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Γράφει ο Σπύρος Καλασαρίνης

Διευθυντής Εφημερίδας Πολιτισμού “Θυμέλη“

Τη χρονιά αυτή συμπληρώνονται εκα-
τό χρόνια από τη μικρασιατική κατα-
στροφή, ένα γεγονός που τον τελευ-
ταίο αιώνα συντέλεσε αποφασιστικά 
στην εθνολογική συρρίκνωση του 
ελληνισμού κατά την ιστορική του πο-
ρεία. Στην τραγική μάχη που έδωσαν 
τα ελληνικά στρατεύματα, τα οποία εί-
χαν προωθηθεί προς την Άγκυρα, στις 
όχθες του ποταμού Σαγγάριου (10-29 

Αυγούστου 1921), το όραμα της Μεγάλης Ελλά-
δας έσβησε. Τα γεγονότα, μετά την υποχώρηση, 
εξελίχθηκαν καταιγιστικά και οι τραγικές λε-
πτομέρειές τους είναι γνωστές σε όλους μας. Η 
Σμύρνη κάηκε, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων 
της εξοντώθηκε και όσοι διασώθηκαν κατέφυ-
γαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι διώξεις, 
βέβαια, των κατοίκων των ελληνικών κοινοτή-
των της Μ. Ασίας είχαν αρχίσει μεταξύ των ετών 
1912-14 και αποσκοπούσαν στη μείωσή τους και 
τελικά στον αφανισμό του ελληνισμού σε ένα 
χώρο όπου αυτός δημιουργούσε και εκφραζό-
ταν με βάση την πολιτιστική του παράδοση πάνω 
από τρεις χιλιετίες.

Η Μικρά Ασία, η οποία βόρεια βρέχεται από τον 
Εύξεινο Πόντο και την Προποντίδα, δυτικά από 
το Αιγαίο και νότια από τη Μεσόγειο, ανατολικά 
οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ξεκινάει 
στο νότο από τον κόλπο της Ισσού (Αλεξανδρέτ-
τα), συνεχίζει προς τα Σαμόσατα και τη Μελιτη-
νή για να καταλήξει στο βορρά ανατολικά της 
Τραπεζούντας και δυτικά της Αρμενίας. Η πρώ-
τη παρουσία Μινωιτών και Μυκηναίων (Αχαιών) 
σ’ αυτήν ανάγεται στα μέσα της 2ης χιλιετίας 
π.Χ. και ακολουθεί η παρουσία των άλλων ελ-
ληνικών φύλων, δηλαδή των Αιολέων, Ιώνων 
και Δωριέων, μετά την κάθοδο των τελευταίων, 
γύρω στο 1100 π.Χ. Ως γεωγραφικός χώρος η Μι-
κρά Ασία με το όνομα αυτό δε συναντάται κατά 
την αρχαιότητα. Ο Ξενοφώντας στο έργο του 
«Αγησίλαος», αναφερόμενος στις ελληνικές 
πόλεις της περιοχής αυτής, απλά γράφει: «Τάς 
εν τη Ασία πόλεις ελληνίδας». Την ονομασία 
αυτού του δυτικού άκρου της Ασιατικής ηπείρου 
ως Μικράς Ασίας τη βρίσκουμε για πρώτη φορά 
τον 5ο και 6ο αι. μ.Χ. στα έργα των συγγραφέων 
Paulus Orosius και Ιωάννη Λυδού. Αργότερα, 
στα μέσα του 10ου αι., ο Κωνσταντίνος ο Πορ-
φυρογέννητος στο έργο του «Θέματα» ανα-
φέρει τη Μικρά Ασία ως «Θέμα Ανατολικόν».  
Ονομάστηκε έτσι, γιατί εκτείνεται ανατολικά της 
πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας σε αντίθεση 
με το ευρωπαϊκό τμήμα της. Από την ονομασία 
αυτή προέκυψε και ο όρος «Ανατολή», με τον 
οποίο χαρακτηριζόταν κατόπιν η Μ. Ασία και γε-
νικότερα οι χώρες της Ασίας. 

Στην αρχαιότητα η Μ. Ασία διαιρείτο σε δεκα-
τέσσερις (14) επαρχίες οι οποίες έφεραν τα 

ονόματά τους από τα έθνη και τα φύλα που 
κατά περιόδους τις είχαν κατοικήσει, γιατί, πριν 
ακόμη από την παρουσία των ελλήνων, υπήρξε 
σταυροδρόμι πολιτισμών και χώρος συνάντη-
σης μεταναστευτικών φυλών. Ωστόσο εκείνοι 
που ανέπτυξαν έναν αξιολογότατο πολιτισμό, 
που προηγήθηκε μάλιστα σε πολλές περιπτώ-
σεις εκείνου της μητροπολιτικής ηπειρωτικής 
Ελλάδας, ήταν οι έλληνες άποικοι. Ο πολιτι-
σμός αυτός κατά πολλούς ιστορικούς υπήρξε 
σημαντικότατος για την ανάπτυξη του δυτικού 
πολιτισμού εξαιτίας της συμβολής της φιλοσο-
φικής σκέψης των μεγάλων Ιώνων φιλοσόφων. 
(Θαλής, Αναξίμανδρος και Αναξιμένης οι Μι-
λήσιοι, Ηράκλειτος ο Εφέσιος, Αναξαγόρας ο 
Κλαζομένιος, Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος κ.ά.). 
Κατά τον 7ο αι. π.Χ. στη Μ. Ασία κόπηκαν από 
τους Λυδούς βασιλείς τα πρώτα νομίσματα από 
ήλεκτρο (κράμα χρυσού και αργύρου), εξαιτίας 
των εμπορικών συναλλαγών των ντόπιων πλη-
θυσμών με τους Έλληνες, και άρχισαν να έχουν 
(Αλυάττης, Κροίσος) επικοινωνία με το μα-
ντείο των Δελφών στέλνοντας μάλιστα πλούσια 
δώρα και αφιερώματα στο ιερό του Απόλλωνα. 
Η νίκη των Περσών όμως κατά των Λυδών και 
των ελλήνων της Μ. Ασίας έφερε σε σύγκρουση 
τις πόλεις-κράτη της μητροπολιτικής Ελλάδας 
με τους Πέρσες βασιλείς Δαρείο Ά  και Ξέρξη 
για την υπεράσπιση των μικρασιατικών πόλε-
ων. (Είναι γνωστή σε όλους μας η άλωση της 
Μιλήτου (494 π.Χ.) από τους Πέρσες μετά την 
επανάσταση των Ιώνων κατά των Περσών που 
αποτέλεσε και θέμα τραγωδίας του τραγικού 
ποιητή Φρύνιχου). Η απομάκρυνση όμως των 
Περσών από τη Μ. Ασία έγινε σταδιακά έπειτα 
από συγκρούσεις με τους έλληνες και ολοκλη-
ρώθηκε από τον Μ. Αλέξανδρο με την κατάλυση 
της Περσικής αυτοκρατορίας. 

Μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) 
ακολούθησε μια δύσκολη και ταραγμένη περί-
οδος για τη Μ. Ασία λόγω της διεκδίκησής της 
από τους Σελευκίδες της Συρίας, διαδόχους 
του Μ. Αλεξάνδρου, με αποτέλεσμα να προκύ-
ψουν έπειτα από τις συγκρούσεις τα βασίλεια 
της Βιθυνίας, Καππαδοκίας, Πόντου, Κιλικίας, 
Περγάμου (στο οποίο κατά τη δυναστεία των Ατ-
ταλιδών από το 281 μέχρι το 133 π.Χ. υπήρξε με-
γάλη ανανέωση στις Τέχνες, τα Γράμματα και τις 

Επιστήμες) και τέλος της Γαλατίας από Γαλάτες 
(Κέλτες) επιδρομείς. Στη συνέχεια ακολούθη-
σαν πόλεμοι με τη Ρώμη και η Μ. Ασία κατακτή-
θηκε και έγινε Ρωμαϊκή επαρχία (63 π.Χ.).

Τη Μ. Ασία ως επαρχία του Ρωμαϊκού και στη συ-
νέχεια του Βυζαντινού κράτους τη διεκδίκησαν 
πολλοί. Υπήρξε πεδίο μεγάλων συγκρούσεων 
μεταξύ του βυζαντινού στρατού και Περσών, 
Αράβων και Σελτζούκων Τούρκων, οι οποί-
οι μετά από τις μεγάλες μάχες στο Ματζικέρτ 
(1071) και στο Μυριοκέφαλο (1176) προωθήθη-
καν δυτικά και εξανέμισαν κάθε ελπίδα εξου-
δετέρωσής τους αποδιοργανώνοντας το αμυ-
ντικό σύστημα του Βυζ. Κράτους. Ωστόσο μετά 
την άλωση της Κων/λης από τους Φράγκους το 
1204 στη Μ. Ασία δημιουργήθηκαν δύο διάδο-
χα κράτη του Βυζαντίου, όπως η αυτοκρατορία 
της Νίκαιας (1204-1261), που οι αυτοκράτορές 
της κατόρθωσαν να επανακτήσουν την Κων/λη 
και να επανασυστήσουν τη Βυζ. αυτοκρατορία, 
και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-
1461). Η πλήρης κατάκτηση και υποδούλωση 
της Μ. Ασίας συντελέστηκε από τους Οθωμα-
νούς. Καταστράφηκαν πόλεις, χριστιανικοί 
πληθυσμοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τις εστίες τους και να καταφύγουν σε ορεινές 
περιοχές ή σε γειτονικές χριστιανικές χώρες. Το 
κύριο ρεύμα όμως των φυγάδων κινήθηκε προς 
τις δυτικές ακτές της Μ. Ασίας και προς τα νησιά 
του Αιγαίου. Το αποτέλεσμα ήταν να ερημώσουν 
εκτεταμένες περιοχές και να εποικιστούν από 
τους Τούρκους.

Αυτή η κατακτητική πορεία των Οθωμανών ήταν 
φυσικό να έχει ως στόχο τον αφανισμό του βυζα-
ντινού στοιχείου της μικρασιατικής κοινωνίας. 
Όμως αυτό ήταν δύσκολο, αφού ο βυζαντινός 
πολιτισμός που οφειλόταν κατά ένα μεγάλο 
μέρος στις πληθυσμιακές ελληνικές ομάδες 
της Μ. Ασίας είχε αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη του 
στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Έτσι μετά την 
τουρκική κυριαρχία διατηρήθηκε ο ελληνικός 
πολιτισμός και σε περιοχές του εσωτερικού σε 
όλες τις εκφάνσεις του (Γράμματα, Τέχνες, θρη-
σκεία, ήθη και έθιμα). Μετά την εφαρμογή, μά-
λιστα, των διομολογήσεων μεταξύ της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας και των δυτικών κρατών 
τον 16ο αι., άρχισε να παρατηρείται μια κινητικό-
τητα χριστιανών από τα Βαλκάνια αλλά κυρίως 
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από τα νησιά του Αιγαίου προς της Μ. Ασία για 
λόγους οικονομικούς. Στη συνέχεια η διεύρυν-
ση των επαφών της Οθωμανικής αυτοκρατορί-
ας με την Ευρώπη, δίνει τη δυνατότητα ανόδου 
του οικονομικού και πνευματικού επιπέδου 
του υπόδουλου ελληνισμού. Ήδη το κίνημα του 
Διαφωτισμού το 19ο αι. βρίσκεται στο τρίτο και 
κορυφαίο στάδιο της εξέλιξής του και η δυτική 
Μ. Ασία αρχίζει να έχει ένα ιδιαίτερο βάρος για 
τη ζωή του ελληνισμού. Το τρίγωνο, μάλιστα, 
Χίου-Σμύρνης-Κυδωνιών (Αϊβαλί) υπήρξε χώ-
ρος μεγάλης εκπαιδευτικής και πνευματικής 
κίνησης με την παρουσία και δράση ελληνικών 
σχολών. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
σημειωθεί και η πρώτη ουσιαστική μικρασιατική 
συμβολή στην ελληνική τυπογραφική ιστορία 
τα έτη 1813 και 1819. Κάτι ανάλογο σχετικά με 
την εκπ/κή και πνευματική κίνηση έχουμε και 
στη βόρεια Μ. Ασία 
στην περιφέρεια της 
Τραπεζούντας. Ο ελ-
ληνισμός, παρά τους 
κατά καιρούς βίαι-
ους εξισλαμισμούς 
ή και οικειοθελείς, 
προκειμένου να επι-
βιώσει (είναι γνωστό 
το θέμα των κρυπτο-
χριστιανών), κατά το 
μεγαλύτερο μέρος 
του φύλαξε «ως κό-
ρην οφθαλμού» την 
ελληνικότητά του με 
όλα τα στοιχεία της.

Σύμφωνα με έρευνα 
του Κέντρου Μικρα-
σιατικών Σπουδών στις επαρχίες της Μ. Ασίας, 
που απέκτησαν τα ονόματά τους από τα έθνη και 
τα φύλα τα οποία κατά καιρούς τις κατοίκησαν 
(Αιολίδα, Βιθυνία, Γαλατία, Ιωνία, Καππαδοκία, 
Καρία, Κιλικία, Λυδία, Λυκαονία, Λυκία, Μυσία, 
Παμφυλία, Παφλαγονία, Πισιδία, Παραλιακός 
Πόντος, Μεσογειακός (εσωτερικός) Πόντος, 
Φρυγία, Χώρα Πηγών Άνω Ρου Ευφράτη και 
Τίγρη), υπήρχαν εκατόν δεκαέξι (116) Περιφέ-
ρειες με Τμήματα στα οποία υπήρχαν οικισμοί 
αμιγώς ελληνικοί ή οικισμοί με μικτό πληθυσμό 
(Έλληνες, Τούρκους και άλλες εθνότητες).

Μετά το επαναστατικό κίνημα των Νεοτούρκων 
το 1908 και το τρίτο συνέδριό τους τον Οκτώβρη 
του 1911 στη Θεσ/κη, αρχίζει από το 1912 η δίωξη 
και εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σύνθημά τους ήταν 
«Η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους» και στόχος 
τους το ότι «Θα πρέπει να εξοντωθούν τα «άγρια 
χόρτα» που λέγονται χριστιανοί». Η προσπάθεια 
αφανισμού και η συστηματική δίωξη των χρι-
στιανών της Μ. Ασίας συντελέστηκε σε δύο πε-
ριόδους από το 1914-18 και 1920-24, με σφαγές, 
βιασμούς, λεηλασίες, βίαιους εξισλαμισμούς, 
εξοντωτική εργασία στα αμελέ ταμπουρού (τάγ-
ματα εργασίας) και κάθε είδους καταστροφική 
ενέργεια. Είναι γνωστή σε όλους η γενοκτονία 
των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου. Η 
επιδίωξη της Ελλην. Πολιτείας κατά τη δεύτερη 
φάση των διώξεων, με την ελληνική στρατιωτική 

απόβαση στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919, έπειτα 
από απόφαση του «Ανωτάτου Συμμαχικού Συμ-
βουλίου» των νικητών συμμάχων του Ά  Παγκο-
σμίου πολέμου, προκειμένου η Δυτική Μ. Ασία 
να τεθεί κάτω από ελληνικό έλεγχο, είχε άδοξη 
κατάληξη.

Έπειτα από το σπάσιμο του μετώπου στον Σαγ-
γάριο, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, τον 
Αύγουστο του 1921, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες 
και καταλυτικές για τον ελληνισμό. Μέσα σε 
ένα χρόνο, μέχρι τις ημέρες της πυρπόλησης 
της κοσμοπολίτικης Σμύρνης (31 Αυγούστου-4 
Σεπτεμβρίου του 1922 με το παλ. ημερολόγιο), 
αφού είχαν προηγηθεί η λεηλασία της και θηρι-
ωδίες σε βάρος του πληθυσμού της (ανάμεσα 
στα θύματα που μαρτύρησαν συγκαταλέγεται 
και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος), 
οι έλληνες των πόλεων και των κοινοτήτων της 

Μ. Ασίας υπέστησαν τα πάνδεινα. Είναι γνωστές, 
βέβαια, σε όλους μας οι απερίγραπτα τραγικές 
σκηνές που εκτυλίχτηκαν στο λιμάνι της πόλης 
προκειμένου τα κατατρεγμένα πλήθη όλης της 
γύρω περιφέρειας να βρουν έξοδο σωτηρίας.

Τη σφραγίδα της καταστροφής και του αφανι-
σμού του Μικρασιατικού ελληνισμού την έβαλε 
η Συνθήκη της Λωζάνης στις 24 Ιουλίου 1923 
που επικύρωσε προγενέστερο πρωτόκολλο 
(30/1/1923) περί ανταλλαγής των πληθυσμών 
(ελληνικών-τουρκικών) των χωρών Ελλά-
δας-Τουρκίας. Η Μ. Ασία πλέον, έπειτα από όλα 
τα τραγικά γεγονότα που προηγήθηκαν της δυ-
σμενούς αυτής για το Έθνος μας Συνθήκης, ως 
εδαφική οντότητα χάθηκε. Ως ηθικοπνευματική 
οντότητα όμως θα υπάρχει για τον απανταχού 
ελληνισμό «εσαεί».

Η λάμψη της για τον ελληνισμό, αλλά και για 
κάθε λαό δεν πρόκειται να σβήσει, αφού στα 
εδάφη της υπάρχουν μνημεία και έργα τέχνης 
που δηλώνουν μέχρι σήμερα την παρουσία του 
αρχαίου ελληνικού, ελληνιστικού και βυζα-
ντινού χριστιανικού πολιτισμού. Γιατί η Μ. Ασία 
υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της 
Ελληνομακεδονικής, Ελληνορωμαϊκής και Βυ-
ζαντινής αυτοκρατορίας. Άλλωστε όλες σχεδόν 
οι σημερινές τουρκικές πόλεις είναι πόλεις 
ελληνικές με αλλαγμένα τα υπέροχα ονόματά 
τους.

Η λάμψη της Μ. Ασίας όμως δεν πρόκειται να 
σβήσει και για έναν άλλο σπουδαιότερο λόγο.  
Οι Μικρασιάτες έλληνες που έφτασαν στον Ελ-
λαδικό χώρο διωγμένοι από τις εστίες τους κάτω 
από άθλιες συνθήκες και παρά τις κάθε είδους 
κακουχίες που υποστήκανε (προβληματικές με-
τακινήσεις, ασθένειες, στερήσεις ειδών πρώτης 
ανάγκης κ.ά.), αυτό που έφεραν μαζί τους ατό-
φιο, ακέραιο, αυτούσιο ήταν οι ρίζες τους.

Παρόλο που η άφιξη και η εγκατάστασή τους σε 
διάφορα μέρη του κεντρικού κορμού της Ελλά-
δας δεν έγινε χωρίς προβλήματα, αφού και το 
ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει πλήθος 
προβλημάτων που είχαν προκύψει από τους 
πολέμους, οι έλληνες πρόσφυγες άρχισαν να 
ενσωματώνονται σταδιακά στην ελληνική κοι-
νωνία. Δεν έλειψε βέβαια πολλές φορές και 
η όξυνση των σχέσεών τους με τους ντόπιους, 

γιατί προέρχονταν 
από διαφορετι-
κές περιοχές με 
πολιτισμικές ιδι-
αιτερότητες και 
από οικονομική 
άποψη ανήκαν σε 
διάφορα οικονο-
μικά στρώματα. 
Η πλήρης όμως 
αφομοίωσή τους 
κατά τον ιστορικό 
Γιώργο Μαργαρί-
τη οφείλεται «σε 
κάτι πιο βαθύ, πιο 
κοινωνικό. Στην 
αφάνταστα επίμο-

νη εργασία και μόχθο τους και στη διάθεσή τους 
να παλέψουν συλλογικά και οργανωμένα και να 
δαμάσουν τις αντίξοες συνθήκες και να οργανώ-
σουν τη νέα ζωή τους». 

Στις μέρες μας έναν αιώνα περίπου μετά  τον ξε-
ριζωμό τους, οι έλληνες της Μ. Ασίας είναι ένα 
αναπόσπαστο μέρος του κορμού της ελληνικής 
κοινωνίας διατηρώντας τις παραδόσεις τους 
(ήθη και έθιμα), όπως επί αιώνες τηρούσαν  και 
στα αλησμόνητα και ματωμένα χώματα που 
διωγμένοι άφησαν. Και μέχρι και τη σημερινή 
τέταρτη γενιά τους με την εργατικότητά τους, το 
ήθος τους και την επινοητικότητά τους διαπρέ-
πουν σε όλους τους τομείς, υλικούς και πνευ-
ματικούς.

Ο Μικρασιατικός ελληνισμός μπορεί να ξεριζώ-
θηκε για πάντα από τις εστίες του, όπου είχε ζή-
σει και είχε μεγαλουργήσει επί τρεισήμισι περί-
που χιλιετίες, και η Μικρά Ασία να χάθηκε για το 
έθνος μας εδαφικά, πολιτισμικά όμως δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί από κανέναν ως «πάλαι ποτέ 
διαλάμψασα», γιατί συνεχίζει και θα συνεχίσει 
να καταυγάζει με όλα τα υλικά και πνευματικά 
δημιουργήματα των παλαιότερων και νεότερων 
ελλήνων μικρασιατών όλο τον πολιτισμένο κό-
σμο.

Πηγές: Ιστορία του 20ουαι., Ελληνικά Γράμματα, Ρίζες Ελλή-

νων, Πήγασος Εκδοτική ΑΕ, Bικιπαιδεία, Μικρά Ασία
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Εφημερίδα Πολιτισμού “ΘΥΜΕΛΗ” / Τριμηνιαία Εφημερίδα Πολιτισμού 
ιδιοκτησία: Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύρεσις”

εκδότης: Παναγιώτης Μπιτάκος / διευθυντής: Σπύρος Καλασαρίνης
υπεύθυνοι  Ύλης (συντακτική ομάδα): 

Κωνσταντίνα Αγγελάκη, Βούλα Βαλακώστα, Μάρκος Βουγιουκλής, Ελισσάβετ Δόξα, Ελένη Ζαμπούρη, 
Κωνσταντίνα Καλασαρίνη,  Μαρία Κοντογιάννη, Ελευθερία Κυριακούλη, Βίκυ Λυμπέρη, Mαρία Μπαλή,  

Βασιλική Μπάρκη, Χριστίνα Μπουζαλά, Νικολέττα Παπαβασιλείου, Μαρία Τζάνου, Γεωργία Χρήστου
μακέτες - σχεδιασμός εφημερίδας: Μαίρη Xατζοπούλου  / ηλεκτρονική διεύθυνση εφημερίδας: www.chorevresis.gr

 Γραμματεία - επικοινωνία: Κωνσταντίνα Αγγελάκη / επιμέλεια - διόρθωση Κειμένων: Νικολέττα Παπαβασιλείου
επιμέλεια φωτογραφικού υλικού: Κωνσταντίνα Καλασαρίνη - Παναγιώτης Μπιτάκος

ΚΕΝΤΡο ΠοΛΙΤΙΣΜοΥ “ΧοΡΕΥΡΕΣΙΣ”

Διεύθυνση: Γρηγορίου λαμπράκη 11, τ.Κ.: 14565 Άγιος στέφανος, διόνυσος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108140327 - 6974644474

 chorevresis@gmail.com   www.chorevresis.gr

 www.chorevresisradio.gr

 χορεύρεσις Κέντρο πολιτισμού  @chorevresis

 Κέντρο πολιτισμού χορεύρεσις
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ΙοΥΛΙοΣ
Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιρού οφεί-
λει το επίσημο όνομά του στον Ιούλιο 
Καίσαρα, ωστόσο τον χαρακτηρίζει μια 
ποικιλία ονομάτων. Στην αγροτική Ελ-
λάδα αποκαλείται Αλωνάρης ή Αλωνι-
στής, στα ορεινά Θεριστής, στη Νάξο και 
τη Χίο Γυαλιστής, ενώ, λόγω την γιορτής 
του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου, ονο-
μάζεται και Αη-λιάς ή Αηλιάτης. Τέλος, 
οι μεγάλες ζέστες του μήνα αυτού απο-
καλούνται “Κυνικά καύματα”, όνομα που 
παραπέμπει στον αστερισμό του “Μεγά-
λου Κυνός”.

Έθιμα
Όσον αφορά τον αλωνισμό, πιστεύεται 
πως δεν κάνει να αλωνίζει συνέχεια ο 
ίδιος αλωνιστής. Εναλλάσσεται με τη 
γυναίκα και το παιδί του, ενώ αυτός ξε-
κουράζεται στο αμπλήκι, δέντρο φυτε-
μένο κοντά στο αλώνι γι’ αυτό το σκοπό. 
Αντίστοιχα, οι ξένοι που περνούν πρέπει 
να εύχονται μόνο: «Ώρα καλή, χίλια μό-
δια», ή «Χίλια μόδια, και το αγώι χώ-
ρια».

Παροιμίες
“Αλωνάρης αλωνίζει,

 στάρι το χωριό γεμίζει.”

“Αλωνάρη με τ’ αλώνια 
και με τα χρυσά πεπόνια.”

ΑΥΓοΥΣΤοΣ
Ο Αύγουστος, ή αλλιώς μήνας της αφθο-
νίας, πήρε το όνομά του από τον Οκτα-
βιανό Αύγουστο και όπως εκείνος δια-
δέχτηκε τον Ιούλιο Καίσαρα, έτσι και ο 
μήνας Αύγουστος διαδέχεται κάθε χρό-
νο τον μήνα Ιούλιο. Στα βυζαντινά χρόνια 
το έτος τελείωνε στις 31 Αυγούστου και 
πρωτοχρονιά ήταν η 1η Σεπτεμβρίου. Γι’ 
αυτό η τελευταία μέρα του Αυγούστου 
λέγεται και Κλειδοχρονιά.

Έθιμα
Του Αγίου Φανουρίου (27 Αυγούστου) 
είθισται να φτιάχνουν οι γυναίκες φα-
νουρόπιτες και να τις μοιράζουν στην 
εκκλησία, για να τους φανερώσει ο Άγιος 
αυτό που θέλουν. Επίσης, οι πρώτες 6 ή 
12 μέρες του Αυγούστου θεωρούνταν οι 
πιο επικίνδυνες, καθώς τότε έβγαιναν 
οι Δρίμες, και για να φύγουν έπρεπε να 
ξορκιστούν με αγίασμα από την ακολου-
θία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, γι’ 
αυτό τότε οι χωρικοί απέφευγαν κάθε 
εργασία ή ενέργεια, ακόμα και το μπά-
νιο. Παροιμίες

“Κάθε πράμα στον καιρό του 
κι ο κολιός τον Αύγουστο.”

“Του Αυγούστου το φεγγάρι, 
ήλιος της ημέρας μοιάζει.”

“Αυγουστοοικοδέσποινα
 καλαντογυρεύτρα.”

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙοΣ
Η λέξη Σεπτέμβριος, September στα 
λατινικά, προέρχεται από το αριθμητικό 
septem (σέπτεμ = επτά), καθώς ήταν ο 
έβδομος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου 
ρωμαϊκού ημερολογίου. Λέγεται επίσης 
Τρυγητής, ορτυκολόγος, ενώ η πρώ-
τη του Σεπτέμβρη λέγεται και Πρωτο-
σεπτεμβριά ή Πρωτοσταυριά, καθώς 
αποτελεί την αρχή του εκκλησιαστικού 
ημερολογίου.

Έθιμα
Τον Σεπτέμβρη πιστευόταν ότι ο Χάρος 
έγραφε στο τεφτέρι του όλους όσους 
επρόκειτο να χάσουν τη ζωή τους μέσα 
στο έτος, γι’ αυτό ονομάζεται και Χρο-
νογράφος. Επίσης, την πρωτομηνιά οι 
αγρότες καλούσαν το πνεύμα της βλα-
στήσεως με επικλήσεις, προσευχές και 
διάφορους άλλους τρόπους προσέλκυ-
σης καλοτυχίας, ενώ οι έγκυες λεγόταν 
ότι δεν έπρεπε να κάνουν δουλειές αυ-
τήν τη μέρα, για να μη γεννηθεί το παιδί 
τους με σημάδι, επειδή γιορτάζεται τότε 
ο Άγιος Συμεών ο Στυλίτης (Συμεών-ση-
μαδεύω).

Παροιμίες
“Σεπτέμβρη στάρι σπείρε 

και σε πανηγύρι σύρε”.

“Σεπτέμβρης πρώτα κρύα, 
τρέχει, ανοίγει τα σχολεία”.

Πηγές: sansimera.gr

Οι μήνες και η Ιστορία τους Γράφει η Ελισάβετ Δόξα
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Πυρπόληση του ναού της Αρτέμιδας στην Έφεσο
Ένα ιερό και υπέροχο οικοδόμημα για την ανέγερση του οποίου «συνωμότησαν οι τέχνες της Ελλάδας και ο πλούτος της Ασίας», 
γράφει το 1780 ο Άγγλος ιστορικός Edward Gibbon
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Γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα, η Έφεσος έγινε 
το οικονομικό κέντρο της Μικράς Ασίας και 
απέκτησε μυθικά πλούτη. Ήταν η μεγαλύ-
τερη πόλη της Ιωνίας και πάντα βρισκόταν 
σε καλές σχέσεις με τις χώρες της Ανατο-
λής, γιατί από το λιμάνι της εξαρτιόταν το 
διαμετακομιστικό τους εμπόριο. Η πόλη 

της Εφέσου ήταν αφιερωμένη στη θεά Άρτεμη.  Είχε 
στην αρχή έναν μικρό ναό, που αργότερα καταστρά-
φηκε, για να κτιστεί το μεγαλόπρεπο Αρτεμίσιο, που 
είναι ο γνωστό και ως ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος, 
ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Η 
κατασκευή του άρχισε από τον βασιλιά της Λυδίας 
Κροίσο, αποπερατώθηκε μετά από 120 χρόνια και 
ήταν το μεγαλύτερο οικοδόμημα της Ιωνίας. Ο ναός 
ήταν ιωνικού ρυθμού, ορθογώνιος και σχεδιάστηκε 
από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Χερσίφρονα.  Σε αντί-
θεση όμως με τους άλλους ναούς το Αρτεμίσιο ήταν 
κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο. Δεν 
φημιζόταν μόνο ως ο ωραιότερος ναός του ελληνι-
κού κόσμου, αλλά ήταν επίσης ένας από τους μεγα-
λύτερους, ναούς της κλασικής αρχαιότητας. Ο ναός 
είχε μήκος 133μ., πλάτος 73μ. και ήταν διπλάσιος σε 
μέγεθος από τον Παρθενώνα της Αθήνας (Ο Παρθε-
νώνας έχει 69,54μ. μήκος και 30,87 μ. πλάτος).  Οι 
κίονες του ήταν Ιωνικού ρυθμού με κυκλικές πλευ-
ρές και είχαν 20 μέτρα ύψος. Υπήρχαν συνολικά 127 

κίονες, σε ορθογώνια ευθυγράμμιση πάνω σε όλη 
τη βάση. Στο άδυτο του ναού δέσποζε το μεγάλο λα-
τρευτικό άγαλμα της θεάς Αρτέμιδας , στο οποίο κάθε 
χρόνο στα γενέθλια της θεάς, κατέφθανε μεγάλη 
πομπή από την πόλη προκειμένου να την τιμήσουν. 
Από τα αρχαία αντίγραφα που βρέθηκαν στα ερείπια 
της Εφέσου βλέπουμε μια θεότητα πολύ διαφορετική 
από την Αρτέμιδα της Ελληνικής μυθολογίας – την 
παρθένο κυνηγό με το τόξο και τα κυνηγετικά σκυλιά 
της. Η θεά αυτή ήταν ένα ξενοπρεπές είδωλο, με το 
κάτω μέρος του σταθερό σαν κίονα και τυλιγμένο 
από τα πόδια μέχρι τη μέση με ρούχα στολισμένα 
με μέλισσες (η μέλισσα ήταν το σύμβολο της Εφέ-
σου). Πάνω από τη μέση της κρέμονταν σε σειρές 
στρογγυλεμένα εξογκώματα – είκοσι έως και τρι-
άντα συνολικά – τα οποία κανείς δεν έχει μπορέσει 
να εξηγήσει. Πιθανολογείται ότι είναι πολλοί μαστοί 
και συμβόλιζαν τη γονιμότητα.  Για τη διακόσμηση του 
ναού εργάστηκαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της 
εποχής (Φειδίας, Πραξιτέλης, Μύρων, Πολύκλειτος, 
Κρησίλας, Φραδμώνας, Απελλής, Ευφράνωρ). 
Ο Αντίπατρος ο Σιδώνιος, αυτός που επέλεξε και 
όρισε τον αριθμό των επτά θαυμάτων του αρχαίου 
κόσμου, αναφέρει ότι το μεγαλείο του ναού της Αρτέ-
μιδος υπερέβαλλε όλα τα υπόλοιπα μνημεία – εκτός 
από τον Όλυμπο.  Τη νύχτα της 21ης Ιουλίου 356 
π.Χ., ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά που έβα-
λε ο παρανοϊκός Ηρόστρατος από την Έφεσο, γιατί 
ήθελε να απαθανατιστεί το όνομά του στην ιστορία 
(μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται η έκφραση «Ηρο-
στράτειος δόξα»). Κατά την παράδοση, τη νύχτα 
εκείνη γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο ιστορι-
κός Πλούταρχος (50-120 μ.Χ.) έγραψε αργότερα ότι 
η θεά Άρτεμη ήταν «πάρα πολύ απασχολημένη με τη 
γέννηση του Αλεξάνδρου και δεν μπορούσε να πάει 
στην Έφεσο να προστατεύσει τον ναό της». Λέγεται 
μάλιστα ότι το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος 

είχε μόλις αρχίσει την εκστρατεία του κατά της Περ-

σικής αυτοκρατορίας, προσφέρθηκε να αναλάβει τα 

έξοδα της ανοικοδόμησης του νέου Αρτεμισίου, υπό 

τον όρο να αναγραφεί το όνομά του στο κτήριο.  Οι 

Εφέσιοι όμως αρνήθηκαν ευγενικά την προσφορά 

του νεαρού βασιλιά, λέγοντας διπλωματικά ότι «ως 

ου πρέπει θεώ θεοίς αναθήματα κατασκευάζειν», 

ότι δηλαδή δεν αρμόζει σε έναν θεό να κάνει δώρα 

σε άλλους θεούς. Ο ναός ανοικοδομήθηκε, βέβαια, 

από τον Μ. Αλέξανδρο, αλλά καταστράφηκε πάλι 

από τους Γότθους το 262 μ.Χ. Οι Εφέσιοι όμως με τη 

βοήθεια των πόλεων της Μικράς Ασίας οικοδόμησαν 

νέο μεγαλοπρεπέστατο ναό. Όταν κατά τον 1ο αιώνα 

μ.Χ., ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την Έφεσο, 

για να κηρύξει το χριστιανισμό, ήρθε αντιμέτωπος 

με τους κατοίκους της πόλης οι οποίοι παρέμειναν 

πιστοί στη λατρεία της Αρτέμιδος. Το 401 μ.Χ. ο Αρχι-

επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, Άγιος Ιωάννης 

ο Χρυσόστομος, ανακοίνωσε ότι δεν θα ανεχόταν τα 

σύμβολα των θεών των αρχαίων Ελλήνων, γεγονός 

που οδήγησε στο γκρέμισμα του ναού, στη λεηλασία 

των έργων τέχνης, που είχαν επιβιώσει από τις προη-

γούμενες καταστροφές, και στη χρησιμοποίηση των 

αρχιτεκτονικών του μελών ως οικοδομικό υλικό σε 

εκκλησίες, δρόμους και οχυρωματικά έργα.

Σήμερα μόνο ένας, μερικώς αναστηλωμένος κίονας, 

ορθώνεται στην περιοχή, για να θυμίζει τα λόγια του 

Αντίπατρου από τη Σιδώνα: «…αλλά όταν είδα τον 

ιερό οίκο της Αρτέμιδος να υψώνεται στα σύννεφα, 

τα άλλα επισκιάστηκαν, γιατί ούτε ο ήλιος δεν είχε 

δει όμοιό του έξω από τον Όλυμπο».

Πηγές: Wikipedia.gr, lifo.gr, diadrastika.com, scholeio.blogspot.

com, trenfo.com, Greek-language.gr, el.openworldinfo.com

Γράφει η Γεωργία Χρήστου

οι Άγιοι  Ανάργυροι & θαυματουργοί Γράφει η
Ελένη Ζαμπούρη
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Στην Εκκλησία μας υπάρχουν τρεις συζυ-
γίες Αγίων Αναργύρων, που έχουν το ίδιο 
όνομα, Κοσμάς και Δαμιανός. Ήταν γιατροί 
ψυχών και σωμάτων αλλά ταυτόχρονα και 
θαυματουργοί. Η διάκριση που μπορεί να 
γίνει μεταξύ τους είναι ο τόπος καταγωγής 
και η ημερομηνία μνήμης τους. Η πρώτη 
συζυγία των Αγίων Αναργύρων εορτάζεται 
την 1η Νοεμβρίου και τόπος καταγωγής 

της ήταν η Ασία. Η δεύτερη συζυγία εορτάζεται την 
1η Ιουλίου και τόπος καταγωγής της ήταν η Ρώμη. Η 
Τρίτη συζυγία εορτάζεται τη 17η Οκτωβρίου και τόπος 
καταγωγής της ήταν η Αραβία. Όλοι τους παρείχαν ιά-
σεις, σε όσους είχαν ανάγκη, και για αντάλλαγμα δεν 
έπαιρναν χρήματα, αλλά το μόνο που ζητούσαν ήταν 
η πίστη στον Χριστό. Για αυτό το λόγο ονομάστηκαν 
Αν-Άργυροι και τους έχουν ανακηρύξει προστάτες 
τους τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Στα χρόνια τα οποία έζησαν οι Άγιοι υπήρχαν κάποιοι 
καλοθελητές που τους διέβαλαν στον αυτοκράτορα 
εκείνης της εποχής, λέγοντας ότι τις θεραπείες και τα 
θαύματα τα έκαναν με μαγικές τέχνες. Τότε οι Άγιοι 
Ανάργυροι παρουσιάστηκαν οι ίδιοι στον αυτοκράτο-
ρα και, ενώ εκείνος προσπάθησε να τους μεταπείσει 
να αρνηθούν τον Χριστό, οι Άγιοι δεν αρνήθηκαν την 
πίστη τους, αλλά κατάφεραν να τον μεταπείσουν, 
αφού ο ίδιος δέχτηκε τις θεραπευτικές τους υπηρε-

σίες. Συγκεκριμένα, όταν ανέκρινε τους Αγίους, με-
τατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και στράφηκε 
προς την ράχη του. Αμέσως οι Άγιοι τον θεράπευσαν 
με την προσευχή τους στον Χριστό. Εξαιτίας αυτού 
του θαύματος, πίστεψαν στον Χριστό όσοι βρίσκονταν 
εκείνη τη στιγμή μπροστά σ’ αυτό που συνέβη. Αργό-
τερα όμως, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι 
Άγιοι φθονήθηκαν από τον ίδιο τον δάσκαλο που τους 
είχε μάθει την ιατρική επιστήμη, γιατί είχαν αποκτήσει 
μεγάλη δόξα και φήμη. Τους ανέβασε σε κάποιο όρος 
για να μαζέψουν δήθεν θεραπευτικά βότανα και εκεί 
τους επιτέθηκε με πέτρες και τους θανάτωσε.

Οι Άγιοι Ανάργυροι τιμώνται πολύ από την εκκλησία. 
Στην Πάρο, στην Κέα και στην Κύθνο έχουν κτιστεί 
εκκλησάκια στα Αγιάσματα και στις πηγές των ιαμα-
τικών λουτρών, καθώς και το εκκλησάκι στη νότια 
πλευρά της Ακροπόλεως Αθηνών στη μικρή σπηλιά, 
«όπου τρέχει θαυματουργό αγίασμα». 

Στην Κέα (Τζια) έχουν ακόμα το έξης έθιμο: Στο διά-
στημα του χρόνου πολλοί προσεύχονται για τα παιδιά 
τους ή τα ζώα τους και τάζουν να πάνε στη γιορτή των 
Αγίων ένα βόδι, γίδι ή πρόβατο, το οποίο μοιράζουν 
στην εκκλησία στους πανηγυριστές δωρεάν. Η λαϊκή 
μας παράδοση υποστηρίζει: ότι κάποιος μετανόησε 
να θυσιάσει την ταμένη στους Αγίους αγελάδα και 
το ζώο πήγε μόνο του στην εκκλησιά. Στο ίδιο μέρος 
γίνεται και η «εγκοίμησις» στην εκκλησία των Αγίων. 

Την παραμονή της γιορτής πηγαίνουν άρρωστοι και 

κοιμούνται εκεί τη νύχτα και αν είναι δίκαιοι γίνονται 

καλά.  

Στο χωριό Νησί της Έδεσσας στη γιορτή των Αγίων, 

σφάζουν ένα κριάρι και οι επίτροποι το μοιράζουν στα 

σπίτια «για την υγεία του χωρίου». Οι Άγιοι Ανάργυροι 

τιμώνται πολύ και στην Κύπρο, ενώ έχουν χτιστεί 

προς τιμήν τους ναοί στις περιοχές της Ερμιόνης, Κα-

στοριάς, Σπάρτης και φυσικά πολλοί είναι οι ναοί και 

στην περιοχή της Αθήνας.

Απολυτίκιο: Ἦχος πλ δ’. «Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ 
θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας 
ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν».

Πηγές: ekklisiaonline.gr, agiosbios.gr, ant1news.gr, 

Βίοι Αγίων, εκδ. Ορθοδόξου Τύπου
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Αγία Παρασκευή Γράφει η Ελευθερία Κυριακούλη
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Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση η 
Αγία Παρασκευή είναι προστάτιδα των πι-
στών για τα μάτια και για κάθε αναπηρία. 
Η Αγία γεννήθηκε στη Ρώμη (117-118 μ.Χ.) 
επί αυτοκράτορος Αντωνίνου από ευσε-
βείς γονείς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. 
Τη μονάκριβη και ωραιότατη κόρη τους, 
καρπό πολλής προσευχής, ανέθρεψαν με 
μεγάλη επιμέλεια, παρέχοντάς της όλες 
τις δυνατότητες της κατά κόσμον και κατά 

Θεόν παιδείας. Σε ηλικία είκοσι (20) ετών έμεινε 
ορφανή και από τους δυο γονείς. Οι γονείς της ήταν 
εύποροι και μετά τον θάνατό τους έγινε κληρονό-
μος σημαντικής περιουσίας, την οποία και εκποίησε, 
διαθέτοντας τα χρήματα σε φτωχούς και ασθενείς. 
Έπειτα λαμβάνει το μοναχικό σχήμα και αφιερώνε-
ται στην ιεραποστολή. Φεύγοντας από τη Ρώμη, πε-
ριέρχεται πολλές πόλεις και χωριά, κηρύσσοντας το 
Ευαγγέλιο με τέτοια δύναμη, ώστε πολλοί Ιουδαίοι 
και ειδωλολάτρες να ασπαστούν τον Χριστιανισμό. 
Όμως με την επιστροφή της στη Ρώμη, ο αυτοκρά-
τορας διέταξε να την συλλάβουν και να την φέρουν 
μπροστά του. Έκθαμβος από την ωραιότητα και τη 
σύνεσή της, προσπάθησε  ποικιλοτρόπως να αλλάξει 
την πίστη της. Βλέποντας όμως ότι δεν πετύχαινε τον 
σκοπό του, διατάσσει να την βασανίσουν. Ο Κύριος 
την προφυλάσσει συνεχώς. Την φυλακίζουν, αλλά 
άγγελος της λύνει τα δεσμά. Τα μαρτύρια  της Αγίας 

συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Τα αγιογραφικά 
στοιχεία αναφέρουν ότι, για να την θανατώσουν την 
οδήγησαν μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι με καυτό λάδι, 
αλλά εκείνη παρέμεινε ζωντανή. Ο Αντωνίνος, αδυ-
νατώντας να το πιστέψει, θέλησε να προσεγγίσει το 
καζάνι ο ίδιος με σκοπό να διαπιστώσει τι συμβαίνει. 
Πλησιάζοντας όμως, από τον ατμό ή από κάποια άλλη 
αιτία, τραυματίστηκαν τα μάτια του με αποτέλεσμα να 
τυφλωθεί. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Παρα-
σκευή, τον θεράπευσε με θαυματουργικό τρόπο (γι’ 
αυτό θεωρείται προστάτιδα των ματιών από τους Χρι-
στιανούς) και έτσι ο Αντωνίνος την άφησε ελεύθερη. 
Ο βασανιστής της πίστεψε στον Κύριο και βαπτίστηκε. 
Ο διάδοχός του όμως, Μάρκος Αυρήλιος, εξαπέλυ-
σε νέο διωγμό κατά των χριστιανών, με την Αγία να 
συλλαμβάνεται ξανά. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας έδω-
σε εντολή στους έπαρχους, Ασκληπιό και Ταράσιο 
να την βασανίσουν. Ο πρώτος την έριξε σε χώρο που 
φυλάσσονταν φίδια, τα οποία όμως πέθαναν, όταν 
την πλησίασαν και έτσι ο δεύτερος αποφάσισε να την 
αποκεφαλίσει. 
Το όνομα και η μνήμη της τιμούνται από την Ορθόδοξη 
Εκκλησία στις 26 Ιουλίου.
Στην Λαφιώνα της Λέσβου, η Αγία Παρασκευή τιμάται 
με κάθε μεγαλοπρέπεια. Το έθιμο απαιτεί την περι-
φορά της εικόνας της Αθληφόρου  μέσα στο χωριό με 
άλογα και καβαλάρηδες την παραμονή της εορτής. 
Εν συνεχεία μετά τον εσπερινό τα καζάνια παίρνουν 

φωτιά, για να ετοιμαστούν τα παραδοσιακά εδέσματα 

(κισκέκ) που θα ευλογηθούν την επομένη μέρα από 

τον ιερέα κατά την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και 

θα μοιραστούν στους πιστούς.
Πηγές: ekklisiaonline.gr, evaggelistria.gr, newsbomb.gr

Ax και Bach Γράφει η Βασιλική Λυμπέρη
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Ένας ίσως από τους γνωστότερους συν-
θέτες όλων των εποχών και ένα όνομα με 
εξέχουσα σημασία ήταν αυτό του Johan 
Sebastian Bach. Πρόσφατα καθώς ξεκα-
θάριζα τα μουσικά αρχεία μου βρήκα μια 
συλλογή του και αποφάσισα να θυμηθώ 
τα νιάτα μου και να απολαύσω το μεγα-
λείο και την επιβλητικότητα της εποχής 
του Μπαρόκ, αλλά και το ταλέντο που 
έχει προικίσει απλόχερα κάποιους το σύ-

μπαν. Ο Bach γεννήθηκε στο Eisenach της 
Θουριγγίας σε οικογένεια με μακρά 
μουσική παράδοση, συνολικά 
περίπου τριακοσίων ετών. Παπ-
πούς, πατέρας και αδέλφια 
ήταν γνωστοί μουσικοί και 
εξίσου γνωστός μουσικός 
με αρχικά μάλλον περι-
ορισμένη εμβέλεια ήταν 
ο Ιωάννης Σεβαστιανός 
Μπαχ. Η σπουδαιότητά 
του έγινε σταδιακά αντι-
ληπτή από τα μέσα του 
18ου αιώνα και έκτοτε 
θεωρήθηκε ως ένας από 
τους σημαντικότερους 
μουσικούς που γνώρισε η 
ανθρωπότητα.
Ήταν το έκτο και μικρότερο 
παιδί στην οικογένεια και ορφά-
νεψε το 1694 από μητέρα και το 1695 
και από πατέρα. Μεγάλωσε έκτοτε με τον 
μεγαλύτερο αδελφό του, ο οποίος τον δίδαξε εκ-
κλησιαστικό όργανο ενώ στο πατρικό του σπίτι είχε 
αρχίσει με πνευστά και έγχορδα όργανα. Το 1703 
γίνεται ο Μπαχ οργανίστας του δούκα Johann Ernst 
von Weimar καθώς και στην εκκλησία του Arnstadt. 
Εκεί ζήτησε άδεια και πήγε με τα πόδια στη Luebeck 

(κάπου 700 χιλιόμετρα) για να ακούσει τον διάσημο 
οργανίστα και συνθέτη της εποχής Μπούξτεχούντε. 
Λέγεται ότι προσφέρθηκε και σ’ αυτόν, όπως δύο 
χρόνια πριν στον Χαίντελ, η θέση διαδόχου του με-
γάλου Μπούξτεχούντε. Έπρεπε όμως μαζί με τη θέση 
να πάρει και τη θυγατέρα του οργανίστα ως σύζυγο, 
πράγμα το οποίο δε συνέβη. Ο Μπαχ επέστρεψε και 
εγκαταστάθηκε στη Θουριγγία, όπου παντρεύτηκε 
τη δεύτερη ξαδέλφη του, τη Μαρία Βαρβάρα, με την 
οποία απέκτησαν μέχρι το 1718 επτά παιδιά. Το 1708 

έγινε οργανίστας στην αυλή της Βαϊμάρης και 
το 1714 διευθυντής ορχήστρας.

Στα χρόνια της Βαϊμάρης γνωρίζει 
ο Μπαχ την ιταλική όπερα της 

εποχής, η οποία επηρέασε τα 
φωνητικά εκκλησιαστικά του 

έργα. Όταν σε μια ανακατά-
ταξη θέσεων στην ορχή-
στρα τον παρακάμπτουν, 
φεύγει ο Μπαχ και μετα-
βαίνει στο Koethen, στην 
αυλή του πρίγκιπα Λεο-
πόλδου του Άνχαλτ. Εκεί 
πεθαίνει το 1720 η γυναί-

κα του Μαρία Βαρβάρα και 
ένα χρόνο μετά παντρεύ-

εται την ‘Αννα Μαγδαληνή, 
κόρη ενός τρομπετίστα της 

ορχήστρας. Από αυτόν τον γάμο 
απέκτησε άλλους έξι γιους και 

επτά κόρες - συνολικά δηλαδή είκοσι 
παιδιά.

Στο σπίτι του Μπαχ παιζόταν πάντα μουσική και 
κάθε παιδί που μεγάλωνε έπαιρνε θέση στην οι-
κογενειακή ορχήστρα. Τέσσερις από τους γιους του 
Μπαχ έγιναν επίσης διάσημοι μουσικοί (Wilhelm 
Friedemann, Carl Philipp Emmanuel, Johann Christian, 
Johann Christoph). Στο Koethen γράφτηκαν και τα 

σπουδαιότερα έργα για μουσική δωματίου του Μπαχ, 
τα οποία αρχικά προορίζονταν για την εκπαίδευση 
των παιδιών του.
 Στη Λειψία ήταν υποχρεωμένος ο Μπαχ να εργάζεται 
σκληρά. Εκτός από οργανοπαίκτης, ήταν και συνθέ-
της, αφού συνέθεσε καντάτες, μοτέτα, ορατόρια, λει-
τουργίες, τα πάθη κ.ά., -συνολικά πάνω από τριακό-
σια έργα-, εκπαιδευτής νεαρών μελών της χορωδίας 
και της ορχήστρας. Λόγω της προχωρημένης ηλικίας 
του και του βεβαρημένου εργασιακού προγράμματός 
του, τυφλώθηκε προοδευτικά, αν και στα τελευταία 
του χρόνια έγραψε πολύ σημαντικά έργα για την ιστο-
ρία της μουσικής, όπως την «Τέχνη της Φούγκας». 
Αποτελεί ιστορική ειρωνεία ότι ο Μπαχ δεν έτυχε να 
συναντηθεί ποτέ με τον Χαίντελ, οι οποίοι γνώριζαν ο 
ένας για τον άλλον, ήταν συνομήλικοι, είχαν την ίδια 
καταγωγή και ανάλογες σταδιοδρομίες στον χώρο 
της μουσικής. Αυτό που είναι εξίσου συναρπαστικό 
είναι ότι κάθε Κυριακή έγραφε και ένα από τα μεγάλα 
έργα του, πράγμα φύσει αδύνατο για έναν οποιονδή-
ποτε απλό συνθέτη.
Μετά τον θάνατό του ξεχνιέται ο Μπαχ από τους συγ-
χρόνους του. Περίπου οι μισές από τις πάμπολλες 
συνθέσεις του χάνονται. Το έτος 1829 ανεβάζει ο 
συνθέτης Φέλιξ Μέντελσον στο Βερολίνο τα «Πάθη 
κατά Ματθαίον» και ο Μπαχ επανέρχεται στην επι-
καιρότητα. Από τότε το όνομα Μπαχ δεν έλειψε ποτέ 
από το ρεπερτόριο όλων των ορχηστρών του κόσμου.
Η μουσική του Μπαχ αποτελεί αποκορύφωση και 
ολοκλήρωση του Μπαρόκ, πριν από το πέρασμα στην 
κλασική εποχή. Ο μεγάλος συνθέτης δημιούργησε 
με ιδιοφυή τρόπο μια γέφυρα από την ολλανδική 
παράδοση στον Βιβάλντι, συνδύασε τους νόμους της 
πολυφωνίας του γενικού βάσιμου (basso continuo), 
της αντίστιξης και της αρμονίας. Στη μουσική του ενο-
ποιούνται ο γοτθικός μυστικισμός και η ζωντάνια του 

Μπαρόκ.

Πηγές: sansimera.gr, mikropragmata.lifo.gr
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Η μουσική και το τραγούδι στη δημοτική μας παράδοση
«Η δημοτική ποίησις είναι η ασφαλεστάτη αφετηρία και το στερεώτατο θεμέλιο πάσης δημιουργίας της Ελληνικής Τέχνης». 
Νικόλαος Πολίτης

Γράφει η
Κωνσταντίνα Καλασαρίνη

Η αρχή της δημοτικής μας μουσικής τοπο-
θετείται μεταξύ 9ου και 11ου αι. Παρατη-
ρείται ότι  πολλά στοιχεία της δημοτικής 
μουσικής είναι επηρεασμένα από την 
αρχαιότητα. Τα 7/8 του καλαματιανού 
προέρχονται από τον αρχαίο επίτριτο ρυθ-
μό. Οι μαντινάδες της Κρήτης, οι οποίες 
εμφανίζονται τον 17ο αι., κατάγονται από 

τα αρχαία σκόλια. Ο τσάμικος έχει τον ίδιο ρυθμό με 
το τραγούδι της επιτύμβιας στήλης του Σεικίλου. Ο 
τσακώνικος αντιστοιχεί στον 4o  παιώνα της αρχαί-
ας Ελληνικής μουσικής. Στη Ρόδο όπως και στη Μα-
κεδονία τα τραγούδια της κούνιας είναι σε ιαμβικό 
καταληκτικό στίχο. Στη Σάμο έχουμε τραγούδια σε 
οκτασύλλαβους τροχαϊκούς στίχους. «Σίδερο να’ναι 
το σκοινί κι ατσάλι το κλωνάρι, εκείνος απ’ την έκαμε 
(την κούνια δηλαδή) να ζη να κάμει κι άλλη».
Από τον 8ο μέχρι τον 13ο αι. στη Μαύρη Θάλασσα, 
στον Πόντο και στη Μ. Ασία δημιουργήθηκαν τα ακρι-
τικά τραγούδια, τα οποία περιγράφουν τα ηρωικά 
κατορθώματα και τη ζωή των Ακριτών, οι οποίοι εί-
ναι εγκαταστημένοι στα σύνορα της Αυτοκρατορίας 
και έχουν ως έργο τη φύλαξή τους. Μαρτυρία για την 
ύπαρξή τους θεωρείται η αναφορά του αρχιεπισκό-
που Καισαρείας Αρέθα για ραψωδούς που τραγου-
δούσαν την ηρωική ποίηση από σπίτι σε σπίτι στη Μ.Α-
σία. Το παλαιότερο ακριτικό τραγούδι είναι το «́ Ασμα 
του Αρμούρη» που υπάρχει σε χειρόγραφο του 15ου 
αι. Γνωστότεροι Ακρίτες μέσα από τα τραγούδια είναι 
ο Διγενής Ακρίτας, ο Μικροκωνσταντίνος, o Πορ-
φύρης κ.ά., ενώ στις παραλλαγές προστίθεται και το 
μικρό Βλαχόπουλο. Εδώ πρέπει να κάνουμε αναφο-
ρά στη εξαιρετική συλλογή της Δόμνας Σαμίου, την 
αφιερωμένη στο ακριτικό τραγούδι, «Των Ακριτών 
και των Αντρειωμένων».
Μετά την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας αυτοί 
που βοήθησαν ουσιαστικά στο να σωθεί η Ελλάδα 
και να απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό ήταν 
οι «Αρματωλοί» και οι «Κλέφτες». Αποτίνοντας 
φόρο τιμής προς αυτούς ο Ελληνικός λαός μαζί με 
κάποιους «κλέφτες» δημιούργησε τα «κλέφτικα 
τραγούδια», τα οποία αφηγούνται τη ζωή και τα κα-
τορθώματά τους, τον θάνατο του καπετάνιου και των 
συντρόφων τους. Γι αυτό τον λόγο μερικοί μελετητές 
διακρίνουν τα «κλέφτικα τραγούδια»,  σε αυτά που 
αναφέρονται σε ένα πρόσωπο και τα κατορθώματά 
του και σε αυτά που δημιουργήθηκαν αργότερα και 
αναφέρονται στον κλέφτη ως ηρωική μορφή. Επισυ-
νάπτουμε σαν παράδειγμα ενός τέτοιου τραγουδιού 
τον «Αποχαιρετισμό του κλέφτη»:

Και φέρτε με και ταμπούρι, πικρά να το βαρέσω.
Να πω τραγούδια θλιβερά, τραγούδια μοιρολόγια.

Πικρό πούναι το βάρημα, φαρμακερό το βόλι.
Μην πείτε πως απέθανα μήτε πως μ’ εσκοτώσαν.
Μόνο πως επαντρεύτηκα πολύ μακριά στα ξένα.    

Κατά τον Νικ. Πολίτη τα ακριτικά και τα κλέφτικα 
τραγούδια επειδή συνδέονται με την ιστορία και είναι 
αφηγηματικά ανήκουν στην κατηγορία των επικών 
τραγουδιών. Ο Φώτης Κόντογλου έγραψε: «Άνθρω-
πος που δε νιώθει στα κατάβαθα της καρδιάς του τα 
λαϊκά μας τραγούδια, δεν είναι σε θέση να νιώσει 
αληθινά την Επανάσταση του Εικοσιένα».  Στα «κλέ-
φτικα τραγούδια» ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα Κρητι-
κά και τα Μανιάτικα. 
Τα «δημοτικά τραγούδια» διακρίνονται κυρίως σε 
ιστορικά, με αφηγήσεις ηρωικών πράξεων του πα-
ρελθόντος, θρησκευτικά, σχετιζόμενα με εορτές της 
χριστιανικής θρησκείας, και στις παραλογές (γεφύρι 
της Άρτας, του νεκρού αδερφού κλπ), οι οποίες έχουν 

όλα τα χαρακτηριστικά των δημοτικών τραγουδιών 
και επιπλέον ιδιαιτερότητες που τα κάνουν να ξε-
χωρίζουν. Η λέξη «παραλογή» προέρχεται από την 
λέξη «παρακαταλογή», η οποία στον Αριστοτέλη 
και τον Πλούταρχο σημαίνει τη μουσική απαγγελία 
(ρετσιτατίβο). «Οι παραλογές είναι τα εθνικά τραγού-
δια των Ελλήνων που έχουν υπόθεση φανταστική ή 
πλαστή και είναι εκείνα, όπου η λαϊκή φαντασία εκ-
δηλώνεται με τη μεγαλύτερη φαντασία και δύναμη». 
Claude Fauriel. Κατά τον Δημ. Καμπούρογλου «Αι 
παραλογαί ουδέποτε ήδοντο, απηγγέλοντο μόνον. 
Την απαγγελίαν ταύτην, κατά πάσαν πιθανότητα εν 
αρχαιοτέροις χρόνοις συνόδευεν λύρα…)».     Ο Στίλ-
πων Κυριακίδης υποστήριζε ότι οι παραλογές είχαν 
ως προγόνους τα αρχαία ορχηστρικά δράματα. 
Τα δημοτικά τραγούδια επηρεάζονται από τη γεωγρα-
φική θέση του τόπου όπου συναντώνται, το κλίμα, τον 
τρόπο ζωής: στην ηπειρωτική Ελλάδα ο τρόπος ζωής 
είναι τραχύς (κλέφτικα τραγούδια της Ρούμελης και 
της Ηπείρου), στα νησιά είναι τρυφερός (ρίμες και 
παραλογές, οι οποίες είναι μπαλάντες με κοινωνικό 

περιεχόμενο), υπάρχουν τραγούδια ερωτικά ή αφη-
γηματικά και βέβαια υπάρχουν και τα μοιρολόγια 
από όλη την Ελλάδα, με διακριτά αυτά της Μάνης 
και της Ηπείρου. Υπάρχουν επίσης τραγούδια «βα-
ϊτικα, ευχετικά, σατυρικά, της ξενιτιάς, εορταστικά, 
διδακτικά, του γάμου και της διασκέδασης (ερωτικά 
λιανοτράγουδα), χελιδονίσματα κλπ». Τα τραγούδια 
σχετίζονται με λέξεις: μήλο, λεμόνι, ποδιά, μαντήλι 
που συμβολίζουν τον έρωτα και την ομορφιά. Στα 
ιστορικά τραγούδια υπάρχουν οι χαρακτηρισμοί: 
σταυραϊτός, λεβέντης κλπ. 
Επιρροές η δημοτική μας μουσική δέχτηκε από τη 
Βαλκανική και τη Μεσόγειο, τα γρηγοριανά μέλη, 
τη λυρική ποίηση, τη μουσική του Μεσαίωνα. Ο χο-
ρός μαντηλάτος της Θράκης έχει ομοιότητες με τον 
βουλγάρικο χορό «ρετσένιτσα». Την ομοιοκαταληξία 
στα τραγούδια, η οποία προέρχεται από τους Φρά-
γκους και εμφανίζεται στα τέλη του 14ου αι. τη βρί-
σκουμε στα νησιώτικα και στην έντεχνη ποίηση. 
Η ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι μονοφωνι-
κή, εκτός από την περιοχή της Ηπείρου όπου έχουμε 
πολυφωνικά τραγούδια. Οι κλίμακές της είναι πε-
ντατονικές, έχει ισοκρατήματα επηρεασμένα από τη 
βυζαντινή μουσική και υπάρχει ισομετρία μουσικής 
και κειμένου.  Μουσικά τη δημοτική μουσική διακρί-
νουμε στη Στεριανή και στη Νησιώτικη. Η στεριανή 
μουσική δεν έχει ομοιοκαταληξίες και έχει ρυθμούς 
3/4  και 7/8. Μουσικά της όργανα είναι η φλογέρα 
και ο άσκαυλος. Οι παραδοσιακές ορχήστρες (ζυ-
γιές) έχουν ζουρνά – νταούλι  και γκάϊντα – ντέφι. 
Στην εξέλιξή τους οι κομπανίες έχουν βιολί, λαούτο, 
σαντούρι, τουμπερλέκι και φυσικά κλαρίνο. Στη νη-

σιωτική μουσική έχουμε ομοιοκαταληξία, ρυθμούς 
στα 2/4  και 9/8 (καρσιλαμάδες και ζεϊμπέκικα) με 
προέλευση  από τη Μ. Ασία και το Ανατολικό Αιγαίο. 
Όργανα είναι το σουραύλι και ο άσκαυλος (στην Κρή-
τη ασκομαδούρα). Οι ζυγιές έχουν λύρα – νταούλι 
και τσαμπούνα – τουμπάκι (μικρό νταούλι), τα οποία 
αντικαταστάθηκαν από το βιολί και το λαούτο. Στην 
Κρήτη διατηρείται μέχρι σήμερα και η λύρα. Επίσης 
υπάρχουν σόλο όργανα όπως: το σαντούρι, το κανο-
νάκι, το ούτι και ο ταμπουράς. Συνοδευτικά είναι το 
λαούτο, τα ξύλινα κουτάλια, τα ποτηράκια κ.ά.
Στα βασικά χαρακτηριστικά της δημοτικής μας μου-
σικής ανήκουν: η ανωνυμία του δημιουργού, ο μη 
ευκρινής τόπος προέλευσης, επίσης ο μη ακριβής 
χρόνος σύνθεσης, το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, οι 
παραλλαγές, το ύφος και η περιγραφή και το μέτρο 
(κυρίως ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος).
Η δημοτική μουσική σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, 
εκτός από τα κοινά χαρακτηριστικά της παραδοσι-
ακής μουσικής, διαφοροποιείται από τα μουσικά 
όργανα που χρησιμοποιούνται, τον ρυθμό και τα δι-
αφορετικά βήματα στους χορούς.  Μέχρι τα μέσα του 
19ου αι.  συλλογές δημοτικών τραγουδιών έχουμε 
από φιλέλληνες που τα κατέγραψαν. Οι ελληνικές 
καταγραφές ξεκινούν από το 1850, η δε λαογραφία 
γεννιέται στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.
Με αυτό το άρθρο ολοκληρώνεται ο κύκλος των αφι-
ερωμάτων μας στη μουσική και τον χορό από την αρ-
χαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. Για το κλείσιμο σας 
αφιερώνουμε την παραλογή: Το Κάστρο της Ωριάς, 
Στίχος δωδεκασύλλαβος Βυζαντινός

Όσα κάστρα κι αν είδα, κι όσα λόγιασα, 
σαν της Ωριάς το κάστρο δεν ελόγιασα

σαράντα πύργους έχει όλο μάλαμα, 
κι άλλους σαράντα πέντε, για τον πόλεμο.

Τούρκος το πολεμάει, χρόνους δώδεκα, 
δε μπόρει’ να το πάρει τ’ Ωραιόκαστρο.
Ένας κακός Τουρκάκης, ένας Κόνιαρος,
πάγει στον βασιλέα και τον προσκυνεί̀
- Α̈φέντη βασιλέα, τι’ ν’ το τάμα-σου;̈

-¨Χίλια φλωριά σε δίνω, κι άλογο καλό,
και δυο σπαθιά ’σημένια για τον πόλεμο .̈
–¨Ουδέ τ’ άσπρα-σου θέλω, ούδε τα φλω-

ριά, ουδέ τ’ άλογό-σου, κι ούδε τα σπαθιά, 
μόνο την κόρη θέλω που ’ναι στα γυαλιά .̈                                                                                                                                         

      -¨Ωσάν το κάστρο πάρεις, χάρισμα κι αυτή .̈
Καλογεράκι εγίνη, ράσα φόρεσε,

πάγει στην πόρτα, κλαίει, πέφτει, προσκυνεί,
κλαίει και γονατίζει και παρακαλεί̀

-¨Άνοιξ’, άνοιξε πόρτα, πόρτα της Ωριάς,πόρτα της 
μαυρομάτας, της βασίλισσας .̈

-¨Εσύ ’σαι ένας Τουρκάκης, ένας Κόνιαρος̀  
φεύγα και σε σκοτώνουν, φεύγα σε κρεμούν .̈

-¨Μα το σταυρό, κυρά-μου, μα την Παναγιά,   ουδέ 
Τουρκάκης είμαι, ούδε Κόνιαρος̀  

είμαι καλογεράκης απ’ ασκηταριόν.
Της πείνας αποθαίνω, καν λυπήσου-με .̈
-¨για δότε του ψωμάκι, κι άμε στο καλό .̈
-¨Κυρά, στην εκκλησία, να προσευχηθώ.                                                                                                                                      
Άνοιξ’, άνοιξε πόρτα, πόρτα της Ωριάς, 

πόρτα της μαυρομάτας, της βασίλισσας .̈
-¨Για ρίξετέ τους γάντζους, να τον πάρετε .̈
-Τα ράσα-μ’ είναι σάπια, και ξεσκίζονταϊ .

-¨Για ρίξετε τον σάκο, να τον πάρετε .̈
- Α̈, μη, κυρά, τον σάκο, κι αντραλίζομαϊ .

Η πόρτα μισανοίγεὶ  γέμισ’ η αυλή.
Άλλοι στ’ άσπρα χυθήκαν, κι άλλοι στα φλωριά,
κι αυτός μέσα στην κόρη που είναι στα γυαλιά.                                                                                                                                          

Κι η κόρη σαν τον είδε, ’πέσε στον γιαλό.

Πηγές: Αλέξ. Πολίτης «το δημοτικό τραγούδι»,  Σ. Ζαμπέλιος «Άσματα 

δημοτικά»,  Κρίστοφερ Κινγκ «Ηπειρώτικο μοιρολόι», Sam. Baud Bovy , 

«Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι», Fractal.gr.
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Αναμνήσεις μιας Χιροσίμας… Γράφει η
Βασιλική Λυμπέρη

ΙΣ
Το

Ρ
ΙΑ

Με τα πρόσφατα γεγονότα του πολέ-
μου στην Ουκρανία και την επικείμε-
νη πυρηνική απειλή μας έρχονται στο 
μυαλό ο Ψυχρός Πόλεμος και η ρίψη 
της πρώτης πυρηνικής βόμβας στην 
Ιαπωνία σηματοδοτώντας τη λήξη 
του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Αν και 
πολλά χρόνια μετά από αυτόν τον 

πόλεμο και αρκετά μετά τον Ψυχρό πόλεμο, 
η πυρηνική απειλή επανέρχεται και ένας νέος 
Ψυχρός Πόλεμος μεγαλύτερης κλίμακας είναι 
προ των πυλών. Κάθε χρόνο στην επέτειο του 
Ναγκασάκι, το μήνυμα που εκπέμπεται από τη 
μαρτυρική πόλη της Ιαπωνίας είναι πως χρει-
άζεται να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να εκλεί-
ψουν τα πυρηνικά όπλα.

Στην ομιλία του κατά την τελετή μνήμης για 
την 76η επέτειο από τη ρίψη ατομικής βόμβας 
στο Ναγκασάκι, ο δήμαρχος της πόλης Τομι-
χίσα Τάουε κάλεσε την ιαπωνική κυβέρνηση 
να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία 
αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στη νοτιοανα-
τολική Ασία, αντί να παραμένει υπό την αμερι-
κανική πυρηνική ομπρέλα.

Στις 11 και 2 λεπτά το πρωί τοπική ώρα, στις 9 

Αυγούστου 1945, τρεις μέρες μετά τον βομ-
βαρδισμό της Χιροσίμα, αμερικανικό βομβαρ-
διστικό Β-52 έσπειρε τη φρίκη στο Ναγκασάκι 
ρίχνοντας μια βόμβα πλουτωνίου. Λίγες μέρες 
αργότερα, στις 15 Αυγούστου η Ιαπωνία συν-
θηκολόγησε.

Στις 8:15 π.μ. της 6ης Αυγούστου (23:15 GMT της 
5ης) του 1945, το αμερικανικό μαχητικό τύπου 
Β-29 «Ένολα Γκέι», από το όνομα της μητέρας 
του κυβερνήτη του, έριξε βόμβα τύπου ουρα-
νίου -235, η οποία είχε λάβει το προσωνύμιο 
«Little Boy» (Αγοράκι) ισοπεδώνοντας το 
νοτιοδυτικό τμήμα της Χιροσίμας σκοτώνο-
ντας 140.000 κατοίκους από έναν πληθυσμό 
περίπου 350.000. Στις 9 Αυγούστου, όπως 
αναφέρθηκε, οι ΗΠΑ έριξαν μια ακόμη πυ-
ρηνική βόμβα (την τελευταία μέχρι σήμερα 
εναντίον ανθρώπων και μάλιστα αμάχων) στο 
Ναγκασάκι. Η βόμβα αυτή ήταν άλλου τύπου, 
χρησιμοποιούσε ως σχάσιμο υλικό το πλουτώ-
νιο και είχε λάβει το προσωνύμιο «Fat Man» 
(Χοντρός). Πάνω από 75.000 άνθρωποι σκο-
τώθηκαν επί τόπου και ο ουρανός καλύφθηκε 
από ένα σύννεφο καπνού σαν μανιτάρι που 
έφθασε τα 9.000 μέτρα ύψος. Οι επιπτώσεις σε 

βάθος χρόνου στην υγεία των σχεδόν 200.000 

ανθρώπων που επιβίωσαν και των παιδιών 

τους δεν είναι τόσο σοβαρές όσο ευρέως πι-

στεύεται, δείχνει νέα γαλλική έρευνα.

Η μελέτη που έλαβε υπόψη της εξήντα χρόνια 

ιατρικών ερευνών πάνω στους επιζήσαντες 

της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι (τους λεγόμε-

νους «Χιμπακούσα»), καθώς και στους απο-

γόνους τους, διαπιστώνει ότι στην αντίληψη 

της κοινής γνώμης έχουν διογκωθεί υπερβο-

λικά -και εκτός πραγματικότητας- τα περιστα-

τικά καρκίνου και των εκ γενετής ανωμαλιών 

λόγω της ραδιενέργειας. Αν και η ανθρωπότη-

τα έχει ζήσει την αθλιότητα μεγάλης κλίμακας 

πολέμων και η κοινωνική κατακραυγή προς 

την ενδεχόμενη παγκόσμια πυρηνική απειλή 

είναι μεγάλη, εντούτοις ο κύκλος όπως πάντα 

είναι φαύλος και τα συμφέροντα υπερτερούν 

της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Ψυχρός Πόλεμος 

μάλλον δεν τελείωσε ποτέ και όπως όλοι οι 

κινδυνολόγοι και μελλοντολόγοι αναφέρουν, 

οι προφητείες της Μπαμπά Βάνγκα και του Νο-

στράδαμου βγαίνουν σιγά σιγά αληθινές. 
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ο Φάρος της Αλεξάνδρειας Γράφει η
Κωνσταντίνα Καλασαρίνη

ε φ η μ ε ρ ι δ α  π ο λ ι τ ι σ μ ο υ  « θ υ μ ε λ η »

ΙΣ
Το

Ρ
ΙΑ

Όλοι έχουμε ακούσει για τον τον 
περίφημο Φάρο της Αλεξάνδρειας 
που χτίστηκε τον 3ο αι. π.Χ. από τον 
φημισμένο Μικρασιάτη αρχιτέκτονα 
Σώστρατο τον Κνίδιο. 

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας αποτελεί 
ένα από τα επτά Θαύματα του Αρχαί-
ου Κόσμου, το οποίο όμως σήμερα δε 

σώζεται, Λειτουργούσε μέχρι τον 14ο αι. μ.Χ., 
αλλά τελικά καταστρά-
φηκε ολοσχερώς εξαιτίας  
σεισμών, που συνέβη-
σαν  το 796, το 1303 και 
το 1323. Αποτελούσε στις 
μέρες λειτουργίας του 
το πιο ψηλό οικοδόμημα 
στον κόσμο μετά από τις 
πυραμίδες του Χέοπα και 
του Χεφρίνου.

Ο πύργος είχε συνολικό 
ύψος 120 ή 140 μέτρα και 
αποτελείτο από τρία, κατ’ 
άλλους τέσσερα επίπεδα: 
την τετράγωνη βάση και 
το τετράγωνο κτίριο συ-
νολικού ύψους 60 ή 70 μ., 
ένα οκτάγωνο κτίσμα στο 
τρίτο επίπεδο και στο τέ-
ταρτο ένα κυκλικό κτίσμα 
στην κορυφή του οποίοὺ  
βρισκόταν το άγαλμα του 
Μ. Αλεξάνδρου ή του Πτο-
λεμαίου που είχε τη μορ-
φή του Ποσειδώνα ή του 
Απόλλωνα. Στο τέταρτο 
επίπεδο υπήρχε καθρέ-
φτης που αντανακλού-
σε το φως του ήλιου την 
ημέρα και τη νύχτα έκαιγε 
φλόγα, η οποία προειδο-
ποιούσε τα πλοία για τα 
εμπόδια που υπήρχαν. 
Στο εσωτερικό του Φάρου 
υπήρχε σπειροειδής ρά-
μπα που οδηγούσε από 
την είσοδο προς την κορυ-
φή για να ανεβαίνουν ζώα 
και ίσως άμαξες μεταφέ-
ροντας τα υλικά καύσης. 

Ο Φάρος της Αλεξάν-
δρειας χτίστηκε πάνω 
στη νήσο που ονομαζόταν Φάρος και από την 
οποία πήρε το όνομά του, Αυτή ήταν λίγο πιο 
έξω από το λιμάνι, και ενωνόταν με τη στεριά 
με το Επταστάδιο, ένα είδος γέφυρας  μήκους 
επτά σταδίων.  Ήταν ορατός από απόσταση 54 
χμ.. Η πρώτη μελέτη για το έργο έγινε από τον 
Σώστρατο τον Κνίδιο επί Πτολεμαίου Ά  του 
Λάγου, στρατηγού του Μεγ. Αλεξάνδρου και 
πρώτου βασιλιά της Ελληνιστικής περιόδου 
της Αιγύπτου, γύρω στο 297 π.Χ. Ο Πτολεμαίος 
Ά  όμως πέθανε αιφνίδια το 283 π.Χ. και έτσι η 
κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 282 π.Χ. επί  
Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου και ολοκλη-

ρώθηκε μετά από δώδεκα χρόνια, δηλαδή το 
270 π.Χ. (κατ’ άλλους το 280 π.Χ.).  Κατά τον 
Στράβωνα ήταν κτισμένος από λευκό μάρμα-
ρο. Κάποιοι περιηγητές που τον επισκέφτηκαν 
τον 11ο αι. αναφέρουν ως υλικό κατασκευής 
του την λαξευμένη λευκή πέτρα της περιοχής 
Μεξ και γρανιτένιους στύλους από την περιο-
χή του Ασουάν. Κόστισε 800 αργυρά τάλαντα, 
μυθικό ποσό για την εποχή.    

Η ανάγκη της κατασκευής του προέκυψε λόγω 
του γεγονότος ότι η ευρύτερη περιοχή του λι-
μανιού της Αλεξάνδρειας ήταν επίπεδη και 
έτσι δεν υπήρχε προειδοποίηση για τα διερχό-
μενα πλοία για την προσέγγιση του λιμανιού.

Ο Στράβων αναφέρει ότι η θάλασσα στην πε-
ριοχή είχε υφάλους και αβαθή ύδατα γι’ αυτό 
ήταν απαραίτητη η ύπαρξη του Φάρου έτσι 
ώστε όσα καράβια έρχονταν από την ανοιχτή 
θάλασσα να ειδοποιούνται για να διορθώνουν 
την πορεία τους προς το λιμάνι.

Κατά του Άραβες περιηγητές και συγγραφείς 
Al-Masudi, Al-Suyuti και Al-Magrizi ο κα-

θρέπτης καύσης στην κορυφή του Φάρου, ο 
οποίος ήταν κατασκευασμένος από κινέζικο 
σίδερο «kharsimi» ή ίσως και χάλυβα, εξυ-
πηρετούσε και άλλους σκοπούς εκτός από την 
καθοδήγηση των πλοίων προς το λιμάνι. Λει-
τουργούσε και ως σύστημα έγκαιρης προειδο-
ποίησης των φρουρών για την άφιξη εχθρικών 
πλοίων, αλλά και ως παρατηρητήριο για τη με-
λέτη της αστρονομίας.

Ο Πλίνιος αναφέρει ότι το 
όνομα του κατασκευαστή 
του Φάρου βρισκόταν στη 
βάση του έργου σε λαξευ-
μένη επιγραφή πάνω σε 
σοβά: «Σώστρατος Δεξιφά-
νους Κνίδιος θεοίς σωτήρ-
σιν υπέρ πλωιζομένων». 
Όπως αναφέρει ο Λουκια-
νός αρχικά, πάνω από το 
όνομα του αρχιτέκτονα, σε 
άλλη επιγραφή πάνω σε 
γύψο είχε γραφτεί μόνο το 
όνομα του Πτολεμαίου Β΄ 
αφού ήταν ο βασιλιάς και 
διεκδικούσε την πατρότητα 
του έργου. Ο Σώστρατος 
όμως γνώριζε ότι ο γύψος 
σύντομα θα καταστρεφό-
ταν και θα φανερωνόταν ο 
πραγματικός δημιουργός 
του.

Μετά την καταστροφή του 
Φάρου από τους σεισμούς, 
με πιο καταστροφικό αυ-
τόν της 08/08/1303 μ.Χ., το 
1480 ο Σουλτάνος της Αι-
γύπτου Καϊτ Μπέης χρησι-
μοποιώντας κάποια από τα 
υλικά του έχτισε στον ίδιο 
χώρο το 1477 μ.Χ. κάστρο 
αμυντικού χαρακτήρα, το 
οποίο απετέλεσε μέρος της 
οχύρωσης της Αλεξάνδρει-
ας κατά τον 15ο αι. μ.Χ.

Παρά το γεγονός ότι ανα-
κατασκευάστηκε αρκετές 
φορές ο Φάρος, πολλοί 
Άραβες συγγραφείς και πε-
ριηγητές, που τον επισκέ-

φτηκαν και εντυπωσιάστηκαν από το κάλλος 
του, δίνουν την ίδια περιγραφή γι’ αυτόν. 

Το έτος 1994 μετά από εκτεταμένη έρευνα 
βρέθηκαν εκατοντάδες κομμάτια μέσα στη 
θάλασσα πιθανόν από την τοιχοποιία του, 
μαζί με 6 ογκώδη αγάλματα των Πτολεμαίων, 
σφίγγες και οβελίσκους. Με χαρά μαθαίνουμε 
ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αι-
γύπτου σκοπεύει να ανακατασκευάσει το έργο 
και έχουν ήδη υποβληθεί οι σχετικές μελέτες.

Πηγές: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, 

moha.center, mihanitouxronou, wikipedia
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21 Αυγούστου 1866: Γενική Συνέλευση Σφακίων 
– Έναρξη Κρητικής Επανάστασης Γράφει ο

Μάρκος Βουγιουκλής

Λόγω γεωγραφικής θέσης, η Κρήτη ανέκαθεν 
κατείχε δεσπόζουσα θέση από στρατηγική 
άποψη. Αποτελεί κομβικό σημείο της θαλάσσι-
ας οδού προς τη Μέση Ανατολή και την Ανατο-
λική Μεσόγειο. Φυσικά, οι Μεγάλες Δυνάμεις 
του 19ου αιώνα, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία 
και η Ρωσία, είχαν επίγνωση της στρατηγικής 
σπουδαιότητας της Μεγαλονήσου αλλά και της 
διαρκούς αποδυνάμωσης της οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Χαρακτηριστικό είναι το δόγμα 
του Γάλλου αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ’ «H 
Κρήτη αποτελεί την οδόν την άγουσαν εις Κων-
σταντινούπολιν».

Συνεπώς, τον 19ο αιώνα, ο έλεγχος της Κρήτης 
ισοδυναμούσε με το «μπήξιμο» ενός μαχαι-
ριού στα πλευρά της οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας. Ωστόσο, η δεδομένη ισορροπία δυνάμε-
ων δεν επέτρεπε την κατοχή της Κρήτης από 
οποιαδήποτε εκ των τριών Μεγάλων Δυνά-
μεων. Παράλληλα, κάθε σκέψη για ένωση της 
Κρήτης με την Ελλάδα ήταν απαγορευτική, κα-
θώς μια τέτοια εξέλιξη θα αναβάθμιζε σημαντι-
κά την Ελλάδα και θα την καθιστούσε δυναμικό 
παίκτη στην Ανατολική Ευρώπη. Η Επανάσταση 
του 1821 είχε αναδείξει ένα νέο, δυναμικό και 
φιλόδοξο έθνος, με μακρά παράδοση, το οποίο 
υπό κατάλληλες συνθήκες, θα μπορούσε να 
εξελιχθεί σε ισχυρή περιφερειακή δύναμη και 
ναυτικό κράτος. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως 
αποτέλεσμα την ανατροπή ισορροπιών εις βά-
ρος της οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την 
παρεμπόδιση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων 
των Μεγάλων Δυνάμεων στην ευρύτερη γε-
ωπολιτική περιοχή. Σ’ αυτή την εξίσωση όμως 
έμπαιναν τρεις σημαντικοί παράγοντες που πε-
ριέπλεκαν την κατάσταση: ο πόθος των Κρητών 

για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, η αμέριστη 
συμπαράστασή στον σκοπό αυτό εκ μέρους 
του Ελληνισμού και η παρουσία ισχυρής μου-
σουλμανικής μειονότητας Τουρκοκρητικών 
στη Μεγαλόνησο, που αντιτίθετο σφοδρώς στο 
ενδεχόμενο της ένωσης. Υπό μία έννοια και τη-
ρουμένων των αναλογιών, το Κρητικό Ζήτημα 
του 19ου αιώνα θα μπορούσε να συγκριθεί με 
το Κυπριακό Ζήτημα που εξακολουθεί να ταλα-
νίζει τον Ελληνισμό ως τις μέρες μας.

οι Κρητικοί είχαν επανειλημμένα επαναστα-
τήσει εναντίον της οθωμανικής εξουσίας. 
Σημαντική ήταν η συμβολή τους στον γενικό 
ξεσηκωμό του 1821 αλλά είχαν πραγματοποι-
ήσει και ξεχωριστές επαναστάσεις, όπως αυτή 
του 1841. Στον πυρήνα των εξεγέρσεων τους 
βρισκόταν η σκληρή διοίκηση των οθωμανών 
(βαριά φορολογία, καταδιώξεις, φυλακίσεις 
ακόμη και φόνοι χριστιανών για ασήμαντες 
αφορμές), η οποία έφερνε σε απόγνωση τον 
χριστιανικό πληθυσμό και τον ωθούσε σε ανα-
ζήτηση ριζοσπαστικών λύσεων. Φαινομενικά, 
στη Μεγαλόνησο επικρατούσε ησυχία, σε ανα-
μονή της εφαρμογής των όρων του σουλτανικού 
φιρμανιού Χατί Χουμαγιούν του 1858. Επρόκει-
το για μια σειρά φορολογικών και διοικητικών 
μεταρρυθμίσεων και παραχωρήσεων προς 
τον χριστιανικό πληθυσμό, που θεωρητικά θα 
ελάφρυνε τη θέση του και θα διασφάλιζε τα δι-
καιώματά του. Αρχικά, η σουλτανική κυβέρνη-
ση έδειξε συμβιβαστική διάθεση. Στη συνέχεια 
όμως μέσω του Γενικού Διοικητή (Βαλή) Ισμαήλ 
Πασά σκλήρυνε τη στάση της. Ο Ισμαήλ Πασάς 
εφάρμοσε μια ασφυκτική πολιτική ελέγχου 
των οικονομικών δραστηριοτήτων και των 
πολιτικών δικαιωμάτων των Κρητών, δημιουρ-

γώντας ένα μαζικό κύμα δυσαρέσκειας σε όλη 
τη Μεγαλόνησο.

Στο επίκεντρο της διένεξης μεταξύ της τοπι-
κής οθωμανικής διοίκησης και των χριστιανών 
Κρητών βρέθηκε το λεγόμενο Μοναστηριακό 
Ζήτημα. Το κύριο πρόβλημα ήταν η χρήση των 
προσόδων των μονών της ανατολικής Κρήτης. 
Ο ανώτερος κλήρος, οι ηγούμενοι και η δημο-
γεροντία του Ηρακλείου ζητούσαν τον απόλυτο 
έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των μονών. 
Αντίθετα, οι καπετάνιοι και οι προεστοί της ανα-
τολικής Κρήτης, αλλά και γενικότερα η προο-
δευτική μερίδα του πληθυσμού διεκδικούσε τα 
έσοδα από τις μονές για την κατασκευή και συ-
ντήρηση σχολείων. ο Ισμαήλ Πασάς δεν έμεινε 
αμέτοχος σ’ αυτή τη διένεξη. Αντίθετα, πήρε 
σαφή θέση υπέρ του κλήρου και της δημογερο-
ντίας οξύνοντας τα πνεύματα στην Κρήτη.

Ζυμώσεις για ένα νέο επαναστατικό κίνημα 
ξεκίνησαν εκ νέου μεταξύ των καπετάνιων 
και των εξεχόντων προσωπικοτήτων της χρι-
στιανικής κοινότητας. Ψυχή των διεργασιών 
αναδείχθηκε ο Ιωάννης Μητσοτάκης, υπο-
πρόξενος της Ρωσίας στο Ηράκλειο, ο οποίος 
οργάνωσε Μυστική Εταιρεία στην πόλη. Ανά-
μεσα στις δραστηριότητες της Εταιρείας ήταν 
η δημιουργία ενός δικτύου επαφών με τους 
εξόριστους Κρητικούς στην Αθήνα για την απο-
τελεσματικότερη οργάνωση της Επανάστασης. 
Παράλληλα, οι επαναστατικές πρωτοβουλίες 
των Κρητικών λάμβαναν θερμή ενθάρρυν-
ση και από την Αθήνα. Η τότε κυβέρνηση του 
Αλέξανδρου Κουμουνδούρου στήριζε το αίτη-
μα των Κρητών για ένωση με την Ελλάδα και 
ήταν διατεθειμένη να τους υποστηρίξει και σε 
διπλωματικό και σε υλικό επίπεδο. Χωρίς αμφι-

ΙΣ
Το

Ρ
ΙΑ
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βολία, το γεγονός της Ένωσης των Επτανήσων 
με την Ελλάδα αναζωπύρωσε τους πόθους των 
Κρητικών για μια ριζική λύση στο Κρητικό Ζή-
τημα, που θα περιλάμβανε είτε την ένωση με 
την Ελλάδα είτε την αυτονόμηση από την οθω-
μανική Αυτοκρατορία. Η κίνηση των Κρητικών 
δεν άργησε να εκδηλωθεί: στις 5 Μαϊου 1866, 
στη θέση «Περιβόλια» της περιοχής Χανίων 
συγκεντρώθηκαν οι πρόκριτοι και οι καπετάνιοι 
των δυτικών επαρχιών καθώς και 4.000 άνδρες. 
Εκλέχτηκε επιτροπή αγώνος και συντάχθηκε 
αναφορά προς τον Ισμαήλ Πασά με την οποία 
του γνωστοποιούσε τα αιτήματά της για βελ-
τίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της 
Κρήτης. 

Η μετριοπαθής αναφορά των Κρητών προκάλε-
σε τη οργή του Ισμαήλ Πασά, ο οποίος σε συνά-
ντησή του με τους προξένους των Μεγάλων 
Δυνάμεων δήλωσε τη διάθεσή του για λήψη 
αυστηρών μέτρων. Εν τέλει, οι πρόξενοι τον 
απέτρεψαν διατηρώντας προσωρινά την ηρεμία 
στη Νήσο. Στις 14 Μαΐου 1866, στην Αγία Κυ-
ριακή (μετόχι της μονής Χρυσοπηγής) συνευ-
ρέθηκαν οι αντιπρόσωποι όλων σχεδόν των 
επαρχιών. Συντάχθηκε ομόφωνα μία νέα ανα-
φορά, αυτή τη φορά απευθυνόμενη στον ίδιο 
τον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Τα κύ-
ρια αιτήματα των Κρητών αντιπροσώπων ήταν 
η μείωση της βαριάς φορολογίας, η αλλαγή 
του συστήματος εκλογής των δημογερόντων, 
ώστε να αντιπροσωπεύεται πιο ξεκάθαρα η 
λαϊκή θέληση, η ικανοποίηση του άρθρου που 
υπήρχε στο φιρμάνι Χατί Χουμαγιούν περί ίδρυ-
σης δανειστικής Τράπεζας, η αναδιοργάνωση 
του δικαστικού συστήματος και η διασφάλιση 
της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας, 
καθώς και η αρχή της ανεξιθρησκίας, η διευ-
κόλυνση της συγκοινωνίας και του εμπορίου 
μέσω του ανοίγματος επιπλέον λιμανιών και η 
αποστολή επιτροπής από την Υψηλή Πύλη για 
την εξέταση της κατάστασης στη Νήσο.

Την επόμενη μέρα, στις 15 Μαΐου 1866, οι αντι-
πρόσωποι συνέταξαν και απέδωσαν μυστικό 
υπόμνημα προς τους προξένους της Βρετανί-
ας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, μέσω του οποί-
ου ζητούσαν την ένωση με την Ελλάδα ή έστω 
να περιέλθει η Κρήτη υπό την κηδεμονία τους.

Το υπόμνημα προς τις τρεις «Μεγάλες Δυνά-
μεις» φανερώνει, μεταξύ άλλων, την έλλειψη 
κοινής στάσης και κεντρικού στόχου των επα-
ναστατών. Η αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμε-
ων στο υπόμνημα των αντιπροσώπων του Κρη-
τικού λαού ήταν η απόλυτη σιωπή. Οι Μεγάλες 
Δυνάμεις δεν ήταν διατεθειμένες να επιτρέ-
ψουν με τη συγκατάθεσή τους αλλαγές που θα 
οδηγούσαν στη ριζική ίσως αλλαγή του status 
quo της Μεγαλονήσου. Η αρνητική ουδετερό-
τητα ενθάρρυνε τη σουλτανική κυβέρνηση να 
υιοθετήσει μια πιο αδιάλλακτη στάση στα αιτή-
ματα των Κρητών. Κατά τους Οθωμανούς η αλη-
θινή επιδίωξη των χριστιανών της Κρήτης δεν 
ήταν η βελτίωση της θέσης τους αλλά η ένω-
ση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, είτε με 
διπλωματικά μέσα είτε μέσω μιας γενικευμέ-
νης επανάστασης. Η απάντηση του Σουλτάνου 
δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνειών: όλα τα 
αιτήματα των αντιπροσώπων του χριστιανικού 
πληθυσμού της Κρήτης απορρίφθηκαν, καθώς 
σύμφωνα με τον Μεγάλο Βεζίρη της Υψηλής 
Πύλης, Μεχμέτ Ρουσδή, οι Κρήτες ήταν οι πιο 
ευεργετημένοι υπήκοοι της Αυτοκρατορίας 
και καλούσε τους επαναστάτες να συμμορφω-
θούν, αλλιώς θα τιμωρούνταν αυστηρά.

Σε ξεχωριστή οδηγία προς τον Ισμαήλ πασά ορι-

ζόταν η χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον των 
«στασιαστών» αν αυτό κρινόταν αναγκαίο.

Παράλληλα με την απόρριψη των αιτημάτων των 
Κρητών απεστάλησαν οθωμανικές στρατιωτι-
κές δυνάμεις στην Κρήτη τον Ιούνιο του 1866. 
Στα μέσα Ιουλίου κατέφτασαν 4.600 Αιγύπτι-
οι στρατιώτες υπό την ηγεσία του Σαχίν Πασά 
στη Σούδα, προς ενίσχυση των οθωμανών και 
κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Σουλτάνου και 
του Αντιβασιλέα της Αιγύπτου.

Η αυστηρή απάντηση του Σουλτάνου δεν υπέ-
σκαψε το μαχητικό πνεύμα του λαού της Κρήτης. 
Τα μηνύματα δε από την Αθήνα ήταν θετικά. Η 
κυβέρνηση Βούλγαρη – Δεληγιώργη εμφανι-
ζόταν φιλικά διακείμενη στο ενδεχόμενο μιας 
επανάστασης εναντίον της οθωμανικής εξου-
σίας, σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρ-
νηση Αλ. Κουμουνδούρου. Στις 21 Αυγούστου, 
στο χωριό Ασκύφου των Σφακίων, οι καπε-
τάνιοι και οι προεστοί της Μεγαλονήσου συ-
νήλθαν σε Γενική Συνέλευση και κήρυξαν την 
κατάλυση της οθωμανικής κυριαρχίας στην 
Κρήτη και την ένωση με την Ελλάδα. Το επανα-
στατικό ψήφισμα – το οποίο κοινοποιήθηκε και 
στους προξένους των τριών Μεγάλων Δυνάμε-
ων όριζε τα εξής:

«Η Γενική Συνέλευσις των Κρητών... 1ον: Καταρ-
γεί δια παντός επί της νήσου Κρήτης και πάντων 
των εξαρτημάτων αυτής την Τουρκικήν εξουσίαν. 
2ον: Κηρύττει την αδιάσπαστον και παντοτινήν 
ένωσιν της Κρήτης και πάντων των εξαρτημά-
των αυτής μετά της Μητρός Ελλάδος υπό το 
σκήπτρον της Α. Μεγαλειότητος του Βασιλέως 
των Ελλήνων Γεωργίου Ά . 3ον: Την εκτέλεσιν 
του Ψηφίσματος... ανατίθησιν εις την ανδρείαν 
του γενναίου λαού της Κρήτης, εις την συνδρο-
μήν των ομοφύλων και ομοεθνών και πάντων 
των φιλελλήνων, εις την κραταιάν μεσολάβησιν 
των Προστατίδων και Εγγυητριών Μεγάλων Δυ-
νάμεων και εις την παντοδυναμίαν του Υψίστου 
Θεού».

Η έναρξη μιας νέας Κρητικής Επανάστασης 
ήταν γεγονός. Η Ελληνική σημαία κυμάτιζε 
σε όλη την Κρήτη ενώ οι συμπλοκές με τους 
οθωμανούς είχαν ήδη ξεκινήσει από τις 17 
Αυγούστου στην επαρχία Σελίνου των Χανίων. 
Επαναστατικός και πολεμικός πυρετός κατέλα-
βε όχι μόνο την Κρήτη αλλά και την ελεύθερη 
Ελλάδα. Έρανοι διεξήχθησαν για την οικονομι-
κή ενίσχυση των επαναστατών και εθελοντικά 
στρατιωτικά σώματα κατέφτασαν στην Κρήτη, 
έτοιμα να πολεμήσουν στο πλευρό των Κρητών. 
Οι Έλληνες εθελοντές ήταν υπό την διοίκηση 
αξιωματικών του ελληνικού στρατού, που είχαν 
πρωτύτερα παραιτηθεί από τις θέσεις τους για 
να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην Επανά-
σταση χωρίς να εκθέτουν το ελληνικό κράτος. 
Μεταξύ αυτών των αξιωματικών ξεχωρίζουν οι 
Ιωάννης Ζυμβρακάκης (κρητικής καταγωγής) 
και Παναγιώτης Κορωναίος. Οι δύο αξιωματικοί 
τέθηκαν επικεφαλής των αρχηγείων των Κυδω-
νιών και της Ρεθύμνης αντίστοιχα. Ένα τρίτο αρ-
χηγείο συστάθηκε στην περιοχή Ηρακλείου, του 
οποίου αρχηγός ετέθη ο Κρητικός καπετάνιος 
Κόρακας. Η Σύρος αποτέλεσε το κέντρο συλ-
λογής και αποστολής εφοδίων προς τους επα-
ναστατημένους Κρήτες. Ταχύπλοα ελληνικά 
πλοία, όπως τα ατμόπλοια «Πανελλήνιον» και 
« Ύδρα», καθώς και τα καταδρομικά «Αρκάδι», 
«Κρήτη» και «Ένωσις» πραγματοποίησαν 
αμέτρητα επικίνδυνα ταξίδια για την ενίσχυση 
των επαναστατών, διασπώντας τον ασφυκτικό 
κλοιό του οθωμανικού στόλου. Οι πολεμικές 
συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε όλη τη νήσο. οι 

Κρήτες μαχόμενοι με ενθουσιασμό σημείωσαν 
τις πρώτες νίκες στις Βρύσες του Αποκόρωνα 
Χανίων, στην Πλαταρά του Σελίνου και στην 
πεδιάδα Χανίων εναντίον των οθωμανικών και 
αιγυπτιακών στρατευμάτων. Αντίθετα, στο Ρέ-
θυμνο και στο Ηράκλειο οι συγκρούσεις είχαν 
είτε αμφίρροπα αποτελέσματα είτε έληξαν με 
υποχώρηση των επαναστατών σε ασφαλέστε-
ρες θέσεις.

ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν σαφώς υπέρ 
των οθωμανών και των Αιγυπτίων συμμάχων 
τους. Παρέτασσαν τακτικά σώματα στρατού, 
άρτια εξοπλισμένα, των οποίων η συνολική 
δύναμη έφθανε γύρω στις 45.000 στρατιώτες 
(15.000 Αιγύπτιοι), καθώς και άτακτα σώματα 
Τουρκοκρητικών, συνολικής δύναμης 10.000 
ανδρών. Επιπλέον, ο οθωμανικός στόλος είχε 
περιζώσει τη Μεγαλόνησο, εφοδιάζοντας 
αδιαλείπτως τα οθωμανικά στρατεύματα και 
παρεμποδίζοντας τις ενισχύσεις που κατέφτα-
ναν από την ελεύθερη Ελλάδα. οι επαναστάτες 
Κρήτες αντέτασσαν περίπου 20.000 άνδρες, 
που συγκροτούσαν πολλά μικρά τμήματα δι-
ασκορπισμένα σε όλα τα μέρη της Κρήτης. 
Επρόκειτο για άτακτες μονάδες, φτωχά εξο-
πλισμένες, των οποίων το μεγαλύτερο όπλο 
ήταν ο ενθουσιασμός και το υψηλό φρόνημα, 
η υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού και η 
γνώση των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της 
περιοχής ευθύνης τους.

Ωστόσο, αυτά τα πλεονεκτήματα δε στάθηκαν 
αρκετά για να ανατρέψουν τα δεδομένα και να 
επιτευχθεί η πολυπόθητη ένωση με την Ελλά-
δα. Παρά τις ηρωικές θυσίες του Κρητικού λαού 
και τον ολομέτωπο αγώνα για τρία ολόκλη-
ρα χρόνια, η Επανάσταση απέτυχε. Στο τελικό 
αποτέλεσμα μεγάλο ρόλο έπαιξαν όχι μόνο οι 
επιτυχίες των στρατευμάτων της οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας αλλά και η αδράνεια της πο-
λιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα και η αρνητική 
θέση των Μεγάλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα της 
Βρετανίας, στην υπόθεση των αγωνιζόμενων 
Κρητών.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ Η 
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1866 - 1869)

Η έναρξη μιας νέας επανάστασης στην Κρήτη 
προκάλεσε ζωηρή συγκίνηση και ενθουσιασμό 
στην Ελλάδα και σε όλο τον ελληνισμό. Από την 
άλλη πλευρά, η θέση της ελληνικής κυβέρνη-
σης ήταν πιο λεπτή. Επίσημα, δεν μπορούσε να 
στηρίξει στρατιωτικά την Κρητική επανάστα-
ση, διότι μια τέτοια ενέργεια θα σήμαινε ανοι-
κτό πόλεμο με την οθωμανική αυτοκρατορία. 
Όμως η Ελλάδα της δεκαετίας του 1860 δεν ήταν 
αρκετά ισχυρή στρατιωτικά, οικονομικά και 
διπλωματικά ώστε να αναμετρηθεί επί ίσοις 
όροις με τους Τούρκους. Επιπρόσθετα, η ελλη-
νική κυβέρνηση Βούλγαρη - Δεληγιώργη δεχό-
ταν πιέσεις από τις Μεγάλες Δυνάμεις να μην 
αναμιχθεί πιο ενεργά υπέρ των εξεγερμένων 
Κρητών. 

Το 1881 προσαρτήθηκε η Θεσσαλία στο ελλη-
νικό κράτος. Το Κρητικό ζήτημα παρέμεινε ένα 
ενεργό ηφαίστειο το οποίο εξερράγη για τρίτη 
και τελευταία φορά το 1897. οι συνθήκες και οι 
συσχετισμοί δυνάμεων ήταν σαφώς πιο διαφο-
ρετικοί σε σχέση με το 1866.

Πηγές: historical-quest.com
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ο Αύγουστος στη Λογοτεχνία
Ο Αύγουστος είναι ο αυτοκρατορικός μή-
νας του καλοκαιριού. Μάλιστα, χρωστάει 
το όνομά του στον Ρωμαίο αυτοκράτορα 
Οκταβιανό Αύγουστο. Όπως ο Οκταβια-
νός Αύγουστος διαδέχτηκε στην κεφαλή 
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τον Ιούλιο 
Καίσαρα το 44 π.Χ., έτσι και ο μήνας Αύ-
γουστος διαδέχεται κάθε χρόνο τον μήνα 
Ιούλιο. 

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που όλα τα καλούδια εί-
ναι σε αφθονία: το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα καρύδια, 
τα σύκα, τα γλυκά φρούτα, τα σταφύλια, η σταφίδα… 
Είναι ο πιο γλυκός μήνας του καλοκαιριού κι ο πιο 
αγαπημένος, γιατί είναι και ο τελευταίος της θερινής 
ραστώνης… Και είναι ολόκληρος αφιερωμένος στην 
Παναγία με τις παρακλήσεις, τη νηστεία, την Κοίμησή 
της και τα Μεθεόρτια, που είναι τα Εννιάμερα και η 
κατάθεση της Αγίας Ζώνης. Στις 31 Αυγούστου τελειώ-
νει το εκκλησιαστικό έτος.
Δεν είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι ο μήνας αυτός 
ενέπνεε πάντα και συνεχίζει να εμπνέει συγγραφείς 
και ποιητές. Γιατί ο Αύγουστος λούζεται τη μέρα στο 
φως του «ήλιου του ηλιάτορα, του πετροπαιχνιδιάτο-
ρα», όπως το περιγράφει ο οδυσσέας Ελύτης. 
Κάποια βράδια, όμως, ο Αύγουστος λούζεται και στο 
φως του ολόγιομου φεγγαριού... Ας πάρουμε μια 
μικρή γεύση, λοιπόν, από τη θέση του  στη νεότερη 
Λογοτεχνία.

ο «Αύγουστος» του οδυσσέα Ελύτη 
από τη συλλογή «Τα Ρω του Έρωτα», (απόσπασμα)

Ο Αύγουστος ελούζονταν
μες την αστροφεγγιά

κι από τα γένια του έσταζαν
άστρα και γιασεμιά

Αύγουστε μήνα και θεέ
σε σένανε ορκιζόμαστε

πάλι του χρόνου να μας βρεις
στο βράχο να φιλιόμαστε.

ο «Αύγουστος» του Γιάννη Ρίτσου, 
συλλογή «Ποιήματα» (απόσπασμα)

Πάνω στ’ αλώνια λιχνίζουνε μεγάλα στάχυα. 
Μες στα μάτια των παιδιών χώνονται τα άχυρα. 

Τρέχουν. Τ’ αμπέλια είναι απέραντα σαν τη 
δόξα ή την άνοια. Λίγο να κάνεις να σκύψεις 

θα βουλιάξεις ακέριος στο γαλάζιο.

ο «Αυγουστιάτικος  Άνεμος»  του Νικηφόρου 
Βρεττάκου, συλλογή «Τα Ποιήματα», (απόσπασμα)

Είναι τόση η γαλήνη, 
που δεν ξέρω αν υπάρχουν καρδιές χωριστές

τόσα μάτια, όσα βλέπουν αυτή τη στιγμή: 
ζώα, ψάρια, φυτά και πουλιά

κι αδερφοί το στερέωμα, πάμφωτο, διάφανο, 
ανάμεσα στην κάτασπρη γύρη του

Νιώθω μέσα στο στήθος μου
την καρδιά μου νερό που χορεύει και νιώθω
σα να ‘μαι ένας διάττοντας που πέφτοντας 

στάθηκε για λίγο μετέωρος και γύρισε πάλι, 
φωτεινός και χαρούμενος..

ο Αύγουστος στη  «Φωνασκία του Αίματος»,
 του Νίκου Καρούζου, συλλογή «Τα Ποιήματα» 

(απόσπασμα)

Αυτός ο αγέρωχος μήνας Αύγουστος...

Φρικώδης του μεγάλου θέρους αναφώνηση

Ο τέττιγας που γίνεται ελέφαντας κοινοτοπίας

Προβοσκίδα η υπνώττουσα 

σκιά μες το χορτάρι..

ο Αύγουστος στην «Αναφορά στον Γκρέκο»,  
του Νίκου Καζαντζάκη, (απόσπασμα).

«Ο Αύγουστος ήταν για μένα, όταν ήμουν παιδί,

 κι είναι ακόμα, ο πιο αγαπημένος μου μήνας· 

αυτός φέρνει, μαθές, τα σταφύλια και τα σύκα, 

τα πεπόνια, τα καρπούζια· τον ονομάτισα Άγιον 

Αύγουστο· αυτός ο προστάτης μου, έλεγα, 

σε αυτόν θα κάνω την προσευκή μου· όταν 

θέλω τίποτα, από αυτόν θα το ζητώ, κι αυτός 

θα το ζητήσει από το Θεό, κι ο Θεός θα μου το 

δώσει. Και μια φορά πήρα νερομπογιές και τον 

ζωγράφισα... Έμοιαζε πολύ του παππού μου 

του χωριάτη·  τα ίδια κόκκινα μάγουλα, το ίδιο 

φαρδύ χαμόγελο, μα ήταν ξυπόλυτος μέσα σ’ 

ένα πατητήρι και πατούσε σταφύλια, και τα 

πόδια του ως τα γόνατα κι ως πάνω στα μεριά 

τα ‘χα ζωγραφίσει κόκκινα από το μούστο·  κι 

είχα στεφανώσει το κεφάλι του με κληματό-

φυλλα.[…. ] Τον Αύγουστο ξάπλωναν και στους 

οψιγιάδες τα σταφύλια, να τα ξεράνει ο ήλιος 

να γίνουν σταφίδα. Μια χρονιά είχαμε πάει στο 

αμπέλι μας και μέναμε στο εξοχικό μας σπιτάκι·  

ο αγέρας μύριζε, η γης καίγουνταν, τα τζιτζίκια 

καίγουνταν κι αυτά, σα να κάθουνταν απάνω σε 

κάρβουνα αναμμένα» [….] 

Του καλοκαιριού η γεύση

Γράφει η Μαρία Μπαλή

ΥΛΙΚΑ

• 2 φακελάκια ζελέ ανανά ή όποια άλλη γεύση σας αρέσει
• 1 κουτί (800 γρ.) κομπόστα ανανά ή ανάμεικτα φρούτα (εγώ βάζω και φρέ-

σκες φράουλες)

• 400 ml ζεστό νερό
• 400 ml κρύο νερό (νερό και το σιρόπι της κομπόστας)
• 600 γρ. γιαούρτι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιμάζουμε το ζελέ προσθέτοντας και τον χυμό από την κομπόστα ως γλυ-
καντικό. Στη συνέχεια προσθέτουμε το γιαούρτι στο μείγμα και ανακατεύουμε 
μέχρι να ενωθεί καλά. Στο τέλος βάζουμε τα φρούτα της επιλογής μας, φρέσκα 
ή από κονσέρβα. Μόλις ολοκληρωθεί το μείγμα μας, το τοποθετούμε σε μπόλ 
ή φόρμα της επιλογής μας ή σε κουπάκια για ατομική απόλαυση και το βάζουμε 
στο ψυγείο. 

Καλή επιτυχία!

Σ
Υ

Ν
Τ

Α
Γ

Η

Γράφει η Βασιλική Λυμπέρη

Λ
ο

Γ
ο

Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΑ

Κάθε καλοκαίρι το ψυ-

γείο μου έχει πάντα ένα 

δροσερό γλυκό για μετά 

το γεύμα. Καθώς όμως  

έχουμε και ένα κορμί να 

διατηρήσουμε, χρειάζε-

ται να προσέχουμε τις 

θερμίδες και τα λιπαρά. Ένα γλυ-

κό λοιπόν που έκανε η γιαγιά μου 

και κάνω και εγώ με τη σειρά μου, 

είναι το γιαουρτοζελέ με διάφορα 

φρούτα. Ανάλογα με την προτίμη-

σή σας λοιπόν το προσαρμόζετε 

και στα δεδομένα σας… 
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Τα μεγάλα μυστήρια στην αρχαία Αθήνα Γράφει η 
Γεωργία Χρήστου

ΙΣ
Τ

ο
Ρ

ΙΑ

Η αγωνία του ανθρώπου για τη μετάβασή 
του από την κατάσταση του «όντος» σε 
εκείνη του «μη όντος», υπήρξε ο θεμέ-
λιος λίθος για τη γένεση και διάδοση των 
θρησκειών από τις πρωτόγονες κοινωνί-
ες μέχρι τις μέρες μας. Εκεί όπου η Επι-
στήμη και η Φιλοσοφία αδυνατούσαν να 
δώσουν λογικοφανείς απαντήσεις, ερ-
χόταν η πίστη και η μέθεξη σε τελετουρ-

γίες, για να προτείνουν μεταφυσικά ενδεχόμενα και 
να απαλύνουν την αγωνία του θανάτου. Το αφήγη-
μα της κάθε πίστης προϋποθέτει τη γνώση και την 
εθελοντική συμμετοχή σε αρχές, κανόνες και εκ-
δηλώσεις. Απαιτεί δηλαδή τη μύηση του πιστού. οι 
περισσότερες θρησκείες πρότειναν δημόσια αυτήν 
τη μύηση, άλλες όμως, όπως η αρχαία ελληνική με 
τα Ελευσίνια Μυστήρια, έθεταν ως προϋπόθεση την 
απόλυτη μυστικότητα. Η μυστικότητα, το μυστήριο 
και ο κλειστός κύκλος των πιστών, έδωσαν τη μέγι-
στη αίγλη στις τελετές των Ελευσίνιων Μυστηρίων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι  πολυγραφότατοι αρχαίοι 
Έλληνες συγγραφείς σεβάστηκαν απόλυτα τα Μυ-
στήρια της Ελευσίνας και μας παρέδωσαν περιγρα-
φές μόνο μέρους των τελετουργιών, αφήνοντας 
«το μυστικό που ανακουφίζει από την αγωνία του 
θανάτου», να χαθεί μαζί με το τέλος των Μυστηρί-
ων από τις διώξεις του αυτοκράτορα Θεοδοσίου και 
τις καταστροφές των Βησιγότθων. Η επικρατέστε-
ρη ιστορική θεωρία θέλει τα Ελευσίνια Μυστήρια να 
αναπαριστούν τον κύκλο της ζωής: τη γέννηση, την 
ανάπτυξη, τη φθορά και τον θάνατο, ως μία αέναη 
διαδικασία που κρατά αμετάβλητη την ανθρώπινη 
ύπαρξη. Τα Ελευσίνια Μυστήρια είναι θρησκευτική 
γιορτή προς τιμήν της Δήμητρας και της Κόρης της 
(Περσεφόνης). Η καθιέρωσή της ανάγεται στα μυ-
θικά χρόνια, με πρωτοβουλία είτε του Ευμόλπου, 
γιού του Ποσειδώνα είτε του Ερεχθέα, βασιλιά των 
Αθηνών. Τα Ελευσίνια μυστήρια είχαν αρχικά τοπι-
κή εμβέλεια, αλλά από τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., 
όταν η Ελευσίνα υπάγεται πλέον διοικητικά στην 
πόλη των Αθηνών, τα μυστήρια γίνονται ιδιαιτέρως 
δημοφιλή, για να αποκτήσουν στην κλασική εποχή 
πανελλήνιο και στα ρωμαϊκά χρόνια παγκόσμιο χα-
ρακτήρα.

ο ιδρυτικός μύθος των Ελευσινίων Μυστηρίων 
αναφέρει ότι  η θεά Δήμητρα, μετά την απαγωγή 
της κόρης της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα, θεό 
του κάτω κόσμου, τριγυρνούσε εδώ κι εκεί αναζη-
τώντας τη. Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής της 
έφτασε στην περιοχή της Ελευσίνας. Εκεί μεταμφι-
εσμένη γριά, φιλοξενήθηκε από τον βασιλιά Κελεό, 
που δεν γνώριζε όμως ποια ήταν. Η θεά ως ανταπό-
δοση της φιλοξενίας θέλησε να κάνει αθάνατο το 
γιο του βασιλιά, με μία τελετουργία επάλειψης του 
σώματός του με αμβροσία, σε συνδυασμό με πέρα-
σμα από τη φωτιά. Όταν η βασίλισσα τη συνέλαβε επ’ 
αυτοφώρω, τρόμαξε, πιστεύοντας ότι επιχειρούσε 
να σκοτώσει τον γιο της και γι’ αυτό την έδιωξε από 
το παλάτι. Η Δήμητρα τότε φανέρωσε την πραγμα-
τική της ταυτότητα και διέταξε τον βασιλιά να τη 
λατρεύουν στην Ελευσίνα. Καθόρισε η ίδια το χαρα-
κτήρα των μυστηριακών τελετών προς τιμήν της, 
τα σεμνά όργια, που οδηγούσαν τους ανθρώπους 
σε ηθική ανύψωση, ευημερία και μακαριότητα, ενώ 
δίδαξε και στους κατοίκους την καλλιέργεια του 
σιταριού. Η Δήμητρα, θεά της γεωργίας, συνδεόταν 
με τις καλλιέργειες και τη γονιμότητα της γης. Η μυ-
στικότητα της λατρείας της στην Ελευσίνα ήταν αυ-
στηρά επιβεβλημένη. Όσοι μυούνταν στα μυστήρια 
απαγορευόταν να αποκαλύψουν όλα όσα είχαν δει 
και ακούσει κατά τη διάρκεια της μύησης. Η γιορτή 

των Ελευσινίων Μυστηρίων γινόταν δυο φορές το 
χρόνο, με τα μικρά και τα μεγάλα Ελευσίνια, αντί-
στοιχα. Στα Μυστήρια μπορούσαν να μυούνται όλοι 
οι Έλληνες ακόμα και οι δούλοι με μία προϋπόθεση: 
να μιλούν την ελληνική γλώσσα και να μη βαρύνο-
νται με κατηγορίες φόνου, ιεροσυλίας κλπ. Τα μικρά 
Ελευσίνια Μυστήρια τελούνταν τον μήνα Ανθε-
στηριώνα, που συμπίπτει με τον Φεβρουάριο, στην 
αριστερή όχθη του Ιλισού – που γι αυτό ονομαζόταν 
«μυστική»- δηλαδή στην περιοχή μεταξύ του σημε-
ρινού Ά  Νεκροταφείου και του Αρδητού, στο Μετς, 
στην Αθήνα. Τα μικρά Ελευσίνια ήταν προπαρασκευ-
αστικά των μεγάλων και η συμμετοχή σ’ αυτά απο-
τελούσε προϋπόθεση για όποιον ήθελε να μυηθεί 
στα μεγάλα Ελευσίνια. οι μυούμενοι υποβάλλονταν 
σε καθάρσεις και εξαγνισμούς, λούζονταν στον Ιλι-
σό, νήστευαν, έκαναν θυσίες και λάμβαναν μια ειδι-
κή εκπαίδευση από τον αρμόδιο μυσταγωγό. 

Τα Μεγάλα Μυστήρια ή Ελευσίνια Μυστήρια άρχιζαν 
στην Αθήνα στις 14 του μηνός Βοηδρομιώνος  (περί 
τα τέλη Σεπτεμβρίου) και ολοκληρώνονταν εννέα 
ημέρες αργότερα στην Ελευσίνα. Τις εννέα αυτές 
ημέρες διαδραματίζονταν τα εξής:

Προεόρτια, 14 του Βοηδρομιώνος- Την προηγού-
μενη της έναρξης της γιορτής γινόταν η μεταφορά 
των ιερών αντικειμένων από την Ελευσίνα στην 
Αθήνα στο ιερατείο της θεάς, το Ελευσίνιο (τέμενος 
της Δήμητρας κάτω από την Ακρόπολη, προς τη με-
ριά της Αγοράς), όπου και στεγάζονταν.

Πρώτη Ημέρα, 15 του Βοηδρομιώνος (Αγυρμός)- 
Συγκέντρωση των Μυστών στην Ποικίλη Στοά της 
Αγοράς. Εκεί κηρυσσόταν η επίσημη έναρξη των 
Μυστηρίων (πρόρρηση) από τον ιεροκήρυκα.

Δεύτερη Ημέρα, 16 του Βοηδρομιώνος (Άλαδε Μύ-
σται) - Με το σύνθημα «Άλαδε Μύσται», που σημαί-
νει «στη θάλασσα Μύστες», η ομάδα των Μυστών 
λουζόταν στο Φάληρο για να διώξουν τις αμαρτίες, 
ενώ θυσιάζονταν στον ίδιο τόπο μικροί χοίροι.

Τρίτη Ημέρα, 17 του Βοηδρομιώνος - ο βασιλιάς των 
Αθηνών προΐστατο θυσίας προς τιμήν της Δήμητρας 
και της Κόρης στο Ελευσίνιο.

Τέταρτη Ημέρα, 18 του Βοηδρομιώνος - Κατά τη 
διάρκεια αυτής της ημέρας οι Μύστες έμεναν στα 
σπίτια τους, ενώ η πόλη της Αθήνας τιμούσε τον 
Ασκληπιό. Γυναίκες με καλάθια γεμάτα με ρόδια και 

παπαρούνες επάνω σε βοϊδάμαξα, σχημάτιζαν πο-
μπή και γύριζαν μέσα στην πόλη.

Πέμπτη Ημέρα, 19 του Βοηδρομιώνος - Ξεκινούσε 
η μεγάλη πομπή προς την Ελευσίνα με το άρμα του 
θεού Ίακχου να προηγείται. Στάσεις γίνονταν κατά 
μήκος της Ιεράς οδού, σε διάφορα ιερά, για τέλεση 
θυσιών και απόδοση προσφορών. οι κάτοικοι της 
Ελευσίνας τους περίμεναν στη γέφυρα του Κηφισού 
και τους υποδέχονταν με φωνές και περιγελάσμα-
τα («γεφυρισμοί»). Το βράδυ η πομπή έφθανε στην 
Ελευσίνα και τα ιερά αντικείμενα επανατοποθετού-
νταν στη θέση τους, στο άβατο δηλαδή του Τελεστη-
ρίου. Η γιορταστική ατμόσφαιρα συντηρούνταν με 
ολονύκτιους χορούς.

Έκτη Ημέρα, 20 του Βοηδρομιώνος - Η καθαυτό μύ-
ηση γινόταν αυτήν την ημέρα. Το περιεχόμενο της 
τελετής παραμένει μέχρι σήμερα επτασφράγιστο 
μυστικό. Πολλές εικασίες έχουν γίνει, αλλά το μόνο 
που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι ότι οι 
Μύστες, αφού συγκεντρώνονταν το βράδυ στο Τε-
λεστήριο (τετράγωνο υπόστυλο κτίριο τεράστιας 
χωρητικότητας), ενώ είχε προηγηθεί νηστεία κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, έπιναν τον κυκεώνα (μείγ-
μα από αλεύρι, νερό και φλισκούνι), παρακολου-
θούσαν κάποια δρώμενα που σχετίζονταν με τον 
μύθο της Δήμητρας και της Κόρης της και άκουγαν 
κάποιες μυστικές φράσεις. Το τέλος της μύησης 
σηματοδοτούσε η θέαση των ιερών αντικειμένων, 
που φυλάσσονταν σε ξεχωριστό χώρο μέσα στο 
Τελεστήριο.

Έβδομη Ημέρα, 21 του Βοηδρομιώνος - Όσοι είχαν 
μυηθεί τον προηγούμενο χρόνο μπορούσαν αυτή 
την ημέρα να φτάσουν στον ανώτερο βαθμό μύη-
σης, την εποπτεία. ο δεύτερος αυτός βαθμός μύη-
σης είχε να κάνει πάλι με τη θέαση κάποιου μυστι-
κού και ιερού αντικειμένου.

Όγδοη Ημέρα, 22 του Βοηδρομιώνος - ήταν η ημέ-
ρα της τελετής της πλημοχόης (είδος πήλινου αγ-
γείου). οι μυημένοι έχυναν νερό από μια πλημοχόη 
δύο φορές, μία προς ανατολάς και μία προς δυσμάς, 
ενώ παράλληλα εκστόμιζαν κάποιες γονιμικές επι-
κλήσεις (ζητούσαν από τις θεϊκές δυνάμεις να βρέ-
ξει αλλά και να γονιμοποιηθεί η γη).

Ένατη Ημέρα, 23 του Βοηδρομιώνος - οι Μύστες 
έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής, αντικρίζοντας 
πλέον τη ζωή και τον θάνατο με διαφορετικό μάτι, 
πιο αισιόδοξοι και με αναπτερωμένο ηθικό. ο Ισο-
κράτης αναφέρει στον Πανηγυρικό του (28-29) τη 
διπλή συνεισφορά της θεάς Δήμητρας στην πόλη 
της Ελευσίνας. Από τη μια πρόσφερε τους καρπούς 
της γης, ώστε να μη ζουν σαν τα θεριά, και από την 
άλλη τα Ελευσίνια Μυστήρια, που προσφέρουν τη 
γλυκιά ελπίδα στους μυημένους να ζήσουν στην 
αιωνιότητα. Λέγεται ότι ο Πλάτωνας αποτελεί τον 
μεγαλύτερο Μύστη των Μεγάλων Μυστηρίων.  

Τα Ελευσίνια Μυστήρια τελούνταν συνεχώς έως την 
εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου, ο 
οποίος τα κατάργησε επισήμως το 392 με το διάταγ-
μα για το κλείσιμο όλων των αρχαίων ιερών, σε μια 
προσπάθεια να καταστείλει την αντίσταση των οπα-
δών της παλαιάς θρησκείας στην επιβολή του Χρι-
στιανισμού ως επίσημης θρησκείας της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας.

Πηγές:  www.wholeness.gr, www.sansimera.gr, 
www.diodos.gr, www.wikipedia.gr, www.noosfera.gr , www.ime.gr   

www.users.sch.gr www.academia.edu.gr 
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Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, από το 2001, η Ευρωπαϊκή Μέρα 
Γλωσσών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
26 Σεπτεμβρίου με τη συνεργασία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  Συμβούλιο της 
Ευρώπης με έδρα τη Γαλλία είναι ο επιφα-
νέστερος οργανισμός προάσπισης των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ηπείρου. Περιλαμβάνει σαράντα έξι (46) 
κράτη μέλη, είκοσι επτά (27) από τα οποία 

είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).    Συγκε-
κριμένα, μέσα από διάφορες δραστηριότητες γιορ-
τάζεται η γλωσσική πολυμορφία στην  Ευρώπη και 
προάγεται η εκμάθηση γλωσσών. Οι γενικοί στόχοι 
της Ευρωπαϊκής Ημέρας  Γλωσσών είναι να:
1. ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τη σημασία της εκ-
μάθησης γλωσσών και την πολυμορφία των διαφό-
ρων γλωσσών που μαθαίνονται, ώστε να αυξηθεί η 
πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση,
2. προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτιστική 
πολυμορφία στην Ευρώπη, ώστε να διατηρηθεί και 
να καλλιεργηθεί,
3. ενθαρρυνθεί η δια βίου εκμάθηση γλωσσών, 
εντός και εκτός σχολείου, είτε με σκοπό τις σπου-
δές, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, είτε για σκο-
πούς κινητικότητας ή για διασκέδαση και ανταλλα-
γές.
Γιατί μια  Ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών,  θα αναρωτη-
θεί κάποιος;  

Γιατί  η Ευρώπη είναι πλούσια σε γλώσ-
σες, ο αριθμός των γηγενών γλωσσών 
και διαλέκτων  είναι μεγάλος (περίπου 
200) και λαμβάνοντας υπόψη την εισ-
ροή μεταναστών και προσφύγων τα 
τελευταία χρόνια από όλον τον κόσμο, 
η Ευρώπη έχει γίνει όλο και περισσότε-
ρο πολύγλωσση. Το Λονδίνο για παρά-
δειγμα, έχει πάνω από τριακόσιες (300) 
γλώσσες που χρησιμοποιούνται ως γλώσσες που 
ομιλούνται  στο σπίτι. Οι πιο  συνηθισμένες περιλαμ-
βάνουν την Αραβική, τη Βερβερική, την Τουρκική , την 
Κουρδική, την Ινδική , την Παντζάμπι και την Κινεζική. 
Η  Ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών είναι μια ευκαιρία λοι-
πόν για να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι της Ευρώπης 
να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες, σε 
οποιαδήποτε ηλικία εντός ή εκτός σχολείου, ώστε να 
μπορέσει να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των λαών 
και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
ηπείρου μας.  Οι γλώσσες που μιλιούνται περισσότε-
ρο ως μητρικές γλώσσες είναι η Γερμανική, η Αγγλι-
κή, η Γαλλική και η Ιταλική ενώ η πιο διαδεδομένη 
γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων είναι τα Αγγλικά, 
καθώς το 34% των Ευρωπαίων πολιτών τα χρησι-
μοποιεί ως δεύτερη γλώσσα, ενώ ακολουθούν τα 
Γερμανικά (12%)  και τα Γαλλικά (11%).  Όσον αφορά  
την Ελλάδα, το 49% των Ελλήνων μπορεί να συνεν-
νοηθεί σε μια δεύτερη γλώσσα ενώ το 44 % έχει ως 
δεύτερη γλώσσα την Αγγλική, το 8% τη Γαλλική και τη 

Γερμανική  και το 3% την Ιταλική.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκδηλώσεων εορτασμού 

της Ευρωπαϊκής ημέρας (όπως η οργάνωση μιας 

βραδιάς ταινιών σε διάφορες γλώσσες, ένα πάρτι, 

ένα δείπνο, μια έκθεση κλπ.), ενώ το Συμβούλιο κάθε 

χρόνο στέλνει στις χώρες (στους «Εθνικούς Εκπρο-

σώπους») αφίσες, αυτοκόλλητα και διαφημιστικό 

υλικό, παρουσιάζοντας την πολυμορφία των γλωσ-

σών στην Ευρώπη. 

Τέλος, να επισημάνουμε ότι όσον αφορά την Ευρω-

παϊκή Ένωση (Ε.Ε.), στα πλαίσια της προώθησης 

της ιδέας της εκμάθησης γλωσσών, αυτή επενδύει 

ετησίως 30 εκατ. ευρώ σε προγράμματα, όπως το 

Socrates και το Leonardo da Vinci που αναφέρο-

νται κυρίως σε νέους και αφορούν την ανταλλαγή 

μαθητών ή φοιτητών μεταξύ διαφορετικών σχο-

λείων ή πανεπιστημίων των κρατών μελών της 

Ε.Ε.
Πηγές: edl.ecml.at, coe.int, sansimera.gr

Ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών Γράφει η Βασιλική Μπάρκη
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27/9/1831, ημέρα που δολοφονείται ο 
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, ημέρα 
που πληγώνεται βαθιά η Ελλάδα. Το πρωί 
της 27ης Σεπτεμβρίου 1831, ο Ιωάννης Κα-
ποδίστριας δέχτηκε δολοφονική επίθεση 
από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυ-
ρομιχάλη έξω από την εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, όπου μετέβαινε 
για να εκκλησιαστεί. Ο Κυβερνήτης πέφτει 
νεκρός και ένα σημαντικό κεφάλαιο για 

την ελληνική ιστορία κλείνει. Για το τραγικό τέλος του 
Καποδίστρια ο Γκαίτε έχει πει: «Από σήμερα παύω να 
είμαι φιλέλληνας». 
Ο Ιωάννης Καποδί-
στριας ανήκει στις 
πιο εμβληματικές 
μορφές του ελλη-
νικού κράτους από 
ιδρύσεώς του. Χα-
ρισματικός, ακέραι-
ος, ταπεινός, ανιδι-
οτελής, εργατικός, 
εκσυγχρονιστής 
και πρωτοπόρος, 
άφησε ανεξίτηλη 
παρακαταθήκη στις 
επόμενες γενιές. 
Άλλωστε, δεν είναι 
τυχαίο ότι προς τι-
μήν του έχουν στηθεί σε πολλές πόλεις ανδριάντες 
και προτομές, πλατείες και δρόμοι φέρουν το όνομά 
του, ενώ στην Ελβετία θεωρείται εθνικός ήρωας. 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας κατάγεται από αριστοκρα-
τική οικογένεια με πολιτική παράδοση. Γεννήθηκε 
στην Κέρκυρα στις 10/2/1776, γαλουχήθηκε σε ένα 
αριστοκρατικό, εύπορο, πατριαρχικό και θρησκευ-
όμενο περιβάλλον και αυτό διαμόρφωσε τις αρχές 
και τις πεποιθήσεις του σε μεγάλο βαθμό. Σπούδα-

σε Ιατρική, Φιλοσοφία και Νομικά στο πανεπιστήμιο 
της Πάδοβας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
του επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου εξάσκησε 
το ιατρικό λειτούργημα. Θεωρούνταν ο γιατρός των 
φτωχών. 
Η επιστροφή του συμπίπτει με την κατάλυση της 
Βενετοκρατίας και την έλευση των δημοκρατικών 
Γάλλων στο νησί, οι οποίοι επιδίωξαν τη ριζική αλ-
λαγή των κοινωνικών δομών. Το 1799, μετά από την 
τετράμηνη πολιορκία της Κέρκυρας από ισχυρές 
ρωσοτουρκικές δυνάμεις, οι Γάλλοι αποχώρησαν. Το 
1800 ιδρύθηκε η Επτάνησος Πολιτεία, το πρώτο νεο-

ελληνικό κρατικό 
μόρφωμα, υπό τον 
έλεγχο κυρίως των 
Ρώσων. Τότε ξεκι-
νά η εμπλοκή του 
Καποδίστρια στην 
ενεργό πολιτική. 
Έναν χρόνο αργό-
τερα κλήθηκε να 
αντικαταστήσει τον 
πατέρα του στην 
αποστολή που είχε 
αναλάβει μαζί με 
τον Νικόλαο Σιγού-
ρο για την αποκα-
τάσταση της τάξης, 
και να σταματήσει 

την εμφύλια διαμάχη στην Κεφαλλονιά. Το κατά-
φερε και αυτή ήταν η πρώτη πολιτική του επιτυχία. 
Το 1808 ο Ιωάννης Καποδίστριας πηγαίνει στην Αγία 
Πετρούπολη, έχοντας λάβει ήδη από τον τσάρο Αλέ-
ξανδρο το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος της 
Αγίας Άννας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση 
του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών. Έκτοτε, θα ακο-
λουθήσουν μαζί ανοδική πορεία στο διπλωματικό 
σώμα της Ρωσίας, με αποκορύφωμα την τοποθέτησή 

του ως υπουργού Εξωτερικών της χώρας το 1816. Το 
1822 αποσύρεται από το διπλωματικό σώμα λόγω 
διαφωνίας με τον τσάρο Αλέξανδρο για το ελληνικό 
ζήτημα και εγκαθίσταται στην Ελβετία, όπου σήμερα 
τιμάται ως εθνικός ευεργέτης. Η παρουσία του εκεί 
αποδείχτηκε καθοριστική για την ανεξαρτητοποίηση 
της Ελβετίας από τη Γαλλία του Ναπολέοντα, αφού 
συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της Ελβε-
τικής Συνομοσπονδίας και στην ουδετερότητά της. 
Επιπρόσθετα, ήταν καθοριστικός ο ρόλος του στη 
διαμόρφωση του νέου ελβετικού Συντάγματος. Στην 
Ελβετία ο Ιωάννης Καποδίστριας θα δραστηριοποιη-
θεί έντονα όσον αφορά το θέμα της διάδοσης του φι-
λελληνισμού στην Ευρώπη αλλά και την οικονομική 
στήριξη του απελευθερωτικού Αγώνα. 
Την άνοιξη του 1827, τέλη Μαρτίου, η Γ’ Εθνική Συνέ-
λευση των Ελλήνων, η οποία συνήλθε στην Τροιζή-
να, ψήφισε ομόφωνα την πρόταση να ανατεθεί στον 
Ιωάννη Καποδίστρια η εξουσία της Ελληνικής Πο-
λιτείας, με αποτέλεσμα την εκλογή του ως πρώτου 
κυβερνήτη του νεοελληνικού κράτους, με επταετή 
θητεία. Έναν χρόνο μετά αποβιβάστηκε στην Αίγινα. 
Το πλήθος τον υποδέχτηκε με ζητωκραυγές, αποκα-
λώντας τον «σωτήρα και ελευθερωτή». Τότε κυκλο-
φόρησε ο φοίνικας, το πρώτο νόμισμα του σύγχρονου 
ελληνικού κράτους. Στη διάρκεια της θητείας του ο 
Καποδίστριας προχωρεί σε καινοτόμες για την εποχή 
μεταρρυθμίσεις και αλλαγές οι οποίες μεταμόρφω-
σαν την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, ιδρύει την πρώτη γε-
ωργική σχολή, το πρώτο πρότυπο σχολείο, το πρώτο 
αρχαιολογικό μουσείο και το πρώτο ορφανοτροφείο 
της χώρας, το οποίο στέγασε τα ορφανά του αγώνα 
της ανεξαρτησίας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν αδι-
αμφισβήτητα ο αναμορφωτής του ελληνικού έθνους 
και η προσφορά του στο έθνος είναι πανθομολογού-
μενη. 

Πηγές: wikipedia.org, sansmera.gr, ethnos.gr, lifo.gr, ebboks.edu.gr, 

capodistriasmuseum.gr

Ιωάννης Καποδίστριας Γράφει η Ελευθερία Κυριακούλη
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ο Ζαν - Φρανσουά Σαμπολιόν 
αποκρυπτογραφεί τη στήλη της Ροζέττας 
(27.09.1822)

Γράφει ο 
Μάρκος Βουγιουκλής

ΙΣ
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Η περίφημη «Στήλη της Ροζέττας» είναι μία πέτρινη πλάκα από 

γρανοδιορίτη που βρέθηκε στον ναό του Πτολεμαίου του Ε’ του 

Επιφανούς (210 – 180 π.Χ.), ο οποίος ήταν ο πέμπτος ηγεμόνας της 

Δυναστείας των Πτολεμαίων που βασίλεψαν στην Αίγυπτο κατά τη 

διάρκεια της ελληνιστικής εποχής. 

Χρονολογείται τον 2ο αιώνα π.Χ. και φέρει μια εγχάρακτη επιγραφή σε δύο 

γλώσσες (αιγυπτιακή και ελληνική) και τρία συστήματα γραφής (ιερογλυφι-

κά, δημώδη αιγυπτιακή και ελληνική). Το ελληνικό μέρος της στήλης αρχίζει 

ως εξής: «Βασιλεύοντος του νέου και παραλαβόντος την βασιλείαν παρά του 

πατρός...».

Το όνομά της το έλαβε από την πόλη Rachid (στα Γαλλικά Rosette) της Κάτω 

Αιγύπτου, στο βορειοδυτικό τμήμα του Δέλτα του Νείλου. Βορειότερα της 

πόλης, γύρω από το οχυρό Φορ Ζυλιέν (Fort Jullien), ο Γάλλος αξιωματικός 

Πιέρ Φρανσουά Ξαβιέ Μπουσάρ (Pierre-François-Xavier Bouchard), που 

υπηρετούσε στο στράτευμα του Ναπολέοντα Ά , ανακάλυψε τη στήλη τελεί-

ως τυχαία το 1799. Μελετώντας την όμως κατάλαβε την αξία της, καθώς έως 

τότε κανείς δεν είχε καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει τα αιγυπτιακά ιερο-

γλυφικά. Η ανακάλυψη της τρίγλωσσης στήλης αποδείχθηκε θεμελιώδους 

σημασίας.

Πολλοί ερευνητές της εποχής επιχείρησαν να αποκρυπτογραφήσουν τη 

στήλη της Ροζέττας. Ανάμεσά τους ήταν και ο σπουδαίος Γάλλος μελετητής 

Ζαν-Φρανσουά Σαμπολιόν (Jean – Francois Champollion, 1790-1832), ένας 

από τους πιο διακεκριμένους γλωσσολόγους της εποχής, καθώς ήδη από τα 

είκοσί του χρόνια μιλούσε τη Λατινική, την αρχαία Ελληνική, την Εβραϊκή, τη 

Σανσκριτική, την Αραβική, τη Συριακή, τη Χαλδαϊκή, την Περσική και την Κι-

νεζική γλώσσα. Το 1809, ο Σαμπολιόν, έγινε βοηθός καθηγητή της Ιστορίας 

στη Γκρενόμπλ. Το ενδιαφέρον του για τις ανατολικές γλώσσες, ιδιαίτερα την 

Κοπτική, οδήγησε τους ιθύνοντες να του αναθέσουν το καθήκον της αποκρυ-

πτογράφησης της τότε νεοανακαλυφθείσης στήλης της Ροζέττας. Με το συ-

γκεκριμένο έργο ασχολήθηκε την περίοδο 1822–1824. Τελικά κατάφερε, με 

βάση τα ονόματα των βασιλέων Πτολεμαίου και Αρσινόης που αναφέρονται 

στη στήλη, να βρει το κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει τα αιγυπτιακά ιερο-

γλυφικά. 

Το 1820, ο Σαμπολιόν ξεκίνησε σοβαρά το έργο της αποκρυπτογράφησης της 

ιερογλυφικής γραφής, επισκιάζοντας σύντομα τα επιτεύγματα του Βρετανού 

πολυμαθή Τόμας Γιανγκ, ο οποίος είχε κάνει τις πρώτες προόδους στην απο-

κρυπτογράφηση πριν από το 1819, καθώς και του Γουίλιαμ Μπανκς. 

Το 1822, ο Σαμπολιόν δημοσιεύει τον πίνακά του με τους ιερογλυφικούς φω-

νητικούς χαρακτήρες, με τα δημοτικά και τα κοπτικά τους ισοδύναμα (Lettre 

a M. Dacier, 1822). 

Το 1824 δημοσιεύει το «Précis du système hiéroglyphique», στο οποίο πε-

ριέγραψε λεπτομερώς μια αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής γραφής 

που καταδεικνύει τις αξίες των φωνητικών και ιδεογραφικών της σημείων 

(η πρώτη τέτοια γραφή που ανακαλύφθηκε), πράγμα το οποίο και έγινε αιτία 

ανάπτυξης της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας. 

Το 1829, ταξίδεψε στην Αίγυπτο όπου μπόρεσε να διαβάσει πολλά ιερογλυ-

φικά κείμενα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ πριν, και έφερε πίσω μαζί του ένα 

μεγάλο σώμα νέων σχεδίων ιερογλυφικών επιγραφών. Του έδωσαν και πάλι 

θέση καθηγητή στην Αιγυπτιολογία, αλλά έδωσε μόνο λίγες φορές διάλεξη 

πριν η υγεία του, που καταστράφηκε από τις κακουχίες του αιγυπτιακού ταξι-

διού, τον αναγκάσει να εγκαταλείψει τη διδασκαλία. 

Πέθανε στο Παρίσι το 1832, σε ηλικία 41 ετών. Το σύστημα που χρησιμοποίησε 

ο Σαμπολιόν για να αποκρυπτογραφήσει το κείμενο της στήλης, η οποία φυ-

λάσσεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, αποτελεί σημαντικό 

οδηγό για όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη των αρχαίων συστημάτων γρα-

φής. ο Σαμπολιόν θεωρείται σήμερα ως ο πατέρας της Αιγυπτιολογίας. 

Πηγές: wikipedia
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-Πριν ξεκινήσετε για το διάβασμα αυτού 

του βιβλίου. Με δισταγμό αποφάσισα το 

γράψιμό του. Με κράταγε ο λογισμός, 

πώς έχουνε γραφτεί τόσα πολλά για τον 

Ελληνισμό της Μικρασίας - κάποια, μά-

λιστα, από συγγραφικά αναστήματα – 

και, τι θα ’ χε τάχα, να προστέσει το δικό 

μου γραφτό;

Κι ακόμα, το αδύνατον να περάσουν στο χαρτί, όχι 

το τι μού ’λεγαν οι γονείς για τη Σύλλη, αλλά το 

πώς τό ’λεγαν… Πώς να δείξω, εκείνο τ’ άλλο φως 

πού ’παιρναν τα μάτια τους, τις κάποιες λέξεις που 

τονίζονταν μ’ ένα ξέχωρο πάθος, τη ραγισμένη 

φωνή απ’ τη συγκίνηση, το κόμπιασμα π’ άφηνε 

την αφήγηση μετέωρη και περίμενα… περίμενα 

υπομονετικά τη συνέχιση του λόγου τους κι η κά-

μαρα γέμιζε «άχ»-

Έτσι ξεκινά το εξαίρετο πόνημά της, ένα θαυμάσιο 

βιβλίο, που αναφέρεται στη Σύλλη, κωμόπολη του 

Ικονίου της Μ.Ασίας και που είναι γεμάτο μνήμες 

από τις αφηγήσεις απλών ανθρώπων της περιο-

χής, η Μικρασιάτισσα, Συλλαία δεύτερης γενιάς, 

Ναυσικά Ιεσσαί Κασιμάτη. Γεννημένη στον Πει-

ραιά και εδώ και πολλά χρόνια κάτοικος του Δή-

μου μας, είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας και μέλος της Ελληνικής Εταιρίας 

Χριστιανικών Γραμμάτων.

Αγάπησε τη λογοτεχνία και την υπηρετεί για 

πολλά χρόνια με ομιλίες, ραδιοφωνικές συ-

νεντεύξεις, συνεργασίες και δημοσιεύσεις 

πεζών κειμένων και ποιημάτων της, σε περι-

οδικά και εφημερίδες.

 Άλλα έργα της είναι: 1. ΜΕ ΛΕΝΕ ΜΑΝΝΑ 

(ποιήματα) 2. ΜΑΝΝΑ Ο ΜΟΧΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

(κείμενα ομιλιών) 3. ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΒΟΤΣΑΛΟ (ποι-

ήματα)

Για το εν λόγω βιβλίο της θα κλείσω με τα λό-

για του επίσης Συλλαίου στην καταγωγή συγ-

γραφέα Τάκη Σαλκιτζόγλου αναφορικά προς 

αυτό: 

«Οι πληροφορίες σας γύρω από την εκπαί-

δευση στη Σύλλη είναι μοναδικές και η λεπτο-

μερής αφήγηση του αειμνήστου πατέρα σας 

πολύτιμη για την κατανόηση του κλίματος που 

κυριαρχούσε τότε στην Τουρκία, αλλά και των 

βασάνων που υπέστησαν τότε οι Έλληνες της 

Μικράς Ασίας…»  

Άχ, Μικρασία! Σύλλη,  η γη των γονιών μας. Γράφει ο Σπύρος Καλασαρίνης

ο Σεπτέμβριος στη Λογοτεχνία

Η λέξη Σεπτέμβριος, September στα λατινικά, προέρ-

χεται από το αριθμητικό septem (σέπτεμ = επτά), κα-

θώς ήταν ο έβδομος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου 

ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη 

του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος 

μετακινήθηκε στην ένατη θέση, χωρίς όμως να αλλά-

ξει η ονομασία του. Κατά τα βυζαντινά χρόνια, μάλι-

στα, η 1η Σεπτεμβρίου εορταζόταν ως η αρχή του νέου 

έτους, γεγονός που προέκυψε από τη ρωμαϊκή «αρχή 

της ινδίκτου», δηλαδή της οικονομικής χρονιάς των 

Ρωμαίων.

Όμως, ανεξάρτητα από χρόνια και πολιτισμούς, η 1η 

Σεπτεμβρίου εγκαινιάζει, όπως πάντα, τον πρώτο και 

πιο γλυκό μήνα του Φθινοπώρου, που κρατά ακόμα 

ζωντανό τον απόηχο του καλοκαιριού.. Και για τις πο-

λύπλευρες χάρες του ο Τρυγητής, όπως ονομάζεται 

ο Σεπτέμβρης στη λαϊκή λαλιά, εμπνέει τους λογο-

τέχνες μέχρι τις μέρες μας. Ας πάρουμε όμως μια 

γεύση από την επίδραση του Σεπτέμβρη στη νεότερη 

λογοτεχνία:

(Τα παιδιά του φθινοπώρου, Λότη Πέτροβιτς 
Ανδρουτσοπούλου) (απόσπασμα)

«…Στη χώρα του χρόνου, μια χώρα
 παραμυθένια κι αέρινη, που απλώνεται πάνω 
από τον αιθέρα και τυλίγει γύρω γύρω τη γη, 

γεννήθηκε κάποιο πρωί ο Σεπτέμβρης. 
Τη μέρα εκείνη μια παρέα συννεφάκια 

έπαιζαν στη γειτονιά κυνηγητό.
-Να πάω κι εγώ να παίξω μαζί τους; Ρώτησε ο 
Σεπτέμβρης τον πατέρα του το Φθινόπωρο.

Το Φθινόπωρο, που ήταν ζωγράφος , είχε πολύ 
δουλειά και λίγη όρεξη για κουβέντες . 

Ζωγράφιζε με τα μακριά του πινέλα. 
Έβαζε κίτρινα φύλλα στα δέντρα, 
χρυσαφένια σταφύλια στ’ αμπέλια 

και αφρισμένα κύματα στις ακρογιαλιές.
-Να ρωτήσεις καλύτερα τη μητέρα σου, 

αποκρίθηκε.
Έτσι ο Σεπτέμβρης ρώτησε τη Βροχή (…)»

(Αλκυόνη Παπαδάκη, Το Σκισμένο Ψαθάκι) 
(απόσπασμα)

«Ήταν ένα απομεσήμερο του Σεπτέμβρη. 
Ένα μοβ απομεσήμερο που τα ηλιοτρόπια ήταν 
δακρυσμένα, γιατί ο ήλιος τα είχε ξεχάσει και 

ταξίδευε πίσω από σκούρα σύννεφα.
Κουράγιο έλεγα μέσα μου. Μην ιδρώνεις. 

Ακόμα και αν φωνάξεις, θα σε ακούσει. 
Αφού στο είπε. Στ’ ορκίστηκε 

πως θα σε περιμένει..
Φώναξα δυνατά, ώσπου βράχνιασα.

Χτύπησα δυνατά την πόρτα, 
ώσπου μάτωσαν τα χέρια μου.

Κανείς....

Τι όμορφα που είναι τα μοβ απομεσήμερα του 

Σεπτέμβρη... Ακόμα και όταν ξέρεις πως αυτός 

που νόμιζες πως θα σε περιμένει, κρύφτηκε 

πίσω από σκούρα σύννεφα και σε ξέχασε. (….)»

(Ρένα Καρθαίου,  ο Σεπτέμβρης)

Ο Σεπτέμβρης είναι αγόρι κ’ έχει ολόχρυσο 

καπέλο και χρυσό το πανοφώρι.

Τα παπούτσια του είναι φύλλα που έχουν πέσει 

απ’ τα πλατάνια και τα μάγουλά του μήλα.

Με του ανέμου τα ποδάρια τρέχει δίχως να τον 

βλέπεις στων βημάτων του τα χνάρια 

διαμαντάκια θε να βρεις. σταγονίτσες, 

σταγονίτσες μιας ολόχρυσης βροχής.

Ο Σεπτέμβρης είναι αγόρι κατεβαίνει από τα 

δάση κατεβαίνει από τα όρη

και έρχεται για να χτυπήσει μια πελώρια κα-

μπάνα το σχολειό να αρχινήσει.

Ο Σεπτέμβρης πάντα δες έχει όλα τα παιδάκια 

φίλους και συμμαθητές.

(Γιάννης Ρίτσος, Παιχνίδια
 τ́  ουρανού και του νερού)

«Τα ρόδινα και τα μαβιά, μαλαματένια μου–

ρώγα τη ρώγα σφίγγει το σταφύλι,

φιλί φιλί ανεβαίνει ο έρωτας.

Δυο τσαμπιά κάθονται στη φούχτα μου,

δυο πέρδικες, τριανταφυλλένια μου.

Κι ύστερα, με τον Τρυγητή, λαγούτα 

και ντουφέκια –

Πίνει ο πατέρας το κρασί, και το μωρό το γάλα.

Γράφει η Μαρία Μπαλή
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 Το καλοκαίρι ήρθε στην ώρα του!!! Τα σχολεία έκλεισαν και οι βα-
λίτσες των διακοπών γέμισαν.  Κάθε μέρα, η Βασιλού πηγαίνει με 
τους γονείς της στη θάλασσα.  Φοράει γρήγορα γρήγορα τα μπρα-
τσάκια της, το καπελίνο της με τα  κερασάκια και βουτάει αμέσως 
στο νερό. Αγαπά πολύ τη θάλασσα... και  το κολύμπι!!! Θα γίνει κο-
λυμβήτρια. Δεινή κολυμβήτρια!!! Το έχει αποφασίσει. 
- Τι είναι αυτό το κίτρινο μπαλόνι; ζητά να μάθει. 
- Σημαδούρα... της εξηγεί ο μπαμπάς. Έχει στην άλλη άκρη μια 

άγκυρα, για να την κρατά... Και δείχνει, ότι τα νερά εκεί, είναι βαθιά και  επι-
κίνδυνα. 
- Μπορείς να κολυμπήσεις ως εκεί; τον ρωτά. Εκείνος, μ’ ένα μακροβούτι, 
χάνεται κάτω από το νερό. 
- Μαμά, μαμά... Να πάω κι εγώ στον μπαμπά; 
- Όχι βέβαι. Η σημαδούρα είναι μακριά και θα κουραστείς... είσαι μικρή ακό-
μη.
- Τι λες.;. απαντάει θυμωμένη. Αφού ξέρω να κολυμπάω!!! 
- Ξέρεις,... χα χα χα... ξέρεις... αλλά εδώ στα ρηχά... λέει γελώντας η  μαμά. 
Η Βασιλού, δεν φοβάται να κολυμπήσει εκεί που δεν πατώνει. Φοράει και 
τα μπρατσάκια, που την κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας... Δεν φτάνει 
αυτό, για να πάει μόνη της στα βαθιά; Κι έπειτα, τι μπορεί να της συμβεί; 
- Η θάλασσα, μπορεί να γίνει επικίνδυνη, για ένα μικρό παιδί όπως εσύ. 
Θα κολυμπήσεις μόνη σου ως εκεί, μόνο όταν θα είσαι μεγάλη... της λέει 
χαμογελώντας η μαμά. Μια κρυφή επιθυμία γεννιέται στην καρδιά της. Να 
κολυμπήσει κι αυτή, ως την κίτρινη σημαδούρα. Δεν μπορεί να περιμένει 
μέχρι να μεγαλώσει... Θέλει να πάει τώρα... Και θα πάει... το αποφάσισε. 
Κάθε μέρα, η Βασιλού ξεκινά... Κάθε μέρα, η μαμά της φωνάζει να γυρίσει 
στα ρηχά. 

- Να κολυμπάς ως εκεί που πατώνεις, της λέει... Είναι πιο ασφαλές. 

- Όχι στα βαθιά... φωνάζει κι ο μπαμπάς. 

Εκείνη όμως... θα προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει. Οι μέρες περνούν... Οι 

διακοπές, σε λίγο τελειώνουν. Πρέπει να φτάσει  στην κίτρινη σημαδούρα... 

Σήμερα... Ναι, σήμερα. Είναι αποφασισμένη!!! Μόλις φτάνει στην παραλία, 

φοράει γρήγορα τα μπρατσάκια της, το καπελίνο της με τα κερασάκια και… 

Μπλουμ…!!! 

Κολυμπά μ’ όλη της τη δύναμη... Κολυμπά ολοταχώς, σαν το βαπόρι της 

γραμμής. Κολυμπά, ξεχνώντας τις συμβουλές των γονιών της.  Κολυμπά... 

και κολυμπά... και κολυμπά... Μα... την κίτρινη σημαδούρα,  δεν την φτάνει 

... Σταματά... Δεν αντέχει να κολυμπήσει άλλο... ούτε μπρος... ούτε πίσω.  Και 

τότε, φοβάται... Γιατί τα νερά είναι βαθιά και δεν πατώνει... Γιατί έχει κου-

ραστεί και κρυώνει. Γιατί οι αντανακλάσεις του ήλιου, την τυφλώνουν. Γιατί 

η μαμά κι ο μπαμπάς, δεν είναι μαζί της. Η καρδιά της χτυπά δυνατά. Είναι 

έτοιμη να κλάψει. Τι θα κάνει τώρα;  Ξαφνικά, κάποιος την αρπάζει!!! Είναι ο 

μπαμπάς της!!! Ναιαιαι!!! ο μπαμπάς της, που την τραβάει κοντά του, που την 

ρωτάει αν είναι καλά, που της λέει να μη φοβάται, γιατί την κρατάει γερά!!! 

- Μα πώς; με είδατε; Ρωτάει, και η καρδιά της χτυπά ακόμα δυνατά. 

- Δεν σ’ αφήνουμε στιγμή από τα μάτια μας... απαντούν με μια φωνή, Γιατί 

το ’κανες αυτό; 

- Ήθελα να πάω κι εγώ στην κίτρινη σημαδούρα!!! Αλλά είναι μακριά... πα-

ραδέχεται. 

- Δεν σ’ το είπα Βασιλού, πως η σημαδούρα είναι μακριά, για ένα μικρό παιδί; 

Αυτό που έκανες, ήταν επικίνδυνο... θα μπορούσες να πνιγείς... λέει η μαμά. 

- Θέλεις να πάμε αύριο κι οι τρεις μαζί; προτείνει αναπάντεχα ο μπαμπάς. 

Αν θέλει, λέει!!! Η χαρά της Βασιλούς, δεν περιγράφεται!! Αύριο... ναι... αύ-

ριο... θα φορέσει γρήγορα γρήγορα τα μπρατσάκια της, το καπελίνο της με 

τα κερασάκια... και θα μπει τρέχοντας στη θάλασσα!!!  Αλλά... δεν θα πλα-

τσουρίσει στα ρηχά ... Μαζί με τους καλύτερους κολυμβητές του κόσμου, θα 

κολυμπήσει επιτέλους στα βαθιά!!! Μαζί  με τους καλύτερους κολυμβητές 

του κόσμου, η θάλασσα δεν θα ‘ναι  επικίνδυνη για κείνη... Τίποτα δεν θα τη 

σταματήσει!!! 

- Του χρόνου θα είμαι μεγάλη... Ε μαμά; 

- Θα είσαι μεγαλύτερη... όχι μεγάλη. 

- Πότε θα είμαι κι εγώ μεγάλη; 

- Αργείς ακόμα... 

- Δηλαδή ... πόσο ακόμα; 

Η κίτρινη σημαδούρα της Θεοδώρας Κατσιφή
Γράφουν οι 

Μαρία Κοντογιάννη & Βούλα Βαλα-
κώστα
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Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας γέρος με τη γριά του στην 
αμμουδιά, δίπλα στη θάλασσα. Έμεναν σε μια παλιά καλύβα που 
όταν έβρεχε γέμιζε νερό. Ο γέρος ψάρευε για να ζήσουν και η γριά 
έκλωθε μαλλί με τη ρόκα της. Μια μέρα ο γέρος έριξε τα δίχτυα 
του στη θάλασσα κι όταν τα τράβηξε βρήκε μέσα ένα μόνο ψάρι 
Αλλά αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο ψάρι, ήταν ένα χρυσόψαρο 
και στο κεφάλι του φορούσε μια χρυσή κορώνα! Το χρυσόψαρο 
άρχισε αμέσως να παρακαλάει το γέρο και να του λέει με ανθρώ-

πινη φωνή: 
-Μη μ’ αφήσεις γέρο να πεθάνω. Ξαναρίξε με στη θάλασσα και θα σου 
δώσω ό,τι θελήσεις... Ο γερο ψαράς παραξενεύτηκε. Τόσα χρόνια ψάρευε 
και ποτέ δεν έπιασε Ψάρι να μιλάει. Το ξεμπέρδεψε λοιπόν με προσοχή από 
τα δίχτυα του και είπε τρυφερά: 
-Ο Θεός να σ’ ευλογεί καλό μου χρυσόψαρο. Σ’ ευχαριστώ πολύ, μα δεν 
θέλω να με πληρώσεις. Γύρισε στο σπίτι σου, στη θάλασσα και κολύμπα 
όσο θέλεις και όπου σου αρέσει. Ο γέρος έτρεξε στη γριά και της είπε γι’ 
αυτό που είδε. 
-Μόνο ένα ψάρι έπιασα σήμερα, της είπε, όμως ήταν ένα χρυσόψαρο που 
μιλούσε με ανθρώπινη φωνή. Με παρακάλεσε να το αφήσω ελεύθερο κι 
αυτό θα μου έδινε ό,τι θέλω. Όμως εγώ το άφησα να φύγει και δεν του ζήτη-
σα τίποτα. Η γριά άρχισε τότε να γκρινιάζει: 
-Τι είναι αυτό που έκανες; Γιατί να μη σε πληρώσει το χρυσόψαρο: Έπρεπε 
να του ζητήσεις ένα καινούργιο σπίτι, γιατί μένουμε σ’ αυτήν την παλιά κα-
λύβα όπου, όταν βρέχει, γεμίζει με νερό. Ο γέρος ξαναγύρισε στη θάλασσα 
και φώναξε με όλη του τη δύναμη το χρυσόψαρο. Εκείνο ανέβηκε πάνω στο 
νερό και ρώτησε: 
-Τι θέλεις γέρο; 
Ο γέρος είπε:
-Να με συγχωρείς χρυσόψαρο. αλλά η γριά μου άρχισε τις γκρίνιες. Θέλει, 
λέει, ένα ωραίο και καινούριο σπίτι. 
-Μη στεναχωριέσαι, του είπε το χρυσόψαρο. Γύρισε στη γριά σου και θα το 
‘χεις το καινούργιο σπίτι. Όταν γύρισε πίσω ο γέρος είδε στη θέση της καλύ-

βας ένα μεγάλο και πολύ ωραίο σπίτι. Μόλις όμως τον είδε η γριά του έβαλε 
πάλι τις φωνές. 
-Ακούς εκεί, να ζητήσεις μόνο σπίτι... Να ξαναγυρίσεις αμέσως στο χρυ-
σόψαρο και να του πεις πως κουράστηκα να είμαι χωριάτισσα και θέλω να 
γίνω βασίλισσα. Ο γέρος πήγε πάλι στην παραλία και φώναξε με όλη του 
τη δύναμη το χρυσόψαρο. Εκείνο ξανανέβηκε πάνω στο νερό και ρώτησε: 
-Τι θέλεις γέρο; 
-Να με συγχωρείς χρυσόψαρο, είπε πάλι ο γέρο ψαράς, μα η γριά μου αγρίε-
ψε πιο πολύ από την άλλη φορά. Λέει πως κουράστηκε να είναι χωριάτισσα 
και θέλει να γίνει βασίλισσα. Το χρυσόψαρο απάντησε με σιγανή φωνή: 
-Μη στενοχωριέσαι. Γύρισε πίσω και η γριά σου θα γίνει βασίλισσα. Ο γέρος 
έτρεξε πίσω και τι να δει; Η γριά του ήταν τώρα βασίλισσα και καθόταν σε 
θρόνο! Μετά από λίγες μέρες όμως το βαρέθηκε κι αυτό και είπε στον άντρα 
της: 
-Να πας αμέσως στο χρυσόψαρο και να του πεις ότι θέλω τώρα να γίνω 
βασίλισσα της θάλασσας και το χρυσόψαρο να γίνει υπηρέτης μου και να 
κάνει ό,τι του διατάζω. Ο γέρος δεν της είπε τίποτα. Έφυγε λυπημένος και 
πήγε στην παραλία. Είχε τρικυμία εκείνη την ημέρα και φώναξε με όλη του 
τη δύναμη για να τον ακούσει το χρυσόψαρο. Εκείνο ανέβηκε πάλι πάνω στο 
νερό και ρώτησε: 
-Τι θέλεις γέρο: 
-Τι να κάνω μ’ αυτήν τη γριά μου; Έχασε τελείως το μυαλό της. Τώρα θέλει 
να γίνει βασίλισσα της θάλασσας κι εσύ να γίνεις υπηρέτης της και να κά-
νεις ό,τι σε διατάζει. Το χρυσόψαρο δεν μίλησε καθόλου, Χτύπησε μόνο την 
ουρά του και χάθηκε στα βάθη της θάλασσας. Ο γέρος περίμενε ώρα πολύ 
να ξαναφανεί το χρυσόψαρο αλλά εκείνο πουθενά. Κόντευε πια να νυχτώ-
σει, όταν αποφάσισε να γυρίσει σπίτι του. Όμως σαν έφτασε εκεί τι να δει! Στη 
θέση του ωραίου σπιτιού ήταν πάλι η παλιά τους καλύβα! Η γριά του καθό-
ταν κι έγνεθε τη ρόκα της. Από τότε όμως έβαλε μυαλό, έγινε καλύτερη κι 
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

Λαϊκό παραμύθι 
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Το χρυσόψαρο Γράφουν οι 
Μαρία Κοντογιάννη & Βούλα Βαλακώστα



Γράφει η Νικολέττα Παπαβασιλείου
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Η  λογοτεχνία των μηνών
Γιάννης Ρίτσος 

Υπέροχες νύχτες του Ιουλίου

Α, υπέροχες νύχτες του Ιουλίου 

με τα μαντολίνα των τζιτζικιών και των γρύλων – έλεγε, –

το φωταγωγημένο βαποράκι της κωλοφωτιάς αγκυροβολημένο 

στο παλιό τζάκι της καλύβας,

η καλύβα στα καλάμια της ακροποταμιάς –

δε σου ζητούν αποδείξεις,

οι φλέβες του νερού κάτω απ’ το χώμα δίχως ερώτηση,

υπάρχουμε,

μεγάλοι κύκλοι δροσιάς στην πυρωμένη έκταση της

θερινής νύχτας, τ’ αλώνια με τα άλογα μετέωρα,

οι θεριστάδες κοιμισμένοι στις θημωνιές,

τα κορίτσια ξύπνια,

η αψάδα του αμπελιού γλείφοντας τη γλώσσα της,

το σκυλί του κυνηγού κοιτάζοντας το φεγγάρι.

Ο μικρός ακούρευτος βοσκός

ένιωσε μονομιάς την ευγένεια των ζώων και των άστρων,

τη ζέστα του μαλλιού, τη δροσιά του νερού,

το χέρι που έλειπε απ’ τη μέση του,

τη μεγάλη απουσία εκείνου που δεν ήξερε πως περίμενε,

έφτιαξε με θυμάρι μια στρωμνή για δύο

και ξάπλωσε μόνος,

σε λίγο σηκώθηκε κ’ έκλαψε στο λαιμό του κριαριού του,

(μαζί κλάψαμε, για άλλο ο καθένας),

κλαίγανε και τα πρόβατα στην ασημένια νύχτα –

Άγνωστη γνώση γνώση του σώματος, άγνωστο σώμα.

Κώστας Κρυστάλλης - Αύγουστος 

Κι’ απ’ όλα αυτά τα ονείρατα κι’ από τους πόθους όλους

Εφύτρωσε έναν Αύγουστο, σαν παραδείσου κρίνος,

Που εγιόμωσε όλαις ταις καρδιαίς απ’ τη μοσχοβολιά του.

Την είδε ο ήλιος την αυγή που πρόβαλλε, στήν πλάση

Κ’ έσκυψε και την φίλησε, κι’ απ’ το φιλί του εκείνο

Έβαψαν τα μαλλάκια της χρυσά, γιομάτα λάμψη.

Ανδρέας Εμπειρίκος - Αρχάγγελος 

Σεπτεμβρίου βοά μέσα στην πόλη

Τις μέρες τις γλυκιές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη

βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και η

γεύσις των ωρών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους

κήπους σκάνε τα ρόδια, και πάλλονται υψιτενείς οι στήμονες

των λουλουδιών, και σφύζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι

οι ιβίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι γαμβροί που στων νυμφών

κτυπούν τις θύρες, τότε, σαν να ‘ναι πάντα καλοκαίρι (γιατί

όποια κι αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος) ανα-

γαλλιάζουν οι ψυχές, και ο Έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγε-

λος του Παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε που άγγιξε

κορμί: Τα ρούχα πέτα, γδύσου.

Τίποτε μη φοβάσαι.

Έαρ, χειμώνας, θέρος-

όπου κι αν είσαι-

είναι η ρομφαία μου μαζί σου.
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Επίσκεψη στο Πελοποννησιακό 
Λαογραφικό Μουσείο «Β.Παπαντωνίου»

Το Πελοποννησιακό 

Λαογραφικό Μουσείο 

(ΠΛΙ) «Β. Παπαντω-

νίου» στεγάζεται σ’ 

ένα ανακαινισμένο 

και κατάλληλα τροπο-

ποιημένο νεοκλασικό 

κτίριο των αρχών του 

20ου αιώνα, στο Ναύ-

πλιο. Το 1974 ιδρύθη-

κε το ως άνω μουσείο 

από την Ιωάννα Πα-

παντωνίου, στη μνή-

μη του πατέρα της, και 

πραγματοποιήθηκε 

η πρώτη έκθεση  με 

θέμα τις αγροτικές και 

αστικές φορεσιές της 

Πελοποννήσου. Το 1981 διαμορφώθηκε ο χώρος του ισογείου, προκειμένου να στεγάσει την έκθεση με θέμα τις φυσικές υφαντικές ύλες 

στην Ελλάδα: την παραγωγή, την επεξεργασία και την εφαρμογή τους στα τοπικά ενδύματα και στην οικιακή χρήση, με αναφορές σε τεχνικές, 

επαγγέλματα κλπ., καλύπτοντας την περίοδο από το 1835 έως το 1945. Οι ενότητες της έκθεσης αφορούσαν το βαμβάκι, το λινάρι, το καννάβι, 

το σπάρτο, το μετάξι, το μαλλί, το τραγόμαλλο, το γνέσιμο και το βάψιμο των νημάτων, τις υφαντικές λουρίδες, το ντύσιμο του αργαλειού και 

τους διάφορους τύπους αργαλειών, τις νεροτριβές και τα μαντάνια, τη βαφική, τη ραπτική, τον γάμο και την προίκα, την κεντητική, τις ποδιές, τα 

πλεκτά, τις δαντέλες και τα σταμπάτα. Το 1986 αναμορφώνεται ο 1ος όροφος με τη διαμόρφωση αιθουσών έκθεσης, πωλητηρίου και βοηθη-

τικών χώρων, για να στεγάσει την έκθεση «Ελληνικές Φορεσιές», έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία 150 χρόνια στον Ελλαδικό χώρο, 

έκθεση για την οποία το μουσείο βραβεύεται με το European Museum of the Year main Award.  Το 1999 στις 11 Αυγούστου με την ευκαιρία 

του εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, σε συνδυασμό με την έλευση της νέας χιλιετίας, 

στον 1ο και τον 2ο όροφο του Λαογραφικού Μουσείου φιλοξενήθηκε η έκθεση «Τα καλύτερα του ΠΛΙ», με στόχο να παρουσιαστεί το εύρος και 

η ποικιλία των μουσειακών του συλλογών, που τότε αριθμούσαν τα 25.000 αντικείμενα από 22 διαφορετικές κατηγορίες. Από το 2006 στο ήδη 

αναμορφωμένο εσωτερικά κτίριο, παρουσιάστηκε η έκθεση με θέμα «Ελληνικόν Άστυ: Ναύπλιον 1822-1922». 

Η νέα μόνιμη έκθεση “Συλλογές: ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο” είναι αφιερωμένη στις συλλογές του Ιδρύματος. Σε μια ελεύθερη και 

τολμηρή εγκατάσταση διαγράφεται η πορεία από τον 19ο στον 21ο αιώνα. Επιλεγμένα αντικείμενα σε θεματικές ενότητες μας ταξιδεύουν στο 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του ελληνικού ιστορικού χώρου και χρόνου. Στο ισόγειο 

λειτουργεί το πωλητήριο του Μουσείου όπου διατίθενται οι εκδόσεις του ΠΛΙ (βιβλία, δίσκοι 

κλπ).

οι συλλογές του Ιδρύματος συγκροτούνται το 1974 με την αρχική δωρεά 6.000 αντικει-

μένων από την Ιωάννα Παπαντωνίου και σήμερα αριθμούν περίπου 50.000 αντικείμενα 

άμεσα συνδεδεμένα με τον νεότερο πολιτισμό. Η ενδυματολογική συλλογή, η συλλογή 

παιχνιδιών από όλον τον κόσμο, τα κοσμήματα, η ζωγραφική, τα σχέδια και τα χαρακτικά ξε-

χωρίζουν, ενώ διαμορφώνεται και η συλλογή των ενδυμάτων μόδας και των εξαρτημάτων 

τους. Στο ΠΛΙ έχει δωρηθεί το σύνολο των συλλογών μόδας του Γιάννη Τσεκλένη, η συλ-

λογή με κούκλες με τοπικές ενδυμασίες της Φανής Καζές, το αρχείο Γιάννη Μέτση και το 

ιστορικό αρχείο Τάκη Μαύρου.

Είτε λοιπόν ανήκετε σε αυτούς που έχουν αρχίσει να οργανώνουν την πρώτη τους απόδραση 

στο Ναύπλιο είτε σε αυτούς που το επισκέπτονται ξανά και ξανά, καθώς  αποτελεί ένα πα-

νέμορφο και κοντινό προορισμό, είναι σίγουρο ότι μπορείτε να συνδυάσετε την εκδρομή  

με επίσκεψη στο ως άνω Λαογραφικό μουσείο το οποίο βρίσκεται στην διεύθυνση Βασιλέως 

Αλεξάνδρου 1 & Σοφρώνη και οι ώρες λειτουργίας του είναι:  Καθημερινά: 09.00 -14.30 και 

Κυριακή: 09.30-15.00.

Πηγές:  pli.gr  
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Βασιλική Μπάρκη
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Το Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύρεσις” πραγματοποίησε την 

Κυριακή 3 Απριλίου 2022 την ετήσια κοπή πίτας του στο 

«Κτήμα 28». Μαθητές και φίλοι του Κέντρου μας γέμισαν 

το χώρο και παρέα με το μουσικό συγκρότημα Πεντάηχον 

(Xάρης Λύγκος – Βιολί, Πάνος Σκουτέρης - Πνευστά, Τρα-

γούδι, Αγγελική Παρδάλη - Σαντούρι, Τραγούδι, Παναγιώ-

της Σταθάκης – Λαούτο, Κώστας Καραμέσιος – Κρουστά) 

γλέντησαν «όπως παλιά».

ΕΤΗΣΙοΣ ΧοΡοΣ - ΠΑΡΑΔοΣΙΑΚο ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΣ «ΧοΡΕΥΡΕΣΙΣ
Kυριακή 3 Απριλίου 2022

Δύο εξαιρετικές παραστάσεις είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθητές και φίλοι του Κέντρου Πολιτισμού “Χορεύρεσις”.
Το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 βρεθήκαμε στο θέατρο «Ακροπόλ», όπου με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Φάνη Μουρα-
τίδη παρακολουθήσαμε την παράσταση «ο κουρέας της Σεβίλλης». Παρέα με πολλούς ακόμα αξιόλογους ηθοποιούς και με ζωντανή ορχή-
στρα, κατάφεραν να μας κάνουν να γελάσουμε και να ταξιδέψουμε σε μία άλλη εποχή.
Το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 ο εξαιρετικός Πάνος Βλάχος πέρα από τις στιγμές γέλιου που μας προκάλεσε, μας έκανε να προβληματιστούμε 
μέσα από το έργο «ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» του Ντάριο Φο, το οποίο, αν και έχει γραφτεί πριν πολλά χρόνια, παραμένει ακόμα και 
σήμερα επίκαιρο.

Θεατρικές Παραστάσεις
«ο ΚοΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ» ΣΤο ΘΕΑΤΡο ΑΚΡοΠοΛ
Σάββατο 9 Απριλίου 2022

&

«ο ΤΥΧΑΙοΣ ΘΑΝΑΤοΣ ΕΝοΣ ΑΝΑΡΧΙΚοΥ» ΣΤο ΘΕΑΤΡο ΓΚΛοΡΙΑ
Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Γράφει ο Παναγιώτης  Μπιτάκος

Τα Νέα του Κέντρου Πολιτισμού “Χορεύρεσις”
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 “ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”
Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η παράλληλη δράση «Της 

Κυριακής τα Παραμύθια» από τις υπεύθυνες Βούλα Βαλακώστα και Μαρία 

Κοντογιάννη. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, κοντά μας 

βρέθηκε η συγγραφέας Αναστασία Χριστοπούλου, η οποία και παρουσίασε το 

βιβλίο της «Γιατί δε γελούν πια οι Καρυάτιδες;».

Μετά το τέλος της παρουσίασης οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να παί-

ξουν και να ζωγραφίσουν.

ΥΠΑΙΘΡΙο ΓΛΕΝΤΙ ΠΡΩΤοΜΑΓΙΑΣ
Κυριακή 1 Μαΐου 2022

Μετά από δύο χρόνια μακριά από το αγαπημένο μας πρωτομαγιάτικο γλέντι, φέτος 
είχαμε την ευκαιρία και πάλι την Κυριακή 1η Μαΐου 2022 να βρεθούμε όλοι μαζί στο 
Πέτρινο Θέατρο Καλεντζίου - Βυζαντινό Μνημείο Αγίας Παρασκευής και να γλεντή-
σουμε, παρέα με εξαιρετικούς μουσικούς (Θοδωρής Τασούλας-Κλαρίνο, Βαγγέλης Σα-
ραντίδης -Βιολί, Τραγούδι, Ιάκωβος Ηλιάδης-Λαούτο, Ανδρέας Παπάς-Κρουστά, Ηλίας 
Γάκος -Τραγούδι, Μαριάνθη Λιουδάκη-Τραγούδι). Η ημέρα ξεκίνησε με αρτοκλασία στο 
παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής και συνεχίστηκε με γλέντι μέχρι το βράδυ.

ΜοΝοΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡοΜΗ, ΘΕΜΑΤΙΚο ΠΑΡΚο ΣΥΝΕΒΡοΥ, ΖΑΡοΥΧΛΑ
Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Το Κέντρο Πολιτισμού “Χορεύρεσις” πραγματοποίησε την Κυριακή 8 Μαΐου 
2022 μονοήμερη εκδρομή για τους μαθητές, τα μέλη και τους φίλους του. Έτσι οι 
συμμετέχοντες είχαμε τη χαρά να επισκεφτούμε το Θεματικό Πάρκο Συνεβρού. 
Ένα εκπληκτικό τοπίο που βασιλεύουν οι φυλλωσιές του δάσους και οι ήχοι των 
πουλιών και που θυμίζει ένα “ζωντανό παραμύθι” για την ελληνική χλωρίδα, 
πανίδα και παράδοση, ένας ξεχωριστός χώρος μες στη φύση της Αιγιάλειας. Στο 
Συνεβρό υπάρχει η μεγάλη Φωλιά που ενημερώνει τον επισκέπτη για τη ζωή των 
πουλιών, ο Περιστερώνας, το Κοτοχωριό, το Κουνελοχωριό, η Εξέδρα με θέα το 
δάσος, η λίμνη με τις πάπιες, το σπίτι του κυρ Μένιου κ.α., ενώ στη θέση του πα-
λιού καφενείου του χωριού, επισκεφτήκαμε το Λαογραφικό Μουσείο που μας γύ-
ρισε πίσω στο χρόνο με αναβίωση του Παραδοσιακού Καφενέ, με αναπαράσταση 
της αγροτικής κατοικίας και είδαμε τον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι στα χωριά, 
καθώς και τα επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο. Συνεχίσαμε την εκδρομή μας 
στην ορεινή Ζαρούχλα, με τα ωραία πέτρινα σπίτια, και επιστρέψαμε το βράδυ με 
τις καλύτερες αναμνήσεις.
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ΓΥΡΙΣΜΑ ΓΙΑ Το ΒΙΝΤΕο ΤοΥ ΤΡΑΓοΥΔΙοΥ ΤΗΣ «ΧοΡΕΥΡΕΣΙΣ»
Κυριακή 15 Μαΐου 2022

Άλλη μία σημαντική στιγμή για το Κέντρο Πολιτισμού “Χο-
ρεύρεσις” ήταν το γύρισμα για το βίντεο του τραγουδιού 
μας, του τραγουδιού της “Χορεύρεσις”. Το τραγούδι που 
έχει γράψει ο μαθητής του Κέντρου μας Κωνσταντίνος 
Κούρταλης και το οποίο ενορχήστρωσε το συγκρότημα 
«Χοροσταλίτες», απέκτησε το δικό του βίντεο με τη συμ-
μετοχή μαθητών του Κέντρου Πολιτισμού “Χορεύρεσις” 
και του συγκροτήματος «Χοροσταλίτες». Το γύρισμα 
πραγματοποιήθηκε στο Πέτρινο Θέατρο Καλεντζίου.

ΣΥΜΜΕΤοΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «4 ΕΠοΧΕΣ» ΣΤο ΘΕΑΤΡο ΚΝΩΣΣοΣ
Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

Μέλη της χορευτικής ομάδας του Κέντρου Πολιτισμού 
“Χορεύρεσις” συμμετείχαν στην παράσταση «4 Επο-
χές» του Πανικάριου Συλλόγου «Άρτεμις Ταυροπόλος», 
τη συνολική επιμέλεια της οποίας είχε ο δάσκαλος του 
Συλλόγου Βασίλης Μεσσαριτάκης. Η παράσταση ήταν 
βασισμένη στο ομώνυμο έργο της Άνας Ζάχαρη, ενώ οι 
μαθητές του Κέντρου μας παρουσίασαν χορούς από τη 
Θράκη και τη Δράμα. 

ΣΥΜΜΕΤοΧΗ ΤΗΣ ΧοΡΕΥΤΙΚΗΣ οΜΑΔΑΣ ΣΤο ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡο 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤοΥΡΝοΥΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ «ΑΚΡοΠοΛΙΣ»
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) 
είχε την ευκαιρία να χορέψει η χορευτική 
ομάδα του Κέντρου Πολιτισμού “Χορεύ-
ρεσις” την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, στα 
πλαίσια του Παγκόσμιου Τουρνουά Πυγ-
μαχίας «Ακρόπολις» και συγκεκριμένα 
στην τελετή έναρξης. Οι μαθητές του Κέ-
ντρου μας επέλεξαν να παρουσιάσουν χο-
ρούς από τη Μικρά Ασία.
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ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠοΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Αλησμονώ και χαίρομαι... θυμάμαι και δακρύζω» 

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

Το Κέντρου Πολιτισμού “Χορεύρεσις” πραγματοποίησε την ετήσια πολιτιστική του εκδήλωση το Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 στο 

ΤΥΠΕΤ Αγίου Στεφάνου. Μαθητές των τμημάτων παραδοσιακού χορού, θεατρικής αγωγής, κρουστών, μουσικοκινητικής αγωγής και παραδοσι-

ακού τραγουδιού παρουσίασαν χορούς, τραγούδια και δρώμενα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Τη μουσικοχορευτική εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά πολλοί και αξιόλογοι μουσικοί (Θοδωρής Τασούλας / κλαρίνο, Μάκης Μπακλατζής / βιο-

λί – τραγούδι, Κώστας Μήτσιος / λαούτο – κιθάρα, Μαριάνθη Λιουδάκη / τραγούδι, Θάνος Σαμπάνης / ακορντεόν, Ανδρέας Παππάς / κρουστά, 

Δημήτρης Ψαθάς / 1ος ζουρνάς, Πέτρος Μήτσου / 2ος ζουρνάς, Βαγγέλης Ψαθάς / νταούλι, Μανώλης Μολυμπάκης / λύρα Κρήτης – τραγούδι, 

Λευτέρης Φραγκιουδάκης / λαούτο – κιθάρα, Θανάσης Πατσιουρίδης / ασκομαντούρα, Χρήστος Συρανίδης / λύρα Πόντου – τραγούδι, Παντε-

λής Νικολαΐδης / φλογέρα – τουλούμ, Κώστας Γεωργιάδης / νταούλι, Νίκος Φρυγανιώτης / μπουζούκι).




