡ στάση τς ζως τους ὅμως, ἦταν ριζικά ἀντίθετη πρός 

τή φτώχεια τους.  Γιατί, ἦταν μέν φτωχοί, ἀλλά ζήσανε καί 

πεθάνανε μέ τόν καημό καί τή λαχτάρα τοῦ πλούτου.  Αὐτοί οἱ 

ἄνθρωποι δέν ξεχωρίζουνε σέ τίποτε ἀπό τόν πλούσιο. Ὁ 

πλοῦτος εἶναι τό ἰδανικό τους καί ἡ ἀδυναμία τους νά τόν 

φτάσουν εἶναι ἡ δυστυχία τους. 

 Ἡ φτώχεια τοῦ Παπαδιαμάντη καί ἀρκετοί φτωχοί πού 

κινοῦνται στό ἔργο του, δέν ἔχουν τίποτε κοινό μ’ αὐτούς τούς 

παραχαράκτες τς φτώχειας καί τοῦ φτωχοῦ, γιατί ὁ Παπα-

διαμάντης δέν πέθανε μέ τόν καημό τοῦ πλούτου.  Ἀγαποῦσε τή 

φτώχεια, ὄχι ἀπό συνήθεια ἤ κάνοντας τήν ἀνάγκη του 

φιλοτιμία, ἀλλά γιατί πίστευε πως ὁ πλοῦτος εἶναι ἡ ἀμαρτία. 

 Σό κλειδί τς ζως του εἶναι ὁ Φριστός.  Δέ χωροῦσε στό νοῦ 

του, πῶς ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει στό Φριστό, μπορεῖ νά 

προσεύχεται καί νά ζητάῃ ἀπό τό Θεό μιά ζωή διαφορετική ἀπ’ 

αὐτήν πού ἔζησε ὁ Τἱός του.  Ὁ Θεός, καί μόνον αὐτός, γνωρίζει 

τήν πραγματική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου σέ τροφή καί σέ ροῦχο.  

Αὐτό πού μετράει γιά τόν Παπαδιαμάντη εἶναι ἡ ψυχή.  Πρώτη 

καί περισσότερο ἀπ’ ὅλα.  Αὐτή πρέπει νά εἶναι τό κέντρο τς 

ἔγνοιάς μας. 

 Εἶχε βαθύτατη ἐπίγνωση τί λογς παγίδα εἶναι ὁ πλοῦτος.  

Φωρίς περιστροφές τό ὑπογράμμισε ὁ Φριστός, ὅταν εἶπε πώς, 

εὐκολότερα μπορεῖ νά περάσῃ χοντρό σχοινί ἀπό τήν τρῦπα μιᾶς 

βελόνας, παρά νά μπῆ ὁ πλούσιος στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

 Ὁ πλοῦτος στά μάτια τοῦ Παπαδιαμάντη, τοῦ θρεμμένου μέ τά 

λόγια τς Γραφς, παγιδεύει τόν ἄνθρωπο, τόν κάνει ἀλαζόνα, 
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τόν σπρώχνει στό ψέμα, τήν κλεψιά, τήν ἀδικία, τή ματαιοδοξία 

καί τό ναρκισσισμό. 

 Ὁ Παπαδιαμάντης ἀσκεῖται στή φτώχεια μέ τήν ὀντολογική 

σημασία τοῦ ὅρου.  Ὁ πλοῦτος εἶναι ὁ κύκλος τς κόλασης.  Εἶναι 

ἡ μεγάλη «πεῖνα», τό ἀβάσταχτο πένθος, ἡ ἀπελπισία.  Εἶναι ὁ 

αἰώνιος θάνατος.  Ἡ γενική ἐπιδοκιμασία τς κοινωνίας, ὅταν 

συναντάῃ τόν πλοῦτο καί τόν πλούσιο, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, 

παρά μιά ψευτοπεργαμηνή πού χαρίζουνε στούς ψευδοπροφτες. 

 Γνωρίζει ἐπίσης, πολύ καλά, πώς ἡ κοινωνία, δέ θέλει νά 

ἐπιδοκιμάσῃ τήν ἀλήθεια. Ἀντίθετα, ἀνοίγει τήν ψυχή της σ’ 

ὅλους τούς ἐμπόρους τς ψευτιᾶς, σ’ ὅλους τούς κάπηλους τοῦ 

πνεύματος, σ’ ὅλους τούς κακοδιαχειριστές τς ἐξουσίας, στούς 

δυνατούς τοῦ χρήματος. Ὅμως, μέσα στό Εὐαγγέλιο πουθενά δέ 

μνημονεύεται ὄνομα κανενός πλουσίου, ἀντίθετα μνημονεύεται 

τό ὄνομα τοῦ φτωχοῦ.  «Ἦτο ἄνθρωπός τις πλούσιος», «ἦτο δέ 

πτωχός τις, ὀνομαζόμενος Λάζαρος».  Μοναχά δύο πλούσιοι 

μνημονεύονται μέ τό ὄνομά τους στό Εὐαγγέλιο.  Ὁ ἕνας εἶναι ὁ 

Σελώνης Ζακχαῖος καί ὁ ἄλλος, ὁ Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας.  Καί οἱ 

δύο αὐτοί μετανόησαν καί μαθήτευσαν κοντά στό Φριστό, 

ἀποτινάσσοντας τό ζυγό τοῦ πλούτου ἀπό τίς ψυχές τους. 

 Ὁ Παπαδιαμάντης δέ θεωροῦσε τή φτώχεια κατάρα τς τύχης, 

οὔτε κοινωνική ἀδικία, ἀλλά ἱερή καί καρπό χριστιανικς ὡριμό-

τητας. Φαιρόταν τή φτώχεια του, τήν θεωροῦσε εὐλογία Θεοῦ καί 

εἶχε βαθειά συνείδηση τς συζυγίας Φριστοῦ καί φτώχειας. 

 Εἶναι πολύ δύσκολο νά περιμένῃ κανείς νά καταλάβουνε τό 

θέμα αὐτό οἱ πλούσιοι, ἀλλά καί οἱ φτωχοί πού ζοῦνε μέ τή 

λαχτάρα τοῦ πλούτου. Αὐτοί εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου 

νομίσματος: τς πλουτολατρείας. 

 τίς μέρες μας θεωροῦμε ντροπή τή φτώχεια.  Ἡ ἰδέα της καί 

μόνο μᾶς γεμίζει τρόμο καί ἀπελπισία.  Γεμίσαμε μέ περιττά καί 

ἀνούσια ἀγαθά τή ζωή μας. Θρυμματίσαμε τή γέφυρα 

ἐπικοινωνίας μέ τό πνεῦμα.  Γίναμε μᾶζα καί κυνηγήσαμε τόν 

πλοῦτο, ὡς μιά κοινωνική ψευτοδικαίωση.  Κοσμικά τά κριτήριά 

μας. χετικά μέ τήν ὕλη καί τό πνεύμα, ὅσο ἐπικρατεῖ τό ἕνα ἀπό 

τά δύο, τόσο περιορίζεται ἤ ἐξαφανίζεται τό ἄλλο. 
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 Εἶναι θλιβερό τό ὅτι ὁ φτωχός ἔχασε τή συνείδηση τς 

ἱερότητάς του.  Εἶναι, ὅμως, πιό τιμητικό νά ζῆ κανείς ἀπ’ τήν 

ἐλεημοσύνη, παρά νά ζῆ ἀπό ἄνομες ἤ νομιμοποιημένες κλεψιές, 

ἀπό ἀπάνθρωπες ἀδικίες καί βρωμιές.  Οἱ φτωχοί τοῦ Θεοῦ δέν 

εἶναι οἱ οἰκονομικά ἐξαθλιωμένοι πού ἐπαναστατοῦνε, ἀλλά οἱ 

ἐν τῷ ὀλίγῳ ἀναπαυόμενοι. 

 Καί πλούσιος δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει πολλά χρήματα, ἀλλά 

ἐκεῖνος πού ἔχει ἀπίθανα ἐλάχιστες ἀνάγκες.  Μιά μέρα ὁ Δημ. 

Κακλαμάνος, ὁ ὁποῖος διηύθυνε τή σύνταξη τς ἐφημερίδας 

«Ἑσπερινόν Νέον Ἄστυ», κάλεσε τόν Παπαδιαμάντη γιά νά τοῦ 

προτείνῃ μιά μεταφραστική συνεργασία, μέ μηνιαῖο μισθό 

ἑκατόν πενντα δραχμές.  Ὁ Παπαδιαμάντης δέ μίλησε, ἀλλά 

ἔμεινε γιά λίγο σιωπηλός καί συλλογισμένος.  Ὁ Κακλαμάνος 

παρεξηγῶντας τή σιωπή του καί νομίζοντας ὅτι τό ποσό πού τοῦ 

πρότεινε, τοῦ φάνηκε λίγο, εἶπε στόν Παπαδιαμάντη πώς, ἄν τό 

ἔκρινε λίγο, θά μπορούσανε νά τό διορθώσουνε.  Καί τότε ὁ 

Παπαδιαμάντης τοῦ ἀποκρίθηκε πώς ὁ δισταγμός του, δέν εἶχε 

νά κάνῃ μέ τό μικρό τοῦ ποσοῦ, ἀλλά τό ἀντίθετο.  Ἀνησυχοῦσε 

πώς ἡ ἀντιμισθία πού τοῦ πρόσφερε ὁ Κακλαμάνος ἦταν 

μεγαλύτερη ἀπό τή δουλειά πού τοῦ ζητοῦσε, μιά καί ὁ ἴδιος 

ἀποτιμοῦσε την ἀξία τς δουλειᾶς αὐτς, πολύ πιό χαμηλά ἀπ’ 

τό ποσό πού τοῦ προσφέρθηκε. 

  Γράφοντας στόν πατέρα του: «ἂς μείνωμεν εἰς τήν ἔντιμον 

πενίαν μας διά νά μᾶς βοηθᾶ ὁ Θεός», ἐκφράζει ξεκάθαρα τήν 

ἰδέα πού ἔχει ριζώσει μέσα του, πώς ἡ φτώχεια εἶναι ἡ περιοχή 

πού ἄρεσε στό Θεό.  Ἄρνηση κάθε λόγου πλούτου.  Ὄχι στόν 

πλοῦτο, ὄχι στή συσσώρευση ἄκαρπης μάθησης, ὄχι στίς τιμές 

καί στή δόξα, ὄχι στίς διακρίσεις, τέλος, ὄχι στήν ὑστερία τς 

ἐξουσίας. 

 Ἀπόδειξη ὅλων τῶν προηγουμένων πού ἀνέφερα, ἦταν ἡ 

ὀργάνωση γιορτς πρός τιμή τοῦ Παπαδιαμάντη. Σήν 

ὠργάνωσαν θαυμαστές καί φίλοι, λογοτέχνες καί ἄνθρωποι 

κοσμικοί.  Κι ὡρίσαν, μάλιστα, τήν πριγκίπισσα Μαρία 

Βοναπάρτη, σύζυγο τοῦ πρίγκιπα Γεωργίου, ἐπικεφαλς τοῦ 

ἑορτασμοῦ, πού θά γινόταν στήν αἴθουσα τοῦ Παρνασσοῦ. 
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 Ποιός ἄνθρωπος ἤ ποιός λογοτέχνης, πού θά βρισκόταν στήν 

ἐξαθλιωμένη κατάσταση τοῦ Παπαδιαμάντη, δέ θά ἔβλεπε 

αὐτήν τήν πρωτοβουλία σά δῶρο, προωρισμένο ν’ ἀλλάξῃ τή ζωή 

του; Ποιός δέ θά ἐκμεταλλευόταν αὐτήν τή μοναδική εὐκαιρία;  

Ποιός θά τολμοῦσε ν’ ἀψηφίσῃ τέτοιο ὄργανο ἐπιβολς πού 

συνθέταν τό παλάτι, τά πρόσωπα τς ὑψηλς κοινωνίας, οἱ 

φημισμένοι λογοτέχνες, ὁ πλοῦτος καί τ’ ἀξιώματα;  Μέ τέτοιους 

ἀνθρώπους ἐπικεφαλς, ὁ λαός ἀκολουθεῖ σάν ὑπνωτισμένος. 

 Ὁ Παπαδιαμάντης, ὅμως, δέ ζοῦσε ζωή γιά τό θεαθναι, ἀλλά 

ζωή ἀληθινή, ζωή κατά Φριστόν.  Ὅλα αὐτά τά θεωροῦσε μάταια 

καί κακόγουστα.  Κι εἶχε δίκιο. Ἐκτός ἀπό λίγους, ἀληθινούς 

θαυμαστές τοῦ ἔργου του καί τς ζως του, οἱ περισσότεροι πού 

μαζευτήκανε σ’ αὐτή τή γιορτή, ἦταν ἀνίδεοι.  Ξιπαστήκανε 

ἐπειδή εἶδαν πέντε – δέκα χτυπητά ὀνόματα καί σκεφτήκανε ὅτι 

θά ταν κοινωνικά ασύμφορο γι’ αυτούς, νά λείπῃ τ’ όνομά τους 

από μιά ὑψηλς στάθμης πνευματική ἐκδήλωση.  Ποιός απ’ 

αὐτούς διάβασε, έστω καί ἕνα ἀπό τά σημαντικά του κείμενα, 

ποιός προβληματίστηκε, ποιός μπκε στό ὀρθόδοξο νόημά τους 

καί ἀποφάσισε νά τόν πλησιάσῃ, ὄχι ἀπό ἁμαρτωλή περιέργεια, 

ἀλλά ἀπό καθαρό θαυμασμό; Ποιός; 

 Οἱ περισσότεροι ἦταν περιστασιακοί θαυμαστές τς κάθε 

εἴδους λογοτεχνίας πού ἐπιτάσσει ἡ μόδα τοῦ πνεύματος καί ὅ,τι 

κάνουνε, τό κάνουνε γιά λογαριασμό τους καί ὄχι γιά 

λογαριασμό τοῦ Παπαδιαμάντη.  Μέσο αὐτοπροβολς τους 

γινότανε ὁ Παπαδιαμάντης.  τή γιορτή μιλήσανε ἄνθρωποι, 

ὅπως ὁ Δημήτρης Κακλαμάνος, ὁ Παῦλος Νιρβάνας, ὁ Υῶτος 

Πολίτης, ὁ Ἀριστομένης Προβελέγγιος, ἡ Μυρτιώτισσα. 

 Ὅλοι τους ἦταν ἐκεῖ, ἐκτός ἀπό ἕναν: Σόν Παπαδιαμάντη, τό 

τιμώμενο πρόσωπο.  Ἡ γιορτή ἔγινε δίχως αὐτόν, πού ἀρνήθηκε 

τό χειροκρότημα καί τό λιβάνισμα τῶν σπουδαίων, γιά να 

περάσῃ τήν ἴδια ὥρα στό σπίτι ἑνός φτωχοῦ μανάβη, τοῦ Νικόλα 

τοῦ Μποῦκη. Αὐτά τά πανηγύρια δέν ταιριάζανε στόν 

Παπαδιαμάντη.  Πῶς μποροῦσε ὁ ταπεινός ὀρθόδοξος αὐτός 

ἄνθρωπος νά βγῆ ἀπό τό κλῖμα τς ὀρθοδόξου ταπεινοφροσύνης 

καί νά ὑπογράψῃ μέ τούς μάταιους ἄγραφα συμβόλαια γιά τήν 
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ἀθανασία;  Δέν ἀνήκει σ’ ἐκείνη τήν κατηγορία τῶν φτωχῶν πού 

μνημονεύει ὁ Νίτσε διά στόματος Ζαρατούστρα, πού 

ἐπαναστατοῦν ἀπέναντι στή φτώχεια τους καί σέ κάθε εἴδους 

ἐλεημοσύνη.  Ἔμεινε πιστός σ’ ἐκεῖνον πού μνημονεύει ὁ ἴδιος ὁ 

Ζαρατούστρα μέ τ’ ὄνομα «ὁ ἐθελοντής ζητιάνος».   

 τα «Σραγούδια τοῦ Θεοῦ» γράφει ὁ Παπαδιαμάντης: «Μέ εἶχε 

καλέσει ὁ γενναῖος φίλος μου, ὁ κύρ τέφανος Μ. εἰς τήν οἰκίαν 

του τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, διά να συμφάγωμεν τήν ὥραν τοῦ 

προγεύματος περί τάς δέκα, ἀπό συγκατάβασιν και 

εὐσπλαχνίαν, διά να κάμω κι’ μετά τόσα χρόνια Πάσχα < 

οἰκιακόν, ὡς ἔρημος καί ξένος στα ξένα».  Ὁ φίλος του ὁ 

τέφανος ἦταν ἀμαξᾶς.  Ὅταν ὁ Παπαδιαμάντης δέχεται τήν 

πρόσκληση για τό Πάσχα, ἦταν ἤδη, ἀναγνωρισμένος και 

φημισμένος.  Παρόλα αὐτά θεωρεῖ τιμή του τήν πασχαλινή 

πρόσκληση τοῦ τέφανου τοῦ ἀμαξᾶ και ἀκόμη θεωρεῖ τόν 

ἐαυτό του πολύ πιο ἀνάξιο ἀπό τοῦς φτωχούς ἐκείνους 

ἀνθρώπους και γράφει πώς ἀπό «συγκατάβαση κι’ εὐσπλαχνία» 

τόν καλέσανε. Ἀπλότητα και ἄκρα ταπείνωση. Ἀπίθανη 

μετριοφροσύνη και ἀλληλεγγύη προς τους φτωχούς πού ἔχουν 

φόβο Θεοῦ, πίστη και ἀνυπόκριτη ἀγάπη. 

  Ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ὁ φτωχός στή Φριστοκεντρική ὀντολογική 

ἔννοια τού ὄρου καί ἄλλο πρᾶγμα, ὁ ἄνθρωπος πού τοῦ λείπουνε 

τά λεφτά. 

Ἡ μεταφυσική τς φτώχειας στό ἔργο καί τή ζωή, τή ζωή καί τό 

ἔργο τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη, εἶναι ὁ χῶρος ὅπου ὁ σύγχρονος 

άνθρωπος, οὔτε νά συλλάβῃ, οὔτε καί νά πλησιάσῃ μπορεῖ. 

 Ὑπάρχει ἕνας μυστικός δεσμός μεταξύ φτώχειας καί λευτεριᾶς, 

τόν ὁποῖο ὁ ὑπόδουλος ἄνθρωπος δεν γνωρίζει.  Ὑπάρχει 

ἀναπάντητο τό ἐρώτημα ἀπό τήν ἐποχή τς «πτώσης», περί τοῦ 

ποιός εἶναι ἀληθινά ἐλεύθερος.  Ὁ πλούσιος ἤ ὁ φτωχός; Οἱ 

περισσότεροι θ’ ἀπαντήσουν πώς εἶναι ὁ πλούσιος.  Μπορεῖ 

βέβαια ὁ πλούσιος νά ἔχῃ τά μέσα, ἀλλά ἐχθρός τοῦ πλούσιου 

εἶναι ὁ πλουσιότερος.  Ἕνα πηγάδι χωρίς τέλος.  Ὅσο βαθαίνει, 

τόσο ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τό φῶς.  Σό «Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ 

πνεύματι» σημαίνει πώς ἡ φτώχεια εἶναι μυστήριο πού δέ 
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φανερώνεται στόν καθένα.  Ὁ φτωχός εἶναι ὁ ὁλοκληρωτικά 

λυτρωμένος, ὁ ἄτρωτος ἀπό τό κράτος τς ὕλης καί τοῦ ζόφου, ὁ 

ἄφοβος αὐτός πού μπορεῖ νά σταθῆ ἐνώπιος Ἐνωπίῳ.  Αὐτό ὅμως 

εἶναι θέμα ἐσωτερικό καί ὄχι ἐξωτερικό.  Εἶναι νήψη τς ψυχς 

καί τοῦ νοῦ.  Ἀπαιτεῖ ἐσωτερική καθαρότητα καί διαύγεια.  Εἶναι 

τό πρῶτο βήμα πρός τήν ἁγιότητα.  Ὁ φτωχός εἶναι ἡ συνείδηση 

τς ἀδυναμίας του «πεπτωκότος» ἀνθρώπου.  Εἶναι ὁ ἀγῶνας γιά 

ἐπανόρθωση τοῦ προπαρτορικοῦ ἁμαρτήματος.  Ἡ φτώχεια 

ξυπνάει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ψευδαίσθησή του καί τόν 

μετακινεῖ στά σωστά ἀνθρώπινα μέτρα, στήν πραγματική του 

διάσταση, συνθλίβοντας τήν ἀρρωστημένη του φαντασία καί τόν 

ἀχαλίνωτο ἐγωϊσμό του. 

 Ὁ Παπαδιαμάντης εἶχε γιά πρότυπό του τό Φριστό.  Ἦταν 

ἐθελοντής φτωχός, ὁ ἰδανικός φτωχός.  Θά μποροῦσε νά ζῆ 

ἄνετα.  Δέν τό ‘κανε ὅμως.  Δεν νοιαζότανε γιά τήν ἐπαύριο.  

Ἀδιαφοροῦσε γιά τήν κρίση τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ τοῦ κόσμου 

καί τίς ἀντιδράσεις τοῦ ἐγωϊσμοῦ τς ἀγέλης.  Πρε μέ χαρά τόν 

ἀνήφορο τοῦ Γολγοθᾶ καί ἀποφάσισε νά μήν ἔχῃ ἐκεῖνα πού 

ἄλλοι πεισματικά καί μέ τό στανιό θέλουνε νά ἔχουνε καί νά 

ἀποκτήσουνε.  Ἔκανε ὅ,τι λέει ὁ Μακάριος Διάδοχος Ἐπισκόπου 

Υωτικς: «Ὅρος τς ἀφιλαργυρίας, οὔτω θέλειν τό μή ἔχειν, ὡς 

θέλει τίς τό ἔχειν». 
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Ἑπτά ἐπί Θήβας 
Σραγωδία τοῦ Αἰσχύλου πού ἀποτελεῖται ἀπό 1078 στίχους. 

Αὐτή ἡ τραγωδία εἶναι ἕνα παραστατικό ἔργο πολεμικοῦ 

ὀλέθρου.  ’ αὐτό ὁ Αἰσχύλος ζωντανεύει σκηνές ἀπό τή φρίκη 

τοῦ πολέμου.  Ἡ ἔντονη περιγραφή τς Θήβας, πολιορκημένης 

ἀπό τόν ἀργείτικο στρατό, ἔχει πιθανώτατα χρωματιστεῖ ἀπό 

ἀναμνήσεις τς περσικς ἀπειλς ἐναντίον τῶν Ἀθηνῶν, τό 480 

π.χ. (Μάχη Θερμοπυλῶν, αλαμίνας Ναυμαχία).  Ρεαλιστικές 

εἰκόνες μέ ἀνυπέρβλητη δύναμη, δείχνουν τή φρίκη.  Μέ τό ἔργο 

«Ἐπτά ἐπί Θήβας» ἡ φοβερή κατάρα τῶν Λαβδακιδῶν ξεκληρίζει 

τό γένος τους.  Ἡ κατάρα, πού ἄρχισε ἀπό τό Λάϊο καί πέρασε 

στόν Οἰδίποδα, φθάνει στό μοιραῖο τέλος της, μέ τήν ἀδελ-

φοκτονία τοῦ Ἐτεοκλ μέ τόν Πολυνείκη.  Σό τραγικό τέλος τῶν 

Λαβδακιδῶν σημαίνει καί τό τέλος τοῦ πρωτόγονου γεναρχικοῦ 

συστήματος. Σά δεινά πού ἐπισώρευσε στή Θήβα ἡ ἀρχοντογενιά 

πού κυβερνοῦσε, τελείωσαν.  Ἡ Θήβα, πιά, μετά τό ξεκλήρισμα 

τς οἰκογένειας τῶν Λαβδακιδῶν εἶναι ἐλεύθερη πολιτεία. 

Σό ἔργο ἀποτελεῖ τήν Σρίτη τραγωδία τς τριλογίας.  Σά δύο 

πρῶτα ἔργα ἦταν ὁ «Λάϊος» καί ὁ «Οἰδίπους» καί ἀκολουθοῦσε 

το σατυρικό δρᾶμα «φίγξ». Ἡ τριλογία ὀνομάστηκε 

«Οἰδιπόδεια».  Διδάχτηκε τό 468 π.χ..  Μ’ αὐτήν ὁ Αἰσχύλος 

νίκησε στούς δραματικούς ἀγῶνες. 

Ὁ μῦθος εἶναι ὁ ἑξς: Ὁ Λάϊος, γιός τοῦ Λαβδάκου, βασιλιᾶς 

τς Θήβας, παράκουσε τό θεό τῶν Δελφῶν, πού τρεῖς φορές τόν 

προειδοποίησε νά μήν κάνῃ παιδί.  Γι’ αὐτό, ὅταν ἡ Ἰοκάστη 

γέννησε τόν Οἰδίποδα, τόν ἄφησε στό βουνό νά τόν σκοτώσουν.  

Οἱ Θεοί θέλησαν νά ζήσῃ ὁ Οἰδίποδας καί νά μεγαλώσῃ στήν 

Κόρινθο, νομίζοντας πώς ὁ πατέρας του εἶναι ὁ βασιλιᾶς 

Πόλυβος πού τόν περιμάζεψε.  Πρε κι ὁ Οἰδίποδας μέ τή σειρά 

του τό χρησμό πώς θά σκοτώσει τόν πατέρα του καί θά 

παντρευτῆ τή μητέρα του.  Υεύγει, λοιπόν ἀπό τήν Κόρινθο, πάει 

στή Θὴβα καί πέφτει στήν παγίδα.  κοτώνει τυχαῖα τόν πατέρα 

του καί παίρνει γιά ἔπαθλο γυναῖκα τή μητέρα του, ἐπειδή ἔλυσε 

τό αἴνιγμα τς φίγγας.  Ἀπέκτησε μαζί της τέσσερα παιδιά, τόν 

Πολυνείκη, τόν Ἐτεοκλ, τήν Ἀντιγόνη καί τήν Ἰσμήνη. 
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Ὅταν ἀποκαλύπτεται ἡ ἄθλια πράξη του, ὁ Οἰδίποδας 

τυφλώνεται μέ τά ἴδια του τά χέρια.  έ κάποια φιλονικία μέ τούς 

γιούς του, τούς καταριέται νά μοιραστοῦν τήν ἐξουσία μέ τό 

ξίφος.  Ὁ Ἐτεοκλς ἁρπάζει τήν ἐξουσία καί ὁ Πολυνείκης 

καταφεύγει στό Ἄργος, παντρεύεται τήν κόρη τού βασιλιᾶ 

Ἄδραστου, τή Δηιπύλη κι’ ἑτοιμάζει στρατό νά πολιορκήσῃ τήν 

ἐπτάπυλη Θήβα. 

ΣΑ ΠΡΟΨΠΑ 

Ἐτεοκλῆς: Γυιός τοῦ Οἰδίποδα καί βασιλιᾶς τς Θήβας. 

Ἀγγελιαφόρος κατάσκοπος: Σόν εἶχε στείλει ὁ Ἐτεοκλς γιά 

νά μάθῃ τί ἑτοιμάζουν οἱ Ἀργεῖοι. 

Φορός: Νεαρές γυναῖκες τῶν Θηβῶν 

Ἰσμήνη: Ἀδελφή τοῦ Ἐτεοκλ, τοῦ Πολυνείκη καί τς 

Ἀντιγόνης 

Ἀντιγόνη: Ἀδελφή τοῦ Ἐτεοκλ, τοῦ Πολυνείκη καί τς 

Ἰσμήνης 

Κήρυκας 

Πολυνείκης: Δέν παρουσιάζεται στό ἔργο, ὅμως τ’ ὄνομά του 

ἀκούγεται πολλές φορές. 

 

Η ΤΠΟΘΕΗ 

τό βάθος τς σκηνς φαίνονται τ’ ἀνάκτορα καί μπροστά ἀπ’ 

αὐτά ὑπάρχουν τ’ ἀγάλματα τοῦ Δία, τς Ἄρτεμης, τς Ἀθηνᾶς, 

τοῦ Ποσειδώνα, τοῦ Ἄρη καί τς Ἀφροδίτης. 

Ὁ Ἐτεοκλς μπαίνει στή σκηνή καί λέει στούς μαζεμένους 

πολίτες, ὅτι τά τείχη τς πόλης πολιορκοῦνται. Σούς 

καθησυχάζει καί τούς παρακινεῖ νά ἐκτελέσουν τό καθκον.  

Μετά ἐμφανίζεται ἀγγελιαφόρος πού εἶχε σταλεῖ γιά νά 

κατασκοπεύσῃ τούς ἐχθρούς. Με φοβερούς χαρακτηρισμούς 

διηγεῖται τήν ὁρμητικότητα καί τή μανία τους.  Ὁ Ἐτεοκλής, 

ἀφοῦ εὐχήθηκε στούς θεούς νά προστατεύσουν τήν πόλη, φεύγει 

ἀπ’ τήν σκηνή. 

Μπαίνει ὁ χορός, που ἀποτελεῖται ἀπό νεαρές Θηβαῖες 

γυναῖκες, πού φοβισμένες εὔχονται στούς θεούς νά σώσουν τήν 

πόλη. Ὁ Ἐτεοκλς ἐπιστρέφει καί τίς κατακρίνει γιατί 
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ἀποθαρρύνουν τούς πολεμιστές.  έ ζωηρό διάλογο φαίνεται ἥ 

ἀντίθεση ἀνάμεσα στή δραστηριότητα τοῦ Ἐτεοκλ καί τήν 

παθητική στάση τῶν γυναικῶν. 

Μετά ἀπ’ αὐτά ὁ Ἐτεοκλς φεύγει. Χάλλεται τό χορικό.  

Ἐπιστρέφει μέ τόν ἀγγελιαφόρο πού τοῦ διηγεῖται ὅτι μέ κλρο 

καθένας ἀπ’ τούς ἑπτά στρατηγούς τάχθηκε σέ κάθε μιά πύλη 

τς πόλης. Ὁ Ἐτεοκλής σέ καθένα στρατηγό παρατάσσει ἀπό 

ἕναν ἐξίσου γενναῖο πολεμιστή. Ὁταν ὁ ἀγγελιαφόρος τοῦ λέει 

ὅτι ὁ Πολυνείκης τάχθηκε στήν ἕβδομη πύλη, ὁ Ἐτεοκλς λέει ὅτι 

ὁ ἴδιος θά παραταχθ ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ του. 

τό σημεῖο αὐτό τό πάθος κορυφώνεται, γιατί οἱ Θηβαῖες 

γυναῖκες παρακαλοῦν, νά μήν ἀγωνιστῆ ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ 

του, ἐπειδή γι’ αὐτό θά προκληθῆ αἰώνιο μίασμα. Οἱ 

παρακλήσεις, ὅμως, τοῦ χοροῦ εἶναι μάταιες. Ὁ Ἐτεοκλς φεύγει 

ὑποτασσόμενος στή μοῖρα του, ἄν καί ξέρῃ ὅτι ἡ κατάρα τοῦ 

Οἰδίποδα σπρώχνει τά δύο ἀδέλφια στήν καταστροφή. 

Ὁ ἀγγελιαφόρος φέρνει τήν εἴδηση ὅτι τά δύο ἀδέλφια 

ἀλληλοσκοτώθηκαν, ἀλλά ἡ πόλη σώθηκε.  Σά πτώματα τῶν 

σκοτωμένων φέρνονται στή σκηνή.  Οἱ δύο ἀδελφές τους, Ἰσμήνη 

καί Ἀντιγόνη, ἔρχονται καί θρηνολογοῦν τούς νεκρούς. 

τή συνέχεια παρουσιάζεται κήρυκας, πού ἀναγγέλει 

ἀπόφαση τῶν προβούλων (πρόβουλοι = στήν ἀρχαία Ἀθήνα τό 

συμβούλιο τῶν δέκα νομοθετῶν, πρίν ἀπό τή σύνθεση τς 

Βουλς τῶν τετρακοσίων) τς πόλης, σύμφωνα μέ τήν ὀποία ὁ 

νεκρός Πολυνείκης θά παραμείνη ἄταφος, ἐπείδή ἔστρεψε τά 

ὅπλα κατά τς πατρίδας.  Ἡ Ἀντιγόνη, ὅμως, πού στηρίζεται στό 

δίκαιο τς συγγένειας, ξεσηκώνεται καί δηλώνει ὅτι αὐτή, 

ἀδιαφορῶντας γιά κάθε κίνδυνο, θά θάψῃ τό πτῶμα τοῦ 

ἀδελφοῦ της.  Σελικά ὁ χορός διαιρεῖται σέ δύο ἡμιχόρια, πού τό 

καθένα ἐκφράζει ἀντίθετη γνώμη, σχετικά μέ τήν ταφή τοῦ 

νεκροῦ Πολυνείκη. 

Οἱ «Ἑπτά ἐπί Θήβας» θεωροῦνταν ἀπό τούς ἀρχαίους, ὅπως 

καί εἶναι, τό ἡρωϊκότερο δρᾶμα, γιατί κατά τόν Ἀριστοφάνη εἶναι 

«Ἄρεως μεστόν» (δρᾶμα γεμᾶτο πόλεμο).  Κατά τό Γοργία, γιά τό 

δρᾶμα αὐτό, δέν ἐνέπνευσε τόν ποιητή ὁ Διόνυσος, ἀλλά ὁ Ἄρης.  
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’ αὐτήν τήν τραγωδία φαίνονται καθαρά οἱ πολιτικές 

ἀντιλήψεις τοῦ Αἰσχύλου γιατί, κάνοντας λόγο γιά τόν 

Ἀμφιάραο (ἕναν ἀπό τούς ἑπτά Ἀργείους στρατηγούς), 

ὑπαινίσσεται τό δίκαιο Ἀριστείδη.  Ἀκόμη, ὁ Αἰσχύλος, σάν 

ἀριστοκρατικός, τιμῶντας τό δίκαιο, ἦταν θαυμαστής τοῦ 

Ἀριστείδη καί ὄχι τοῦ Θεμιστοκλ (ὁ Ἀριστείδης ἦταν 

συντηρητικός, ἐνῷ ὁ Θεμιστοκλς δημοκρατικός. 

’ ὄλο τό δρᾶμα προσπαθεῖ νά προκαλέσῃ τή συμπάθεια τῶν 

θεατῶν ὑπέρ τοῦ Ἐτεοκλ πού παρουσιάζεται θαρραλέος, 

ἔχοντας τό δίκαιο μέ τό μέρος του, γιατί ἀμύνεται γιά τήν 

πατρίδα του καί εἶναι εὐσεβής.  Ἀντίθετα, οἱ ἑπτά Ἀργεῖοι 

στρατηγοί, ἐκτός ἀπό τόν Ἀμφιάραο, παρουσιάζονται ἄγριοι, 

μανιώδεις, ἀσεβεῖς καί ἄξιοι τιμωρίας. 

τό θάνατό τους ὁ ποιητής βρκε τήν κάθαρση καί μέ τό 

θάνατο τῶν ἀδελφῶν φανερώνεται ἡ σκληρή Εἱμαρμένη καί ἡ 

ἄπαυστη δύναμη τών Ἐρινύων. Σεχνικότατα, γιά νά μήν 

κουράσῃ τούς θεατές, δέν ἀφήνει τόν ἀγγελιαφόρο νά κάνῃ 

μεγάλη διήγηση γιά τήν περιγραφή τῶν ἀσπίδων τῶν 

πολιορκητῶν, ἀλλά τήν μοιράζει σέ διάλογο παρεμβάλλοντας 

ἄσματα τοῦ χοροῦ γιά ν’ ἀποφύγῃ τήν ἐπική μονοτονία.  Μέ τήν 

περιγραφή τῶν ἀσπίδων πετυχαίνει καί τό χαρακτηρισμό τοῦ 

καθένα απ’ τούς ἑπτά στρατηγούς. 

Ἐπίσης συγκρότησε τό χορό ἀπό νεαρές γυναῖκες καί ὄχι ἀπό 

γέροντες Θηβαίους, γιατί ἔτσι φαίνεται ζωηρά ἡ ἀντίθεση τς 

σκληρότητας τῶν πολιορκητῶν μέ τήν τρυφερότητα τῶν 

κοριτσιῶν.  Ἀκόμη ἡ φοβέρα τῶν πολεμιστῶν μέ τή φυσική δειλία 

τῶν κοριτσιῶν. 

Ἡ τραγωδία εἶναι γεμάτη πολεμική πνοή, ἄν καί σα θέμα ὁ 

πόλεμος δέν εἶναι θεατρικό, γιατί ἡ μάχη δέν μπορεῖ νά γίνῃ 

μπρός στά μάτια τῶν θεατῶν καί γι’ αὐτό ἀναγκαστικά 

περιγράφεται ἀπό τόν ἀγγελιαφόρο.  Ἀκόμη ὁ ποιητής ἀπέφυγε 

τό ἐμπόδιο νά μετατρέψῃ τό δρᾶμα σ’ ἐπική διήγηση, κάνοντας 

ὀλιγόλογη τήν περιγραφή τοῦ ἀγγελιαφόρου. 

Σό θέμα πού χειρίζεται ὁ Αἰσχύλος εἶναι γεμᾶτο 

μεγαλοπρέπεια καί ἡθικό σθένος, γιατί, ὅπως σ’ ὅλα του τά 
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δράματα δέν ἀποβλέπει στό νά εὐχαριστήσῃ ψυχολογικά τούς 

θεατές, ἀλλά νά δημιουργήσῃ δέος καί κατάπληξη, πού τά 

πετυχαίνει πλήρως. 

τό δρᾶμα σέ συνεπαίρνει ἡ θεατρική μορφή τοῦ Ἐτεοκλ.  Ἀπ’ 

τήν ἀρχή ὡς τό τέλος παρουσιάζεται ὡς ψύχραιμος πολέμαρχος 

μιᾶς πολιορκημένης πολιτείας.  Σήν πρώτη φορά πού θυμᾶται 

τήν τραγική κατάρα, ἴσως νά μήν ἔχῃ συνειδητοποιήσει τί 

πρόκειται νά γίνῃ.  Σή δεύτερη φορά πού λέει στό χορό, ὅτι αὐτός 

θά σταθῄ ἕβδομος, εἶναι σάν νά τρέχῃ ν’ ἀγκαλιάσῃ τή μοῖρα του 

ἄφοβος.  Ἡ μεγάλη κρίση εἶναι ὅταν τοποθετται στήν ἕβδομη 

πύλη, ἀπέναντι στόν Πολυνείκη.  Δέ συγκρούεται μέ κανένα 

πρόσωπο ὁ Ἐτεοκλς.  Ἡ σύγκρουση εἶναι μέ τήν ἴδια τή μοῖρα.  

Καί στό σημεῖο αὐτό εἶναι μόνος.  Μόνος ἀποφασίζει νά 

ἐπιβεβαιώσῃ τήν ἀρετή τοῦ ἀρχηγοῦ, πού πρέπει νά 

ὑπερασπιστῆ τήν πύλη του, ἔστω κι ἄν αὐτό ὁδηγῆ στήν 

ἀτιμωτική καταστροφή. Ἔχει τήν ἐντύπωση πώς ἄλλοτε παίζει 

μέ τή μοῖρα, καί ἄλλοτε ἀποφασίζει ἐλεύθερα νά συγκρουστῆ 

μαζί της καί μόνο ὅταν φεύγῃ γιά τή μάχη, συνειδητοποιεῖ ὅτι 

πάει νά ὑποστῆ συμφορά, πού δέν μπορεῖ ν’ ἀποφύγῃ.  Ἔχει 

ἐπωμιστεῖ τήν ἐκπλήρωση τς πατρικς κατάρας καί δέ δειλιάζει.  

Εἶχε εὐχέρεια νά διαλέξῃ μιάν ἄλλη πύλη.  Διάλεξε τή μοιραία. 

Κι ἔπεσε, ἐλευθερώνοντας τήν πόλη καί δίνοντας τέλος 

μακάβριο στά δεινά τῶν Λαμβδακιδῶν. Ἥρωας πραγματικά 

σημαδεμένος ἀπό τήν μοῖρα πού ἀψηφᾶ. Ἴσως ὁ πρῶτος 

μοναχικός ἥρωας τοῦ παγκόσμιου δραματολογίου. 

 Ἐπιμέλεια: Μ.Π. 

 

 



27 
 

ΣΖΟΚΟΝΣΑ 

Σήν ἐποχή τς ὕστερης Ἀναγέννησης οἱ ζωγράφοι 

συναγωνίζονταν στήν προσπάθεια τς μέγιστης πειστικότητας 

τοῦ ἔργου, στήν πειστικότερη μί-

μηση τς φύσης καί στήν ἀπόδο-

ση μεγάλου βάθους τοῦ ὁρίζοντα. 

τήν Σζοκόντα ὁ ὁρίζοντας φτάνει 

στό μέγιστο βάθος. Ξέρουμε ὅτι, 

ὅσο πιό ψηλά βρισκόμαστε, τόσο 

πιό μακρυά βλέπουμε. τήν Σζο-

κόντα, λοιπόν ὁ ὁρίζοντας εἶναι 

δείκτης. Ὑποδηλώνει ὅτι ἡ εἰκονι-

ζόμενη βρίσκεται σέ παράθυρο 

ὑψηλοῦ ὀρόφου ἤ σέ ταράτσα. 

 Πρίν τόν Ντά Βίντσι, ὀνομαστός 

ζωγράφος ἦταν ὁ Μποτιτσέλλι. Ὁ 

κόσμος ἔλεγε γιά τίς ζωγραφιές 

τοῦ Μποτιτσέλλι: «δέν μπορεῖ ν’ 

ἀποδωθ πειστικότερα ἡ 

πραγματικότητα».  Ὅμως ὅταν 

εἶδαν τά ἔργα τοῦ Ντά Βίντσι, τά ἔργα τοῦ Μποτιτσέλλι 

φάνταζαν πιά, συγκριτικά, ψεύτικα. Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἐπιτυχία 

τοῦ Ντά Βίντσι; Ὁ μεγάλος αὐτός δάσκαλος, μέ τό ἔργο του 

δείχνει τόν τρόπο μέ τόν ὁποίο βλέπουμε, δηλαδή σκεφτόμαστε.  

Ἄν ζωγραφίσουμε 10 τελείες πού νά σχηματίζουν τετράγωνο, ὁ 

θεατής, ἄν τόν ρωτήσουμε, δέ θά π  «βλέπω 10 τελεῖες στή 

σειρά», ἀλλά «βλέπω ἕνα τετράγωνο ἀπό τελεῖες». Δηλαδή τό 

«μάτι» (δηλαδή ὁ ἐγκέφαλος) συμπληρώνει τά ἐνδιάμεσα κενά κί 

ἀναγνωρίζει τό σχμα ὥς σύνολο (τό τετράγωνο).  Ἡ Σζοκόντα 

πάνω σ’ αὐτό βασίζεται. Ὁ ζωγράφος ἀποδίδει κάποια 

φωτισμένα σημεῖα κί ἀφήνει τά ὑπόλοιπα, ὥς ὑπαινιγμό, νά τά 

«συμπληρώσῃ» τό μάτι τοῦ θεατ.  Ἔτσι ὁ θεατής συμμετέχει 

ἐνεργητικά καί τό ἔργο φανερώνεται μέ τή μέγιστη πειστικότητα.   
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 Σώρα ἄς μιλήσουμε γιά τό διφορούμενο χαμόγελο τς 

Σζοκόντα.  Ὁ ζωγράφος ἥξερε ὅτι ἀναγνωρίζουμε τήν ἔκφραση 

ἑνός προσώπου, κυρίως, ἀπ’ τήν κλίση τῶν φρυδιῶν καί τῶν 

χειλιῶν.  Γι’ αὐτό καί θόλωσε τά ἀντίστοιχα σημεῖα (τεχνική 

σφουμάτο).  Μόλις πού διακρίνεται τό χαμόγελο καί τά φρύδια 

ἀποδίδονται σχεδόν ἀόρατα. Παίζει μέ τό μυαλό μας ὁ 

δημιουργός.  Ἀφοῦ ὅμως, ἔφτασε σέ τέτοιο πνευματικό ὕψος, 

ἄφησε πίσω του μιά «σκάλα», γι’ αὐτό καί δέν ἦταν μόνο 

μεγάλος ζωγράφος, ἀλλά καί ἕνας μεγάλος δάσκαλος. Εἶναι 

λάθος νά θεωροῦμε τά ἔργα του ἁπλῶς ρεαλιστικά.  Οἱ μορφές 

του ἔχουν ἕνα ἐσωτερικό φῶς, εἶναι ἔργα πνευματικά ἕως καί 

μεταφυσικά. Ὁ Ντά Βίντσι ἦταν ὁ  «homo universalis», ὁ παγκό-

σμιος ἄνθρωπος. Ἦταν ὁ τελευταῖος ἄνθρωπος πού μποροῦσε 

νά κατέχῃ, νά «χωρέσῃ» ὅλη τήν, ὥς τότε, γνωστή γνώση.  Ἀπό 

τότε καί μετά ἄρχισε ἡ ἐξειδίκευση. τό ἄλλο δικό του ἀριστούρ-

γημα, τήν «Παναγιά τῶν βράχων» προσπαθεῖ νά ἀποτυπώσῃ, νά 

ὀργανώσῃ κί ἔτσι νά «δῆ» τίς γνώσεις του ἀποτυπωμένες σέ μία 

εἰκόνα. Σά βράχια καί τά φυτά πού ἀπεικονίζονται, εἶναι τά 

συγκεκριμένα βράχια και φυτά πού συναντᾶς στήν Ἰουδαία. 

ήμερα ἡ ἐξέλιξη τς ἐπιστήμης ἐκτόξευσε τόν ἄνθρωπο στίς 

σήραγγες τς ἐξειδίκευσης κί ἔτσι τό αἴτημα τοῦ Ντά Βίντσι εἶναι 

ἐπίκαιρο.  Φάσαμε τόν κόσμο ὥς ἑνιαῖο ὅλον. Εἶναι καί πάλι 

ἀνάγκη νά ἀποκτήσουμε τή γενική ἐποπτεία.   

 Ἐπιπλέον, στίς μεγάλες καμπές τς ἱστορίας, στίς χρυσές 

ἐποχές τς ἀνθρωπότητας, ὅπως στήν Ἀναγέννηση, ἡ λογική κί ἡ 

πίστη προχωροῦσαν κί ἐξελίσσονταν σέ ἁρμονία, χέρι μέ χέρι.  Κί 

αὐτό φαίνεται ὅτι θά ἐπαναληφθ στά ἑπόμενα χρόνια τοῦ 21ου 

αἰώνα. Οἱ ἐπιστήμονες θεολογοῦν κί οἱ κληρικοί ἐπιστημο-

νολογοῦν. Ἄς ξαναθυμηθοῦμε τόν Ντά Βίντσι, τοῦ ὁποίου ἡ 

πίστη δέν τόν ἐμπόδιζε νά μελετᾶ μέ ὀρθολογισμό τήν Κτίση, 

ἀλλά οὖτε καί ἡ λογική αὐτή νά τόν τυφλώνῃ, νά τόν ἐμποδίζῃ 

νά ἀναπτύξῃ τίς κεραῖες του, καί τελικά νά συλάβῃ στοιχεῖα τοῦ 

ἀπερινόητου, τοῦ Θεοῦ, κί ἔτσι νά φωτίσῃ μέ τά ἔργα του τή 

μεταφυσική μας διάσταση. 

Γ. Ἀγγελίδης    www.angelidis .us 
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ΚΟΜΑ Ο ΑΙΣΩΛΟ 

Ἕνας ἀκαταμάχητος ἀγωνιστής στό πλευρό τοῦ Φριστοῦ  

καί τοῦ ἀνθρώπου. 

Γεννήθηκε στό Μεγάλο Δένδρο (σημερινοί Σαξιάρχες) τς 

Αἰτωλίας τό 1714.  Σό βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Κώνστας.  έ 

ἡλικία ὀκτώ ἐτῶν στάλθηκε στή ιγδίτσα τς ἐπαρχία 

Παρνασίδος, ὅπου μαθήτευσε γιά δέκα χρόνια στόν 

ἰεροδιδάσκαλο Λύτσικα.  Ἀργότερα πγε στό Ἅγιο Ὄρος, ὄπου 

σπούδασε στήν Ἀθωνιάδα σχολή μέ δασκάλους τόν Παναγιώτη 

Παλαμᾶ καί τό Νικόλαο Ζεριζούλη. 

Μετά τήν ἀποφοίτηση του ἔγινε μοναχός στή μονή Υιλοθέου 

καί μετωνομάστηκε Κοσμᾶς.  Ὅμως, ὁ μονότονος μοναχικός βίος 

δέν τοῦ ἄρεσε καί ἤθελε νά δράσῃ γιά ὤφελος τς κοινωνίας.  

Ἔτσι, ἐγκατέλειψε τό μοναστήρι καί πγε στήν 

Κωνσταντινούπολη.  Ἐκεῖ συναντήθηκε μέ τό μεγαλύτερο 

ἀδελφό του Φρύσανθο πού ἦταν δάσκαλος της Πατριαρχικς 

χολς.  Ἀκόμη, γνωρίστηκε μέ τόν Πατριάρχη εραφείμ, πρε 

ἔγγραφη ἄδεια τοῦ Παριαρχείου καί ἄρχισε τό εὐαγγελικό του 

κήρυγμα τό 1760 ἀπό τήν Κωνσταντίνουπολη. 

τή συνέχεια γύρισε τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, τή Μακεδονία, τήν 

Ἤπειρο, τή Θεσαλία, τή τερεά Ἑλλάδα καί τά Ἰόνια νησιά, 

κηρύσσοντας χωρίς διακοπή τό λόγο τοῦ Θεοῦ.  Σά κηρύγματα 

τοῦ Κοσμᾶ προκαλοῦσαν μεγάλη ἐντύπωση, γιατί γίνονταν στή 

δημοτική γλῶσσα. Φιλιάδες λαοῦ παρακολουθοῦσαν τό 

δημοφιλ κήρυκα πού, ἐπισκεπτόμενος κάθε χωριό, κήρυττε μέ 

ἀσυνήθιστη εὐγλωττία τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη τή 

θρησκευτική εὐλάβεια καί τήν ἀγάπη πρός τήν παιδεία.  Ὁ 

θερμός του ζλος γιά τήν παιδεία γίνεται γνωστός ἀπό μιά 

ἐπιστολή πρός τόν ἀδελφό του, ἡ ὀποία σώζεται μέχρι σήμερα.  

Ἀπό τήν ἐπιστολή αὐτή μαθαίνουμε ὅτι ἴδρυσε δέκα ἑλληνικά 

σχολεῖα καί διακόσια δημοτικά. 

Ὄχι μόνο οἱ Φριστιανοί, ἀλλά καί οἱ Σοῦρκοι σέβονταν τόν 

Κοσμᾶ καί ἄκουγαν μέ προσοχή τίς συμβουλές του.  έ ὅποιο 
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μέρος δίδασκε, καρφωνόταν ξύλινος σταυρός καί παρέμενε ἐκεῖ 

σάν ἀπόδειξη τς μετάβασής του. 

τήν ἀποστολική του πορεῖα παρακολουθοῦνταν ἀπό πολλούς 

ἰερεῖς, οἱ ὁποιοι κατόπι μιμοῦνταν τό δάσκαλο, σκορπίζονταν στά 

χωριά καί κήρυτταν ἤ διάβαζαν τοῦς λόγους του. 

Ἐπειδή, συνήθως, κατηγοροῦσε τίς αὐθαιρεσίες τῶν ἀρχόντων 

τῶν κοινοτήτων, εἶχε πολλούς διῶκτες. τήν Κεφαλονιά οἱ 

ἄρχοντες ζήτησαν ἀπό τόν Ἐνετό διοικητή τήν ἀπέλασή του, ἡ 

ὀποία ματαιώθηκε ἀπό τήν ἐνθουσιώδη παρέμβαση τοῦ λαοῦ. 

Σότε ἀποφάσισε νά πάῃ στή Ζάκυνθο.  Σόν συνώδεψαν  δέκα 

πλοῖα γεμᾶτα μέ θαυμαστές του Κεφαλονῖτες. τή Ζάκυνθο, 

ὅμως, οἱ ἄρχοντες πού φοβήθηκαν τή γλῶσσα του, δέν τοῦ 

ἐπέτρεψαν νά μείνῃ, ὁπότε ἐπέστρεψε στήν Κεφαλονιά.  Μετά 

ἀπό ἀρκετό χρόνο πγε στήν Κέρκυρα, ὅπου τοῦ ἔγινε ὑποδοχή 

ἀντάξια τς φήμης του. Ἦταν πρωτοφανής ἡ συρροή τοῦ 

κόσμου, ὄχι μόνον ἀπό τά Ἰόνια νησιά, ἀλλά καί ἀπό τήν 

ἠπειρωτική Ἑλλάδα, γεγονός πού τοῦ ἐξασφάλισε ἀσφαλ 

παραμονή.  Ὅμως, ὁ διοικητής, παρακινούμενος ἀπό τούς 

ἄρχοντες, τοῦ εἶπε νά φύγῃ ἀπό τήν Κέρκυρα.  Σελικά, βρέθηκε 

στήν Ἤπειρο, ὅπου συνέχισε τό κήρυγμά του καί σέ ὁλόκληρη 

τήν Ἀλβανία. 

Οἱ Ἐβραίοι τς Ἠπείρου τον συκοφάντησαν ὡς φιλοπόλεμο καί 

τόν κατηγόρησαν στήν τουρκική διοίκηση σάν ὄργανο 

ἐπανάστασης. Ἔτσι, προσκλήθηκε στήν πόλη Βεράτιο τς 

Ἀλβανίας γιά ν’ ἀπολογηθεί. Ὅμως, ὁ Κοσμάς, τόσο 

καταγοήτευσε τό διοικητή, ὥστε, ἀντί νά τόν καταδικάσῃ τοῦ 

δώρισε πολυτελές θρονίο πού, ἀνεβαίνοντας σ’ αὐτό, νά κηρύσσῃ 

τό λόγο του θεοῦ.  Σότε, οἱ διῶκτες του Ἐβραῖοι, ἐπινόησαν ἄλλο 

μέσο, γιά νά τόν ἐξοντώσουν: χρησιμοποίησαν γιά τό σκοπό 

αὐτό μουσουλμάνο εἰσπράκτορα φόρων, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε στό 

διοικητή ὅτι ὁ λαός παραμελεῖ τίς γεωργικές ἐργασίες, ἐπειδή 

παρακολουθεῖ τά κηρύγματα τοῦ Κοσμᾶ. Σότε ὁ διοικητής 

διέταξε νά σταματήσῃ αὐτό τό κακό.  Ὁ εἰσπράκτορας, ὅμως, 

ἐσκεμμένα παρερμήνευσε τή διαταγή τοῦ διοικητ, μεθόδευσε 

κρυφά τή θανάτωσή του.  Ὅταν οἱ δήμιοι τόν ὁδήγησαν στόν 
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τόπο τς ἐκτέλεσης καί τοῦ ἀνήγγειλαν τήν καταδίκη, σήκωσε τά 

μάτια πρός τόν οὐρανό καί ἀναφώνησε τό ρητό τοῦ Δαβίδ: 

«Διήλθαμεν διά πυρός καί ὕδατος καί ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς 

ἀναψυχήν», καί μέ χριστιανική καρτερία δέχτηκε τό μαρτύριο, 

στίς 24 Αὐγούστου τοῦ 1779. 

Ὁ νεομάρτυρας Κοσμᾶς πολύ δίκαια κατατάχτηκε ἀνάμεσα 

στοῦς Ἀγίους τς Ἐκκλησίας.  Σή μνήμἠ του σέβονταν καί οἱ 

Σοῦρκοι.  Ὁ διαβόητος Ἀλ – πασᾶς τῶν Ἰωαννίνων ἔκτισε μέ 

δικά του ἔξοδα ἐκκλησία, στό χωριό Καλκουστάση τοῦ Βετίου, 

ὅπου κρεμάστηκε ὁ Ἄγιος, καί παρήγγειλε νά τοῦ 

κατασκευάσουν ἀσημένιο τό κεφάλι του πού, ὅταν τοῦ τό 

παρουσιάσαν, το χάϊδεψε τρεῖς φορές με τά γένια του, δείχνοντας 

ἔτσι βαθύ σεβασμό. 

Ἐπειδή διαμαρτυρήθηκαν οἱ παρευρισκόμενοι μουσουλμάνοι, ὁ 

Ἀλ-πασᾶς τοῦς εἶπε: «Υέρτε μου ἕνα μουσουλμάνο, σάν αὐτόν 

τό Φριστιανό, νά τού φιλήσω καί τά πόδια». 

 Σήν ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρα Κοσμᾶ ἔγραψε ὁ ἠπειρώτης 

άπφειρος Φριστοδούλου. 

 Οἱ διδαχές του πού διασώθηκαν, προέρχονται ἀπό σημειώσεις 

ἤ ἀπό ἀναμνήσεις μαθητῶν του, οἱ ὁποῖοι τίς ἀνέπτυξαν καί τίς 

κατέγραψαν, λίγα ἤ ἀρκετά χρόνια μετά τό θάνατο τοῦ 

δασκάλου τους, ὅταν, πλέον, ἐκεῖνος εἶχε ἀναχθεῖ στή σφαίρα 

τοῦ θρύλου.  Σόν κύκλο τῶν θεμάτων του ἀντλοῦσε ἀπό τήν 

ἄμεση ἐπικαιρότητα, τή λαϊκή θρησκευτική παράδοση καί τή 

σκληρή ζωή τς ὑπαίθρου. 

 Πέρα, ὅμως, ἀπό τό ἀμιγῶς θρησκευτικό του κήρυγμα, αὐτό 

πού τόν ἀνήγαγε σέ ἀπόστολο τοῦ ἀφυπνιζομένου ἑλληνισμοῦ 

ἐκείνης τς ἐποχς, ἦταν τό ἐθνικό του ἔργο.  Φρησιμοποίησε ὅλο 

του τό κῦρος γιά νά ἐμποδίσῃ τοῦς ἐξισλαμισμούς, πού τήν 

ἐποχή ἐκείνη λάμβαναν ἀνησυχητική ἔκταση στή Βόρειο 

Ἤπειρο. Προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά πείσῃ τούς 

Βλαχόφωνους καί Ἀλβανόφωνους πληθυσμούς τς δυτικής 

Μακεδονίας καί τς Ἠπείρου, νά μιλοῦν μόνο Ἑλληνικά.  Ἵδρυσε 

δεκάδες σχολεῖα καί παρακινοῦσε τοῦς χωρικούς νά μορφώνουν 

τά παιδιά τους. 
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 Ἄν καί δέν ἦταν ἐπαναστάτης, σέ πολλές τοπικές παραδόσεις 

φέρεται ὡς προφήτης τς ἀνάστασης τού γένους.  Σό κοινωνικό 

του κήρυγμα ἦταν ἐξίσου προδρομικό. Διεκήρυσσε τήν ἰσότητα 

τς γυναίκας πρός τόν ἄντρα, τήν κοινωνική δικαιοσύνη, 

ἀφώριζε τήν ἁρπακτικότητα καί τήν ἀναλγησία τῶν πλουσίων. 

Ὁ ριζοσπαστισμός τῶν ἰδεῶν του προκάλεσε ἀνησυχία στίς 

ἑνετικές Ἀρχές καί στούς Ἑπτανήσιους άρχοντες, οἱ ὁποῖοι 

ἐξαπέλυσαν διωγμό ἐναντίον του.  Ἴδια στάση ἐπέδειξαν 

ἀπένατί του ὁρισμένοι μητροπολίτες, οἱ γαιοκτήμονες τς 

Ἠπείρου καί προπάντων οἱ Ἐβραῖοι τς περιοχς, τούς ὁποίους ὁ 

Κοσμάς ἐπέκρινε μέ ἀσυνήθιστη δριμύτητα. 

 Ἡ Ἐκκλησία ἀναγνώρισε ἐπίσημα τόν Κοσμᾶ ὡς Ἄγιο τό 1961.  

Ἡ μνήμη του τιμᾶται ἀπό τήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 

στίς 24 Αὐγούστου. 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Οἱ φωτιές τῆς 14ης επτεμβρίου 

Βρισκόμαστε στό ἔτος 629 μ.Φ. Ὁ Ἡράκλειος ἀφοῦ πολέμησε 

μέ τούς Πέρσες, τελικά τούς ἐξαναγκάζει νά κάνουν εἰρήνη ἄνευ 

ὅρων. Ἔπρεπε νά δοθοῦν οἱ αἰχμάλωτοι, τά ἁρπαγέντα εἴδη, 

καθώς καί τά ἱερά κειμήλια. Ἀνάμεσα στά κειμήλια πού 

ἅρπαξαν οἱ Πέρσες ἦταν καί ὁ Σίμιος ταυρός.  Ὁ Ἡράκλειος 

τώρα εἶναι νικητής καί τροπαιοῦχος, ἀλλά δέν ἔχει δυνάμεις γιά 

νέους πολέμους.  Ὁ κόσμος ζεῖ μέ εἰρήνη καί χαρά.  τήν Εὐρώπη 

ἐπικρατεῖ τάξη καί ἀσφάλεια καί ὅλοι ἀσχολοῦνται μέ τίς 

ἐργασίες τους.  

Ὁ Ἡράκλειος περιηγήθηκε τίς ἐπαρχίες καί ἀφοῦ τακτοποίησε 

τίς ὑποθέσεις τοῦ Κράτους, ἀποφάσισε νά κατεβῆ στά 

Ἱεροσόλυμα γιά νά τοποθετήσῃ τόν Σίμιο ταυρό.  Καί ἔτσι ἔγινε.  

Ὅλοι οἱ κάτοικοι τς Παλαιστίνης καί τς υρίας πανηγύριζαν 

μέ ἄσματα καί χορούς. Σό βράδυ τς παραμονς τς 14ης 

επτεμβρίου οἱ ἑορταστές γύριζαν στούς δρόμους καί στίς 

πλατεῖες, κρατῶντας φανούς και δαυλούς.  Σή γιορτή αὐτή τήν 

ἔκαναν δύο φορές τό χρόνο.  Ἐπίσης, ἄναβαν φωτιές καί στούς 

γύρω λόφους, ἔξω ἀπό τήν πόλη.  Λέγεται ὅτι ἀπό τή χρονιά 

ἐκείνη (629), μέ διαταγή τοῦ Ἡρακλείου ἀνάβονταν οἱ φωτιές 

στούς γύρω λόφους, ὥστε μέ τόν τρόπο αὐτό νά διαδοθῆ ἡ εἴδηση 

τς ὕψωσης τοῦ Σιμίου ταυροῦ ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στήν 

Κωνσταντινούπολη. 

Ἡ πρώτη φωτιά πού ἀνάφτηκε γιά τό σκοπό αὐτό ἦταν ἡ πόλη 

Νταμούρ, ὅπου βρισκόταν ἡ ἀρχαία Θάμυρις. Ἡ παράδοση 

ἀναφέρει ὅτι γιά τή μετάδοση τς χαρμόσυνης αὐτς εἴδησης, 

κτίστηκε μεγάλο καμίνι, ὕψους δεκάδων μέτρων, στό ὁποῖο 

ἀνάφτηκε μεγάλη φωτιά.  Σό καμίνι αὐτό σώζεται μέχρι σήμερα.  

Οἱ Βυζαντινοί λοιπόν, χρησιμοποιοῦσαν φρυκτωρίες.  

Ἔτσι ἐπικράτησε ἀπό τή χρονιά ἐκείνη οἱ Φριστιανοί νά 

πανηγυρίζουν, πότε μέ χορούς, ἄσματα, μέ παρελάσεις, κατά τίς 

ὁποῖες οἱ ἑορταστές κρατοῦσαν φανούς καί δαυλούς.  Σίς 

μεγαλοπρεπεῖς αὐτές γιορτές συνώδευαν τυμπανοκρουσίες καί 

κωδωνοκρουσίες. 
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τά παράλια τς Μ. Ἀσίας, στίς 14 επτεμβρίου, μέχρι τά 

νεώτερα χρόνια, γιόρταζαν μέ μεγαλοπρέπεια. Ἐπίσης, στίς 

Κυδωνιές, οἱ ἑορταστές γύριζαν στούς δρόμους καί στίς πλατεῖες 

τς πόλης, κρατώντας δαυλούς καί φανούς. 

Ἀκόμη, ὁ ἐνθουσιώδης αὐτός ἑορτασμός μεταφέρθηκε καί στά 

χωριά τοῦ Παγγαίου τήν Κυριακή τς Συροφάγου.  Ὄχι μόνο 

ἄναβαν φωτιές, ἀλλά καί ὁμάδες - ὁμάδες περιφέρονταν μέ 

φανούς καί δαυλούς στή Νικήσιανη τς Ἐλευθερούπολης καί 

στίς έρρες. 

Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ φωτιές τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη σχετίζονται μ’ 

αὐτές τς 14ης επτεμβρίου.  Ἀνεξάρτητα ἄν ἔχουν τή βάση καί 

τήν ἀρχή τους αλλοῦ.  Ὑπάρχει ἀπόδειξη ὅτι τό ἔθιμο σώζεται 

στήν Κεφαλονιά, στήν Κέρκυρα καί στήν Ἰθάκη, κατά τό ὁποῖο 

ἀνάβανε φωτιές τή γιορτή τοῦ Ἀγίου Ἰωάννη τοῦ Υανιστ ἤ 

Λαμπαδάρη (24 Ἰουνίου), συνοδευόμενες ἀπό χορούς καί 

κωδωνοκρουσίες, γιά τήν ἀπροσδόκητη γέννηση τοῦ Ἁγίου. 

Σέλος ἡ 14η επτεμβρίου ὑπενθυμίζει τό θρίαμβο τς 

Βυζαντινς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία τήν ἐποχή τοῦ Ἡρακλείου 

ἔφθασε στήν κορυφή τς δόξας καί τς αἴγλης. 

Μακεδονικό Ἡμερολόγιο 1982           Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Σό κισκιέκ 

Σό «κισκιέκ» ἤ «κισκιέτς» εἶναι προσφυγικό φαγητό πού 

γίνεται στά πανηγύρια τς Λέσβου.  Υτιάχνεται κυρίως στή 

«γιορτή τοῦ ταύρου» τόν Ἰούνιο, στήν γιορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 

τοῦ Φιοπολίτη, στήν τοποθεσία τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 

Φαραλάμπους, πού βρίσκεται ἀνάμεσα στά χωριά Ἁγία 

Παρασκευή καί Νέες Κυδωνίες. φάζουν καί μαγειρεύουν τόν 

ταῦρο καί κατά τή διάρκεια τοῦ πανηγυριοῦ διοργανώνονται 

ἱπποδρομίες. Ἐπίσης στό πανηγύρι τοῦ Σαξιάρχη, που 

γιορτάζεται τή δεύτερη Κυριακή μετά τό Πάσχα. Ἐπίσης στό 

χωρίο τύψη, στά ἑννιάμερα τς Παναγίας (24 Αὐγούστου) καί 

σέ ἄλλες περιοχές. 

 τό χωριό τύψη, ὅπως καί σέ ἄλλα, ἡ παρασκευή τοῦ κισκιέκ 

ἀποτελεῖ ὁλόκληρη ἱεροτελεστία, πού μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο 

τρόπο συμμετέχει ὁλόκληρο τό χωριό.  Πολλοί κτηνοτρόφοι 

προσφέρουν ζῶα, ἄλλοι χωριανοί τά ξύλα για τή φωτιά.  

υστήνεται ἐρανική ἐπιτροπή πού γυρίζει στά καφενεῖα καί στά 

σπίτια καί μαζεύει χρήματα γιά τίς ἀνάγκες τς γιορτς.  Ἄλλοι 

πάλι, προσφέρουν λάδι. 

 έ μερικές περιοχές ἀπό τό προηγούμενο ἔτος γίνεται 

δημοπρασία γιά τήν ἐξασφάλιση τοῦ ζώου, που προορίζεται γιά 

σφαγή κάποιας χρονιᾶς. 

 Ἡ ὁμάδα πού θ’ ἀσχοληθ μέ τή παρασκευή τοῦ φαγητοῦ, ἔχει 

ἀπαραίτητα σάν ἐπικεφαλής ἕναν ἔμπειρο «μάστορα», γιατί θά 

ἦταν καταστροφή νά μήν πετύχῃ τό παραδοσιακό αὐτό φαγητό, 

μιά καί ἡ ποσότητά του εἶναι μεγάλη, ἀφοῦ θά γίνη σέ γύρω στίς 

χίλιες μερίδες. 

 Ὁλόκληρα καζάνια σιγοβράζουν σέ χαμηλή φωτιά ἀπό τήν 

παραμονή τς γιορτς.  Σό περιεχόμενό τους κομμάτια ἀπό 

κρέας βοδιοῦ ἤ ἀρνιοῦ ἤ γίδας ἤ προβατίνας μέ ἀποφλοιωμένο 

σιτάρι, μεδούλι ἀπό κόκαλο, κρεμμύδια, ἁλάτι, πιπέρι, ἐλαιόλαδο 

στίς κατάλληλες δόσεις. Κατά διαστήματα πιέζουν τό σιτάρι καί 

τό κρέας μ’ ἕνα ξύλινο κόπανο γιά νά λιώσουν. 

 Ἀφού ἑτοιμαστ τό κισκιέκ, νέα παιδιά - ἐθελοντές ἀπό τόν 

πολιτιστικό ύλλογο τοῦ χωριοῦ φροντίζουν γιά τή δωρεάν 
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διανομή τοῦ φαγητοῦ μέσα σέ «μπόλ», σ’ ὅλους τούς κατοίκους 

καί ἐπισκέπτες – προσκυνητές τοῦ χωριοῦ, που διασκεδάζουν 

μέχρι τά μεσάνυχτα στό πανηγύρι, που ἐξελίσσεται στήν ἀγορά 

τοῦ χωριοῦ. 

 Ἀπό ἕνα πιάτο κισκιέκ θά φθάση σ’ ὅλα τά σπίτια, ἔστω καί 

τήν ἑπόμενη μέρα, ἐκείνων πού δέν μπόρεσαν νά ἔρθουν στό 

γλέντι. 

 Κάποιες νοικοκυρές φτιάχνουν κισκιέκ λιγότερες μερίδες σέ 

γιορτές, γάμους, ἀρραβῶνες κτλ. 

 ᾶς δίνουμε παρακάτω μιά συνταγή «κισκιέκ» μέ ὑλικά γιά 5 – 

6 μερίδες.  Θα χρειασττε: 

α) 1 κιλό κρέας βοδινό ἤ ἀπό ἀρνί ἤ ἀπό γίδα. 

β) Μισό κιλό σιτάρι ἀποφλοιωμένο 

γ) 2 μέτρια κόκαλα μέ μεδούλι 

δ) 4 μέτρια κρεμμύδια 

ε) ἁλάτι, πιπέρι, ἕνα φύλλο δάφνης, ἕνα φλυντζάνι τσαγιοῦ λάδι, 

λίγο ἁγνό πρόβειο βούτυρο. 

Ἐκτέλεση: 

οτάρουμε σέ μία μεγάλη κατσαρόλα τό κρέας κομμένο σέ 

κομμάτια μέτριου μεγέθους, ρίχνουμε νερό μέχρι νά γεμίσῃ 

σχεδόν ἡ κατσαρόλα, προσθέτουμε ὁλόκληρα τά κρεμμύδια, τά 

κόκαλα, ἁλάτι, πιπέρι, καί τό φύλλο δάφνης. Σα ἀφήνουμε νά 

βράσουν καλά, μέχρι νά λιώσουν (γιά περίπου 4 ὧρες).  Μετά 

ἀφαιροῦμε τά κοκάλα καί προσθέτουμε τό σιτάρι, ἀφοῦ τό 

πλύνουμε καί τό σταγγίσουμε. Σό ξαναβράζουμε σε πολύ σιγανή 

φωτιά προσθέτοντας νερό, ἄν χρειαστῆ. 

Κατά διαστήματα ἀνακατεύουμε μέ μία μεγάλη, ξύλινη 

κουτάλα, πιέζοντας μ’ αὐτήν τό κρέας καί τό σιτάρι στά 

τοιχώματα τοῦ σκεύους γιά νά λιώσουν, ὥστε στό τέλος νά γίνῃ 

χυλός. 

Καλή σας ὄρεξη 

                                                          Ἰγνάτης Καραπαναγιώτης 
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τέλλα Βραγάλη 

Ὁ γάμος καί τά ἔθιμά του στό χωριό Ἀρχάγγελο Πέλλας 
 

 Ὅταν ὁ γιός μιᾶς οἰκογένειας ἔφθανε σέ ἡλικία γάμου, οἱ 

γονεῖς ἀποφάσιζαν γιά τό ποιό κορίτσι καί μάλιστα ἀπ’ τό ἴδιο τό 

χωριό θα ζητοῦσαν γιά νύφη.  Ἡ κρούση γινόταν πάντα ἀπό τήν 

πλευρά τοῦ γαμπροῦ. Ἄλλωστε, ἀπό τόν καιρό πού ἦταν μικρά 

τά παιδιά, οἱ γονεῖς τους ψιλοσχεδίαζαν νά συμπεθεριάσουν.  

Ἔτσι, ἡ ἀπόφαση ἦταν ἤδη παρμένη, μιά καί ἔρωτες καί 

παρόμοια δέν ὑπρχαν.  

 Ἐνημερωνόταν ὁ ὑποψήφιος γαμπρός καί κατόπιν, εἴτε μέσω 

προξενήτρας, εἴτε μέ πρωτοβουλία τς οἱκογενείας τοῦ γαμπροῦ, 

ἐπισκέπτονταν τό σπίτι τς ὑποψήφιας νύφης καί συζητοῦσαν 

σχετικά. Σίς περισσότερες φορές ἡ κοπέλλα συμφωνοῦσε και 

ὡριζόταν ἡμερομηνία ἀρραβώνων. 

 Ὁ ἀρραβώνας γινόταν στό σπίτι τς νύφης.  ’ αὐτό πήγαιναν 

ὁ γαμπρός μέ τούς γονεῖς του καί 5 – 6 συγγενεῖς.  Ἡ νύφη τούς 

ὑποδεχόταν, δίνοντας δῶρα, ὅπως πετσέτες, κάλτσες, μαντίλια 

κ.α.  Σό παράδοξο ἦταν ὅτι στήν ἐπίσκεψη αὐτή, ἀν καί ἀφοροῦσε 

ἀρραβώνα, δέν ἄλλαζαν βέρες.  Κάποια μέρα καθένας ἀπό τούς 

μελλονύμφους, ἀγόραζε μιά βέρα καί τήν φοροῦσε. 

 Μερικές μέρες μετά τόν ἀρραβώνα ὁ γαμπρός ἀγόραζε ἕνα 

κουτί γλυκά ἤ καραμέλλες καί ἐπισκεπτόταν μέ δυό φίλους του 

τή νύφη καί πρόσφερε τό δῶρο του.  Αὐτή τούς ὑποδεχόταν, 

φιλῶντας το χέρι του ἀρραβωνιαστικοῦ της.  Κατά τήν ἐπίσκεψη 

αὐτή, ὅπως καί σέ ἄλλες τοῦ γαμπροῦ, ἦταν παρόντες καί οἱ 

γονεῖς τς μέλλουσας νύφης. Δινόταν ἡ εὐκαιρία στούς 

μελλονύμφους νά γνωριστοῦν καλύτερα.  Ἔξω στό χωριό μπορεῖ 

νά ἀντάμωναν τυχαῖα, ὄχι ὅμως μέ συμφωνημένη συνάντηση. 

 τή συνέχεια ὀριζόταν ἡμερομηνία γάμου, ἡ ὁποία μποροῦσε 

ν’ ἀπέχῃ ἀπό τόν ἀρραβώνα, ἕως καί δύο χρόνια. 

 Σὰ σχετικά μέ τό γάμο ἄρχιζαν ἀπό τήν Πέμπτη (τρεῖς μέρες 

πρίν ἀπό τη γαμήλια τελετή).  Σή μέρα αὐτή ἡ πεθερά τς νύφης 

μ’ ἕνα μικρό παιδί, πήγαινε στό σπίτι τοῦ κουμπάρου γιά νά τόν 

καλέσουν.  Σό παιδί κρατοῦσε ἕνα μπουκάλι κρασί, ἐνῷ ἡ πεθερά  
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ΦΟΡΗΓΟΙ 

Ἀλμαλιώτης Δημήτριος, «τεγνοκαθαριστήριο» 

«Ἀνθός», Ἀνθοπωλεῖο 

Ἀρβανιτάκη Μαρία, καφέδες – στραγαλοποιεῖο 

Βαδάς Νικόλαος, Υροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

Βαϊβακανίδης Δημήτριος, Γεωπονικός ταθμός Ἀριδαίας 

«Βάκκος», Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων  

«ΒΙΒΛΙΟΦΩΡΑ», Βιβλιοπωλεῖο 

«Ἀφοί Γαβρᾶ», Ρολόγια, κλειδιά, ραπτομηχανές  

«ΓΤΡΟ – ΓΤΡΟ ΟΛΟΙ», Fast Food 

«Ἕνωση Ποτοποιῶν Ἀριδαίας» 

Ἰωαννίδης Γ. Θεοδόσης, Μηχανολόγος 

Κεχαγιᾶς Δημήτρης, Ἀσφαλιστικός ύμβουλος 

Κιουλπεγιάζης Ἀγάπιος, Ἕτοιμα ἐνδύματα 

«Quality», Κεντρική Πλατεῖα Ἀριδαίας 

Ἔπιπλο Κουρουκαφόπουλος 

Κ. Κουτσουρᾶς – Π. Φ’ ‘ Παντελιάδης,                                

Ἠλεκτρολογικό ὑλικό 

Κούτσουλα Ἀφοί, Ἠλεκτρικές υσκευές, - Κεραίες 

«Μανδαλιανός», Κοτόπουλα 
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«Μάρκου Ἀφοί» – αράντης, Ντόπια κρέατα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος, Υροντιστήριο Μ. Ἐκπαίδευσης 

«Multimedia», ἐμπορία και service Ἠ/Ὑ 

«Νίτσης Βασ.», Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Πακαλίδης Λάζαρος – Μποτσφάρης Νάσος,                        

Η/Ὑ - Υωτοτυπικά 

Παντής Ἐλευθέριος, Βιοτ. Ἐσωρούχων 

«Περίγραμμα», Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Πολυξενίδης, χαρτικά 

ηφάκης Ἰωάννης 

Παραδοσιακό καφενεῖο «Ὁ τράτος» 

«υμβολή», Βιβλιοπωλεῖο - Ἐφημερίδες 

Σαρασίδης Γρηγόρης, λογιστικό γραφεῖο 

Σόμας Εὐάγγελος, Ὑποδήματα 

Σσελεμπῆς, Υροντιστήρια Μ. Ἐκπαίδευσης 

«ΚΟΤ-ΠΕ-ΠΕ», Σσιμεντερίδης 

Φαλᾶς Ἰωάννης, Ὀπτικά 

«Φριστάκης», Καφεκοπτεῖο 

Φρυσίδης Εὐστάθιος, Ἀσφαλιστικό Γραφείο 
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ἕνα ψωμί, τήν μπουκάτσα καί ἕνα κουλούρι.  Ἡ μπουκάτσα ἦταν 

στολισμένη μέ διάφορα σχέδια, πού γίνονταν μέ χαράξεις. 

 Κουμπάρος ἦταν ἐκεῖνος πού εἶχε βαφτίσει τό γαμπρό ἤ ἄν 

εἶχε μεγάλα παιδιά, ἕνα ἀπ’ αὐτά. Πήγαιναν λοιπόν, 

μεσημεριανή ὥρα καί πρόσφεραν τά δῶρα.  Ἡ κουμπάρα ἄδειαζε 

τό μπουκάλι μέ τό κρασί κάπου καί γεμίζοντάς το ἔκ νέου μέ 

νερό τούς τό ἐπέστρεφε. Ἐπί πλέον ἔδινε καί σιτάρι μέσα σέ σακί, 

γιά νά εἶναι εὐλογημένο κατά τή σπορά. Παράλληλα ἐνημερώ-

νονταν ἐπίσημα οἱ κουμπάροι, ὅτι τήν Κυριακή εἶχαν τή στέψη. 

 Σήν Παρασκευή κοπέλλες τοῦ χωριοῦ ἔφερναν ἀπό τά σπίτια 

τους σιτάρι καί τραγουδῶντας τό ἔπλεναν καί τό καθάριζαν. 

Μετά τό φόρτωναν σέ μουλάρι, τό πήγαιναν στό μύλο καί τό 

ἔκαναν πληγούρι.  Σό πληγούρι μέ κρέας θά μαγειρεύονταν σέ 

καζάνια καί τό φαγητό αὐτό θά ἦταν τό γεῦμα, γιά τό τραπέζι 

τών καλεσμένων. 

  Σό άββατο ὁ πεθερός τς νύφης πήγαινε μέ συγγενεῖς στό 

σπίτι της, γιά να πληρώσῃ τό γάλα πού βύζαξε ἡ νύφη, ὅταν 

ἦταν βρέφος.  Παίρναν μαζί τους ἕνα μπουκάλι κρασί  καί λίγα 

γλυκά καί πήγαιναν, πλήρωναν τό γάλα , ὄχι μέ εἴδος, ἀλλά μέ 

χρήματα. 

 Σήν Κυριακή, μετά τή θεία λειτουργία, γινόταν τό ξύρισμα τοῦ 

γαμπροῦ. Ὁ κουρέας ἔπαιρνε τή συμφωνημένη ἀμοιβή.  Κατά τή 

διάρκεια τοῦ ξυρίσματος χόρευαν γύρω ἀπό τό γαμπρό. 

 Πρίν τή στέψη κατασκεύαζαν ἕνα φλάμπουρο.  Σό πανί μέ τό 

ὀποῖο καλύπτοταν ὁ ξύλινος σκελετός ἦταν στολισμένο. τό 

ξύλο τοῦ σκελετοῦ κάρφωναν ἕνα μλο, σύμβολο εὐγονίας.  

τούς χορούς τοῦ γάμου, κάθε πρωτοχορευτής κρατοῦσε τό 

φλάμπουρο. 

 Σό μεσημέρι τς Κυριακς οἱ γονεῖς τοῦ γαμπροῦ πήγαιναν στό 

σπίτι τοῦ κουμπάρου.  Μ’ αὐτόν καί μέ συγγενεῖς του πήγαιναν 

στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ κι ἔστρωναν τραπέζι. 

 τή συνέχεια ὁ κουμπάρος, ὁ γαμπρός, οἱ γονεῖς του καί ἄλλοι 

πήγαιναν νά πάρουν τή νύφη ἀπό τό σπίτι της.  Υθάνοντας ἐκεῖ 

ἔβρισκαν τήν πόρτα σκόπιμα κλειστή. Κάποια ἀδερφή                     

ἤ ἐξαδέρφη τς νύφης μισάνοιγε τήν πόρτα καί ἔβγαζε τό χέρι, 
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ζητῶντας χρήματα. Γινόταν παζάρι μέ ὅλους.  Σελικά κατέληγαν 

σ’ ἕνα ποσό, τό πλήρωναν, ἡ πόρτα ἄνοιγε ἐντελῶς κι ἔμπαιναν.  

Μετά ἔπαιρναν τή νύφη. 

 Λίγο μας ξαφνιάζει τό γεγονός ὅτι στή συνάντηση πού γινόταν 

γιά νά ζητήσουν τή νύφη ἤ κατά τόν ἀρραβώνα, δέ γινόταν 

καμμία κουβέντα γιά τήν προίκα. Ἦταν ἀπό κοινοῦ ἀποδεκτό ὅτι 

ἡ νύφη θά ἔδινε ὅ,τι διέθετε. Σά διάφορα στρωσίδια, κουβέρτες, 

βελέντζες κ.τ.λ. ἦταν ὅλα χειροποίητα. 

 Ἔτσι ἡ προῖκα, ἀνάλογα μέ τήν ποσότητα, ἦταν φορτωμένη 

πάνω σ’ ἕνα ἤ δύο ἄλογα.  Αὐτά ἦταν στολισμένα μέ μαντήλια 

καί πάνω στ’ ἄλογο καθόταν ἕνα μικρό παιδί ἀπ’ τό σόϊ τς 

νύφης. 

 Σά ὁδηγοῦσε ἕνας ἐνήλικας καί κατευθύνονταν προς τό σπίτι 

τοῦ γαμπροῦ, ὅπου καί θά ἔμενε τό ζευγάρι.  Ὅταν ἡ προῖκα 

ἔφθανε στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ, τό παιδάκι δέν κατέβαινε ἀπό τό 

ἄλογο (που σημαίνει ὅτι δέν παρέδιδε τήν προῖκα) ἄν δέν 

πληρωνόταν. Γινόταν ἡ πληρωμή του μετά ἀπό κάποιο 

παζάρεμα καί παραδινόταν τελικά ἡ προῖκα.  

 Ἡ νύφη ἦταν ντυμένη, ὄχι μέ νυφικό, ὄπως σήμερα, ἀλλά μ’ 

ἕνα ἐπίσημο φόρεμα.  Εἶχε ὅμως πέπλο στό κεφάλι.  Βγαίνοντας 

ἀπ’ τό σπίτι της γιά τή στέψη εἶχε ἕνα ψωμί, τό ὁποῖο ἔσπαζε στά 

δύο.  Σό ἕνα κομμάτι τό ἔδινε στούς καλεσμένους πού ἦταν 

μαζεμένοι στήν αὐλή καί τό ἄλλο τό ἄφηνε στό σπίτι της.  τή 

συνέχεια, κρατοῦσε ἕνα πιάτο μέ σιτάρι.  Ἔπαιρνε ἀπ’ αὐτό κι 

ἔρριχνε πίσω της καί μπρός της. 

 Μετά κατευθυνόταν μέ συνοδεία τούς καλεσμένους πρός τό 

σπίτι τοῦ γαμπροῦ.  Ἐκεῖ τήν περίμενε ἡ πεθερά κρατῶντας ἕνα 

πανέρι.  Μὲσα σ’ αὐτό ὑπρχε ψωμί (μπουκάτσα).   

 Σό ἔπιανε ἡ πεθερά καί τό ἔστρεφε τρεῖς φορές πρός τό μέρος 

τς νύφης καί κατόπιν ἡ νύφη ἔμπαινε στό σπίτι πού, 

παραδόξως, ἡ στέψη γινόταν σ’ αὐτό, ἐνῶ τά στέφανα τῶν 

μελλονύμφων γίνονταν ἀπό κλαδιά κ.λ.π., κληματαριάς. 

 Οἱ καλεσμένοι ὅλοι κι ὅλοι ἦταν γύρω στούς 10.  Ἡ νύφη 

ἔπρεπε νά ‘χῃ γιά ὅλους δῶρα, ὅπως πουκάμισα, κάλτσες, 

μαντήλια, πετσέτες. 
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 Γιά τίς ἀνάγκες τς στέψης ἄναβαν δύο κεριά.  Ἐρχόταν ὁ 

παπᾶς καί ἄρχιζε ἡ τελετή.  τό «Ἠσαϊα χόρευε» οἱ καλεσμένοι 

ρίχνανε στά κεφάλια τοῦ ζευγαριοῦ σιτάρι. 

Μετά τή στέψη ἀκολουθοῦσαν γλέντι, φαγητό, τραγούδια μέ 

ὅργανα καί χορός.  Σά μουσικά ὄργανα ἦταν τό κλαρίνο καί τό 

ἀκορντεόν, ἐνῷ οἱ χοροί ἦταν συρτοί, χασάπικα κ.α.  Οἱ 

καλεσμένοι δίναν χρήματα στούς ὀργανοπαῖχτες. 

 Σό γλέντι συνεχιζόταν τήν ὑπόλοιπη μέρα.  Σό φαγητό τώρα 

δέν ἦταν πληγούρι, ἀλλά κάτι ἄλλο, π.χ. ρύζι. 

 Σήν πρώτη νύχτα τοῦ γάμου γιά μαξιλάρι ἔβαζαν μιά 

σακκούλα, γεμισμένη μέ τά ροῦχα τοῦ γαμπροῦ, ἐκεῖνα πού 

ἔβγαζε γιά νά φορέσῃ τά γαμπριάτικα. 

 Ἄν ὁ γαμπρός δέν εἶχε δικό του ξεχωριστό σπίτι, οἱ νεόνυμφοι 

στεγάζονταν στό πατρικό τοῦ γαμπροῦ.  Καί ἄν ἦταν μικρό, 

χώριζαν τα δωμάτια κρεμῶντας κουβέρτες καί στρώνοντας κάτω 

βελέντσες κοιμόνταν στό πάτωμα. 

 Σή Δευτέρα τό πρωϊ πήγαινε ἡ πεθερά στό σπίτι τοῦ γιοῦ της.  

Κτυποῦσε τήν πόρτα καί, ἀφοῦ τς ἄνοιγαν, ζητοῦσε τό σεντόνι 

(ματωμένο) γιά ἐπιβεβαίωση τς ἀγνότητας τς νύφης.  Ἡ νύφη, 

μέ κάποια συστολή, τό ἔβαζε σ’ ἕνα πανέρι καί τς τό ‘δινε.  ’ 

αὐτό τό μέρος ἦταν παρόντες κι ἄλλοι συγγενεῖς καί 

παρακολουθοῦσαν. τή συνέχεια, ἀφοῦ ἔβλεπαν τό αἷμα, 

ἔρριχναν χρήματα στό σεντόνι. 

 Σήν ἴδια μέρα ἡ νύφη ἔπαιρνε δύο κανάτες στολισμένες καί με 

συνοδεία χωριανῶν περνοῦσαν ἀπό τήν ἐκκλησία, ὅπου ἡ νύφη 

ἔκανε τρεῖς ὑποκλίσεις.  υνέχιζαν πρός τήν πηγή γιά νά πάρουν 

νερό. Προηγουμένως περνοῦσαν ἕνα ποτάμι.  Οἱ χωριανοί 

ἤξεραν τό δρομολόγιο αὐτό τς νύφης καί στέκονταν στή σειρά 

κατά μκος τοῦ δρόμου κι ἔρριχναν στίς κανάτες κέρματα:  

Δεκάρες, εἰκοσάρες, μισόδραχμα κλπ.  Οἱ γυναῖκες ἀγκαλιαζαν 

καί φιλοῦσαν τή νύφη, ἐνῷ οἱ ἄντρες τς φιλοῦσαν τό χέρι.  

 Σίς κανάτες, πού ἦταν στολισμένες μέ μαντήλι, τίς 

κουβαλοῦσαν κοπέλλες, ὄχι ἡ νύφη.  Σά χρήματα τά ἔδιναν καί 

στό χέρι τς νύφης.  Αὐτή γέμιζε μέ νερό τίς κανάτες ἀπό τήν 

πηγή καί ἄλλες κοπέλλες τίς κουβαλοῦσαν καί πήγαιναν σπίτι.  
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Κατά τήν ἐπιστροφή, ἐπίσης ἔδιναν στή νύφη κέρματα.  ’ ὅλη τή 

διαδρομή χόρευαν, καθώς ἔπαιζε μουσική.  Πήγαιναν στό σπίτι 

τοῦ γαμπροῦ καί χόρευαν μέχρι τό βράδυ.   

 Σήν Σετάρτη ἡ νύφη, πάλι στολισμένη, πήγαινε γιά νερό.  Σό 

νερό πού μεταφέρανε τό πίνανε.  τήν ἐπιστροφή ὁ γαμπρός 

περίμενε στό σπίτι.  Υθάνοντας ἡ συνοδεία, ὁ γαμπρός σήκωνε 

τά μανίκια τοῦ πουκαμίσου του καί ἔρριχνε ἀλεύρι στά χέρια του.  

Ἡ νύφη ρίχνοντας του νερό, τοῦ τά ξέπλενε.  Αὐτό 

ἐπαναλαμβανόταν. 

 Σήν Πέμπτη ἡ νύφη πήγαινε τά δῶρα τοῦ κουμπάρου.  

Ντυνόταν στά καλά της καί μαζί μέ τήν πεθερά καί τήν κουνιάδα 

της, παῖρναν κί ἕνα μπουκάλι δύο ὀκάδων γεμᾶτο κρασί, ἕνα 

πιάτο μέ φροῦτα ἐποχς καί λίγα γλυκά.  Ἡ πεθερά μαγείρευε 

ἕνα ταψί φαγητό. Μ’ ὅλα αὐτά πήγαιναν στό σπίτι τοῦ 

κουμπάρου.  Δίναν τά δῶρα, στρῶναν τραπέζι καί φεύγοντας ὁ 

κουμπάρος τούς έδινε τά δικά του δῶρα. 

 Σήν Παρασκευή τό βράδυ έπρεπε νά πᾶνε ὁ γαμπρός μέ τούς 

γονεῖς του καί τή νύφη στό σπίτι τς νύφης.  Ἡ μητέρα του 

μαγείρευε ἕνα ταψί φαγητό καί τό πηγαίνανε στά συμπεθέρια.  

Σή νύχτα ἡ νύφη κι ὁ γαμπρός θα κοιμόνταν στό σπίτι τς νύφης, 

ἀλλά σε χωριστά δωμάτια. 

 Σήν ἑπομένη μέρα ἐρχόταν ξανά ἡ πεθερά τς νύφης στό 

πατρικό της μέ μαγειρεμένο φαγητό, συνοδευόμενη αὐτήν τή 

φορά ἀπό διάφορες γυναῖκες καί τό μεσημέρι ἔτρωγαν ἐκεῖ.  

 Ἡ νύφη ἀποκλειόταν τίς δύο πρῶτες Κυριακές από τή θεία 

λειτουργία, γιατί δέ θεωροῦταν άξια. Μποροῦσε, ὅμως, νά 

ἐκκλησιάζεται από τήν τρίτη Κυριακή. 
Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Προστατευτισμός καί λαϊκισμός στήν ἐκπαίδευση 

Μία πραγματική μεταρρύθμιση τοῦ σχολείου, ἰδίως τοῦ 

πρωτοβάθμιου, ἀντιστοιχεῖ σέ μεταρρύθμιση τῆς κοινωνίας. 

Οἱ παρακάτω σκέψεις ἀποτελοῦν προϊόν συστηματικς καί 

προσωπικς ἐνασχολήσεως μέ τούς νέους κάθε βαθμίδος, ἀπό τό 

Νηπιαγωγεῖο μέχρι τό Πανεπιστήμιο, καθώς καί μέ τίς 

οἰκογένειές τους.  Κατατίθενται ὡς ἀντίδραση στήν τακτική τῶν 

ἁρμοδίων μέχρι τώρα, νά τούς θέτῃς ζητήματα παιδείας καί νά 

ἀπαντοῦν μόνο μέ ἀριθμούς γιά αἴθουσες καί προϋπολογισμούς.  

Ἀποβλέπουν στό νά ἀναδειχθεῖ μία διαφορετική διάσταση. 

1) Ἡ Ἑλληνική κοινωνία ἀπό τή μεταπολίτευση μέχρι τώρα 

ἀναπτύχθηκε μέσα σ’ ἕνα περιβάλλον ἄφρονος προστα-

τευτισμοῦ.  Ἑκατομμύρια συμπατριωτῶν μας μεγάλωσαν μέ τήν 

ἐπιθυμία ὅλοι ἀνεξαιρέτως νά τελειώσουν τό γενικό λύκειο καί 

μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὅποιος εἰσαχθεῖ στό πανεπιστήμιο θά 

ἀποφοιτήσῃ ὁπωσδήποτε. (έ πρόσφατη προκήρυξη ἰδιωτικοῦ 

γυμνασίου οἱ μισές αἰτήσεις φιλολόγων εἶχαν ὀρθογραφικά 

λάθη). Σό ἀποτέλεσμα εἴναι ὅτι τώρα συλλαμβανόμαστε 

ἀνέτοιμοι γιά τό διεθν διαγωνισμό τς παγκοσμιοποίησης, τήν 

ὁποία οὐδείς εἶχε προβλέψει. 

2) Ἐπί πλέον τοῦ προστατευτισμοῦ, κατά τή δεκαετία τοῦ ’80 

ἐμφανίστηκε καί ἕνας ἀνυπόφορος λαϊκισμός στήν πρωτοβάθμια 

ἐκπαίδευση (καμμία ἐργασία στό σπίτι καί καταγγελίες 

δασκάλων πού τό ἀποτόλμησαν), μέ ἀποτέλεσμα νά μπαίνουν 

στό γυμνάσιο παιδιά πού συλλαβίζουν ἤ πού ἀγνοοῦν τήν 

«προπαίδεια».!  Ὁ συνδυασμός τῶν δύο φαινομένων ἀποδείχθηκε 

καταστροφικός. 

3)  Ὅπως εἶναι ἑπόμενο, γιά μεγάλο ἀριθμό μαθητῶν, το 

γυμνάσιο, πλέον, ἀποτελεῖ βασανιστήριο καί το λύκειο ἐφιάλτη, 

λόγω τῶν τεράστιων κενῶν πού ἔχουν συσσωρευτεῖ. Ἡ 

καθημερινή μελέτη μεταβάλλεται σέ ὀδύνη γιά παιδιά καί 

γονείς, τό δέ ἐξωσχολικό διάβασμα διαγράφεται ἰσόβια ἀπό το 
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λεξιλόγιο τοῦ μελλοντικοῦ ἐνήλικα.  Οἱ μαθητές αὐτοί τυπικά 

μόνο ἀνήκουν στό σχολεῖο, «σέρνονται» ἐπί χρόνια καί ἔχουν 

διακόψει κάθε ἐπαφή μέ τή μάθηση. Ἑπόμενο εἴναι ἕνα τέτοιο 

παιδί νά σχηματίζῃ ἀρνητικότατη εἰκόνα γιά τόν ἐαυτό του, νά 

δημιουργῆ προβλήματα στό σχολεῖο καί στήν οἰκογένειά του, νά 

ἐμφανίζῃ ψυχοσωματικά συμπτώματα, νά διασπᾶται ἡ προσοχή 

τους στήν τάξη καί νά ἀτακτῆ, νά παθαίνῃ κατάθλιψη, ἐνῶ σέ 

σοβαρότερες περιπτώσεις νά στρέφεται μέ ἐπιθετικότητα 

ἐναντίον μίας ἐκπαίδευσης πού δέν τοῦ λέει τίποτε, πού δέν ἔχει 

προσωπικό νόημα γι’ αὐτόν.  (Ἀς θυμηθοῦμε τήν καταστροφή 

τῶν σχολικῶν βιβλίων κατά τό τέλος τς σχολικς χρονιᾶς ἤ τή 

συμπεριφορά κατά τίς πολυήμερες ἐκδρομές τς Γ’ Λυκείου - 

ἀλήθεια, ποιά συμφέροντα ἐπιμένουν νά διατηροῦν αὐτό τό 

θεσμό;)  Μέ τόν τρόπο αὐτό ὀδηγήθηκαν στά τεχνικά και 

ἐπαγγελματικά λύκεια οἱ ἔφηβοι ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων εἶχε ἤδη 

διαταραχθεῖ ἡ συμπεριφορά, γεγονός πού ἐνίσχυσε τήν 

προτίμηση τῶν γονέων πρός τό γενικό λύκειο γιά νά μή 

«χαλάσουν» τά παιδιά τους (φαῦλος κῦκλος). 

4) Ἡ ἀκώλυτη προαγωγή ὅλων μέ πληθωριστικούς βαθμούς 

ξαφνικά προσκρούει στό μοναδικό φίλτρο πού ὑπάρχει, στίς 

πανελλαδικές ἐξετάσεις γιά τά πανεπιστήμια.  Σό «στένεμα» 

ἦταν ἀφύσικο, ἀψυχολόγητο και ἀπάνθρωπο, γι’ αὐτό καί 

ἀποτελεῖ πηγή τρομακτικοῦ ἄγχους σέ ἀπροετοίμαστους γιά τόν 

ἀνταγωνισμό νέους, ἀκόμη καί αἰτία αὐτοκτονιῶν. 

5) Ἐντυπωσιάζει ὁ ἀπίστευτα ἐγκεφαλικός χαρακτήρας τς 

σημερινς μας ἐκπαίδευσης ἐνῶ ὅλοι ἐμπεδώνουμε μόνο ὅ,τι 

ἔχουμε μάθει ἀπό ἄμεση ἐποπτεία, οἱ μαθητές ὑποχρεώνονται 

να περιγράφουν τό πείραμα ἀπό τό βιβλίο, δέν τό 

πραγματοποιοῦν.  Οὔτε ἐμπειρία τς φύσης ἤ κατασκευῶν 

ἀποκτοῦν.  Ἀκόμη καί τήν πληροφορική στά περισσότερα 

σχολεῖα τήν μαθαίνουν «ἀπ’ ἔξω», διαβάζοντας τό βιβλίο.  

Περιγράφουν τί θά ἔκαναν, ἄν εἴχαν ὑπολογιστή.  Ἄς 

προσθέσουμε και τήν ὑπερβολικά προχωρημένη ὕλη τοῦ λυκείου 

(που ἀντιστοιχεῖ σέ κολέγια τῶν δυτικῶν χωρῶν), γιά νά 

ἀντιληφθοῦμε ὅτι τό σύστημά μας παρουσιάζει σαθρά θεμέλια 
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καί βαριά στέγη.  Οὐσιαστικά εἶναι κατάλληλο μόνο γιά μιά 

συγκεκριμένη μειοψηφία μαθητῶν γιά τούς διανοητικοποι-

ημένους καί αὐτοπειθαρχημένους.  Ἐκείνοι πού ἔκ χαρακτρος 

μαθαίνουν ἀπό τήν ἐμπειρία καί τήν πράξη εἶναι ἀποκλεισμένοι.  

Σα περισσότερα μαθήματα ἔχουν πλήρως ἀποκοπεῖ ἀπό τήν 

πραγματική ζωή.  Ὁ μαθητής διδάσκεται ὡς φυσική καί χημεία 

κάτι πού μοιάζει μάλλον μέ ἄλγεβρα ἤ λογιστική.  Φαμένος μέσα 

σέ στοιχεῖα, mole, γραμμάρια κ.λ.π., μένει ἐντελῶς ἀμέτοχος τς 

σπουδαιότητας τῶν μαθημάτων αὐτών μέσα στή ζωή.  Δέν 

ὑπάρχει κανένα νόημα.  Θά μποροῦσε ἐξίσου καλά νά 

ἀσχολται, μέ τόν ἴδιο αὐτιστικό καί ἰδεατό τρόπο, μέ 

ἀνύπαρκτες χημικές ἑνώσεις.  Σά δέ βιβλία μαθηματικών και 

φυσικοχημείας εἶναι «ξύλινα», σάν νά ἀπευθύνονται σέ 

φοιτητές.  Δέν διακρίνονται ἀπό τήν προσπάθεια νά ἀγαπήσει ὁ 

ἔφηβος τό μάθημα.  (Σό βιβλίο δικαίου τς Β’ Λυκείου εἶναι 

ἀμφίβολο, ἄν μπορῆ να κατανοηθῆ ἀπό φοιτητές νομικής). Σήν 

ἰστορία τήν μαθαίνει ἀπομνημονεύοντας τά περίφημα «αἴτια» 

τῶν πολιτικῶν γεγονότων, χωρίς να καλλιεργῆ τό κριτικό του 

πνεῦμα, χωρίς νά ἐνθαρρύνεται νά ψάχνῃ τό «γιατί» μέσα ἀπό 

τήν κοινή ἐμπειρία.  Ἡ κορύφωση τοῦ σκανδάλου λαμβάνει χώρα 

στήν ἔκθεση «ἰδεών», στήν ὀποία ἀπαγορεύεται νά ἔχει ἰδέες.  

Πρόκειται γιά μάθημα πού, παρά τήν ἀρχική πρόθεση, 

ἐξελίχθηκε ψυχόκτονα καί ὀφείλει νά καταργηθῆ τό 

συντομότερο ἀπό τίς πανελλήνιες ἐξετάσεις.  Σότε ἴσως νά 

«συνέλθῃ» καί στή διδασκαλία του, ὰφοῦ θά τοῦ επιτρέπεται νά 

διδάσκεται πιό φυσικά, χωρίς νά καταστρέφῃ ὲφηβικά αναπτυσ-

σόμενα μυαλά, μαθαίνοντάς τους πῶς νά «σκέφτωνται», δηλαδή, 

πῶς νά στραγγαλίζωνται! Σό αποτέλεσμα εἶναι ὅτι μεγάλη 

μερίδα φοιτητῶν διαβάζουν ανάπηρα, ὅπως στό λύκειο, γίνονται 

πτυχιοῦχοι καί ὄχι ἐπιστήμονες. 

6) Μήπως ἦρθε καιρός νά ἐπαναφέρουμε τίς προαγωγικές 

ἐξετάσεις σέ κάθε βαθμίδα; Μήπως χρειάζεται νά ἱδρύσουμε 

ἐναλλακτικά γυμνάσια (μικρότερων ἀπαιτήσεων) μέ τή 

δυνατότητα ἀνά πᾶσα στιγμή νά μετακινται ὁ μαθητής στό 

κανονικό, κατόπιν ἐξετάσεων; Μήπως χρειάζεται νά 
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ἐπιστρατεύσουμε τόλμη καί φαντασία, προκειμένου νά 

φτιάξουμε δομές τέτοιες πού νά ἐπιτρέπουν στό μαθητή νά μή 

χάνῃ τήν ἐπαφή μέ τή μάθηση καί νά μή διακόπτῃ τό σχολεῖο 

(πηγή πολλῶν κοινωνικῶν συμφορῶν); Μήπως χρειάζεται, 

ἐπιτέλους, ν’ ἀκούσουμε ἐκείνους τούς ἄριστους ἐκπαιδευτικούς 

μας, τῶν ὁποίων ἡ φωνή δέ φθάνει ποτέ ψηλότερα, ἀφοῦ 

πνίγεται μεταξύ συνδικαλιστῶν καί συμβούλων, καί οἱ ὁποῖοι 

ἀποχωροῦν συνεχῶς πρόωρα, πικραμένοι καί ἀπογοητευμένοι;   

7) Μία πραγματική μεταρρύθμιση περιλαμβάνει σωστή 

δικτύωση τῶν σχολείων μέ ἰατροπαιδαγωγικά κέντρα, ἔτσι ὥστε 

νά γίνεται ἔγκαιρη διάγνωση καί ἀντιμετώπιση τῶν μαθησιακῶν 

δυσκολιῶν, καί ὄχι ἔπειτα ἀπό χρόνια, ὁπότε ἔχει ἐπηρεασθεῖ 

καθοριστικά ἡ προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ ἀπό τις συσ-

σωρευμένες ἀποτυχίες. (ήμερα τό σύστημα ἔχει παραλύσει, 

διότι στή μέν Ἀθήνα τά ραντεβοῦ στά δημόσια κέντρα κλείνονται 

γιά μετά ἀπό μερικούς μνες, στη δέ ἐπαρχία οὐσιαστικά 

ἐλλείπουν τέτοια κέντρα.)  Ἐπίσης εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο 

νά προβλέπῃ τήν ἐφαρμογή τοῦ θεσμοῦ τοῦ σχολικοῦ 

ψυχολόγου, ἔτσι ὥστε νά διευκολύνεται ἡ ἐνσωμάτωση τοῦ 

μαθητ στή σχολική κοινωνία  καί στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία 

γιά νά προλαμβάνωνται οἱ διαταραχές τς συμπεριφορᾶς πού 

αὐτές προκαλούν, ἄν χρονίσουν. 

8) Καμμία μεταρρύθμιση δέ νοείται χωρίς ἀναμόρφωση τοῦ 

δημοτικοῦ σχολείου καί μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.  

Ἀλλά αὐτά ἀπαιτούν πολλά χρόνια γιά νά δώσουν καρπούς καί 

ἔτσι δέν ἐξαργυρώνονται πολιτικά.  Μέχρι τώρα ἔχει γίνει ἁπλῶς 

διαχείριση τοῦ ἐξεταστικοῦ συστήματος. Μία πραγματική 

μεταρρύθμιση τς ἐκπαίδευσης οὐσιαστικά συνιστᾶ μία μικρή 

μεταρρύθμιση τς κοινωνίας. Ὁ ὑγιής ἀνταγωνισμός καί ἡ 

ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐδῶ ἀποτελοῦν ἀκρογωνιαῖο 

λίθο. Ἕνα ἔθνος πού ἐνδιαφέρεται γιά τό μέλλον του, 

προσλαμβάνει γιά ἐκπαιδευτικούς τούς ἀριστεῖς τς ἑλληνικής 

κοινωνίας καί οἱ ὑπόλοιποι ἀποχωρούν ἀνά πᾶσα στιγμή.  Μέ τά 

μέχρι τώρα αὐτονόητά μας, αὐτό ἀκούγεται ἀνελέητο και 

ἀνεφάρμοστο (διότι σχεδόν κάθε οἰκογένεια ἔχει συγγενή 
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κάποιον ἐκπαιδευτικό, διορισμένο ἤ ἀδιόριστο), ἀλλά ἐκ τῶν 

πραγμάτων κάποτε θα ἐπιβληθ.  Καί τότε θά ἐκπλήσσωνται μέ 

τή νοοτροπία κάποιων προγόνων τους πού ἐπέμεναν νά θεωροῦν 

τή δημόσια ἐκπαίδευση «πρυτανεῖο» γιά σίτιση καί ἀσυλία 

προβληματικῶν προσωπικοτήτων (τούς ὁποίους οὐδέποτε θά 

ἐπέλεγε ἕνα ἰδιωτικό σχολεῖο). 

9) Ἀφοῦ πᾶμε ἀπό τό κακό στό χειρότερο, γιατί δεν 

συμβουλευόμαστε καί τό ἐκπαιδευτικό σύστημα καί τή 

γενικότερη σχολική νοοτροπία τς Κύπρου;  Πολλά χρήσιμα 

συμπεράσματα θά βγάλουμε. 

Δεν ὑπεισέρχομαι στό γνωστό θέμα τοῦ ἀφελληνισμοῦ καί τοῦ 

ἀποχριστιανισμοῦ τῶν βιβλίων «Ἡ γλῶσσα μου» (πού ἀπηχοῦν 

ἀκόμη τό φανατισμό τς δεκαετίας τοῦ ’80).  Παραμένω στό 

ἐπίπεδο τς ἀποτελεσματικότητας τς ἐκπαίδευσης, ὅπου τό 

ἐρώτημα διαμορφώνεται ὡς ἐξής:  Εἶναι διατεθειμένα τά 

κόμματα νά συνεργαστοῦν γιά μιά δεκαπενταετία καί ἡ 

κοινωνία νά στηρίξῃ τήν κοινή προσπάθεια;  Ἄν ναί, ἡ Ἑλλάδα 

θὰ μπῆ στή διεθνή πρωτοπορία, διότι διαθέτει θαυμάσιο 

δυναμικό. 

Ἄν ὄχι, τό ἠθικό τῶν νέων μας θά συνεχίσῃ νά πέφτ μέ ὄ,τι 

αὐτό συνεπάγεται.  Ὑπάρχουν πολλές καί ποικίλες αἰτίες γιά τήν 

ἀτομική ψυχοπαθολογία τῶν νέων καί γιά τήν κοινωνική 

παθολογία τς συμπεριφορᾶς τους.  Ἀποτελεῖ ὑποκρισία, ὅμως, 

νά ἐξαιροῦμε τό σημερινό σχολεῖο ἀπό τούς παράγοντες πού τίς 

τροφοδοτοῦν. 

 (Ἄρθρο του π. Βασιλείου Θερμοῦ, Πρωτοπρεσβύτερου, 

ψυχιάτρου καί ψυχοθεραπευτή παίδων - ἐφήβων – νέων, 

διδάκτορα Θεολογίας, πού δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα «Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», στίς 18 Μαρτίου 2001.  Ἄν καί δημοσιεύθηκε 

πρίν ὰπό 12 χρόνια, παραμένει ὲπίκαιρο.) 
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ΑΡΛΕΚΙΝΟ 

Ὁ Ἀρλεκίνος εἶναι μιά πανανθρώπινη φυσιογνωμία. Ἔχει 

στενούς συγγενικούς δεσμούς μέ ὅλες τίς χῶρες.  τή Γερμανία, 

στή Γαλλία, στήν Ἰσπανία καί σ’ αὐτήν ἀκόμα τήν Ἀγγλία καί 

τήν Ὀλλανδία, συναντοῦμε ἀδελφούς του, ξαδέλφους του.  τήν 

Ἑλλάδα καί στήν Σουρκία ἔχει ὅμοια συγγενεῖς.  Μά γιά τόν 

τελευταῖο αὐτό δεσμό δέν πρόκειται νά μιλήσουμε στό ἄρθρο μας 

αὐτό. 

Ἡ φαιδρή αὐτή φυσιογνωμία, μ’ ὅλο πού ἔχει κοινή καταγωγή 

καί κοινό στάδιο δράσης, ἔχει τόσο διαφορετικά ὀνόματα στίς 

διάφορες χῶρες, ὅσα δέν ἔχουν οἱ διεθνεῖς ἀπατεῶνες τοῦ 20ου 

αἰῶνα. Πιερρότος καί Κολομπίνα, τάπιν καί Κρίσπιν, Πανταλόν 

καί Δωροθέα, Πουλτσινέλο καί Μπρικέλλα, Ἀρλεκίνος καί Καρα-

μοῦχε στό Γαλλοϊταλικό πάνθεον καί στο Γερμανικό ὁ Φάν-

σβουρστ καί Κασπέρλ, Λίπερτ καί Μπερνάντος, στό Γερμανο-

Ὀλλανδικό ὁ Πίκελ – Φέριγκ καί στό Ἀγγλικό ὁ Κλόουν κ.τ.λ. 

Ἀτελείωτη σειρά ἀπό ἐπίθετα, πού ἀποδίδουν στήν οὐσία τό 

πνεῦμα τς λαϊκς σάτιρας, τς παρωδίας καί τς εὐθυμίας. 

Οἱ λαοί ντύνουν τά ὁποιαδήποτε εἴδωλά τους μέ ἰδιότυπες 

φορεσιές πού μέσα στό πέρασμα τοῦ χρόνου μένουν φανατικά 

ἀμετάβλητες καί ἀνεξέλικτες.  Ἀντιπροσωπεύουν κάποιες 

εὐρύτερες καταστάσεις πού ξαναγυρνοῦν πάντα μέ τά ἴδια, 

σχεδόν μοτίβα.  Φαρακτηριστικά γνωρίσματα πού δέν χάνουν τό 

χρῶμα τους, μ΄ ὅλο πού εἶναι ἐκτεθειμένα σε λογιῶν – λογιῶν 

ἐπιδράσεις.  Ἔτσι ὁ Πικελχέριγκ σοβαροπιάνεται μέ τό κοντό καί 

στενόχωρο ζακέτο μέ τά μεγάλα κουμπιά, μέ τήν πλατειά 

κοτσίδα, μέ τό κοντό, μά λεπτό του πανταλόνι καί μέ τά 

σαραβαλιασμένα παπούτσια. 

Ἔτσι, φανερώνεται ὁ Πανταλόν, ὁ πλούσιος πραματευτής, μέ 

τό στενόχωρο κόκκινο πανταλόνι, κόκκινη καμιζόλα καί μαύρη 

περιβολή καί ἡ πεισματάρα κι ἐπειδεικτική Δωροθέα 

παρουσιάζεται μέ μαῦρο κουστούμι καί πελώριο καπέλο.  Ὁ 

ἀσπροντυμένος Πιερρότος μέ τά κόκκινα κουμπιά καί τά ἄλλα 

τους ἐξαδέλφια μέ τίς πατροπαράδοτες φορεσιές. 
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Βγαλμένες ἀπό τά βάθη τς λαϊκς ψυχς, οἱ μορφές αὐτές 

εἶναι γεννήματα ἑνός αἰσθήματος λαϊκοῦ, πού ξεσηκώνεται κι 

ἐπαναστατεῖ ἐνάντια στά συνηθισμένα καί στά καθιερωμένα.  

Καί δέν εἶναι πάντα ὁ κουτός θεατρικός τύπος, τό κωμικό 

πρόσωπο τς σκηνς, αὐτός πού μοιράζει καμτσικιές πάνω στό 

παλκοσένικο καί τέλος αὐτός πού πιστεύει τή μεγαλύτερη 

κουταμάρα γιά νά σκορπίσει τό γέλιο καί νά διασκεδάσῃ τό 

κοινό.  Ὁ Ἀρλεκίνος εἶναι ὁλόκληρη ἡ λαϊκή συνείδηση πού, 

ἐκτός ἀπ’ τήν ἁπλοϊκότητα ἔχει μεγάλη δόση σαρκασμοῦ γιά τίς 

μυστικοπάθειες καί τίς δεισιδαιμονίες. 

Γιά πολύν καιρό πίστευαν πώς ὁ Ἀρλεκίνος ἤταν ἀπόγονος τοῦ 

ἰταλικοῦ Arlecchino ἀπό τήν Πέργαμο καί πώς τραβοῦσε ἀπ’ τήν 

ἀρχαία ρωμαϊκή κωμωδία.  Μά ἡ ἄποψη αὐτή δέ φαίνεται νά ‘ναι 

σωστή.  Ἡ λέξη «Harlekin» φαίνεται πώς ἔχει γαλλική 

καταγωγή.  Καί δέν ξέρω, ἄν τό εὔθυμο αὐτό πρόσωπο πού πρε 

χίλιες – δυό μεταμορφώσεις, πρέπει νά θεωρηθῆ γέννημα μιᾶς 

χώρας ἤ προσωποποίηση τς πανανθρώπινης λαϊκς ψυχς.  Οἱ 

ἱστορικοί τοῦ θεάτρου καταπιάστηκαν μέ τό πρόβλημα.  Γι’ 

αὐτούς εἶναι, πιά, ἀποδεδειγμένο πώς ἡ λέξη Ἀρλεκίνος ἔχει 

γαλλική καταγωγή.  Ἀνάγεται στά 1100, δηλαδή 450 χρόνια πρίν 

ἀπό τήν Commedia dell’ arte με τό δικό της Arlecchino.  Αὐτός 

λοιπόν, ὁ Ἀρλεκίνος πρε στό Παρίσι τή θεατρική του μορφή.  

Ἕνας, στά κουρέλια ντυμένος διαβολάνθρωπος καί μέ παράξενη 

διάπλαση κορμιοῦ, εἶναι ὁ Ἀρλεκίνος πού κυριάρχησε στίς λαϊκές 

μασκαράτες τς Γαλλίας.  Καί μονάχα στά 1572 πρωτοβλέπουμε 

τό ἀξιαγάπητο αὐτό πρὄσωπο στήν Commedia dell’ arte. 

 Μύθος, Ἐκκλησία καί θέατρο ἔδωσαν τά χέρια γιά τή 

δημιουργία μιᾶς τόσο σπαρταριστς ὕπαρξης.  Ὀμως, πολύ 

γρήγορα ἡ μορφή αὐτή ξέφυγε ἀπ’ τήν ἐπίδραση τῶν δημιουρ-

γῶν της καί στάθηκε μιά αὐθύπαρκτη καί ἀνεπηρέαστη προσω-

πικότητα πού δέν ἄργησε κιόλας, νά ‘ρθῃ σέ σύγκρουση μέ τή 

συντηρητική Ἐκκλησία.  Γι’ αὐτό καί χαρακτηρίστηκε ἀπό τήν 

Ἐκκλησία, ὡς ἡ προσωποποίηση τοῦ Δαίμονα, τοῦ Διαβόλου καί 

γενικά τοῦ ἀμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. 
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Ξεκινῶντας ἀπ’ τή σημασία αὐτή πού ἔδωσε στή λέξη 

Ἀρλεκίνος ἡ Ἐκκλησία, δέν ἄργησε ὁ λαός νά ὀνομάσῃ 

Ἀρλεκίνους, ὅχι μονάχα τά ψεύτικα αὐτά παιχνιδιάσματα τς 

φαντασίας, μά καί ἀνθρώπους μέ πραγματικό αἷμα. τό 12ο 

αἰῶνα πρωτοσυναντᾶμε τήν ὑβριστική αὐτή προσωνυμία.  

Ἀρλεκίνους ὠνόμαζαν τούς φονιάδες, τούς κλέφτες, τούς 

κακούργους, τίς ἀκόλαστες γυναῖκες, τούς αἰσχροκερδεῖς κ.τ.λ. 

τό 13ο αἰῶνα ὁ Ἀρλεκίνος μπαίνει στή σκηνή σάν πρόσωπο μέ 

κωμικό δαιμόνιο καί παίρνει μιά θέση ἀντίθετη ἀπό κείνη πού 

θέλησε νά τοῦ δώσῃ ἡ Ἐκκλησία.  τά 1262 παιχτηκε ἕνα δρᾶμα 

στό Ἄττας, ὅπου οἱ Ἀρλεκίνοι ἐμφανίζονταν σάν παραμυθένια 

πρόσωπα, σάν πρωτοπορία τῶν ὡραίων νυμφῶν. 

τό «Ὄνειρο θερινς νυχτός» τοῦ έξπιρ συναντοῦμε ξανά 

αὐτά τά εὔθυμα πρόσωπα, τά τελώνια, χωρίς ὄμως, ἀκόμα, νά 

πάρουν ἴδια ὑπόσταση καί χωρίς νά ξεχωρίσουν ἀπό τή μᾶζα. 

Σό οὐσιαστικό γνώρισμα τῶν πρώτων αὐτῶν Ἀρλεκίνων πού 

ξεχωρίζουν ἀπ’ τή μᾶζα γιά νά ἐμφανιστοῦν πάνω στή σκηνή, 

σάν κύρια πρόσωπα, εἶναι οἱ φορεσιές τους, οἱ μάσκες τους καί 

γενικά οἱ μορφές τους.  Μέ ἀδιάκοπες, διάφορες καί γρήγορες 

κινήσεις, προσπαθεῖ, λές, τό παράξενο αὐτό πρόσωπο ὁ 

Ἀρλεκίνος, νά δείξῃ στό κοινό ὅτι δέν εἶναι συνηθισμένος καί 

στέκεται πάνω στό δάπεδο. 

Πῶς, ὅμως, μπόρεσε ὁ Ἀρλεκίνος ἀπό κωμικός σατανικός 

τύπος, νά ἐξελιχθῆ σέ κωμικό ἀνθρώπινο τύπο;  Ἡ μεταμόρφωση 

αὐτή δέν εἶναι ἔργο τοῦ θεάτρου.  Ὁ λαός κατάφερε νά 

μετατοπίσῃ τόν ἀντιπαθητικό τύπο τοῦ σατανικοῦ Ἀρλεκίνου 

στόν τύπο τοῦ εὐχάριστου καί εὔθυμου Ἀρλεκίνου.  τό μεταξύ, 

βέβαια, ὑπρξαν σταθμοί.  Κυριώτερος ὁ εξπιρικός σταθμός 

τῶν τελωνιῶν καί τῶν παλιάτσων.  Ὁ Πύραμος, ἡ Θίσβη, τό 

λεοντάρι, εἶναι ἡ ἀπαρχή τς νέας στροφς.  Ἀπ’ τά 

παραμυθένια τελώνια σιγά – σιγά φτάνουμε στόν Ἀρλεκίνο - 

ἄνθρωπο.  Καί πρέπει ἐδώ νά τονίσουμε πώς ἡ μεταμόρφωση 

αὐτή ἔγινε ἀπ’ τό λαό καί μέσα στούς δρόμους. 

Ἐδῶ, πιά, πρόκειται γιά κεφάλαιο τς Ἱστορίας τοῦ Πολιτισμοῦ.  

Ἀπό τόν Ἀρλεκίνο - ἄνθρωπο γέμισε ἡ φαντασία τῶν 
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Βορειογάλλων στό Μεσαίωνα. τίς νύχτες τοῦ Γενάρη, στά 

ξημερώματα τοῦ Μάη, στίς νῦχτες τοῦ θερισμοῦ κι ἔπειτα στό 

φθινόπωρο, ὅταν τά ζεστά χνῶτα τς γς ἐκπνέουν τήν 

καταχνιά καί τά καρναβάλια, ὅταν οἱ Ἀρλεκίνοι ξεχύνονται καί 

πλανιῶνται σ’ ὅλη, σχεδόν, τήν ἀτμόσφαιρα.  Κι ἀκόμα, φανε-

ρώνονται στά λαϊκά πανηγύρια καί στίς γιορτές, στούς γάμους 

καί στούς θανάτους.  Περισσότερο, ὅμως, στήν πρώτη νύχτα τοῦ 

γάμου χοροπηδοῦν καί θορυβοῦν ἔξω ἀπό τή νυφική κάμαρα, σά 

δαιμονισμένες ὑπάρξεις.  Μά εἶναι, ἀλήθεια, φαντάσματα πού 

κάνουν τόσο θόρυβο; ὌΦΙ. Εἶναι, ἁπλούστατα, ἄνθρωποι 

μασκαρεμένοι σέ Ἀρλεκίνους.  Οἱ θορυβοποιοί αὐτοί τοῦ 14ου 

αἰῶνα ὀνομάζονται Φαριβάρι (Charivari) καί δέν εἶναι παρά μιά 

ἐξελιγμένη μορφή τς βαθύτερης ἰδέας τοῦ Ἀρλεκίνου. Δέν εἶναι, 

πιά, τά φαντάσματα καί τά δαιμόνια πού δημουργοῦν πανικούς 

στούς δρόμους, μά ζωντανοί ἄνθρωποι πού παίζουν τό ρόλο τοῦ 

Ἀρλεκίνου, πού χαλοῦν γιά πεδίο δράσης τούς δρόμους. 

Σά ἀτέλειωτα καμώματά τους, τά καλόκαρδα πειράγματά τους 

καί ἡ ὁλότερα λαϊκή τους καταγωγή, ἦταν φυσικό νά εἶχαν 

ἑτοιμάσει μιά καλόδεχτη ἀτμόσφαιρα γιά τούς Ἀρλεκίνους πού 

μετέφεραν τή δράση τους ἀπό τούς δρομους στή θεατρική σκηνή. 

Αὐτή, ὅμως, ἡ ἐξέλιξη δέν ἐμπόδισε τό θεατρίνο - Ἀρλεκίνο νά 

παρουσιαστῆ ἀπό τή σκηνή μέ τή γνωστή καί λαοφιλή του 

ἐπιδεξιότητα καί τά παρατραβηγμένα του ἀστεῖα, πού πολλές 

φορές ἔφταναν καί ὥς τή χυδαιότητα.  Δέν τόν ἐμπόδισε νά 

παρουσιαστῆ μέ τά ἴδια ἐκεῖνα κοστούμια, πού ὁ χρόνος 

καθιέρωσε καί ὁ λαός ἀγάπησε. 

Ἱστορικά τό πήδημα αὐτό τοποθετεῖται στό 16ο αἰῶνα, ὅταν 

ἰταλικά θεατρικά συγκροτήματα συναγωνίζονταν τά παρισινά 

θεάματα.  Καί ὁ Ἀρλεκίνος στάθηκε ἕνα ἀποτελεσματικό ὅπλο 

στά χέρια τῶν θεατρικῶν ἐπιχειρηματιῶν. Ἕνα ὅπλο πού τό 

μεταχειρίστηκαν ἀνάλογα μέ τίς περιστάσεις καί μέ τά γοῦστα 

τοῦ κοινοῦ. 

Γιά πολλά χρόνια ἡ σατανικότητα καί ἡ χυδαιότητα, ἡ 

ἐπιδεξιότητα καί ἡ εὐκινησία στάθηκαν τά χαρακτηριστικότερα 

γνωρίσματα τοῦ Ἀρλεκίνου, ὥσπου τέλος, ἔγινε ἡ μεταβολή.  Ἡ 
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μάσκα τοῦ Διαβόλου σιγά – σιγά ἔδωσε τή θέση της στίς μισές 

μαῦρες μάσκες τῶν μπαλλῶν, αὐτές πού καί σήμερα συναντᾶμε 

στούς Ἀρλεκίνους τῶν χοροεσπερίδων.  Ὁ Ἀρλεκίνος στή σκηνή 

τς Comedie Italianne ἔπαθε τήν ἀποφασιστική, πιά, μεταλλαγή, 

πού σιγά σιγά ἐπικράτησε σ’ ὅλη τήν Εὐρώπη.  Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει 

ἕνα καινούργιο κεφάλαιο τοῦ Ἀρλεκίνου, πού δέν ἔχει καμμιά 

σχέση μέ τήν πρωταρχική μορφή τοῦ Ἀρλεκίνου τῶν δρόμων.  

Ἀπό τό διάβολο ἔγινε ἕνας ἄνθρωπος. 

Ἡ Comédie Française ἔπαιξε τό ρόλο της στή μεγάλη αὐτή 

μεταμόρφωση.  Ἀπό τόν ἀκροβάτη Ἀρλεκίνο, μέ τό πέρασμα τοῦ 

χρόνου, δημουργήθηκε ἕνας θεατρίνος, Ἀρλεκίνος καλλιτέχνης. 

Πηγή: Περ. Ν. Ἐστία Τ. 258, 1937 
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Θεατρικές Ὁμάδες Ἀριδαίας 

Πρίν περίπου δύο χρόνια ἡ τοπική κοινωνία καί δή τό 

θεατρόφιλο κοινό πληροφορήθηκε τή διχοτόμηση τοῦ λαμπεροῦ 

θεατρικοῦ σχήματος «ΕΚΥΡΑΗ», πού μέχρι τότε εἶχε ἤδη 

ἀποκτήσει ἀρκετές περγαμηνές και ἀγαπήθηκε ἀπ’ το κοινό.  

Παρ’ ὅλ’ αὐτά, τά προκύψαντα θεατρικά σχήματα συνεχίζουν 

ἰσάξια τή λαμπρή τους πορεία, ἔτσι ὥστε τό κοινό νά βγαίνῃ 

διπλᾶ ὠφελημένο. 

 Ἔτσι τόν τελευταῖο καιρό ἔχουμε δύο θεατρικά ἐπιτεύγματα, τή 

«Λυσιστράτη» ἀπό τήν «ΕΚΥΡΑΗ» καί τό «Σρισήμισι δόσεις 

τρέλλας» ἀπό τούς «ΕΡΨΣΕΦΝΕ ΑΛΜΨΠΙΑ». 

 Σελικά, στή συλλογική συνείδηση ἔχει καταγραφεῖ 

ἀμετακίνητα ἡ πεποίθηση ὅτι τά ἐρασιτεχνικά θεατρικά 

σχήματα, στίς περισσότερες περιπτώσεις, ξεπερνοῦν κατά πολύ 

τούς ἐπαγγελματικούς θιάσους. Οἱ τελευταῖοι, μάλιστα, 

δηλώνουν χρεωκοπημένοι, ἀφοῦ ἡ προτίμηση τοῦ κοινοῦ γι’ 

αὐτούς εἶναι ἀσήμαντη.  Ὅσο γιά τά δικά μας, τό Ξενιτίδειο, ἦταν 

κατάμεστο σ’ ὅλες τις παραστάσεις, καί τῶν δύο σχημάτων. 

 

Ἀριστοφάνη: «Λυσιστράτη», 

ἀπό τή θεατρική ὁμάδα «Ἔκφραση» 

 

«Ὁ εὐφυής παπποῦς Ἀριστοφάνης στό πιό ἀντιπολεμικό του 

ἔργο, τή «Λυσιστράτη», μέ πολλή μαεστρία φέρνει ἀντιμέτωπα 

τή γονιδιακή γεννετήσια ὁρμή τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν ἔρωτα καί 

τήν καλοπέραση – τό εὔ ζν - ἀπέναντι στόν πόλεμο, τίς 

κακουχίες καί τά δεινά. 

 Μέ ὅπλα τή σάτιρα, τήν εἰρωνεία καί τήν ἄρτια δόμηση τοῦ 

ἔργου, καταφέρνει νά συμβολοποιήσῃ τή Λυσιστράτη καί νά 

ἐπιφέρῃ στό τέλος τή συμφιλίωση. 

 Μέ τή θεατρική ὁμάδα «Ἔκφραση» δουλέψαμε μέ περισσή 

ἀγάπη πάνω στό κείμενο τοῦ Ἀριστοφάνη, ἀναγάγοντας τή 
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σκηνική του παρουσίαση διαχρονικά, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἱστορική 

τοποθέτηση τς Ἑλλάδας. 

 Μ’  αὐτήν τήν παράσταση ἀποδείξαμε ὅτι ἡ ἀγάπη γιά τό 

θέατρο καί τήν τέχνη γενικώτερα, ξεπερνᾶ ὅλα τά κατά καιρούς 

ἐμπόδια, προσφέροντας καί στούς θεατές καί στούς θεόμενους 

τήν ψυχική εὐφορία καί κάθαρση. 

 Θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσους ἐργάστηκαν γία τήν 

πραγμάτωση αὐτς τς παράστασης, συντελεστές, τεχνικούς, 

μουσικούς καί χορογράφους, καθώς καί τό Δ.. τς «Ἔκφρασης», 

πού ἀπό κοινοῦ εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά βιώσουμε αὐτό τό 

ἀξέχαστο ταξίδι ζως.»                    

 

          Γιῶργος Κιουρτσίδης 

        

 Ὅσο γιά τή μουσική, ὁ Σάσος Δίσκος, πού γιά πρώτη φορά 

συνεργάζεται μέ θεατρική ὁμάδα, ξεπέρασε μέ τίς μουσικές του 

συνθέσεις κάθε προηγούμενο γιά τά τοπικά θεατρικά πράγματα 

τς πόλης μας, δένοντας ἁρμονικότατα μέ τήν ἐξ’  ἴσου ποιοτική 

ὑπόλοιπη θεατρική παράσταση. 
υντελεστές:  

Διασκευή, στίχοι, σκηνοθεσία:  Γ. Κουρτσίδης, πρωτότυπη μουσική 

δημιουργία: Σ. Δίσκος, Κρητική Λύρα καί Κρητικό Λαούτο: Γ.  

Παπαδόπουλος, Σουμπερλέκι: Σ. Δίσκος, Φορογραφίες: Α. Πασχα-

λίδου, φωτισμοί: Γ. Κουρτσίδης, σκηνικά, κοστούμια: Ὁμάδα 

«Ἔκφραση», κατασκευές, φροντιστήρια: Κ. Καγλάτης, τεχνική 

ὑποστήριξη: Γ. Καλλιοντζῆς, κονσόλα ἤχου, φωτισμῶν, προβολή 

projector: . Ρωμανίδης, Γ. Φασάπης, σχεδιασμός ἀφίσας - ἐντύπων:  Ν. 

Κουρουκαφόπουλος, grafik, κομμώσεις: Ὄ. Κουρτσίδου, Α. Κορεκ-

τσίδου, Γ. Νοχουτίδου, μακιγιάζ: Λ. Ἀμύντα, Ν. Καρακαλπακίδου, Κ. 

Μίνου, Κ. Μυλωνᾶ, Ὀργάνωση – Παραγωγή: Ὁμάδα «Ἔκφραση» 

ΔΙΑΝΟΜΗ: (με σειρά ἐμφάνισης):  

ΛΤΙΣΡΑΣΗ Ἀθηναία: Ἑ. Ἰατρίδου, ΚΛΕΟΝΙΚΗ Ἀθηναία: Μ. 

Μποσνά, ΜΤΡΙΝΗ Ἀθηναία: Δ. Μαυρίδου, ΛΑΜΠΙΣΨ γυνή 

Λακεδαιμονία: . Σεμερτζίδου, ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΙΝΕ (Α’, Β’, Γ’, Δ’): Μ. 

Κονάκογλου, Ε. Πασχαλίδου, . Παπαδοπούλου, Σ. Καλαϊτζῆ, 

ΚΟΡΤΥΑΙΑ χοροῦ γυναικῶν: Ε. Μιχαηλίδου, ΦΟΡΟ ΓΤΝΑΙΚΨΝ: Σ. 

Καλαϊτζῆ, Μ. Κονάκογλου, Δ. Μαυρίδου, Μ. Μπόσνα, . 
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Παπαδοπούλου, Ε. Πασχαλίδου, . Σεμερτζίδου,  ΚΟΡΤΥΑΙΟ χοροῦ 

γερόντων: Δ. Λαζαρίδης, ΦΟΡΟ ΓΕΡΟΝΣΨΝ: Δ. Δίσκος, Δ. 

Ζγουρέλης,  Κ. Καγλάτης, Γ. Καβαδίας, . Καραγεωργιάδης, 

ΠΡΟΒΟΤΛΟ (Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος): . Καραγεωργιάδης, 

ΚΙΝΗΙΑ, Ἄνδρας τς Μυρίνης: Δ. Δίσκος, ΠΑΙΔΙ, μωρό τοῦ Κινησία: 

Σ. Καλαϊτζῆ, ΚΗΡΤΚΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΨΝ: Γ. Καββαδίας, 

ΠΡΤΣΑΝΗ ΑΘΗΝΑΙΨΝ: Κ. Καγλάτης, ΛΑΚΨΝΕ: Δ. Δίσκος, Δ. 

Ζγουρέλης, Γ. Καββαδίας, ΑΘΗΝΑΙΟΙ: Μ. Κονάκογλου, Ε. 

Πασχαλίδου, . Σεμερτζίδου 

 

«Σρισήμισι δόσεις τρέλας» 

 

Σό ἔργο καλογραμμένο ἀπό τις Υρόσω Σσιμεντερίδου καί 

Ἑλένη Παλατσίδου ἔχει σά θέμα τήν καθημερινή ζωή μιᾶς 

πάμπλουτης κυρίας, τς ὀποίας τό παρελθόν εἶναι ψυχολογικά 

γκρίζο.  Ὁ ἄντρας της, μια ἐγκληματική φυσιογνωμία με φόνους 

κατά τό παρελθόν στο «ἐνεργητικό» του, ἐκμεταλλευόμενος τήν 

ἀδυναμία της, σχεδιάζει νά τήν ὠθήσῃ στήν αὐτοκτονία.  

 Πολύ εὐφυές τό τέχνασμα τοῦ μπερδέματος τς ἀστυνομίας 

στά πόδια τῶν ὀργανωτῶν τς ἐξώθησης τς ἡρωΐδας πρός τήν 

αὐτοκτονία, ἡ ὁποία ἀποτρέπεται τήν τελευταία στιγμή. 

 Οἱ «τρελοί» τοῦ ἔργου μᾶς ἔπεισαν πέρα γιά πέρα μέ τό ρόλο 

τους.  Ἡ Ἑλένη Παλατσίδου, ὁ Γιάννης Νικολαϊδης, ἡ Βάσω 

Παλατσίδου καί ἡ σποραδικά ἐμφανιζόμενη Ἑλένη Ὁλλανδέζου, 

μέ φανερή ἄνεση, μᾶς δώσαν εὐχάριστες καί διασκεδαστικές 

ἑνότητες.  Ἀπό τούς δεύτερους ρόλους, πού ἦταν πολύ καλοί, 

ξεχώρισε ὁ βενιαμίν Κώστας Γαβρᾶς, ὁ ὀποῖος σέ κάθε 

παράσταση πού συμμετέχει, βάζει κι ἕναν ἀκρογωνιαῖο λίθο στό 

οἰκοδόμημα τς δημοφιλίας του. 

κηνοθεσία – Μουσική ἐπιμέλεια: Ἑλ. Παλατσίδου, Κατασκευή 

σκηνικῶν – κουστοῦμια: Θεατρική ὁμάδα, Ἦχος – φωτισμός: Γ. 

Γεωργοπούλου, Μακιγιάζ: Εἰρ. Νικολαΐδου, Κομμώσεις: Μ. Γάκη, Υ. 

Καμπάνταη, DVD ἐκπομπς «Ἔχεις δέμα»: Γ. ἈΘανασιάδης, 

Δημιουργία παρουσίασης «Ἕνα χρόνο μετά»:  Δ. Ρίζου 

Ἔπαιξαν μέ σειρά ἐμφάνισης: 
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Υρειδερίκη: Φρ. Νάτου, Μάξιμος: Κ. Γαβρᾶς, Ζούλιαν: Γ. Νικολαΐδης, 

Ροζαλία: Ἑλ. Παλατσίδου, Ἀνδρέας: Ν. Ρίζος, Λίσα: Θ. Γιούτη, Κυρία 

Μυρσίνη: Ἑλ. Ὁλλανδέζου, Μυράντα Μπεγνή: Ἑλ. Πέϊκου, Λεωνίδας: 

Κ. Κωστόπουλος, Ὑπάλληλος Καταστήματος: Ἀλ. Ἀμπάρης, 

υνεργάτης Ἐκπομπής: Π. Ράσσος, Ρίκη Βατζιχατζηλείου: Ἀν. Νέμτση, 

Βαλεντίνη: Β. Παλατσίδου, Γιατρός: Ἰορδ. Σσιμεντερίδης 

 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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Δραστηριότητες χολικῶν Μονάδων 

Σό 2ο Γυμνάσιο Αριδαίας μέ ἀφορμή τήν ἱστορική ἐπέτειο τς 

25ης Μαρτίου τοῦ 1821 ἀνέβασε γιά πρώτη φορά στό Ξενίτίδειο τή 

θεατρική παράσταση «Ξύπνα, Ραγιᾶ» ποῦ βασίζεται στό 

«Μεγάλο μας Σσίρκο» τοῦ Ἰάκωβου Καμπανέλη. 

 Μαθητές, γονεῖς καί φίλοι τοῦ γυμνασίου ἀπόλαυσαν 

πραγματικά τό κέφι καί τό μπρίο μέ τό ὁποῖο οἱ  μαθητές – 

ἠθοποιοί ἀπέδωσαν τούς ρόλους τους καί συγκινήθηκαν με τά 

ὑψηλά καί διαχρονικά μηνύματα τοῦ ἔργου. 

  

υντελεστές τοῦ ἔργου:  

κηνοθεσία – κηνογραφία – Ἐνδυματολογία: Γ. Ἀμουργιανοῦ, 

Βοηθός: Μ. Πιστοφίδου, Μουσική: τ. Ξαρχάκος, Φορογραφίες: Φ. 

Ρίζος, Σεχνική Τποστήριξη: Φ. Δουβλετής – Ἀ. Βλαχοπούλου, Σούς 

ρόλους ἑρμήνευσαν οἱ: Ρ. Ρίζος, Ἀ. μέου, Δ. Παπαδόπουλος, Φ. 

Σαρασίδης, Θ. Σαρασίδης, Ν. αμάνδης, Δ. Πολυχρονιάδης, Ἀ. 

Καλλιώσης, Ἀ. Γιαννούσης, Γ. Σαραλίδης, Ἰω. αββίδου, Δ. Οὔρδα, Φ. 

Σόμα, Μ. Μόσκοβιτς, Ἐ. Παπαβέντση, Γ. Οὐζουνίδου, Δ. Πέγιου, Ν. 

Βότση, Ἀ. Ἀλατζᾶ, Ρ. Πασόη, Ἠ. Ἀλμανίδου, Π. Σουρλάκης, Ν. Ρίζος, Ρ. 

Δερμεντζόγλου, Κ. Παπαδόπουλος, Γ. Κόπανος, Μουσικοί: Φ. Ρίζος, Δ. 

Πάντου, Δ. Πολυχρονιάδης, Δ. Υιλιππόπουλος, Γ. Σαρασίδης, Κ. 

Παπαδόπουλος. 

Σήν γενική ἐπιμέλεια εἶχε ἡ κυρία Γ. Ἀμουργιανοῦ 

 

La fête du Printanps (Γιορτή της Άνοιξης) 

τίς 22 Απριλίου 2013 στό 1ο Δημοτικό χολεῖο Ἀριδαίας 

πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση ἔκφρασης στά γαλλικά «La fête 

du Printanps» «Ἡ Γιορτή τς Ἄνοιξης» μέ τήν συμμετοχή 

μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν τς Πρωτοβάθμιας καί 

Δευτεροβάθμιας τς περιοχς μας καί σέ συνεργασία μέ τό 

χολικό ύμβουλο Γαλλικς γλώσσας κ. Παρτσανάκη Λεωνίδα 

καί τό Γαλλικό Ἰνστιτούτο Θεσσαλονίκης.  

 Σά σχολεῖα πού συμμετεῖχαν ἦταν: 

1) Ἡ κυρία ούλη Ἀλίκη πού διδάσκει φέτος στήν 

Πρωτοβάθμια, συμμετεῖχε μέ τήν Ε’  τάξη τοῦ 2ου Δ.. και λίγους 
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μαθητές ἀπό τό 4ο Δημοτικό (ἀπό τήν Ε’ 8 και ἀπό τήν τ’ 4), διότι 

οἱ περισσότεροι ἔλλειπαν σ’ ἐκδρομή  στήν Ἀθήνα. 

 Οἱ μαθητές τραγούδησαν καί χόρεψαν τά γαλλικά τραγούδια: 

1. Savez-vous plantez choux? (Ξέρετε νά φυτεύετε τά 

λάχανα;) 

2. Il était un petit navire (Ἦταν ἕνα μικρό καράβι) 

3. Meunier tu dors (Μυλωνᾶ, σέ πρε ὁ ὑπνος) 

4. Frère Jacques (Ἀδελφέ Μοναχέ Ἰάκωβε) 

5. Promenons vous (Ἄς κάνουμε βόλτα) τό γνωστό σέ ὅλους 

«Λύκε, λύκε εἶσαι ἐδῶ;  

Οἱ μαθητές πού συμμετεῖχαν: 

Ἀπό τό 2ο Δημοτικό,  

Σάξη Ε’ : 

Δ. Ἐλευθεριάδης, Ἑ. Κοτσογιάννη, Ἰ. Μπαλτᾶς, Ἀ. ιώπη, Μ. ούδη, τ. 

Σσίτσου, Ν. Συβίκης, Ἀ. Σζάρη, Ἐ. Σζουράς. 

Ἀπό τό 4ο Δημοτικό,  

Σάξη Ε’ : 

Δ. Ἀδραμάνη, Ἰ. Βασίλογλου, Β. Καλόγνωμου, Μ. Μαχαιρίδου, Φ. 

Νερατζόγλου, Π. ινάπης, Μ. ωκράτη, Γ. Σρύηνος 

Σάξη τ’: 

Δ. Κοσμίδου, Θ. Μπαρμπαγιάννη, Μ. μέου, Μ. Σζιγκαούρι, Ν. ούσης 

 

2) Δημοτικό χολεῖο καί  Γυμνάσιο Πολυκάρπης 

Ἡ πέμπτη τάξη τοῦ Δημ. χολείου παρουσίασε τό ποίημα τοῦ 

Pierre Ruaud «je voulais dans mon cartable», στά ἑλληνικά «Θά 

ἤθελα στήν τσάντα μου τή σχολική», πού εἶναι μιά νοσταλγία 

τῶν καλοκαιρινῶν διακοπῶν. 

 Ἡ ἕκτη τάξη συμμετεῖχε μέ τό τραγούδι «Enfants de tous pays», 

ἑλληνικός τίτλος «Παιδιά ὅλου τοῦ κόσμου», ὕμνος στήν ἀγάπη 

καί τή φιλία ἀνάμεσα στά παιδιά ὅλου τοῦ κόσμου. 

 Ἡ Β’ τάξη τοῦ Γυμνασίου Πολυκάρπης συμμετεῖχε μέ ἕνα 

θεατρικό δρώμενο κατά τοῦ ρατσισμοῦ καί τς ξενοφοβίας μέ 

τίτλο «un enfant different», στά ἑλληνικά «ἕνα διαφορετικό 

παιδί», στό ὁποίο συνέπραξαν μέ μία ἐμφάνισή τους καί τά 

παιδιά τς ἕκτης τάξης τοῦ Δημ. χολείου. 

Ὑπεύθυνη καθηγήτρια ἡ κυρία Βαδᾶ Βασιλική 
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3) Σό 1ο Γυμνάσιο Ἀριδαίας συμμετεῖχε μέ τήν Ὁμάδα Ἀγωγς 

Ὑγείας πού ὑλοποιεῖ τό πρόγραμμα «Ζῶ τό σήμερα γιατί μοῦ 

ἀξίζει τό αὔριο», παρουσιάζοντας ἕνα θεατρικό δρώμενο στά 

γαλλικά καί στά ἑλληνικά.  υγκεκριμένα, ἀπό τό βιβλίο «Le 

Petit Prince» («Ὁ Μικρός Πρίγκηπας») τοῦ Ἀντουάν ντέ άιντ –

Ἐξυπερί, δραματοποιήθηκε ὁ διάλογος ἀνάμεσα στήν ἀλεποῦ 

καί τό Μικρό Πρίγκηπα, πού τήν «ἐξημερώνει»   «On ne voit bien 

qu’ avec le Coeur.  L’ essential  est invisible pour les yeux» («Μέ τήν 

καρδιά βλέπεις καλύτερα.  Σήν οὐσία δέν τήν βλέπουν τά μάτια») 

λέει ἡ ἀλεπού πού διψᾶ γιά τή φιλία καί ζητᾶ νά τήν 

«ἐξημερώσῃ». Ἀντιπροσωπεύει τούς ἀνθρώπους πού ξέρουν νά 

δίνουν ἀγάπη χωρίς ἀνταλλάγματα καί ἐγωϊσμούς.  Ὁ Μικρός 

Πρίγκηπας διψᾶ γιά μάθηση καί ψάχνει νά βρῆ τό πραγματικό 

νόημα τς ζως καί ἡ ἀλεποῦ τοῦ διδάσκει ὅτι τό πιό σημαντικό 

πρᾶγμα στή ζωή εἶναι ἡ ἀγάπη, τά συναισθήματα καί οἱ 

ἀνθρώπινες σχέσεις, ὅτι ἡ ἀξία τς φιλίας ἔχει μεγάλη σημασία 

στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.  Μιά φιλία πού χτίζεται μέσα ἀπό τήν 

καλή διάθεση, τήν ἀγάπη, τήν ἀφοσίωση, τήν εἰλικρίνεια, τήν 

ἐμπιστοσύνη, τήν κατανόηση καί τήν ὑπευθυνότητα ἀπέναντι 

στόν ἄλλο.   

 Σά μέλη τς ὁμάδας πού πιστεύουν ἀκράδαντα, σέ ἰδανικά καί ἀξίες, 

ὅπως ἡ φιλία πού τούς παρέχει ἱσορροπία καί ἱκανοποίηση στήν 

καθημερινή τους ζωή, εἶναι:  

Ν. Ἀλμαλιώτης, Δ. Ἀμπατζιάδου, Π. Ἀραμπατζς, Ν. Βούκατζη, Σζ. 

Δερμιτζίδου, Ἀμ. Θεοδωρίδου, Ἀπ. Καπέλης, Υ. Κοτίδου, Μ. Μουρατίδου, 

τ. Νάτσκου, Υ. Πιλάτου, Κ. Πολατίδου, Φρ. αμαρᾶ, Υ. μήνα, Υρ. 

Φατζηγρηγορίου. υντονίστριες τς όμάδας ἦταν οἱ καθηγήτριες Ἑλ. 

Κωστίδου καί Ἑλ. ιάκη. 

4) Σό 2ο Γυμνάσιο Ἀριδαίας παρουσίασε ἕνα βίντεο πού 

περιλαμβάνει ποιήματα γραμμένα ἀπό μιά ὁμάδα μαθητῶν μέ 

τήν τεχνική τού χαί – κού.  Σά ποιήματα ἀποτελοῦν ἐρμηνείες 

τοῦ ἰαπωνικοῦ μύθου: «Σό χρυσάνθεμο», ἐνῷ οἱ εικόνες πού 

επιλέχθηκαν, βασίζονται στήν τεχνική «origami» 
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Σά χάι – κού εἶναι μιά μορφή ἰαπωνικς ποίησης, ἐνῷ τό 

«origami» μιά εἰκαστική παραδοσιακή ἰαπωνική τέχνη πού 

ἀναφέρεται στήν καλλιτεχνία τοῦ διπλώματος χαρτιοῦ. 

Ὑπεύθυνη καθηγήτρια ἦταν ἡ κυρία Μαριάννα Σόμα. 

5) Σό Γενικό Λύκειο Ἀριδαίας συμμετεῖχε μέ μία ὁμάδα 

μαθητῶν ἀπό τίς  Α΄ καί Β΄ τάξεις και παρουσίασαν δύο 

δρώμενα: 

Ἀπαγγελία τοῦ ποιήματος «Albatros» τοῦ Ch. Baudelaire στά 

Γαλλικά καί παράλληλα στά Ἑλληνικά, σέ συνδυασμό μέ τήν 

προβολή ἀντίστοιχων εἰκόνων μέσω ὑπολογιστή (Power Point).  

Σό συγκεκριμένο ποίημα ἀνήκει στό ρεῦμα τοῦ υμβολισμοῦ καί 

οἱ μαθητές τό διδάχτηκαν στό μάθημα ἐπιλογής «Νεότερη 

Εὐρωπαϊκή Λογοτεχνία».   

Οἱ μαθητές τό μετέτρεψαν σέ καλλιγράφημα, ἕνα εἶδος 

εἰκονογραφημένης ποίησης πού πρωτοπαρουσιάστηκε ἀπό τό 

Γάλλο ποιητή Guillaume Appollinaire, κάνοντας μία σύντομη 

ἀναφορά σ’αὐτό τό εἶδος. 

Σό Γαλλικό σύγχρονο τραγούδι «Je veux» τς Zaz, πού 

τραγούδησε ἡ μαθήτρια Ἀλ. μήνα καί συνόδεψε μέ τήν κιθάρα ό 

μαθητής Γ. Μιχόπουλος. 

Οί μαθητές τοῦ Λυκείου πού συμμετεῖχαν εἶναι οἱ παρακάτω: 

τήν ἀπαγγελία τοῦ ποιήματος: . πυριάδου – Θεοδωρίδου (Α’ τάξη), 

Π. Μήτσκα (Α’ τάξη), Κ. Σσαμτσίδου (Β’ τάξη), μ. Σαχυδρομίδου (Β’ 

τάξη),  

Ἐκφωνήτριες οἱ μαθήτριες: Εὐ. Νάτσκου (Α’ τάξη), Π. Μήντση (Α’ 

τάξη), Ἀλ. Σσαλμπούρη (Β’ τάξη),  

χεδιασμός καλλιγραφήματος: Ἀλ. Σσαλμπούρη,  

Παρουσίαση καλλιγραφήματος καί σχολιασμού τοῦ ποιήματος: Ἀ. 

Πούδη (Β’ τάξη), Ἑ. Μεκίνη (Β’ τάξη),  

Σραγούδι: Ἀλ. μήνα (Α’ τάξη)¸ 

Κιθάρα: Γ. Μιχόπουλος (Α’ τάξη),  

Βοηθοί Ύπολογιστή – Ἤχου: Ν. Κουλίδης (Α’ τάξη), Γ. Παυριανίδης (Α’ 

τάξη), 

Βιντεοκάμερα/Υωτογραφίες: Ἀρ. Μανδαλάκη (Α’ τάξη) 

Ὑπεύθυνη καθηγήτρια ἡ κυρία Καραμανλή Θεοδώρα 
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Ἡ γιορτή εἶχε ἐπιτυχία καί εὐχόμαστε κάθε χρόνο να 

πραγματοποιοῦνται παρόμοιες ἐκδηλώσεις. 

Γυμνάσιο Προμάχων 

Σήν Σετάρτη 26-6-2013 ὁμάδα μαθητῶν του παρουσίασε τόν 

«Ὀδυσσεβάχ»,, πού εἶναι ἕνα κλασικό ἔργο τς Ξένιας 

Καλογεροπούλου, μέ ὑπεύθυνο γιά τήν παρουσίαση τόν 

καθηγητή κύριο Δημήτριο Ζγουρέλη. 

Ἕνας παραμυθᾶς διηγεῖται μιά ἱστορία, ἀλλά μπερδεύει τό ἕνα 

παραμύθι μέ τό ἄλλο καί τά κάνει... θάλασσα! Σελικά, 

ἀποφασίζει νά φτιάξῃ τή δική του ἱστορία, ἀντλῶντας στοιχεῖα 

ἀπό τήν Ὀδύσσεια,, τό εβάχ τό θαλασσινό, τίς χίλιες καί μιά 

νύχτες καί διάφορα ἄλλα παραμύθια. 

Περιγράφει τά λάθη τοῦ Ὀδυσσεβάχ καί τῶν συντρόφων του 

πού ψάχνουν νά βροῦν τό κυκλωλωτογοργοκιρκιλάριζο, για νά 

φτάσουν στήν πατρίδα τους τήν... Ἰθαγδάτη. 

Ἡ σκηνή διαρκῶς μεταμορφώνεται καί μετατρέπεται 

ὁλόκληρη, ἄλλοτε σέ νησιά καί ἄλλοτε σέ καράβι πού ἀνοίγει τά 

πανιά του καί ταξιδεύουμε μαζί του – σύσσωμοι ἠθοποιοί καί 

θεατές – σέ  νησιά καί χῶρες μαγικές, γιά νά συναντήσουμε 

τέρατα, ζῶα, τόν Κύκλωπα μέ τά δρακόπουλα, λωτοφάγους, 

γοργόνες, σειρνες, πειρατές. 

Κεντρική ἰδέα τοῦ ἔργου εἶναι ἡ νοσταλγία γιά τήν πατρίδα, 

καθώς καί ἡ θέληση καί ἡ ἐπιμονή νά κατακτᾶς τούς στόχους 

σου, μένοντας πιστός σ’ αὐτό πού πιστεύεις, ξεπερνῶντας 

κινδύνους καί πειρασμούς. 

Σά ὁνόματα τῶν μαθητῶν - ἠθοποιῶν τς Γ’ Γυμνασίου 

Προμάχων πού συμμετεῖχαν σ’ αὐτήν τήν προσπάθεια κατ’ 

ἀλφαβητική σιερά καί οἱ ρόλοι πού τούς εἶχαν ἀνατεθεῖ κατ’ 

ἀντιστοιχία, ἦταν οἱ κάτωθι:  

. Ἀργυρίου: Παραμυθᾶς 

Ἀθ. Ἀσμέτης: Δρακόπουλο - ἀγόρι, φύλακας τς γοργόνας, ὑπηρέτης, 

ταβερνιάρης, σαῦρα 

Π. Ἀσμέτης: Μαρούφ 

Μ. Βέσκου: Βοηθός παραμυθᾶ, πριγκίπισσα Λαριζάντ 

τ. Μεσκίνης: Βασιλιάς, γιός 
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Ν. Βέσκος: ύντροφος, πειρατής 

Μ. Μούγιου: Μάγισσα Κιρκίλα 

Π. Παπατάσος: Ὀδυσσεβάχ 

Αὐγή Προίκου: δρακόπουλο – κορίτσι, καλχουλαμόντας 

. απουντζής: πειρατής, πελάτης στήν ταβέρνα 

Γ. έκος: κύκλωπας Ἀρχισαλαχάρ, πρίγκηπας Αμαντούρ 

Φρ. όμτση: γοργόνα, περαστικός. 

Γ. Σανούρης: σύντρφος Ἀγήνωρ 

Φρ. Σασιώλα: λωτοφάγος – κορίτσι 

Φρ. Σζίνη: λωτοφαγος - ἀγόρι, τραγούδι τς σειρνας, τς Κιρκίλας, τς 

γοργόνας. 

Ὑπεύθυνος καθηγητής γιά τίς πρόβες ἦταν ὁ καθηγητής κύριος 

Δημήτριος Ζγουρέλης. 

 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 

 

2ο ΦΟΛΕΙΟ ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Σό παρακάτω κείμενο διαβάστηκε στήν τελετή λήξης τοῦ 

σχολικοῦ ἔτους στις 27-6-2013. 

 Σί τό ‘θελα ὁ ἔρμος και γράφτηκα σε χολεῖο Δεύτερης 

Εὐκαιρίας; 

Καλά εἶχα τό κεφάλι μου ἥσυχο< Μπαινόβγαινα στα 

καφενεῖα, ὅποτε γούσταρα «μες σε καπνούς και σε βρισιές», τό 

‘ριχνα στο τάβλι με τίς ὧρες, χάζευα τά ἔργα τοῦ μετρό, 

σκόνταφτα στα πλακάκια τς Ἀριστοτέλους, ἀπολάμβανα 

ἀνέμελος τήν μπόχα τς παραλίας<  Σί τό ‘θελα; 

 Ἄσε πού ἔχασα και τις σοβαρές ἀρλούμπες τῶν κ.κ. Αὐτιά καί 

Παπαδάκη, τίς συνταγές γιά «πετσοφάϊ» κι ἕνα σωρό συναφ, 

πού γέμιζαν τή ζωή μου καί τς ἔδιναν κάποιο νόημα.  Σώρα, ὅλ’ 

αὐτά κομμένα. Ἐλεύθερος χρόνος, οὔτε γιά ρέψιμο.  Σό διάβασμα 

καί ἡ μελέτη ἀρχίζουν ἀπ’ τό πρωΐ, μεθοδικά, σοβαρά, ὑπεύθυνα. 

 Ἀλλά ἄς πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά:  

 Πρῶτα – πρῶτα στό χολεῖο μας τά θρανία εἶναι τοποθε-

τημένα σέ σχμα «Π».  Ὅπως ἀκριβῶς τά τραπέζια σέ χωριάτικο 

γαμήλιο γλέντι.  Δέν τό κρύβω πώς ὅταν καθήσαμε γιά πρώτη 
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φορά, ἐγώ περίμενα ν’ ἀρχίσουν νά μᾶς σερβίρουν πρῶτα τά 

ὀρεκτικά, σαλάτες κ.λ.π., καί ὕστερα τά ψητά.  Υαντάστηκα 

νταμιτζάνες νά πηγαινοἔρχονται, κλαρίνα, νταούλια καί 

«βαρᾶτε βιολιτζδες». Σίποτα ἀπ’ ὅλα αὐτά, δυστυχῶς.  Ἔμεινα 

μέ τήν ὄρεξη καί τό στόμα ἀνοιχτό.  «Θά πρέπη νά παίρνω μαζί 

μου σάντουιτς», σκέφτηκα, «ἐδῶ δέν εἶναι Ἐστιατόριο Δεύτερης 

Εὐκαιρίας ἐδῶ εἶναι χολεῖο, ἡ τροφή εἶναι πνευματική». 

 Μετά κατάλαβα ὅτι τό σχμα «Π» βοηθάει τόν καθηγητή νά 

ἐλέγχῃ μέ μιά ματιά ὅλη τήν τάξη.  Καμιά κίνηση δέν τοῦ 

ξεφεύγει κανένα «κίχ» δέν περνάει ντούκου.  Γι’ αὐτό κι ἐγώ (πού 

μ’ ἀρέσουν οἱ ζαβολιές) διάλεξα, ἐπίτηδες, ἕνα ἀπό τά δύο πιό 

κρυφά σημεῖα τοῦ «Π»: Σή μιά ἀπ’ τίς δυό γωνίες του.  κύβω καί 

λίγο τό κεφάλι, ὅπως κάνουν οἱ σκεπτόμενοι, παριστάνω τόν 

εὐγενικό, τό σιγανό ποταμάκι, χαμηλώνω ποῦ καί ποῦ τό βλέμμα 

(δθεν ἀπό σεμνότητα) καί τή βγάζω κοτσάνι.  Μ’ ἔχουν πάρει, 

πλέον, μέ καλό μάτι. 

 Σί νά ποῦν, ὅμως, ὁ Γιῶργος καί ἡ Γιῶτα, πού κάθονται στή 

μεσαία πλευρά τοῦ «Π», φάτσα – κάρτα μέ τόν καθηγητή; Αὐτοί, 

πραγματικά,  ὑποφέρουν.  Οὔτε νά ξυθοῦνε σάν ἄνθρωποι δέν 

μποροῦνε.  Ὅταν θέλουνε νά γελάσουνε κρυφά, κρατιοῦνται μέ 

τό ζόρι. Σρέμουνε, σφίγγονται κι ἀναψοκοκκινίζουν μέχρι 

σκασμοῦ. Σά μάτια τους γουρλώνουν καί κοντεύουν νά 

πεταχτοῦν στόν πίνακα.  κέτο μαρτύριο. 

 Αὐτούς βλέπω καί παρηγοριέμαι, Δόξα τόν Πανάγαθο, εἶμαι σέ 

καλύτερη θέση.  Ἔχω, βέβαια, δίπλα μου τήν Κούλα, πού κάθε 

τόσο μοῦ ζητάει σβηστρα καί μοῦ χαλάει τό χουζούρι, ἀλλά 

χαλάλι της...  Ὅταν κάποτε βρέθηκα σέ δύσκολη θέση καί δέν 

ἤξερα ν’ ἀπαντήσω σέ μιά ἐρώτηση τοῦ κ. Βαλάντη, γιά τόν 

Present continuous, μέ βοήθησε ψυθιρίζοντας: «Πές ὅτι ἔλλειπες 

στό προηγούμενο μάθημα!» Αὐτό εἶπα καί σώθηκα.  Ἄς εἶναι 

καλά ἡ Κούλα.  Κάποτε θά τή βοηθήσω κι ἐγώ, πού θά μοῦ πάη;  

 Σό χολεῖο μας διαθέτει καί τήν ἀπαραίτητη αὐλή· μέ δέντρα, 

ἀγριόχορτα, σπάνια βότανα, μπασκέτες καί δίχτυ γιά βόλεϋ.  

Εἶναι μιά τυπική αὐλή, ἑνός τυπικοῦ σχολείου, μιᾶς τυπικής 
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συμπρωτεύουσας, μέ τυπικούς μαθητές καί μιά Διευθύντρια πού 

δέν ἀνέχεται τίς παρατυπίες. 

 Ὅταν πρωτοβγκα στήν αὐλή, ἀνατρίχιασα.  Μοῦ ‘ρθε στό νοῦ 

ἀμέσως ἡ ταινία «ΣΟ ΕΞΠΡΕ ΣΟΤ ΜΕΟΝΤΦΣΙΟΤ» κι ἀπό 

ἔνστικτο ἔψαξα μέ τό βλέμμα νά δῶ ἀπό ποιό σημεῖο θά 

μπορέσω νά δραπετεύσω. Πγα σιγά – σιγά, μέ κάθε προφύλαξη, 

δίπλα στόν τοῖχο πού χωρίζει τό σχολεῖο ἀπό τόν ἐλεύθερο 

κόσμο, καί δέν ἄργησα νά ἐπισημάνω ἕνα δέντρο πού τά κλαδιά 

του ἐξέχουν ἀρκετά πρός τό μέρος τοῦ δρόμου.  «Ἀπό ‘κεῖ θά τό 

σκάσω» σκέφτηκα.  Ὁ φύλακας, μάλιστα, ὁ κύριος Φρστος, ἄν 

δέν ἦταν συμπαθέστατος, θά τόν παρομοίαζα μέ δεσμοφύλακα.  

Ἔχω προσέξει μέ πόση μανία πατάει τό κουδούνι γιά νά μποῦμε 

στίς τάξεις: Σό δάχτυλο τεντωμένο, ἀλύγιστο, σκληρό, ἀπειλη-

τικό, πέφτει μέ βία στό «Κουμπί» κι αὐτός χαμογελάει σαρκα-

στικά, σά νά λέῃ: «Γρήγορα στά κελλιά σας! Κουνηθεῖτε! Καί μήν 

ἀκούσω τσιμουδιά... Καήκατε!» 

 Εὐτυχῶς, πότε – πότε, γίνεται καί διάλειμμα.  Ἀλλά μόνο γιά 10 

λεπτά.  έ τόσο χρόνο, νά προλάβῃς νά κάνῃς τί;  Νά ρίξῃς λίγο 

νερό στό πρόσωπό σου, γιά νά συνέλθῃς ἀπό τίς Προσωπικές 

Ἀντωνυμίες, ἀπό τό τρίτο πρόσωπο τοῦ Ὑπερσυντέλικου, ἀπό τό 

τετράγωνο τς Ὑποτείνουσας;  Ἀπό τί; 

 Κανονικά, τό διάλειμμα ἔπρεπε νά κρατάῃ 40 λεπτά·  ὅσο ἡ 

διδακτική ὥρα.  Νά ‘ναι ἕνα διδακτικό διάλειμμα.  Νά νιώθουμε 

σάν ἄνθρωποι πολιτισμένοι.  Νά ὑπάρχουν ἀποδυτήρια μέ ντούς, 

χαμάμ, ξαπλῶστρες γιά ἡλιοθεραπεία στήν ταράτσα, αἴθουσες 

μπιλιάρδου, χορευτικά μέ ὀριεντάλ... Ἐκεῖ νά δῆς τί ὡραῖα θά 

βιώναμε τή «Διά βίου μάθηση».  Θά ‘χαμε καί κάτι νά θυμόμαστε 

στά γεράματα.  Ἐνῷ τώρα, Μπαινάκης καί Βγαινάκης.  Ὥσπου 

νά γυρίσουμε σπίτι τό βράδυ, ξεχνᾶμε, ὄχι μόνο τήν 

Προστακτική τοῦ Ἀορίστου Δευτέρου, ἀλλά καί ποιό λεωφορεῖο 

πρέπει νά πάρουμε.  Δύο φορές πρα λάθος λεωφορεῖο.  Σήν 

πρώτη, βρέθηκα στίς ἁλυκές τς Ν. Μηχανιώνας καί τήν ἄλλη 

στή Μονή Βλατάδων.  Ἔλα, Φριστέ καί Παναγιά!... 

 Μόλις, λοιπόν, κτυπάει τό κουδούνι γιά διάλειμμα, σύσσωμο τό 

2ο .Δ.Ε.Θ., μέ θαυμαστή ὀμοψυχία, θάρρος καί ἀδάμαστη 



66 
 
θέληση, ξεχύνεται στό πεζοδρόμιο τς Ἐθνικς Ἀμύνης. 

Φαρμάνηδες θεριακλδες «μέ τό μάτι τους ἄγριο γιά τσιγάρο», 

ρουφᾶνε ἀρειμανίως λίγες στιγμές ἀληθινς ἀπόλαυσης. 

 Οἱ περαστικοί μᾶς βλέπουν καί στάυροκοπιοῦνται. Μᾶς 

περνᾶνε γιά κατάδικους πού πρόκειται νά μεταφερθοῦνε σέ 

φυλακές 2ης Εὐκαιρίας ἤ γιά μελλοθάνατους πού ἀπολαμβάνουν 

τήν τελευταία τους ἐπιθυμία ἤ ἀκόμα καί γιά συζύγους πού 

ἀγωνιοῦν ἔξω ἀπ’ τό Μαιευτήριο νά γεννήσῃ ἡ γυναῖκα τους. 

 Ἀλλά, τά 10 λεπτά περνοῦνε σά νεράκι.  Ὅποιος πρόλαβε, 

πρόλαβε.  Ὅσοι ἄτυχοι πγαν στήν τουαλέτα, μένουν μέ τό 

τσιγάρο στό χέρι. 

 Καί τώρα ἄς ἔρθουμε στό ψητό. 

 Πρώτη ὥρα Μαθηματικά.  Ὤχ! Δεύτερη ὥρα Κοινωνιολογία.  

Ὤχ, ὤχ! Σρίτη ὥρα Γλῶσσα.  Ὤπ! Νά τό μάθημα πού συμπαθῶ 

περισσότερο. Ἄν δέν ἤμουνα μανάβης, θά ‘θελα νά ‘μουν 

φιλόλογος. «Υταίει», βέβαια, καί ἡ κυρία Βίκη, πού μᾶς ἔχει 

σαγηνέψει ὅλους (ὅχι πώς οἱ ἄλλοι καθηγητές πᾶνε πίσω),  ἀλλά 

ἡ κ. Βϊκη, ἐπί πλέον ξέρει νά τραγουδάῃ.  Γι’ αὐτό, κι ὅταν 

χρειάζεται, μᾶς χορεύει στό ταψί μέ τό δικό της ρυθμό καί στό 

δικό της τόνο, γιά νά μάθουμε σωστά τά σωστά βήματα. 

 Ἄμ, ὁ κύριος Βρύζας; Πόσο μᾶς ἐμπνέει μέ τή ρομαντική του 

διάθεση καί τά ὁράματά του!  Προσεκτικός, μέ ἀνάλαφρο βμα, 

ἄνετο ντύσιμο καί τήν «Ἐφημερίδα τς Κυβερνήσεως» 

διπλωμένη στήν τσέπη τοῦ σακκακιοῦ, πάντα πρόθυμος νά 

ἀπαντήσῃ σέ κάθε ἀπορία μας, μέ σαφήνεια, ἀκρίβεια, 

ἀνιδιοτέλεια καί διαφάνεια.  Να, τέτοιοι ἄνθρωποι χρειάζονται 

στή Βουλή!. 

 τά Μαθηματικά ἔχουμε τόν κύριο Πολιτίδη. 

 τά παλιά χρόνια, οἱ Μαθηματικοί ἔμοιαζαν μέ Ἱερεξεταστές.  

υγχρόνως ἦταν καί οἱ δήμιοι τοῦ χολείου. Ὁ πίνακας 

μετατρεπότανν σέ λαιμητόμο.  Ὅποιος μαθητής σηκωνόταν στό 

μάθημα, δέν τήν γλίτωνε. 

 Σά χρόνια, ὅμως, πέρασαν. Ἄλλαξαν τά ἤθη, ἔπεσαν 

Κυβερνήσεις, ἀνατράπηκαν καθεστῶτα, ὁ ἄνθρωπος πγε στό 

φεγγάρι, οἱ μαυροπίνακες ἔγιναν ἄσπροι, ἦρθε τό Εὐρώ, ἡ ΑΕΚ 
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ἐπιασε πάτο, ὁ ἈΣΕΡΑ Σρίπολης διεκδικεῖ τό πρωτάθλημα, οἱ 

ἔσχατοι ἔγιναν πρῶτοι, ἄλλοι παντρεύτηκαν, ἄλλοι χώρισαν, 

ἄλλοι ἄλλαξαν κόμμα, ἄλλοι ἄλλαξαν φῦλο, ἔγιναν 

κοσμοϊστορικές ἀνακατατάξεις. 

 Ὁ κύριος Πολιτίδης, ἔν προκειμένω, εἶναι χαμηλῶν τόνων καί 

ὑψηλῶν συχνοτήτων. Καμμία σχέση μέ Ἱερά Ἐξέταση.  Ἡ 

ἐξέταση γι’ αὐτόν εἶναι ἱερή. 

 Ἀρχίζει τό μάθημα πρῶτα – πρῶτα μ’ ἕνα τέστ μνήμης, γιά νά 

τεθῆ σέ κίνηση ὁ μηχανισμός τς σκέψης μας:  

 «Σί φαγητό μαγείρεψες σήμερα, τέλλα;» Ἡ τέλλα πού δέν 

πρόλαβε νά μαγειρέψῃ καί ντρέπεται νά τό πῆ, λέει: «Εἶχα ἔτοιμο 

φαγητό ἀπό χθές...» 

 Ἡ ματιά του, ἀμέσως μετά, πέφτει πάνω μου καί παθαίνω 

κράμπα.  Ἡ μνήμη μου πολύ συχνά μέ προδίδει κι ἀρχίζω νά 

ἀνησυχώ ... 

«Ἐσύ, Γιάννη, τί μαγείρεψες χθές;»  Ἐγώ, πού δέν θυμᾶμαι κάν, 

ἄν μαγείρεψα, αἰφνιδιάζομαι. Περίμενα μιά πιό εὔκολη ἐρώτηση, 

πού νά ‘χῃ σχέση μέ τά κλάσματα, τούς δεκαδικούς, τή θεωρία 

τς χετικότητας, τοῦ Σετραγωνισμοῦ τοῦ Κύκλου κ.λ.π.  

Ἱδρώνω, ξεϊδρώνω, ξεροβήχω καί νάσου πάλι, αἴφνης, ὁ σωτρας 

μου ἀπό δίπλα, δηλ. ἡ Κούλα νά μοῦ ψιθυρίζῃ: «Πές του ὅτι χθές 

ἔλλειπες!» Σό εἶπα καί ξανασώθηκα! Νά ‘ναι καλά τό κορίτσι.  

Κάποτε θά τήν βοηθήσω κί ἐγώ, ποῦ θά μοῦ πάη;  

 Μ’ αὐτά καί μ’ αὐτά, λέω κάπου ἐδῶ νά σταματήσω.  «Ὅταν 

ξέρης νά σταματᾶς, δέ σέ σταματᾶνε», λέει μιά παροιμία.  Θά 

‘θελα, βέβαια, νά ἀναφερθῶ καί σέ πολλά ἄλλα, μά ἔχουμε 

ἀκόμη μέλλον.  Σό επτέμβρη, πάλι ἐδῶ θά ‘μαστε – πρῶτα ὁ 

Θεός-. Και φυσικά, δέν πιστεύω μέχρι τότε νά μοῦ φύγῃ ἡ ὄρεξη, 

νά βαρεθῶ καί νά τά παρατήσω...  Θά ‘χῃ γοῦστο νά συμβῆ κάτι 

τέτοιο, ἔ;  Νά νοσταλγήσω, δηλ., τίς ἀνέμελες τσάρκες μέ τό 

δροσερό ἀεράκι τς παραλίας, τίς ὄμορφες παρέες τοῦ καφενείου 

μέ τά καλαμπούρια καί τό τάβλι, τό χάζι στίς ἐργασίες τοῦ μετρό, 

τίς χρήσιμες πληροφορίες τών κ.κ. Αὐτιά καί Παπαδάκη καί ὅλα 

τά συναφ πού στερήθηκα φέτος... Ὄχι!, ὀχι!, θά βάλω τά δυνατά 

μου καί θά ἐπιμείνω νά συνεχίσω.  άν τόν Ὀδυσσέα θά δέσω 
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καί ἐγώ τ’ αὐτιά μου – κι ὄχι μόνο τ’ αὐτιά μου, καί τά μάτια μου.  

Μ’ ἄλλα μάτια θά βλέπω τόν κόσμο, μέ ἄλλα αὐτιά θά ἀκούω τίς 

ἀνάσες τῶν ἀνθρώπων.  

 ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ, θά ξέρω ὅτι τό επτέμβρη 

μέ περιμένει ἡ Ἄλγεβρα, ἡ Υυσική, οἱ συμμαθητές μου, οἱ 

καθηγητές μου, ἡ Κοινωνιολογία, τά Ἀγγλικά, ἡ Γλῶσσα, ἡ 

ἐτυμολογία, οἱ ἄγνωστες λέξεις – προπαντός οἱ ἄγνωστες λέξεις, 

ὅπως ἡ λέξη υγκατάβαση, ἡ λέξη ύμπνοια καί οἱ ξεχασμένες 

λέξεις, ὅπως Ἄλλος, Ἐσύ, Ἑνότητα, Κατανόηση, υνεργασία.  

Λέξεις πού στό 2ο χολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας, ἀρχίσαμε νά τίς 

ξαναμαθαίνουμε, νά τίς συλλαβίζουμε καί νά τίς προφέρουμε 

κάθε μέρα καί πιό σωστά.  

Γιάννης Σσατσάγιας 

Ἰούνιος 2013 
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ύλλογος Υίλων τῆς Σέχνης καί τοῦ Πολιτισμοῦ «Ὁ 

ΠΟΛΤΚΛΕΙΣΟ», Ἀριδαία Ν. Πέλλας 

  

Μία παρέα ἀνθρώπων συναντιούνται  Σούς ἑνώνει ἡ ἀγάπη γιά 

τήν Σέχνη, γιά τή ζωγραφική. 

 Λαχταροῦν νά ἐκφράσουν τά συναισθήματά τους, μ΄ςσα ἀπό 

τό χρῶμα καί τό φῶς.  Ἔτσι δημιουργεῖται τό ἐργαστήρι , αὐτό 

πού ἔχει ζωή μόλις τρία χρόνια. 

 Ἔχει στό ἐνεργητικό του ἐκθέσεις ἔργων τῶν μελῶν του. 

Ἐκδηλώσεις ἀφιερωμένες στή ζωή καί τό ἔργο σπουδαίων 

ζωγράφων, ὅπως τοῦ Ἔλ Γκρέκο, τοῦ Θεόφιλου, τούς ζωγράφους 

τς χολς τοῦ Μονάχου.  Σίμησε ἐπίσης τό μεγάλο Ἕλληνα 

λογοτέχνη, τόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη καί τόν, ἐπίσης 

μεγάλο, ποιητή Κωνσταντῖνο Καβάφη. 

 τόχος κι ἐλπίδα τῶν μελῶν του εἶναι τό ἐργαστήρι, νά ἔχῃ τή 

δυνατότητα κάθε χρόνο, νά κάνῃ ἕνα βμα μπροστά. 

 «Ἡ Σέχνη εἶναι τό ὑψηλότερο μέσο πού βοηθάει τούς 

ἀνθρώπους νά πλησιάσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον.  Σίποτε δέ μᾶς 

ἑνώνει καλύτερα, ἀπό μιά κοινή καλλιτεχνική συγκίνηση», λέει ὁ 

Γ. εφέρης. 

 Πῶς ἐπιδρᾶ ἕνα ἔργο τέχνης στόν ἄνθρωπο;  Παίζει ρόλο τό 

θέμα του, οἱ γνώσεις, ἡ ἠλικία τοῦ θεατ;  Ὄχι. 

 Σό γεγονός ὅτι ἡ τέχνη ἐπηρεάζει νοῦ καί συναισθήματα, ὄχι 

μόνο ἀγγίζει, ἀλλά καί κινεῖ τόν ψυχικό κόσμο τοῦ ἀτόμου. 

 «Ἀνιδιοτελή αὐταρέσκεια» ἀποκαλεῖ τήν ἐπίδραση ἑνός 

ἀριστοργήματος τς τέχνης, ὁ Ἰμανουέλ Κάντ. 

 Γιά τούς ζωγράφους (ἐπαγγελματίες ἤ ἐρασιτέχνες) ἡ 

ζωγραφική εἰκόνα, πέρα ἀπό δημιούργημα, εἶναι καί ἔκφραση 

συναισθημάτων, διαφορετικῶν κάθε φορά, ἀνάλογα μέ τήν 

ψυχική του κατάσταση. 

 Εἶναι ὁ τρόπος νά ἐπικοινωνοῦν καί νά μεταφέρουν εἰκόνες 

φανταστικές ἤ πραγματικές στό θεατή. 

Σά ἐργαλεῖα τους τά χρώματα.  Φρώματα ζεστά, ζωντανά, 

χρώματα ψυχρά ἤ οὐδέτερα. 
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Καθρέπτες τς ψυχς τά χρώματα· περισςότερα τά νιώθουμε, 

παρά τά βλέπουμε, φωτεινά ἤ σκοτεινά, καθαρά ἤ μπερδεμένα 

ἀντανακλοῦν τή διάθεση τς στιγμς, ἀποτυπώνουν σκηνές.  

υνθέτουν τό δικό τους πολύχρωμο λεξιλόγιο. 

Προσωπογραφίες, τοπία, νεκρές φύσεις, θαλασσογραφίες, 

θέματα ἐμπνευσμένα ἀπό τή μυθολογογία, ἀπό τήν καθημερινή 

ζωή. 

Ἐπιτρέπουν στό θεατή νά ταξιδέψῃ, νά γευθῆ, νά αἰσθανθῆ, νά 

ἀγγίξῃ μέ τά μάτια του τήν εἰκόνα, νά νιώσῃ τή μαγεία τής 

δημιουργίας καί στήν πιό ἁπλή καί ἀπαίδευτη μορφή της. 

Ἀνθρωποι καί περιβάλλοντα, παραδόσεις καί ἐποχές, χρῶμα 

καί χειρονομία, ἀποτυπωμένα μέ τά ὑλικά τς παράδοσης, τς 

ζωγραφικς. 

Εἰκόνες δανεισμένες ἀπό τήν ἱστορία τς ζωγραφικς καί ἀπό 

διάφορα μέσα, μετατρέπονται σέ πρώτη ὕλη παραγωγς 

ζωγραφικῶν ἔργων, τά ὁποῖα μέ τή σειρά τους συντάσσουν ἕνα 

κύκλο – ματιά, πάνω στήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί κατάσταση, 

συλλογική καί ἀτομική, ὅπως αὐτή ἐμφανίστηκε μέσα σέ 

διάφορα περιβάλλοντα καί ἐποχές τς τέχνης καί τς ἱστορίας, 

μιά ματιά, δηλαδή, στήν τέχνη, ἀλλά ἐξ ἴσου καί στήν 

πραγματικότητα.  Ζωντανεμένη μέ τά χρώματα τς ζωγραφικς, 

μαρτυρεῖ συμβάντα καί χῶρο, ὡς ἀδιαίρετα ζεύγη τοῦ τότε καί 

τοῦ ἐκεῖ, μετουσιωμένα σέ πλαστικές παρουσίες τοῦ τώρα και 

τοῦ ἐδῶ. 

Μέ ἄλλα λόγια, μιά ἔρευνα σέ ἀνθρώπους καί παράδοσεις, 

ὅμως ἐμφανίστηκαν στό διάβα τοῦ χρόνου, ἡ ἀνθρώπινη 

συνύπαρξη καί ζωή, σταθμευμένη στόν ἰστό τοῦ καμβᾶ. 

χόλια ἐπισκεπτῶν ἀπό τό βιβλίο ἐντυπώσεων γιά τά ἔργα τῶν 

μελῶν:  

α) Ἔμπνευση, χρώματα καί διαφορετικές τεχνοτροπίες πού 

συναντήθηκαν καί συνέθεσαν ἕνα ἐντυπωσιακό κι ἀξιόλογο 

ἀποτέλεσμα.  υγχαρητήρια σέ ὅλες τίς κυρίες πού ἐπέλεξαν 

αὐτό τό δρόμο καί τρόπο νά ἐκφρασθοῦν, ἐνισχύοντας μέ τό δικό 

τους ὕφος – τόν κόσμο τς τέχνης – καί δίνοντας ὤθηση σέ 

ὅποιον ἐπιθυμεῖ νά ἀκολουθήσῃ αὐτό τό μονοπάτι. 
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β) Ἡ τέχνη τς ζωγραφικς μπορεῖ νά χαρίσῃ στιγμές 

μοναδικές στό δημιουργό· ἄν αὐτό συμβῆ, οἱ στιγμές θά 

μοιραστοῦν. 

Σό πρόγραμμα λειτουργίας τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ υλλόγου 

«ΠΟΛΤΚΛΕΙΣΟ» ξεκινᾶ τίς πρῶτες μέρες τοῦ Ὀκτωβρίου καί 

ὀλοκληρώνει τή δημιουργική του περίοδο τόν Ἰούνιο, μέ ἔκθεση 

ἔργων τῶν μελῶν του.  

Ἡμέρες και ὧρες λειτουργίας: 

Ἀπό Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη τις ἀπογευματινές ὧρες, 4 μ.μ. 

– 6 μ.μ. και 6 μ.μ. – 8 μ.μ.. Διαθέτει τμήματα ἐνηλίκων καί 

παιδικό τμμα, ὑπό τήν καθοδήγηση τς κυρίας Ἑλ. Φρυσουλᾶ.  

Ὅμως καί γιά τοῦς φίλους του τοῦ ἐλεύθερου σχεδίου, μικρούς ἤ 

μεγάλους, ὑπάρχει τό ἀντίστοιχο τμμα, με δάσκαλο τόν κ. 

Γιῶργο Λαζόπουλο, ἀπόφοιτο τς χολς Καλῶν Σεχνῶν. 

Ἑλένη Φρυσουλᾶ 
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ΟΥΗ ΘΕΟΔΨΡΙΔΟΤ 

«Η ΑΜΑΡΣΙΑ ΣΗ ΟΜΟΡΥΙΑ» 
Ἐκδόσεις «ΧΤΦΟΓΙΟ», 2013 

 

 Ἔφτασε ὁ Μάρτιος, ἀγαπημένοι μου 

φίλοι, καί μαζί του ἡ στιγμή πού θά 

ξανανταμώσουμε στίς σελίδες ἑνός 

νέου βιβλίου.  Σίτλος: «Η ΑΜΑΡΣΙΑ 

ΣΗ ΟΜΟΡΥΙΑ».  Ἡρωΐδα μιά νεαρή 

γυναῖκα, ἡ Εὐγενία, τήν ὁποία ἡ φύση 

ἔχει προικίσει μέ τό θεῖο δῶρο τς 

ὀμορφιᾶς, ἕνα δῶρο πού ἴσως ἀποδειχτ 

τελικά ὁ καταλύτης γιά ὅσα θά βιώση.  

Δίπλα της ὁ Θεόφιλος, ὁ ἄντρας πού 

τήν ἐρωτεύεται, ἀλλά καί πολλά ἀκόμη 

ἀντρικά καί γυναικεῖα πρόσωπα πού ἐμπλέκονται στή ζωή τους 

καί πού μέ τόν τρόπο τους ἐπιδροῦν σ’ αὐτήν καί καθορίζουν τήν 

ἐξέλιξη τῶν γεγονότων.  Σά συναισθήματα ἔντονα, οἱ ψυχές σέ 

ἀντάρα κι αὐτές, ὅπως ἡ ἴδια ἡ Ἑλλάδα κι ὁ κόσμος ὁλόκληρος.  

Παίρνοντας ἀφορμή ἀπό μιά ἀληθινή συγκλονιστική ἱστορία, 

ἐμπνεύστηκα αὐτό τό μυθιστόρημα, πού ἐξελίσσεται στά 

δύσκολα χρόνια τοῦ ’40, στόν Ἐμφύλιο, ἀλλά και στή 

μετεμφυλιακή Ἑλλάδα. 
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Δημήτρης Κίμογλου 

«Οἱ 7 δρόμοι τῆς ἐπιτυχίας» 

 

 Μόλις κυκλοφόρησε ἕνα πολύ ἀξιόλογο βιβλίο στό χῶρο τς 

αὐτογνωσίας καί τς αὐτοβελτίωσης. Ὁ 

Δρ. Κίμογλου, καθηγητής κλινικς 

ὑπνοθεραπείας καί ψυχοθεραπευτής, 

μέ σαφήνεια καί ἁπλότητα παραθέτει 

τά ἑπτά βήματα τς μεθόδου πού ὁ 

ἴδιος ἔχει δημιουργήσει, τά ὁποῖα ὀδη-

γοῦν στήν ὁλιστική ὑγεία, τήν εὐτυχία 

καί τήν ὑλοποίηση τῶν ὀνείρων. 

 Ἡ μέθοδος «Κίμογλου 7» ἀπαρ-

τίζεται ἀπό τίς ἑξς ἐνότητες:  

1. Χυχική ἀποτοξίνωση (ἀφαίρεση 

ἀρνητικῶν λέξεων – σκέψεων). 

2. Φαλάρωση. 

3. ωματική ἀποτοξίνωση. 

4. Νέες συνήθειες, νέες δραστηριότητες στήν καθημε-

ρινότητα. 

5. Ἀφαίρεση συναισθηματικῶν κρίκων μέ ἀρνητικές μνμες. 

6. Σεχνικές ὁραματισμοῦ. 

7. Πράξη 

Σά ἑπτά βήματα μπορεῖ νά τά βαδίσῃ ἕνας ἄνθρωπος μέ τήν 

κατάλληλη καθοδήγηση καί ὑποστήριξη ἑνός εἰδικοῦ τς 

μεθόδου.  Ἕνα βιβλίο - ἀπόκτημα γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά 

βαδίσουν ἤ βαδίζουν στό μονοπάτι τς κάθαρσης, τοῦ 

αὐτοσεβασμοῦ καί τς πληρότητας. 

www.kimoglou.com 

 

 
 

http://www.kimoglou.com/
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ΛΕΤΣΕΡΗ ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ 

«ΣΟ ΦΑΝΣΑΚΙ ΣΗ ΝΣΡΟΠΗ» 
Ἐκδόσεις «ΣΟ ΣΕΣΑΡΣΟ», 2013 

ελ. 308, τιμή 14,90 εὐρώ 

 

 ήμερα, 29 Ἰανουρίου 2012, ἀφοῦ πέρασαν 

ἑβδομντα χρόνια ἀγωνιστικς ζως, 

ἀποφάσισα νά γράψω ὅλα ὅσα ἔζησα, εἶδα 

κι ἄκουσα, σχετικά μέ τή σύντομη καί 

φευγαλέα παρουσία τοῦ πατέρα μου 

Φρήστου Μαυρομάτη μέσα στήν οἰκογένειά 

μας. Ἦταν μεγάλο τό φορτίο πού 

κουβαλοῦσα τόσα χρόνια, δέν ἄντεχα ἄλλο, 

ἤθελα νά τό πετάξω ἀπό πάνω μου καί νά 

ἀποτυπώσω στό χαρτί τή μεγάλη λύπη, τήν ὀδύνη καί τήν πίκρα 

ἑνός παιδιοῦ μόλις ἕξι χρόνων, πού ἔζησε ἀπό κοντά τήν ὕπουλη 

κι ἄδικη δολοφονία τοῦ πατέρα του, ἐκείνη τήν ἀποφράδα νύχτα 

τς 12ης Μαΐου.  Οἱ στυγνοί, στυγεροί κι ἀδελφοκτόνοι ἐκτελεστές 

του εἶπαν: «νά ξεμπερδεύουμε ἐπιτέλους, μέ τό νεαρό πού τολμᾶ 

να ἐκφράζῃ τήν ἄποψη, ὅτι θά ἀγωνιστ γιά νά ζήσουν 

καλύτερα τά παιδιά του». 

 Ἑλλάδα, μετά τήν Κατοχή καί λίγο πρίν τό ἐμφύλιο.  ’ ἕνα 

χωριό τς Μακεδονίας, τό Ἄλωρο, γίνεται ἕνα φονικό μέ ἀφορμή 

τά πολιτικά πάθη.  Εἶναι 12 τοῦ Μάη τοῦ 1947, ὅταν μιά ὁμάδα 

δοσίλογων παρακρατικῶν δολοφονεῖ ἐν ψυχρῷ ἕναν ἀγωνιστή 

τς Ἐθνικς Ἀντίστασης. 

 

 

 
 



75 
 

Ἠλίας Σσέχος: «Σά πλήθη τοῦ ἐνός»  

Ἐκδόσεις «ΚΟΤΙΝΣΑ», Ἀθήνα 2013 
 

τήν ποίηση τοῦ Ἠλία Σσέχου, ἔχω τήν πεποίθηση πώς οἱ λέξεις 

του εἶναι φωνές πού ἔρχονται, 

ἄλλες ἀπό τό ἀπώτερο 

παρελθόν, ἄλλες ἀπό τό 

ἐγγύτερο, ἀπό τή σύγχρονη 

πραγματικότητα, ἀπό τό χωριό, 

τήν πόλη, τή λόγια παιδεία... 

Λέξεις γεμᾶτες ζωτικότητα 

καί χυμούς, λέξεις κραυγές, μέ 

τόν τρόπο πού τίς χρησιμοποιεῖ 

καί τις συνθέτει ὁ ποιητής. 

υχνά λέξεις ἀπείθαρχες, σάν 

τήν ἀθωότητα τῶν παιδιῶν κι 

ἄλλοτε ὥριμες σά νά στάζουν 

ἀπό τή σαγηνευτική σοφία ἑνός 

γέροντα. 

Ὅλες, ὅμως, συνθέτουν ἕνα 

στέρεο ποιητικό σῶμα καί μιά 

ἰδιόμορφη ποιητική γλῶσσα, πού κάνει τόν Ἠλία Σσέχο νά ξεχωρίζει 

μέ τή μαστοριά τς γλώσσας του καί τά ὑλικά πού ἐπιλέγει. 

Σά ποιήματά του, ἐνῷ ἔχουν μιά στέρεη δομή, ὄχι λίγες φορές, μᾶς 

ἀφήνουν τή γεύση μιᾶς γλωσσικς καί νοηματικς 

αναρχολευθεριότητας, σάν τό άγριο άλογο πού τρέχει γιά νά ξοδέψῃ 

τήν ὑπερχειλίζουσα ζωτικότητά του.  Σό χαρακτηριστικό αὐτό τοῦ 

Σσέχου εἶναι ἰδιαίτερα γοητευτικό, ὅσο καί δύσκολο στήν ἐφαρμογή 

του, ἀφοῦ οἱ ἰσορροπίες εἶναι λεπτές. 

Σέλος διαβάζοντας ἕνα ποίημα τοῦ Σσέχου, ἔχεις τήν ἐντύπωση 

πώς ἦταν γραμμένο ἀπό πάντα, ὅπως ὅταν, π.χ. συναντᾶς στή φύση 

ἕνα λόφο καί δέν ἀναρωτιέσαι ποιός τόν ἔφτιαξε. 

Φαίρομαι τήν ποίηση τοῦ Ἠλία Σσέχου πού εἴναι τόσο οἰκεία στόν 

ἀναγνώστη καί ταυτόχρονα τόσο καινούργια. 

Υαίδων Θεοφίλου 
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(Ἀπό τήν παραπάνω συλλογή) 

 

 

ΚΙΝΗΣΡΑ 
 

Ἑξηντάρης 

Ὤριμη σκουριά 

Ἐαρινή μαργαρίτα. 

 

Ἐλάφι παραπάνω κιλά 

Μουντζώνοντας μνημόνια 

Σό καπιταλισμένο σώμα. 

 

Ὡπλισμένος 

Σό λίγο σκουπίδι 

Πολύ στούς τάφους μας. 

 

 

 

 

 

τά ἑβδομντα μέ ἑξντα 

τρέχοντας 

Ἀγχόνη ἀναβάλλεται 

Ὁ πληθυσμός τοῦ χρόνου.  

 

Ἑξηντάρης 

Καμμία συμπεριφορά 

Ἀφήνοντάς μέ νά πονάῃ. 

 


 

(Δύο χάϊ – κου ἀπό τή συλλογή ἤ σταγόνα ἤ ὠκεανός) 

 

Δεμάτια τσαγιοῦ 

Κρέμονται καί στεγνώνουν 

Δέ μετανιώνουν. 

 

Ἀλεθ’ ὁ μύλον 

Ἀπάν κι ἀφκά λιθάρε 

Ζουμών ἡ μάνα 

 
 

Προηγούμενα ἔργα 

«Ἔρημη ἀλήθεια» 1978,  

«Σαγμένα» 1980, 

«Δάφνε ποταμέ» 1981, 

«Ἀνθέμια» 1982, 

«Σά πάθη πού φορᾶς» 1983, 

«Υωνές σ’ ἕνα Μουσεῖο, Ἀπρόοπτη Ὕλη, Μύθοι γουροί» 1985, 

«Διώροφο Μέλλον» 1988 

«Ἤ σταγόνα ἤ ὠκεανός» 2011 

«Νόμοι Ἀφιερώσεων» 2012 
Ἠλίας Σσέχος 

Γιαννακοχώρι  592 00 ΝΑΟΤΑ 

Κιν. 69396999 


