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 Ζ δεχηεξε εθδνρή γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ εζί-

κνπ ηεο πξσηαπξηιηάο είλαη, ζχκθσλα κε ηζην-

ξηθνχο, πην βάζηκε ηζηνξηθά θαη ζέιεη γελέηεη-

ξα ηνπ εζίκνπ ηε Γαιιία θαη ζπγθεθξηκέλα ηε 

Γαιιία ηεο επνρήο ηνπ 16νπ αηψλα. Κέρξη ην 

1564 ε πξσηνρξνληά ησλ Γάιισλ ήηαλ ε 1ε 

Απξηιίνπ. Ρν 1564, φκσο, θαη επί βαζηιείαο 

ηνπ Θάξνινπ Θ(9νπ),  απηφ ην έζηκν άιιαμε 

θαη ε πξσηνρξνληά γηνξηαδφηαλ πιένλ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ. Πηελ αξρή, ε αιιαγή απηή δελ 

έγηλε δεθηή απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη έηζη 

θάπνηνη πνιίηεο ζπλέρηζαλ λα γηνξηάδνπλ ηελ 

πξσηνρξνληά ηελ 1ε Απξηιίνπ. ζνη  είραλ δε-

ρηεί ηελ αιιαγή απηή έζηειλαλ ζηνπο ππφινη-

πνπο πνπ ζπλέρηδαλ λα γηνξηάδνπλ ηελ παιηά, 

πιένλ, πξσηνρξνληά ηνπο ηελ 1ε Απξηιίνπ 

πξσηνρξνληάηηθα δψξα γηα λα ηνπο θνξντδέ-

ςνπλ. Έηζη, απηφ ην πείξαγκα κεηαηξάπεθε ζε 

έζηκν ηεο Ξξσηαπξηιηάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

πνηα απφ ηηο δχν εθδνρέο θαη αλ ηζρχεη, ην 

έζηκν απηφ έθηαζε ηειηθά θαη ζηελ Διιάδα.  

Κπνξεί λα έρεη αιινησζεί, άιια δηαηεξήζεθε ε 

βαζηθή ηνπ ηδέα, πνπ είλαη λα ιέκε ςέκαηα ν 

έλαο ζηνλ άιιν, ειπίδνληαο λα μεγειάζνπκε 

ην «ζχκα» καο. Πε θάπνηεο πεξηνρέο, κάιηζηα, 

νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη, αλ θάπνηνο θαηα-

θέξεη λα μεγειάζεη ην ζχκα ηνπ, ζα έρεη ηελ 

ηχρε κε ην κέξνο ηνπ φιε ηελ επφκελε ρξν-

ληά, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο κία επηηπ-

ρεκέλε εμαπάηεζε ζα εγγπεζεί φηη ν «ζχηεο» 

ζα έρεη θαιή ζνδεηά γηα ηελ ρξνληά. Ρέινο, ζε 

θάπνηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο πηζηεχνπλ φηη 

ην βξφρηλν λεξφ ηεο πξσηαπξηιηάο έρεη ζεξα-

πεπηηθέο ηδηφηεηεο. 

Δίηε πξνήιζε απφ ηνπο Θέιηεο είηε απφ ηελ 

Γαιιία, ην έζηκν απηφ ησλ κηθξψλ, άθαθσλ 

ςεκάησλ είλαη έλα απφ ηα πην αγαπεηά θαη δη-

αζθεδαζηηθά έζηκα πνπ έρεη ε ρψξα καο, αξ-

θεί, βέβαηα, λα κε βγαίλεη εθηφο ειέγρνπ. Θά-

ζε ρξφλν, κηθξνί θαη κεγάινη βξίζθνπλ ηελ επ-

θαηξία λα πεηξάμνπλ θαινπξναίξεηα ν έλαο ηνλ 

άιινλ, λα αληαιιάμνπλ επθάληαζηεο πιάθεο 

θαη λα γειάζνπλ κε ηελ ςπρή ηνπο. Ζ πξσηα-

πξηιηά είλαη φλησο έλα πνιχ σξαίν έζηκν. 

Ρεο Κπξζίλεο Εάραξε.   Ξεγή: Βηθηπαίδεηα 

πληαθηηθή Οκάδα 
Ξαλαγηψηα Απνζηνινπνχινπ, Θσλζηαληίλα 
Βέξγνπ, Λεθηάξηνο Βνπξαδέιεο, Σξηζηίλα Γθαξ-
γθάζνπια, Κπξζίλε Εάραξε, Δπγελία Θνλην-
πνχινπ, Καξηάλλα Θξαηεκέλνπ, Ηάζσλ Καξηλφ-
πνπινο, Λάζηα Κπνπηδαξέιε, Αθξνδίηε Κπισ-
λά, Σξηζηίλα Μχζηξα, Άλλα Καξία Ξαληνχθη, Δη-
ξήλε Ξαπαζαλαζνπνχινπ, Δηξήλε Πηακαηνπνχ-
ινπ,Γψξα Ρνπξινχθε 

ειηδνπνίεζε 
Θσλζηαληίλα Βέξγνπ 

Δπγελία Θνληνπνχινπ 

Τπεύζπλε Έθδνζεο 
Βαζηιηθή Αιεμνπνχινπ 

Φηιφινγνο 

Σν έζηκν ηεο πξσηαπξηιηάο 

 

Ν Απξίιηνο είλαη ν δεχηεξνο κήλαο ηεο άλνημεο 

θαη ε επνρή πνπ ηα ρειηδφληα έξρνληαη πάιη 

ζηελ Διιάδα, ηα ινπινχδηα αξρίδνπλ λα αλζί-

δνπλ θαη ηα δψα μππλάλε απφ ηελ ρεηκεξία 

λάξθε. Θάζε ρξφλν, ν Απξίιηνο μεθηλάεη επρά-

ξηζηα κε έλα παιηφ έζηκν, απηφ ηεο πξσηαπξη-

ιηάο. Έρεη φκσο πνηέ αλαξσηεζεί θαλείο γηα 

ηελ πξνέιεπζε απηνχ ηνπ εζίκνπ; Γηαηί, 

άξαγε, ιέκε ηφζα ςέκαηα ηελ πξψηε κέξα απ-

ηνχ ηνπ κήλα; πάξρνπλ πνιιέο εθδνρέο γηα 

ηελ πξνέιεπζε ηνπ εζίκνπ απηνχ, φκσο δχν 

απφ απηέο είλαη νη επηθξαηέζηεξεο. 

  Ζ πξψηε εθδνρή γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ εζί-

κνπ ηεο πξσηαπξηιηάο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

βνξεηνδπηηθή Δπξψπε θαη ζχκθσλα κε απηήλ 

ην έζηκν πξνήιζε απφ ηνπο Θέιηεο, ιαφ πνπ 

δνχζε ζε εθείλε ηελ πεξηνρή. Γηα ηνπο Θέιηεο, 

ε επνρή ηνπ ςαξέκαηνο άξρηδε ηελ 1ε Απξηιί-

νπ θαη σο γλσζηφλ, νη Θέιηεο ήηαλ δεηλνί ςα-

ξάδεο. Ρν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ πξν-

ζπαζψληαο λα ςαξέςνπλε εθείλν ηνλ κήλα 

φκσο, ήηαλ θαη ν παξάγνληαο πνπ δεκηνχξγε-

ζε ην έζηκν ηεο Ξξσηαπξηιηάο.  

Γεληθά , ηνλ Απξίιην, αθφκα θη αλ άξρηδε ηφηε ε 

επνρή ηνπ ςαξέκαηνο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα θάλεη θαλείο κηα θαιή 

ςαξηά, γη‟ απηφ θαη νη Θέιηεο ςαξάδεο ζπλήζη-

δαλ λα ιέλε ςέκαηα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ςα-

ξηψλ πνπ είραλ πηάζεη. Φαίλεηαη πσο ε ζπλή-

ζεηα απηή εμαπιψζεθε θαη έηζη ζπλεζίδεηαη λα 

ιέκε ςέκαηα ηελ 1ε εκέξα ηνπ Απξίιε. 
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 Απξίιηνο 

 

Ν Απξίιηνο απνηειεί ηνλ ηέηαξην κήλα 
ηνπ ρξφλνπ, έρεη δηάξθεηα ηξηάληα  εκε-
ξψλ θαη καδί κε ηνλ Κάην ζπγθαηαιέγν-
ληαη ζηνπο κήλεο ησλ ινπινπδηψλ.   

Νη ξίδεο ηνπ βξίζθνληαη ζηελ αξραία Οψ-
κε, φπνπ αξρηθά νλνκαδφηαλ Aprilis. Ρε 
ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία έιαβε απφ ην ια-
ηηληθφ ξήκα aperire πνπ ζεκαίλεη αλνίγσ 
θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν  κε ηελ 
θαξπνθνξία ηεο γεο θαη ην άλζηζκα ησλ 
ινπινπδηψλ.  

Πηελ Αξραία Οψκε ν Απξίιηνο ήηαλ αθηε-
ξσκέλνο ζε δχν ζενχο, ηελ Αθξνδίηε θαη 
ηνλ Απφιισλα. Ρφηε, νη Οσκαίνη γηφξηα-
δαλ πνιιέο γηνξηέο, φπσο ηα Βελεξάιηα 
(Veneralia) πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Αθξνδί-
ηεο, ηα Κεγαιήζηα (Megalisia) πξνο ηη-
κήλ ηεο ζεάο Θπβέιεο  θαη ηα Φινξάιηα 
(Floralia) γλσζηά θαη σο Οσκατθά Αλζε-
ζηήξηα πξνο ηηκήλ ηεο Flora, ζεάο ηεο 
Άλνημεο. 

 Κία άιιε ηειεηή πνπ ιάκβαλε ρψξα 
ζηελ Αξραία Οψκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
Απξηιίνπ ήηαλ ηα Ξαιίιηα (Palilia), κηα 
πνηκεληθή γηνξηή πξνο ηηκή ηεο ζεάο Δ-
ζηίαο. Ρφηε νη βνζθνί, θξαηψληαο θιαδηά 
δάθλεο, έξηρλαλ λεξφ ζην έδαθνο θαη 
άλαβαλ θσηηέο πάλσ απ‟ ηηο νπνίεο πε-
δνχζαλ ηξεηο θνξέο, ψζηε λα απαιια-
ρζνχλ απφ νπνηνδήπνηε εζηθφ παξάπησ-
κα. Έλα κέξνο απηήο ηεο γηνξηήο, απηφ 
κέ ηηο θσηηέο, παξφιν πνπ θαηαξγήζεθε 
απφ ηελ Ε‟ Νηθνπκεληθή Πχλνδν, δηαηε-
ξείηαη έσο ηεο κέξεο καο σο έζηκν.  

 

 

 

  

Ιανγξαθηθά, ε βξνρή ηνπ Απξίιε ζεσξείηαη 
επεξγεηηθή, ηδηαίηεξα απφ ηνπο γεσξγνχο, 
θαη ζεξαπεπηηθή. Κάιηζηα, ηα παιαηφηεξα 
ρξφληα ηε κάδεπαλ ζε κπνπθάιη θαη ηελ 
έδηλαλ ζηνπο αξξψζηνπο, γηα λα αλαξξψ-
ζνπλ.  

Σαξαθηεξηζηηθέο είλαη θαη νη ληνπηνιαιηέο 
ηνπ Απξηιίνπ. Ιέγεηαη, αλάκεζα ζε πνιιέο 
άιιεο, Αγησξγίηεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο γηνξ-
ηήο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ πνπ γηνξηάδεηαη ζπ-
λήζσο ζηηο 23 Απξηιίνπ, Ιακπξηάηεο, ράξε 
ζην Νξζφδνμν Ξάζρα, ην νπνίν ζπρλά ενξ-
ηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ θαη Ρξηαληα-
θπιιάο, επεηδή ηφηε αλζίδνπλ ηα ηξηαληά-
θπιια.  

 

 

Η άλνημε, άληξν Μπνηηηζέιη 

 

 

Ν Κπνηηηζέιη δσγξάθηζε ηελ «Άλνημε» κεηα-

μχ ηνπ 1477 θαη ηνπ 1482. Ιέγεηαη φηη ήηαλ 

δψξν γηα ηνλ γάκν ηνπ Lorenzo di Pierfran-

cesco, ζπγγελή ηνπ ηζρπξνχ Ηηαινχ πνιηηη-

θνχ θαη ιάηξε ηεο ηέρλεο LorenzoMedici.  

Κάιηζηα, γηα πνιινχο είλαη ίζσο ν πη-

ν αηληγκαηηθή θαη πεξίπινθε εηθφλα πνπ δε-

κηνπξγήζεθε νιφθιεξν ηνλ 15ν αηψλα. Πρε-

δφλ έμη αηψλεο κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ, ν πί-

λαθαο απηφο απνηειεί έλα απφ ηα κεγά-

ια «άιπηα» κπζηήξηα ηεο ηέρλεο. 

Απφ ηνλ 19ν αηψλα, ηζηνξηθνί πξνζπα-

ζνχλ λα απνζαθελίζνπλ ην λφεκα ηεο εηθφ-

λαο. Δθαηνληάδεο δηαθνξεηηθέο εξκελεί-

εο έρνπλ δνζεί. Άιινη δέρνληαη φηη ζεκαην-

δνηεί φλησο ηνλ εξρνκφ ηεο Άλνημεο, ελψ 

άιινη ζεσξνχλ φηη ν πίλαθαο δελ αλαπαξη-

ζηά θαλ ηελ επνρή απφ ηελ νπνία επσλπκεί-

ηαη! 
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 Απηφ πνπ βιέπνπκε λα απεηθνλίδεηαη είλαη 

κηα ζεηξά απφ κπζνινγηθέο θηγνχξεο ζε 

έλαλ θήπν. Πηα αξηζηεξά ηνπ πίλαθα βξί-

ζθεηαη ν ζεφο Δξκήο, δίπια ηνπ νη Ρξείο 

Σάξηηεο. Πην θέληξν βιέπνπκε ηελ Αθξν-

δίηε, πάλσ ηνλ ζεφ ηνπ Έξσηα, ελψ ζηα 

δεμηά ηνλ Εέθπξν, ηνλ δπηηθφ άλεκν, πνπ 

θπλεγά κία λχκθε κε φλνκα Σισξίδα, πνπ 

κεηακνξθψλεηαη ζηελ Φιφξα, ζεά ηεο 

άλνημεο. 

Ξηζαλνινγείηαη πσο ν πίλαθαο αλαπαξηζηά 

ηε «ρξπζή επνρή» ηεο Φισξεληίαο ππφ ηνλ 

Νίθν ησλ Κεδίθσλ. Απφ ηε κία, ν θήπνο 

ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη θηγνχξεο ηνπ πί-

λαθα είλαη γεκάηνο πνξηνθάιηα, πνπ απνηε-

ινχζαλ έκβιεκα ησλ Κεδίθσλ. Απφ ηελ 

άιιε, πνιινί εηδηθνί έρνπλ αλαγλσξίζεη 

ζην έξγν ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο επνρήο, 

φπσο είλαη ε CaterinaSforza σο κία απφ 

ηηο ηξεηο Σάξηηεο θαη ε SimonettaVespucci 

σο ε ζεά Αθξνδίηε ζην θέληξν ηεο εηθφλαο. 

Ρν κφλν ζίγνπξν είλαη, φηη φπνηα θαη αλ 

ήηαλ ε πξαγκαηηθή πξφζεζε ηνπ δεκηνπξ-

γνχ ηνπ, ν πίλαθαο απηφο ζα  ζπκίδεη πάληα 

ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο, αθφκα θη αλ ν 

ίδηνο ν θαιιηηέρλεο δελ είρε απηφλ ηνλ ζηφ-

ρν. 

Ρεο Θσλζηαληίλαο Βέξγνπ 

 

(Γηαζθεπή απφ ην δηαδίθηπν: monopoli.gr) 

Τξεηο Χάξηηεο, ιεπηνκέξεηα ζηνλ πίλαθα ηνπ Σάληξν 
Μπνηηηζέιη 

Γηα ηνλ Απξίιην έγξαςαλ... 

 

Απξίιε κνπ, Απξίιε κνπ μαλζέ 

θαη Κάε κπξσδάηε, θαξδηά κνπ πψο αληέ 

Θαξδηά κνπ πψο, θαξδηά κνπ πψο αληέρεηο 

κέζα ζηελ ηφζε αγάπε θαη ζηηο ηφζεο νκνξ-

θηέο 

 

Γηνκίδ‟ ε γεηηνληά ηξαγνχδηα θαη θηιηά 

Ρελ θνπειηά κνπ ηε ιέλε Ιεληψ 

Ρελ θνπειηά κνπ ηε ιέλε Ιεληψ 

Ρελ θνπειηά κνπ ηε ιέλε Ιεληψ, κα ην `ρσ 

κπζηηθφ  

(Κίθεο Θενδσξάθεο) 

 

Έζηεζ‟ ν Έξσηαο ρνξφ κε ηνλ μαλζφλ Απξί-

ιε, / Θη ε θχζηο εχξε ηελ θαιή θαη ηε γιπ-

θηά ηεο ψξα, / Θαη κεο ζηε ζθηά πνπ θνχ-

λησζε θαη θιεη δξνζηέο θαη κφζρνπο / Αλά-

θνπζηνπο θηιατδηζκφο θαη ιηπνζπκηζκέλνο. 

(Γηνλχζηνο Πνισκφο) 

 

Ρη είλ‟ ν Απξίιεο κε ηα ξφδα ηνπ θαη κφλα, 

ζαλ δελ έιζεηο κε ηξηαληάθπιια ζην ρέξη! 

(Θσζηήο Ξαιακάο) 

 

Απξίιεο: Άλνημε! Γπν ζηαγφλεο ζάιαζζα 

ηα κάηηα ζνπ. 

Κηα θαξδεξίλα αλεβνθαηεβαίλεη ζ‟ έλαλ μχ-

ιηλν ζηαπξφ.” 

“… Έλα θαξνηζάθη 

ηέζζεξηο Απξίιεδεο ην ζέξλνπλ 

ζην ζηξαηί – ζηξαηί ηνπ γαιαμία, 

ηέζζεξηο Απξίιεδεο κε ζέξλνπλ 

κεο ζηνλ νπξαλφ». 

(Γηάλλεο Οίηζνο)  
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Ζ Καξία Δπζπκίνπ είλαη δηαθεθξηκέλε Διιελίδα ηζηνξηθφο θαη θα-

ζεγήηξηα ζην Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην, ζην Ρκήκα Ηζηνξίαο 

θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, εξεπλήηξηα, ζπγ-

γξαθέαο βηβιίσλ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ, επηκειήηξηα θαη ζπλεξ-

γάηεο ζπιινγηθψλ έξγσλ, αξζξνγξάθνο ζηελ Διιεληθή, Γαιιηθή 

θαη Αγγιηθή γιψζζα, βξαβεπκέλε κε ην Βξαβείν Δμαίξεηεο Ξαλεπη-

ζηεκηαθήο Γηδαζθαιίαο ην 2013. Απφ ην 2007 παξαδίδεη δσξεάλ 

δηαιέμεηο ειιεληθήο  θαη παγθφζκηαο Ηζηνξίαο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

«Δίκαζηε έλαο ιαφο κε δσληάληα πλεχκαηνο» 

Κ: Αξρηθά, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ 
πώο απνθαζίζαηε λα γίλεηε ηζηνξηθόο, 
αλ ππήξμε θάπνην εξέζηζκα, από ηελ 
παηδηθή ζαο ειηθία πηζαλώο, πνπ λα 
ζαο ώζεζε ζηελ κειέηε απηήο ηεο επη-
ζηήκεο. 
 
Κ: Ξηζηεχσ φηη ην εξέζηζκα ήηαλ ηα βηβιία 
πνπ ππήξραλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζπη-
ηηνχ  καο. Γηαβάδνληάο ηα σο παηδί, βξήθα 
πνιχ ελδηαθέξνληα ηα ζέκαηα Ηζηνξίαο, ηα 
νπνία θαη θηλεηνπνίεζαλ ηελ πεξηέξγεηά 
κνπ. Ίζσο γηαηί εμ αξρήο ζπκάκαη ηνλ εαπ-
ηφ κνπ λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θνηλσλία 
νιφγπξα, γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο αληη-
δξάζεηο ηνπο. Θαη ε Ηζηνξία έκνηαδε λα π-
πεξεηεί απηφ κνπ ην ελδηαθέξνλ. 
 
 
Κ: Θα ζπλερίζσ, κπαίλνληαο “ζην ςε-
ηό”. Αο επηθεληξσζνύκε ινηπόλ ζηελ 
Δπαλάζηαζε. Γηαηί, θαηά ηε γλώκε ζαο, 
ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε είρε αίζηα 
έθβαζε; Πνηνη ήηαλ νη ιόγνη πνπ πέηπ-
ρε; 
 
 
Κ: Ν ιφγνο πνπ πέηπρε ήηαλ γηαηί πξψηνλ 
νη Έιιελεο άληεμαλ επί ελλέα ρξφληα ηνλ 
πφιεκν -δελ είλαη κηθξφ- θαη άληεμαλ θαη 
ηηο πνιιέο κεηαπηψζεηο πνπ είρε απηφο ν 
πφιεκνο. Αιιά ε ηειηθή επηηπρία πξνεξρφ-
ηαλ απ‟ ην γεγνλφο φηη έγηλε δηπισκαηηθφ 
ζέκα ηξηψλ κεγάισλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο 
βνήζεζαλ ηνπο Έιιελεο φρη κφλνλ δηπισ-
καηηθά αιιά θαη πνιεκηθά δίλνληαο ληθεθφ-
ξα λαπκαρία θαηά ησλ Νζσκαλψλ ζηελ πε-
ξηνρή ηεο Ξχινπ, ηε λαπκαρία ηνπ Λαπαξί-
λνπ, ηνλ Νθηψβξην ηνπ 1827. Φπζηθά, απηή 
ε βνήζεηα απ‟ ην εμσηεξηθφ (απφ ηελ Αγγιί-
α, ηε Γαιιία θαη ηε Οσζία) ζρεηίδεηαη θαη κε 
ην θινγεξφ θηιειιεληθφ θίλεκα πνπ ππήξ-
ρε ζηνλ δπηηθφ θφζκν θαη πνπ έπαημε ηεξά-
ζηην ξφιν ζηα πξάγκαηα. 

Κ: Πνηα ήηαλ ε έκπξαθηε ζπκβνιή ηνπ 
θηιειιεληθνύ θηλήκαηνο ζηνλ Αγώλα; 
 
Κ: Ζ ζπκβνιή ηνπ θηιειιεληθνχ θηλήκαηνο 
είρε δχν ζθέιε: ην έλα θαη πην ζεκαληηθφ 
είλαη φηη ρηιηάδεο άλζξσπνη ζηελ Δπξψπε 
θαη ηελ Ακεξηθή ζπγθηλήζεθαλ θαη ζπλαζπί-
ζηεθαλ ζε θνκηηάηα, δειαδή ζε επηηξνπέο 
βνήζεηαο ησλ Διιήλσλ, ζπγθεληξψλνληαο 
ρξήκαηα κέζσ  εξάλσλ, ηα νπνία θαη 
έζηειλαλ ζηελ Διιάδα καδί κε ηξφθηκα, 
θάξκαθα θαη ηα ινηπά. Ρν δεχηεξν είλαη φηη 
επηδφζεθαλ ζην λα δεκνζηεχνπλ θηιειιελη-
θά άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, λα 
εθδίδνπλ βηβιία, λα ζπγγξάθνπλ θηιειιελη-
θά ζεαηξηθά έξγα, φπεξεο, ζπλζέζεηο θαη 
πνηήκαηα. Πε απηφ ην θίλεκα ζπλέβαιαλ 
πνηεηέο φπσο ν Γθαίηε ζηε Γεξκαλία, ν Ξνχ-
ζθηλ ζηε Οσζία, ν Πέιευ θαη ν Κπάηξνλ 
ζηελ Αγγιία.  ια απηά δεκηνχξγεζαλ έλα 
δπλακηθφ θίλεκαην νπνίν, επί νθηψ πεξίπνπ 
ρξφληα, άιινηε πεξηζζφηεξν άιινηε ιηγφηε-
ξν, βνεζνχζε ηελ ειιεληθή ππφζεζε πηέδν-
ληαο ηηο θπβεξλήζεηο λα ζηξαθνχλ ζεηηθά 
πξνο ηνπο Έιιελεο  -θάηη ην νπνίν θαη επη-
ηεχρζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο, ηεο 
Γαιιίαο θαη ηεο Οσζίαο, πνπ είπακε.  
Κ: Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη αθόκε θηιει-
ιεληζκόο; 
 
 
Κ: Απηφ ην θίλεκα πνπ ππήξρε ζηελ Δπαλά-
ζηαζε φρη.  Κε ην ηέινο ηεο ήηαλ θπζηθφ λα 
ραζεί, λα κεησζεί. Πήκεξα ζηνλ θφζκν π-
πάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ζπκπαζνχλ ηνπο 
Έιιελεο, αιιά δελ είλαη θάηη πνιχ δηαδεδν-
κέλν.Φαληάδνκαη φηη πιένλ φινη νη ιανί 
ζθέθηνληαη ν έλαο ηνλ άιιν κε θάπνηα ςπ-
ρξαηκία. Πηελ πεξίπησζε, βέβαηα, ησλ Δι-
ιήλσλ,  πάληνηε ππάξρεη ε αίζζεζε -
ηδηαίηεξα ζηνλ δπηηθφ θφζκν πνπ, απφ ηελ 
Αλαγέλλεζε κέρξη ζήκεξα, δεη, ελ πνιινίο,  
  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_(%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82)
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 κε ηε ιαηξεία ηεο αξραίαο Διιάδαο- φηη απ-
ηνί νη Έιιελεο δνπλ ζε πεξηνρή φπνπ 
έδεζαλ νη αξραίνη Έιιελεο, φηη είλαη απνγν-
λνί ηνπο. Απηφ θάλεη ην πξάγκα θάπσο δηα-
θνξεηηθφ, φκσο δελ είλαη θηιειιελη-
ζκφο.ηνπο. Απηφ θάλεη ην πξάγκα θάπσο δη-
αθνξεηηθφ, φκσο δελ είλαη θηιειιεληζκφο.  
 
 
Κ: Δπηζηξέθνληαο πάιη ζηελ Διιεληθή 
Δπαλάζηαζε, γλσξίδνπκε όηη ε έλαξμή 
ηεο ήηαλ κε ηελ είζνδν ηνπ Αιέμαλδξνπ 
Τςειάληε ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλί-
εο, όκσο ελ ηέιεη επδνθίκεζε ζηελ Πε-
ινπόλλεζν. Από πνηνπο παξάγνληεο 
ζπλέβε απηό;  
 
 
Κ: Ζ Φηιηθή Δηαηξεία είρε απνθαζίζεη αξρη-
θά λα μεθηλήζεη ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ Ξε-
ινπφλλεζν Κεηά είρε ζθεθζεί ηελ Θσλζηα-
ληηλνχπνιε.  Ρειηθά απνθάζηζε ηε Βιαρία 
θαη ηε Κνιδαβία, φπσο θαη έγηλε. Πηα ζρέδη-
α ηήο Δηαηξείαο ήηαλ ε επαλάζηαζε λα δηα-
ρπζεί θαη λα επεθηαζεί, γη‟ απηφ άξρηζαλ νη 
δξάζεηο ζηελ Ξεινπφλλεζν θαη αιινχ.  Πε 
θάπνηεο πεξηνρέο γξήγνξα ράζεθε (φπσο 
ζηε Καθεδνλία, ζηε Θεζζαιία θα)  ηελ ίδηα 
ψξα πνπ, κε πξνιεπηηθέο ζθαγέο, νη Νζσ-
καλνί απεζφβεζαλ ηελ επέθηαζε ηεο επαλά-
ζηαζεο ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ Θχ-
πξν, ζηα παξάιηα ηεο Κ. Αζίαο θιπ. Ζ Ξε-
ινπφλλεζνο βέβαηα, επεηδή είλαη πνιχ λφηηα 
ζηε Βαιθαληθή θαη ζρεηηθά απνκαθξπζκέλε 
απφ ηα κεγάια ζηξαηησηηθά θέληξα, έκνηαδε 
λα είλαη ε πεξηνρή πνπ ζα ήηαλ ε λαπαξρίδα 
ηεο Δπαλάζηαζεο. πσο θαη έγηλε. 
 
Κ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο, 
πνηεο κνξθέο ζα μερσξίδαηε θαη γηαηί; 
 
Κ: Πεκαληηθέο κνξθέο είλαη αλακθηζβήηεηα 
θάπνηεο πνπ καο είλαη γλσζηέο, φπσο ν Γ. 
Θαξατζθάθεο, ν Θ. Θνινθνηξψλεο, ν Αιέ-
μαλδξνο Καπξνθνξδάηνο,  ν Γεκήηξηνο -
ςειάληεο, αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ 
δελ ηηο αλαθέξνπκε ζπρλά, φπσο πρ., ν Ιπ-
θνχξγνο Ινγνζέηεο ζηε Πάκν, ν Δκκαλνπήι 
Ξαπάο ζηε Καθεδνλία, ν Ησάλλεο Ξαπαδηα-
καληφπνπινο ζηελ Ξεινπφλλεζν. Θαη αθφκε 
θαη απινί, αγξάκκαηνη άλζξσπνη πνπ 
έπαημαλ κεγάιν ξφιν, φπσο ν Θσζηάθεο ν 
Ιαγνπκηηδήο ν πεξίθεκνο ππνλνκνπνηφο 
ησλ Διιήλσλ. Γεληθά δελ ήηαλ ιίγεο νη ζπ-
γθηλεηηθέο κνξθέο πνπ έδξαζαλ ζηελ Διιε-
ληθή Δπαλάζηαζε. 
 
Κ: Οη εκθύιηνη ήηαλ θάηη αλακελόκελν 
ζηελ Δπαλάζηαζε; 
 

 

  
 
 

Κ: ρη, δελ ήηαλ αλακελφκελν, αλ θαη ζπ-
ρλά νη επαλαζηάζεηο ζπλδένληαη κε εκθπιί-
νπο. Πηελ ειιεληθή πεξίπησζε, πάλησο, 
κχξηδε κπαξνχηη ην πξάγκα απφ ηελ αξρή 
ηεο Δπαλάζηαζεο ιφγσ εζσηεξηθψλ αθνξ-
κψλ. Ρειηθά πξάγκαηη νη δηελέμεηο έθηαζαλ 
ζε εκθχιην ην 1824 (ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 
1823 θαη φιν ην 1824), ζηνπο νπνίνπο εκ-
θχιηνπο ν Θ. Θνινθνηξψλεο είρε κεγάιε 
εκπινθή. 

 

Κ: Θεσξείηε όηη ζα ππάξμνπλ θαη άιινη 
επαλαζηάηεο ζην κέιινλ ζε παγθόζκην 
επίπεδν; 

 

Κ: Βεβαίσο, είλαη ζίγνπξν φηη ζα ππάξμνπλ 
ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία ιφγνη επαλαζηάζε-
σλ.  

 

Κ: Δλ ζπλερεία, αο επηθεληξσζνύκε 
ζηε ζύγρξνλε επνρή. Γλσξίδνπκε όηη 
έρεηε κειεηήζεη ζε βάζνο ηελ αλζξώ-
πηλε ηζηνξία. 

 

Κ: Γελ βαξηέζαη θνξίηζη κνπ. Γελ γλσξίδσ 
θαη πνιιά. Έλαο ακαζήο άλζξσπνο είκαη. 

 

Κ: Έρνληαο, ινηπόλ, κηα εηθόλα ηεο θνη-
λσλίαο, ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ 
αηώλσλ, πνηα ζηνηρεία ζα ζπγθαηαιέ-
γαηε ζηηο παζνγέλεηεο ησλ Διιήλσλ; 

 

Κ: Ζ αλνκία καο, ε κε ηήξεζε θαλφλσλ, ν 
κε  ζεβαζκφο ηεο άπνςεο ηνπ ελφο απφ 
ηνλ άιινλ.  

Κ: ηνλ αληίπνδα, πνηα ζηνηρεία ζεσ-
ξείηε σο όπια ηνπ Διιεληζκνύ, πνηα εί-
λαη απηά πνπ αγαπάηε ζηνπο Έιιελεο;  

 

Κ: Δίλαη ε εγξήγνξζε καο,  ην ελδηαθέξνλ 
καο γηα ηα ηεθηαηλφκελα. Δίκαζηε ιαφο κε 
δσληάληα πλεχκαηνο. Θαη κε κία ηξέια πνπ, 
άιινηε βνεζά ζεηηθά, άιινηε κάο νδεγεί ζε 
αξλεηηθά κνλνπάηηα. 
 
Κ: Απηά ηα αξλεηηθά θαη ηα ζεηηθά ζηνη-
ρεία πηζηεύεηε όηη πεγάδνπλ από πα-
ιαηόηεξνπο αηώλεο; 
 
Κ: Δίλαη ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ πιαζηεί 
κέζα ζηνπο αηψλεο θαη εμ απηνχ έρνπλ επη-
κνλή, δχλακε. Απηφ ζπκβαίλεη ζε θάζε αλ- 
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 ζξσπν θαη ζε θάζε ιαφ αλαπηχζζνληαο λν-
νηξνπίεο. Νη λννηξνπίεο αιιάδνπλ, αιιά 
απηφ δελ είλαη ηφζν εχθνιν. Ξξέπεη ζπλεη-
δεηά λα ηηο πνιεκήζεηο, αλ πξέπεη λα ηηο 
αιιάμεηο. Αλ πξέπεη λα ηηο θξαηήζεηο, λα ηηο 
θξαηήζεηο. 
 
Κ: πλερίδνληαο, γλσξίδνπκε όηη από 
ην 2006 παξαδίδεηε δσξεάλ δηαιέμεηο 
πξνο ην επξύ θνηλό. Απηή ζαο ε αιιε-
ιεπίδξαζε κε ηνλ απιό θόζκν ζε ηη ζπ-
κπέξαζκα ζάο έρεη νδεγήζεη; Οη 
Έιιελεο ηειηθά γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξί-
α καο; 
 
Κ: Γελ μέξσ αλ γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξία 
καο, γηαηί νη άλζξσπνη πνπ ζπλαληψ  ζηα 
καζήκαηά κνπ  -θαη απηνί είλαη δεθάδεο ρη-
ιηάδεο-  αθνχλε εθείλνη εκέλα θαη ζπάληα 
εγψ εθείλνπο. Μέξσ φκσο φηη ελδηαθέξν-
ληαη γηα ηελ Ηζηνξία, φηη είλαη θηινκαζείο 
θαη θηιίζηνξεο. 
 
 
Οινθιεξώλνληαο απηόλ ηνλ ηνκέα, γηα 
πνηεο πηπρέο ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο καο 
νθείινπκε λα είκαζηε πεξήθαλνη; 
 
Κ: Γηα ηα επηηεχγκαηά καο κηα θαη ε Διιά-
δα, παξ‟ φιεο ηηο αξλεηηθέο πιεπξέο πνπ εί-
πακε, είρε θαη πνιιέο ζεηηθέο εμειίμεηο. Ρα 
ζχλνξά καο, κέζα ζε 200 ρξφληα, επεθηά-
ζεθαλ θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε ηα πξψηα 
ζχλνξα ηνπ 1832, ηα δεκφζηα έξγα πνπ 
έγηλαλ είλαη κεγάια θαη ζπνπδαία, ε πγεία 
θαη ε παηδεία είραλ βειηίσζε θαη εμέιημε 
ζεκαληηθή. Κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε 
επηζηήκνλεο δηεζλνχο θχξνπο, φπσο επίζεο
- και ζε αυηό είμαζηε πολύ καλοί καηά ηη 
γλψκε κνπ- πςειήο πνηφηεηαο ινγνηέρλεο 
θαη πνηεηέο, κνπζηθνχο θαη ζηηρνπξγνχο. 
 
Κ: Πεξλώληαο ζην ηειεπηαίν θνκκάηη 
ηεο ζπλέληεπμήο καο, ζα ήζεια λα ε-
ζηηάζνπκε ην βιέκκα καο ζηελ Δθπαί-
δεπζε. Όζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή 
παηδεία, πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα αιιά-
μνπλ ώζηε λα βειηησζεί ην επίπεδό 
ηεο; 
 
Κ: Ζ ειιεληθή παηδεία ππήξμε δπλακηθή 
ζηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα, κε κεγάια βήκαηα 
θαη επί Ρνπξθνθξαηίαο νπφηε ππήξραλ  φρη 
ιίγα ζεκαληηθά ειιεληθά ζρνιεία. Κεηά ηε 
δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ην εθ-
παηδεπηηθφ ζχζηεκα νξγαλψζεθε θεληξηθά 
θαη ην δίθηπν ζρνιείσλ είρε βειηίσζε θαη  
 
 
   
 
 
 

δηάδνζε.  Δμ απηνχ θαη κεηψζεθαλ ζηαδηα-
θά νη δείθηεο ηεο αγξακκαηνζχλεο, κε ζεα-
καηηθά απνηειέζκαηα ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 
εηθνζηνχ αηψλα.  
 
Ζ παηδεία καο έρεη πξνβιήκαηα ηηο ηειεπ-
ηαίεο δεθαεηίεο θαζψο έπαςε λα είλαη απαη-
ηεηηθή, έπαςε λα  απαηηεί πξαγκαηηθή εξ-
γαζία, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ απνθαζίζηεθε 
λα κπαίλνπλ εχθνια βαζκνί ζε φινπο θαη 
λα πεξλνχλ φινη ηηο ηάμεηο αλεμαξηήησο αλ 
έκαζαλ ή δελ έκαζαλ,  εξγάζηεθαλ ή δελ 
εξγάζηεθαλ. Απηά, θαηά ηε γλψκε κνπ, εί-
λαη αξλεηηθά ζηνηρεία. πσο θη άιια. 
 
 
Κ: Θα κπνξνύζαηε, ίζσο, λα πξνηείλεηε 
θάπνηα ιύζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα; 
 

Κ: Λα είλαη απαηηεηηθή ε παηδεία. Λα απαη-
ηεί απφ ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη εξγαηηθνί, 
λα είλαη ζπγθεληξσκέλνη, λα είλαη ζηνρεπ-
κέλνη. Θαη, θπζηθά, λα κελ απαηηεί λα απν-
ζηεζίδεη θαλείο ηε γλψζε, απηφ ην αλφεην 
ζχζηεκα πνπ έρεη εγθαζηδξπζεί ηηο ηειεπ-
ηαίεο δεθαεηίεο, αιιά λα ηε ραίξεηαη θαη λα 
ηε καζαίλεη θξηηηθά θαη ζπλδπαζηηθά.  

 

Κ: Με βάζε όια απηά πνπ είπαηε γηα 
ηελ παηδεία, πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή 
πνπ ζα δίλαηε ζε έλαλ θαζεγεηή ηεο 
ζεκεξηλήο επνρήο; 

 

Κ: Λα ραίξεηαη απηφ πνπ θάλεη, λα ην πη-
ζηεχεη θαη λα κεηαδίδεη θιφγα ζηνπο καζε-
ηέο ηνπ, φρη απιψο λα δηεθπεξαηψλεη κία ε-
παγγεικαηηθή παξνπζία.  

 

Κ: Γλσξίδνπκε όηη ην κάζεκα ηεο Ιζην-
ξίαο δηδάζθεηαη ηόζν ζηελ πξσηνβάζ-
κηα όζν θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαί-
δεπζε. Από ηελ εκπεηξία ζαο, πηζηεύε-
ηε όηη πξνζεγγίδεηαη κε ζσζηό ηξόπν; 

 

Κ: Γελ έρσ εκπεηξία απφ ην ζρνιείν, γηαηί 

εξγάδνκαη  ζην Ξαλεπηζηήκην.  Δθείλν πνπ 

κπνξψ λα πσ είλαη φηη νη θνηηεηέο πνπ έξ-

ρνληαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε έρνπλ, 

ζπρλά,  κεγάια θελά ζηε γλψζε ηνπο, πνπ 

ζα πεη φηη δελ γίλεηαη πάληα ε δνπιεηά πνπ 

ζα έπξεπε ζηα ζρνιεία. Απηφ είλαη έλα ζν-

βαξφ ζέκα. 
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 Κ: Κιείλνληαο ηε ζπδήηεζή καο, αλ ζαο 
δεηνύζα λα κνπ δώζεηε κηα ζπκβνπιή 
γηα ηε δσή, πνηα ζα ήηαλ απηή; 
 
 
Κ: Λα είκαζηε επγλψκνλεο γηα ηε δσή καο, 
γηα ην γεγνλφο φηη δνχκε. Θαη λα έρνπκε 
θιφγα, λα έρνπκε πάζνο γηα απηφ πνπ θά-
λνπκε,  φρη λα δηεθπεξαηψλνπκε απιψο ηα 
πξάγκαηα. Λα κελ πεξλάκε ηε δσή καο δε-
ιαδή ρσξίο θσο. Δίλαη κηθξή ε δσή ηνπ αλ-
ζξψπνπ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ηεο δίλνπκε 
λφεκα.  
 
 
Κ. αο επραξηζηώ. 

Η “Οδύζζεηα” 

 ην πην επηδξαζηηθό (sic)

βηβιίν ζηελ ηζηνξία ηεο  

αλζξσπόηεηαο 

 

 

Πε κηα ηεξάζηηα έξεπλα θαη ςεθνθνξία 
πνπ δηελήξγεζε ην BBC,  ζπγγξαθείο, επη-
ζηήκνλεο, αθαδεκατθνί θαη βηβιηνθξηηηθνί, 
επέιεμαλ ηα θνξπθαία βηβιία πνπ δηακφξ-
θσζαλ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε. 

Ξξψην ζηε ιίζηα είλαη ε ¨Νδχζζεηα”. 
Άιισζηε είλαη έλα βηβιίν γηα ην νπνίν ν-
πνηνζδήπνηε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θάηη 
γλσξίδεη γηα ηελ ππφζεζή ηνπ. Ρν ίδην θαη 
γηα θάπνηεο θξάζεηο ηνπ. Κάιηζηα ζε πνι-
ιά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, ηηο γλσξίδνπλ 
αθφκα θαη ζηα Αξραία Διιεληθά: 

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦςα, πολφτροπον, ὃσ μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίησ ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερςεν· 
πολλῶν δ᾿ ἀνθρώπων ἴδεν ἄςτεα καὶ νόον ἔγνω, 
πολλὰ δ᾿ ὅ γ᾿ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν  

Έμη κήλεο δηήξθεζε απηή ε έξεπλα 
γηα λα θαηαιήμεη ην BBC ζην ηειηθφ 
απνηέιεζκα ησλ βηβιίσλ πνπ θαζφ-
ξηζαλ ηελ Ξαγθφζκηα ζθέςε. 

Ζ Νδχζζεηα είλαη έλα έπνο ηφζν βα-

ζχ, ε ηζηνξία ηνπ αλαπηχζζεηαη κε 

έλαλ πεξίπινθν, αιιά εμαηξεηηθφ 

ηξφπν, νη θαηαζηάζεηο θαη νη ραξα-

θηήξεο ζθηαγξαθνχληαη έηζη πνπ θά-

ζε αλαγλψζηεο βξίζθεη θάηη απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ ή ιακβάλεη ηελ έκπλεπζε 

γηα απνθάζεηο ζηε δσή ηνπ. 

Ο θαηάινγνο ησλ πιένλ επηδξα-

ζηηθώλ βηβιίσλ: 

 

1. «Νδχζζεηα» ηνπ Νκήξνπ, 8νο 

αηψλαο π.Σ. 

 

2. «Ζ θαιχβα ηνπ κπάξκπα-Θσκά» 

ηεο Σάξηεη Κπίηζεξ Πηφνπ, 1852 

 

3. «Φξάλθελζηατλ» ηεο Κέξη Πέιετ, 

1818 

 

4. «1984» ηνπ Ρδνξηδ ξγνπει, 

1949 

 

5. «Ρα πάληα γίλνληαη θνκκάηηα» 

ηνπ Ρζηλνχα Αηζέκπε, 1958 

 

6. «Σίιηεο θαη κία λχρηεο», αγλψ-

ζησλ δεκηνπξγψλ, 8νο – 18νο αηψ-

λαο 

 

7. «Γνλ Θηρψηεο» ηνπ Κηγθέι ληε 

Θεξβάληεο , 1605 – 1615 

 

8. «Άκιεη» ηνπ Πέμπηξ, 1603 

 

9. «Δθαηφ ρξφληα κνλαμηάο» ηνπ 

Γθακπξηέι Γθαξζία Κάξθεο, 1967 

 

10. «Ηιηάδα» ηνπ Νκήξνπ, 8νο αηψ-

λαο π.Σ. 

Απφ ην δηαδίθηπν 
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Παλδεκία θαη εθεβεία. 
Όηαλ ν άλεκνο δελ είλαη επλντθόο… 

 
 

 
Ζ απφηνκε εηζβνιή ηεο παλδεκίαο ζηελ δσή 
καο θαη ν αλαγθαζηηθφο εγθιεηζκφο έρνπλ ε-
πηθέξεη πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 
ςπρνινγία ησλ εθήβσλ, γεγνλφο ην νπνίν 
θαζηζηά ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο κία ζθιεξή 
πξνζπάζεηα επηβίσζεο.  
 
Κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαη θαηά ηε γλψκε 
κνπ πην επηβιαβήο γηα ηνπο λένπο ζπλέπεηα 
είλαη ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ άγρνπο, γεγν-
λφο ην νπνίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηηο 
απμαλφκελεο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηελ 
αβεβαηφηεηα γηα ηελ εμέιημε ησλ πξαγκά-
ησλ. Αλακθίβνια, ε ηειεθπαίδεπζε είλαη κία 
ιχζε πνπ, ελ κέξεη, ζπκβάιιεη ζηελ επαθή 
ησλ καζεηψλ κε ηνπο θαζεγεηέο, έζησ θαη 
δηαδηθηπαθά, φκσο είλαη ηαπηφρξνλα κηα 
θνπξαζηηθή θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία, θπξί-
σο γηα ηνπο καζεηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα 
κελ αθήζνπλ θελά ζηελ χιε. Δθφζνλ, ινη-
πφλ ε δηα δψζεο επαθή έρεη ηεζεί ζε αλα-
ζηνιή ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θαη ηα εξσηήκα-
ηα γηα ην κέιινλ παξακέλνπλ αλαπάληεηα, 
πξνθχπηνπλ αδηέμνδα. 
 
Αληίζηνηρα, άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ ε-
πεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο εθήβνπο είλαη ν 
έληνλνο εθλεπξηζκφο πνπ πξνθχπηεη θπξίσο 
απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ζην ζπίηη καδί κε ηνπο 
γνλείο. Έηζη, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πε-
ξηβάιινλ θαη λα θαιχςνπλ κία δηαδηθαζία 
πνπ ε ίδηα ε εθεβεία ηνπο πξνηάζζεη, ελψ 
παξάιιεια έρνπλ ηνλ ρξφλν λα ππεξαλαιχ-
νπλ ηελ δσή ηνπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη 
κέλνπλ πίζσ ζε πνιινχο ηνκείο. Απφ φια 
απηά νη ζπγθξνχζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο 
θαη  πξνζηίζεληαη ζε  φιν ην θνξηίν ηνπ ε-
γθιεηζκνχ θαη εληείλνπλ ην βάξνο ηεο θαηά-
ζηαζεο. 
 
Ππλνςίδνληαο, ππνζηεξίδσ φηη ζε απηή ηε 
δχζθνιε πεξίνδν πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 
ζεκαζία ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ λέσλ θαη φρη 
ηφζν ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Ξαξάιιεια, ην 
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ νθείιεη λα δείμεη 
πεξαηηέξσ θαηαλφεζε, λα πξνζεγγίζεη ηνπο 
λένπο θαη λα πξνζπαζήζεη λα ζπδεηήζεη καδί 
ηνπο ηηο απνξίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 
ηνπο. Γηαλχνπκε κία δχζθνιε θαη απαηηεηηθή 
πεξίνδν θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πξν-
ζηαηεχζνπκε φ,ηη κπνξεί λα δηαθπιαρζεί α-
πφ ηνλ ρείκαξξν απαηζηνδνμίαο πνπ μερχλε- 

  

 

Γελ είκαη αξθεηά λένο γηα λα ηα μέξσ 
όια  

 

 

Ζ εθεβεία -απφ πξνζσπηθή πείξα- δελ είλαη 
θαζφινπ εχθνιε. Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ είκα-
ζηε νχηε παηδηά πηα, αιιά νχηε θαη ελήιηθεο. 
Κέζα ζ‟ απηφ ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
εθεβείαο, παξνπζηάδνληαη νη κεγαιχηεξεο αι-
ιαγέο ζηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή 
αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ζ ειηθία ινηπφλ απηή, 
πνπ ζεσξείηαη ε άλνημε ηεο δσήο, ραξαθηεξί-
δεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο, σο ε πεξίνδνο ησλ 
κεγάισλ πξνβιεκάησλ. 

Βξηζθφκαζηε ζηελ ειηθία ηνπ πξνβιεκαηη-
ζκνχ. ιεο απηέο νη αιιαγέο είηε πάλσ καο, 
είηε κέζα καο, δεκηνπξγνχλ πνιιά εξσηεκα-
ηηθά θαη θάπνηεο θνξέο πξνβιήκαηα πξνζαξ-
κνγήο, αθνχ ηψξα αξρίδνπκε λα γλσξίδνπκε 
ηνλ εαπηφ καο. 

Θαιφ είλαη λα ζπδεηάκε ηα πξνβιήκαηα θαη 
ηηο αλεζπρίεο καο κε ηνπο γνλείο καο ή ηνπο 
δαζθάινπο καο. Κπνξεί λα πηζηεχνπκε φηη δε 
ζα καο θαηαιάβνπλ ή φηη ζα ηνπο θαλνχλ πε-
ξίεξγα, αιιά ε αιήζεηα είλαη πσο θη απηνί 
ήηαλ θάπνηε έθεβνη θαη μέξνπλ αθξηβψο πψο 
είλαη. 

Έηζη ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ηνπο αθνχκε θαη λα 
πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δηνξ-
ζψζνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απηά 
ηα πξνβιήκαηα. Ρν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη 
δε  ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχκε ή λα αγρσλφ-
καζηε. Πηγά ζηγά, φζν πιεζηάδνπκε ζηελ σξη-
κφηεηα, φια ζα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπο.  

 

Ρεο Δπγελίαο Θνληνπνχινπ, γ1 

ηαη απφ ηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα. 
 

Ρεο Θσλζηαληίλαο Βέξγνπ, γ1 
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ΟΓΟ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΔΛΛΟΤ:  

Ν Θαλέιινο Γειεγηάλλεο γελλήζεθε 

ζηα Ιαγθάδηα Γνξηπλίαο, Αξθαδίαο ην 

1780. Ιφγσ ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηεο νη-

θνγελείαο ηνπ ζηελ πεξηνρή έγηλε ζχ-

ληνκα πξφθξηηνο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαλάζηαζεο δηαδξακάηηζε πξσηα-

γσληζηηθφ ξφιν. Ρν 1844 εθιέρηε-

θε πξφεδξνο ηεο Βνπιήο, ζέζε ζηελ ν-

πνία παξέκεηλε κέρξη ην 1845. Ξέζαλε 

πάκπησρνο, αθνχ ζπζίαζε φιε ηελ πε-

ξηνπζία ηνπ γηα ηελ Δπαλάζηαζε. 

Ο δξόκνο είρε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία… 

ΟΓΟ ΠΛΑΠΟΤΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ:  

Ν Γεκήηξεο (Γεκεηξάθεο) Ξιαπνχηαο (ή 
Θνιιηφπνπινο) γελλήζεθε ζηελ Ξαινχκπα 
Γνξηπλίαο. Ήηαλ ζεκαληηθφο νπιαξγερφο 
ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο Γηεηέιεζε π-
παζπηζηήο ηνπ βαζηιηά ζσλα, γεξνπζηα-
ζηήο, ζηξαηεγφο, βνπιεπηήο θαη δηνηθεηήο 
ηεο  12εο Ρεηξαξρίαο Αξθαδίαο ηεο βαζηιη-
θήο θάιαγγαο ηνπ ζσλα. Καδί κε ηνλ 
Θεφδσξν Θνινθνηξψλε ήηαλ επηθεθαιήο 
ηνπ Αγψλα ζηελ Αξθαδία. Ξηζηφο ζχληξν-
θνο ηνπ Θνινθνηξψλε, δηαθξίζεθε 
ζηε κάρε ηνπ Βαιηεηζίνπ θαη 
ζηελ πνιηνξθία ηεο Ρξίπνιεο.  

Επιμέλεια: Ειρήνη Σταματοπούλου 

Πηγές: Βικιπαίδεια και Google 

ΟΓΟ ΓΔΡΜΑΝΟΤ ΠΑΣΡΩΝ: 

Ν Ξαιαηψλ Ξαηξψλ Γεξκαλφο γελλή-

ζεθε ζηε Γεκεηζάλα ηνλ Κάξηην ηνπ 

1771. πήξμε ηεξάξρεο θαη κεηξνπνιί-

ηεο Ξαιαηψλ Ξαηξψλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο, ελίζρπζε 

ηνλ Αγψλα κε ηελ πνιηηηθή θαη δηπισ-

καηηθή ηνπ δξάζε. Ξην ζπγθεθξηκέλα, 

ζπγθέληξσζε ρξήκαηα θαη δεκηνχξγε-

ζε κία πνιηηηθή νξγάλσζε γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ εζληθνχ μεζεθσκνχ. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%82


 11 

 
 Δβίβα, ξεκπέηεο! 

     Απφ ην 1912 κέρξη θαη ην 1922 ( Κηθξαζηαηη-
θή θαηαζηξνθή ) ε Διιάδα δέρηεθε  πεξίπνπ ε-
λάκηζη εθαηνκκχξην  Έιιελεο πξφζθπγεο, θπξί-
σο απφ ηα παξάιηα ηεο Κηθξάο Αζίαο. Απηνί νη 
άλζξσπνη παξακεξίζηεθαλ θαη έκεηλαλ γηα ρξφ-
ληα ζην πεξηζψξην ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέ-
ληξσλ ζηνλ  Ξεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε, ηνλ Βφ-
ιν, ηελ Ξάηξα. Κε ηνλ εξρνκφ ηνπο ε Διιάδα 
ήξζε ζε επαθή κε ηελ αλαηνιίηηθε κνπζηθή θαη 
ε επαθή απηή νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ελφο λέ-
νπ -γηα ηελ ηφηε επνρή- είδνπο ηξαγνπδηνχ, ηνπ 
«ξεκπέηηθνπ». Ρελ ίδηα επνρή ππήξμε  αληίζηνη-
ρε αλάπηπμε παξφκνησλ εηδψλ κνπζηθήο θαη ζε 
άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο έγηλαλ κεηαθηλήζεηο 
πιεζπζκψλ. Κε παξφκνην ηξφπν γηα παξάδεηγ-
κα, γελλήζεθε ην κπινπδ ζηελ Ακεξηθή, ε ζά-

κπα ζηε Βξαδηιία θαη ε ξέγγε ζηελ Ρδακάηθα.  

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ην ξεκπέηηθν έρεη αλα-
βηψζεη θαη  επαλέιζεη κε έλαλ δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν ζηελ δσή ησλ αλζξψπσλ. Ξιένλ, κε 
ηελ απνπζία ηεο ινγνθξηζίαο πνπ ίζρπε ζε κε-
γάιν βαζκφ ζην παξειζφλ, ηα ξεκπέηηθα παί-
δνληαη ειεχζεξα ζε δηάθνξνπο ρψξνπο, κηθξά 
θαη κεγάια καγαδηά, κνπζηθέο ζθελέο θαη ζπ-
λαπιίεο, απφ κηθξά νξγαληθά ζχλνια ( 3-4 
φξγαλα θαη θσλή) θαη απνιακβάλνπλ πιένλ 
ηζφηηκε απνδνρή κε ηα ππφινηπα είδε κνπζη-
θήο. Ρα πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα έρνπλ επηβηψ-
ζεη ζρεδφλ αηφθηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 
θάηη πνπ καο δηεπθνιχλεη ζην λα κειεηήζνπκε 
θαη λα θαηαλνήζνπκε απηφ ην κνπζηθφ είδνο. 
Γελ είλαη ιίγεο θαη νη πξνζπάζεηεο κνπζηθψλ 
λα δψζνπλ κηα λέα πλνή ζην ξεκπέηηθν θάλν-
ληαο επαλεθηειέζεηο θαη δηαζθεπέο. Ρν 2003 
ην ξεκπέηηθν έγηλε κέξνο ηεο άπιεο πνιηηηζηη-
θήο θιεξνλνκηάο ηεο Unesco ιακβάλνληαο 
έηζη θαη παγθφζκηα αλαγλψξηζε. Ξιένλ, είλαη 
πνιχ δχζθνιν λα γξαθηνχλ ηέηνηα ηξαγνχδηα 
ιφγσ ηνπ εληειψο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δσήο 
ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. κσο, απηφ δελ εί-
λαη θάηη πνπ εκπνδίδεη ην ξεκπέηηθν λα γλσξί-
δεη απήρεζε αθφκα θαη ζηελ επνρή καο. Ρέ-
ινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απνηέιεζε ην η-
ζρπξφ ζεκέιην γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ιατθνχ 
ηξαγνπδηνχ, ην νπνίν κέρξη θαη ζήκεξα είλαη 
ηδηαίηεξα αγαπεηφ ζην επξχ θνηλφ. 

     Θαηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη 
ην ξεκπέηηθν είλαη έλα δσληαλφ παξάδεηγ-
κα  πσο θάηη ην νπνίν έρεη κεγάιε αμία παξα-
κέλεη αλέπαθν ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη 
δε ράλεηαη, φ,ηη θαη αλ επαθνινπζήζεη ζε επί-
πεδν θνηλσληθφ ή πνιηηηθφ. Ζ αλαγλψξηζή ηνπ 
απφ ηελ θνηλσλία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζε-
θε πνιιά ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ εκθάληζή 
ηνπ, αιιά ήξζε γηα λα κείλεη παίξλνληαο ην 
κεξίδην πνπ ηνπ αλαινγεί ζηηο θαξδηέο ησλ 
αλζξψπσλ .    

Ρνπ Ξαλαγηψηε Θσηζηφπνπινπ 

Δίλαη δχζθνιν λα εμεηάζεη θάλεηο ην ξεκπέηηθν 
απνθιεηζηηθά κνπζηθνινγηθά, γηαηί ν φξνο παξα-
πέκπεη θπξίσο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε δσήο 
εθείλεο ηεο επνρήο. Απηφ ην είδνο κνπζηθήο εί-
λαη επεξεαζκέλν απφ ηελ αλαηνιίηηθε, αιιά θαη 
ηελ ειιεληθή παξάδνζε, κε ειάρηζηα δπηηθά 
ζηνηρεία. Ρελ επνρή ηεο γέλεζήο ηνπ ην ξεκπέ-
ηηθν, φπσο θαη νη ξεκπέηεο, ήηαλ παξαγθσληζκέ-
λνη, κε απνηέιεζκα απηή ε κνπζηθή λα κε ηπγ-
ράλεη ηδηαίηεξεο αλαγλψξηζεο θαη λα ζεσξείηαη 
θαηψηεξεο θαηεγνξίαο. Ππλήζσο αθνπγφηαλ ζε 
παξαθκηαθά καγαδηά, ηαβέξλεο θαη ηεθέδεο. Ζ 
ζεκαηνινγία ησλ ηξαγνπδηψλ αθνξά θπξίσο ζηε 
δπζθνιία έληαμεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ 
επξχηεξε θνηλσλία , ηνλ έξσηα, ηνλ ζάλαην θ.ά. 
Κε άιια ιφγηα, ηα ζέκαηα αληινχληαλ απφ ηελ 
θαζεκεξηλή δσή. Θαηά βάζε ηα ηξαγνχδηα είραλ 
νκνηνθαηαιεμία θαη γξάθνληαλ ζε δεθαπεληα-
ζχιιαβν κέηξν, ρσξηζκέλν ζε δπν εκηζηίρηα. 
Θάπνηα απφ ηα θπξίαξρα φξγαλα ζην ξεκπέηηθν 
είλαη ην κπνπδνχθη, ν κπαγιακάο, ην βηνιί, ην 
αθνξληεφλ, ε θηζάξα θ.α.  Κεηαγελέζηεξα κεγά-
ινη ζχλζεηεο έγξαςαλ επεξεαζκέλνη απφ ην ξε-
κπέηηθν, φπσο ν Κάλνο Σαηδηδάθηο, ν Κίθεο Θε-
νδσξάθεο θαη ν Λίθνο Κακαγθάθεο. 
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Θαιαζζηλφ θεγγάξη 

Έλα κεγάιν αξγνθίλεην θαξάβη, 
πιέεη ζηα αλνηρηά ηνπ πειάγνπο, 
κε ην νιφγηνκν θεγγάξη , 
λα θαζξεθηίδεηαη ζηα θαηαγάιαλα  
λεξά ηνπ Διιήζπνληνπ. 
Ν θαπεηάληνο κφλνο,  
πάλσ ζηελ θνππαζηή αγλαληεχεη,  
ηελ εξεκία ηεο ζάιαζζαο,  
κηα γνξγφλα ηνπ ηξαγνπδά κε ηελ ιχξα ηεο, 
θαη ηα δειθίληα θαιπάδνπλ  
ζηα θξπζηάιιηλα λεξά. 
Ρν θεγγάξη ηνπ κηιά,  
θαη ηα αζηέξηα ηνλ θνηηνχλ, 
απηφο ζθχβεη θαη γιηζηξά 
ζηελ αγθαιηά ηεο ζάιαζζαο. 
  
 Σξηζηίλα Γθαξγθάζνπια 

Ρα βξάδηα είλαη φια πην δχζθνια. 
Νη απνθάζεηο πνπ πήξακε,  
νη άλζξσπνη πνπ ράζακε, 
ηα φλεηξα πνπ δελ θπλεγήζακε. 
Ππζζσξεχνληαη ζηνλ πάην ηεο ςπρήο καο 
θαη πιεκκπξίδνπλ ην κπαιφ καο κε αλφεηεο 
εξσηήζεηο. 
“Γηαηί δελ πξνζπάζεζα;” 
Ίζσο είλαη θαιχηεξα ηψξα, ίζσο ηειηθά λα 
είκαζηε επηπρηζκέλνη. 
 
Θσλζηαληίλα Βέξγνπ 

Θνηηάδσ ηνλ ζθνηεηλφ δξφκν  

θαη ζθέθηνκαη ηηο κέξεο πνπ ήηαλ γεκάηεο 
θσο. 

Ρηο κέξεο πνπ ήκαζηαλ ραξνχκελνη, είρακε ηα 
πάληα. 

Ή κάιινλ δελ είρακε ηίπνηα. 

Ρειηθά αμίδεη λα ηα ράζεηο φια, 

γηα λα κάζεηο λα εθηηκάο. 

Λα κάζεηο φηη νη ζθνηεηλνί δξφκνη  

απνηεινχλ ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο ηνπ 
κέιινληνο. 

 

Θσλζηαληίλα Βέξγνπ 

Δπέιεμα ηελ αλακνλή.  

Ζ θηιίεο θαη ε κεγάιεο αγάπεο αξγνχλ λα 
„ξζνπλ. 

Έραζα ηα πάληα ζε κηα αλνχζηα πξνζπάζεηα  

λα θεξδίζσ ηελ αγάπε. 

Θη φηαλ θαηάιαβα φηη φια είλαη κάηαηα, 

έθαλα ηελ πην ζπνπδαία επηινγή· 

Μεθίλεζα λα δσ. 

 

Θσλζηαληίλα Βέξγνπ 
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 Αλώλπκν παηρλίδη : Social Media ’’ 

 
Ζ εηζβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή 
δσή κεηαζρεκάηηζε ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, 
πνιηηηθφ ηνπίν. Νη απνζηάζεηο εθκεδελίζηεθαλ, 
ε πιεξνθφξεζε έγηλε πην άκεζε θαη εχθνιε, ε 
ςπραγσγία παξέρεηαη ζε πνηθίιεο κνξθέο κέ-
ζα ζε κία νζφλε. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηε-
ρλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ κεηάιιαμαλ ξηδηθά 
ηνλ θφζκν είλαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσ-
ζεο, ηα γλσζηά ζε φινπο „‟social media’’, ε-
θαξκνγέο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 
θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ ρξεζηψλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά αλεμαξηήησο θνηλσ-
ληθψλ-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ή ρηιηνκέηξσλ.  

  Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κηληηαθψλ ζπ-
ζηεκάησλ απνηειεί ε αλσλπκία. Θξπκκέλνο 
πίζσ απφ ηελ αθηηλνβνιία, ν θαζέλαο κπνξεί 
λα είλαη φπνηνο ζέιεη ,λα θάλεη φ,ηη ζέιεη ρσξίο 
λα θνβάηαη ηελ θξηηηθή , ρσξίο λα ελδηαθέξε-
ηαη γηα ηηο ινηπέο γλψκεο. Ρν αλψλπκν απηφ 
παηρλίδη γίλεηαη χπνπια ειθπζηηθφ θαη ε-
θεί  πνπ ληψζεη ν ρξήζηεο φηη θξαηάεη ηα ελία 
ησλ παξηίδσλ, ν έιεγρνο ράλεηαη πνιχ εχθν-
ια. Δίκαζηε κηα θνηλσλία πνπ μππλάεη κε ην θη-

λεηφ γηα ην θηλεηφ, δεη απφ ην θηλεηφ ην ιεγφ-
κελν „‟virtual reality ‘’, δειαδή ηελ εηθνληθή 
πξαγκαηηθφηεηα. Ν θφζκνο κνηάδεη λα κεηαηξέ-
πεηαη ζε κηα ζπκπαγή κάδα , κε παλνκνηφηπ-
πνπο αλζξψπνπο πνπ δελ δνπλ γηα ηε ζηηγκή, 
αιιά ε ζηηγκή δεη γηα απηνχο, ρσξίο απηνχο. 
Ξνιιέο απφ ηηο δήζελ ραξνχκελεο δεκνζηεχ-
ζεηο θξχβνπλ θάζε άιιν παξά ηελ επηπρία. 
ηαλ ην πιήζνο θίισλ ζην facebook, θαη ε 
πιεζψξα ησλ επίπιαζησλ αιιειεπηδξάζεσλ 
ζην Instagram απνηειεί ηελ θπξίαξρε έγλνηα 
ηεο χπαξμεο καο, ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα. 

     Ζ επηθνηλσλία δηα κέζνπ ησλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην ηεο δηα-
πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ 
απνμέλσζε. Απνμέλσζε απφ ηνλ θίιν, 

απφ ηνλ γνληφ, απφ ηνλ θφζκν νιφθιεξν. Ζ 
νπζηαζηηθή ζπλαλαζηξνθή ππνρσξεί, έσο 
φηνπ παξαγθσληζηεί πιήξσο. Ρα ζπλαηζζεκα-
ηηθά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε επαθή εμαθαλί-
δνληαη, ράλεηαη ε ακεζφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 
θη αο κεηαθέξεηαη ε πιεξνθνξία κε αζχιιε-
πηεο ηαρχηεηεο.  

Πε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηε-
ξήζνπκε πσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη 
αλεπίηξεπην λα ππνθαζίζηαληαη. Ζ επαθή κε 
ηνλ δηπιαλφ καο, ην άγγηγκα, ην βιέκκα, ην 
ρακφγειν, φια απηά ηα κηθξά, αιιά ζεκαληη-
θά πξάγκαηα δε γίλεηαη λα δψζνπλ ηε ζέζε 
ηνπο ζην „‟ζθνχληεγκα‟‟ ηνπ facebook. 

Λαη, ε ηερλνινγία είλαη ζεζαπξφο, αιιά ηελ 
επαθή δελ ηελ επηηξέπεη-αθφκε. Έηζη ε απιή 
γλσξηκία κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπγ-
ρέεηαη κε ηελ ακνηβαία θηιία, γεγνλφο πνπ θα-
ζηζηά ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο αλνχζηεο.  

Ν θαλαηηθφο ρξήζηεο φκσο , εθηίζεηαη θαη ζε 
άιινπο θηλδχλνπο ησλ νπνίσλ ε άγλνηα ηνχ 
επηηξέπεη λα πιαλάηαη ζηελ αδηαθνξία ηνπ. Ζ 
ςεπδαίζζεζε ηεο  αθηηλνβνιίαο δεκηνπξγεί 
κηα θαληαζηηθή θνηλσλία κε άπεηξεο αλσλπκί-
εο θαη ςεπδψλπκα, άπεηξνπο θαηαζιηπηηθνχο, 
άπεηξνπο κνλαρηθνχο. Ρν θνηλφ ραξαθηεξηζηη-
θφ ησλ αδηάθνπα ελεξγψλ κειψλ ησλ κίληηα 
είλαη ε αθέιεηα. Ζ αθέιεηα θαη ε έιιεηςε απ-
ηνέιεγρνπ είλαη ηα κέζα πνπ νδεγνχλ ζηνλ ε-
ζηζκφ, πνπ  γελλνχλ ζχκαηα γηα ην ειεθηξν-
ληθφ έγθιεκα, πνπ επηηξέπνπλ λα εθρσξνχ-
ληαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ ηδησηηθφηεηα, πνπ 
δελ  απνηξέπνπλ ηελ έθζεζε ζε κε αζθαιέο 
πεξηερφκελν. 

ηαλ θάπνηνο επηηέινπο ζπιιάβεη ην πφζν ε-
θηεζεηκέλνο θαη επάισηνο κπνξεί λα είλαη ζηα 
θνηλσληθά δίθηπα, είλαη πηζαλφ λα είλαη αξγά. 
Ξίζσ απφ κηα νζφλε ληψζεη αζθαιήο, αηζζά-
λεηαη άλεηα, ε ζπλείδεζή ηνπ δελ αληρλεχεη 
θφβνπο θαη απεηιέο . Ζ δπζάξεζηε αιήζεηα 
φκσο είλαη φηη φζν πην „‟θξπκκέλνη΄΄ θαη πξν-
ζηαηεπκέλνη αηζζαλφκαζηε , ηφζν πεξηζζφηεξν 
θηλδπλεχνπκε.  
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ινη απηνί νη απεηιεηηθνί θίλδπλνη φκσο δελ 
αλαηξνχλ ηα πξνηεξήκαηα πνπ κπνξεί λα α-
ληιήζεη θαλείο απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα. Ξξν-
θεηκέλνπ απηά λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν εί-
λαη αλαγθαίν ν θάζε ρξήζηεο λα νξηνζεηήζεη 
ηελ ρξήζε ηνπο κε ηελ βνήζεηα θάπνησλ πξνυ-
πνζέζεσλ. 

Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ε-
πηβάιιεηαη λα γίλεηαη κε κέηξν. Ζ απηνγλσζία 
θαη θαη‟ επέθηαζε ν απηνέιεγρνο είλαη ζεκα-
ληηθέο νδεγίεο ρξήζεο. Ν θάζε ρξήζηεο επί-
ζεο, νθείιεη λα θηιηξάξεη ηα δεδνκέλα πνπ 
δέρεηαη θαη λα ηα αληηκεησπίδεη κε ζθεπηηθη-
ζκφ.  

Δίλαη εμίζνπ απαξαίηεην λα δνζεί πξνηεξαηφηε-
ηα ζηηο νπζηψδεηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Θα-
ιφ ζα ήηαλ ε επηθνηλσλία λα κελ εδξάδεηαη α-
πνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχ-
σλ, θαζψο απηά ζπληζηνχλ έλα κφλν έλα 
φξγαλν γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ επέθηαζε 
ηεο.  Αλαγθαία είλαη θαη ε επαξθήο ελεκέξσζε 
απφ ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Αλ δελ 
πιεξνθνξεζνχκε ζσζηά γηα ηελ πιεζψξα α-
πεηιψλ πνπ εκπεξηέρνληαη θξπθά ζηα κίληηα, 
πψο αιιηψο ζα θαηαθέξνπκε λα ηηο απνθχγνπ-
κε;  

    Ρν αλψλπκν παηρλίδη ησλ θνηλσληθψλ δη-

θηχσλ δε ζα πάςεη λα είλαη επηθίλδπλν. πσο 

θαη ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο, νη θαινί ζα ληθή-

ζνπλ θαη ζα αληακεηθζνχλ κε ηε λίθε, θαζψο 

θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ ηνλ έιεγρν θαη εμα-

θνινπζνχλ λα ηνλ δηαηεξνχλ. Νη αθειείο 

φκσο, ζα ράζνπλ. Ρν παηρλίδη θάπνηα ζηηγκή 

ζηακαηά λα είλαη θξπθφ θαη αλψλπκν θαη απ-

ηφκαηα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε παηρλίδη ηεο δσήο. 

Ν απηνέιεγρνο ινηπφλ θαηαιήγεη ζηελ αληα-

κνηβή, ελψ ε αθέιεηα κεηαηξέπεη ζε θεξέθσ-

λα,  πηφληα ησλ ίδησλ ησλ παηρληδηψλ. Απνθηά-

λε έηζη λέν λφεκα «Ρα ηείρε» ηνπ Θαβάθε: 

« 

 

 

Σσξίο πεξίζθεςηλ, ρσξίο ιχπελ, ρσξίο αηδψ 

κεγάια θ‟ πςειά ηξηγχξσ κνπ έθηηζαλ ηείρε. 

Θαη θάζνκαη θαη απειπίδνκαη ηψξα εδψ. 

Άιιν δελ ζθέπηνκαη: ηνλ λνπλ κνπ ηξψγεη απ-

ηή ε ηχρε· 

δηφηη πξάγκαηα πνιιά έμσ λα θάκσ είρνλ. 

A φηαλ έθηηδαλ ηα ηείρε πψο λα κελ πξνζέμσ. 

Aιιά δελ άθνπζα πνηέ θξφηνλ θηηζηψλ ή 

ήρνλ. 

Aλεπαηζζήησο κ‟ έθιεηζαλ απφ ηνλ θφζκνλ 

έμσ.» 

 

(Από ηα πνηήκαηα 1897-1933, Ίθαξνο 1984) 

 

 

Ρεο Λάζηαο Κπνπηδαξέιε 
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 Σν θιέςηκν ηεο λύθεο ζηελ Αξθαδία 

 
Γάκνο ηα παιηά ρξφληα ζήκαηλε πξνμεληφ ή ζπ-
λνηθέζην. Ζ επηινγή ηνπ ζπδχγνπ ηεο θφξεο ή 
ηνπ γηνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά ζέκα ησλ γνλέσλ 
θαη θάζε αληίξξεζε ζε απηήλ ήηαλ εμαξρήο 
θαηαδηθαζκέλε.  

Γελ ήηαλ φκσο ιίγεο νη θνξέο πνπ νη λένη θαη 
νη λέεο αςεθνχζαλ ηελ παηξηθή ζέιεζε θαη 
παληξεχνληαλ απφ έξσηα. Πε πεξίπησζε πνπ 
ηα πεζεξηθά δελ ην ελέθξηλαλ, ην δεπγάξη 
«θιεβφηαλ», δειαδή ν γακπξφο έπαηξλε ηε 
λχθε, ζηα θξπθά θαη έθεπγαλ πξνο άγλσζηε 
θαηεχζπλζε.  

Κάιηζηα, ζε πνιιέο παιηέο ειιεληθέο ηαηλίεο, 
είλαη αγαπεκέλν ζέκα  ν παηέξαο λα κελ αθή-
λεη ηελ θφξε λα παληξεπηεί ηνλ αγαπεκέλν ηεο 
θαη έηζη απηή λα απνθαζίδεη λα «θιεθηεί».  

Αθνχ ην δεπγάξη είρε «θιεθηεί», πήγαηλε λα 
κείλεη γηα κεξηθέο κέξεο ζε θάπνην ζπγγεληθφ 
ζπίηη ζην δηπιαλφ ρσξηφ ή ζηε γεηηνληθή ζηά-
λε. Ρφηε κεζνιαβνχζαλ γηα λα θηιηψζνπλ ηα 
αληίπαια κέξε,  άλζξσπνη ινγηθνί θαη εηξελη-
θνί, ζπγγελείο ή νηθνγελεηαθνί θίινη. Όζηεξα 
απφ πνιιέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ν παηέξαο επη-
ηέινπο έδηλε ηελ επρή ηνπ θαη πξαγκαηνπνηνχ-
ληαλ νη αξξαβψλεο ηνπ δεπγαξηνχ ζε ζηελφ 
θνηλσληθφ θχθιν. 

Παθψο, δελ ήηαλ φινη νη γνλείο, εηδηθά νη πα-
ηεξάδεο, ηφζν επθνιφπηζηνη. Πε απηήλ ηελ πην 
αθξαία πεξίπησζε, ν γάκνο γηλφηαλ θξπθά α-
πφ ηνπο γνλείο θαη έηζη ην «θιέςηκν» απέβαηλε 
ε έζραηε, αιιά ηαπηφρξνλα ε πην απνηειεζκα-
ηηθή ιχζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δχζπηζηνη 
γνλείο έξρνληαλ «πξν ηεηειεζκέλνπ γεγνλφ-
ηνο», φηαλ θάζε άιιε πξνζπάζεηα είρε απνηχ-
ρεη. 

 

«πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην «θιέςηκν 
ηεο λχθεο» ήηαλ έλα γεγνλφο αθξαίν, ην ν-
πνίν φκσο ήηαλ αξθεηά αγαπεηφ ζηνπο αλ-
ζξψπνπο εθείλεο ηεο επνρήο. Δθηφο απφ ηαη-
λίεο, ππάξρνπλ πνιιά δεκνηηθά ηξαγνχδηα 
ζηα νπνία ε λχθε παξνπζηάδεηαη απεγλσζκέ-
λε γηαηί ηεο «πξνμελεχνπλ» έλαλ άληξα πνπ 
δελ ηεο αξέζεη. 

Ρελ Ξαλαγηψηα πξνμελψ λα ηελ αξξεβσληά-

ζσ, Θαη ε Ξαλαγηψηα ριίβεηαη θαη ρχλεη καχ-

ξα δάθξπα. Θαη ε κάλα ηεο ηήο έιεγε θαη ε 

κάλα ηεο ηήο ιέεη: 

-Τ‟ έρεηο Ξαλαγησηνχια κνπ, πνπ θιαηο θαη 

αλαζηελάδεηο, 

-Μην είναι η προίκα λιγοζηή και ηα προικιά 

ζνπ ιίγα; 

-Δεν είναι η προίκα λιγοζηή και ηα προικιά 

κνπ ιίγα, 

-Τον άνηρα που μου δίνεηε δεν ειν‟ ηεο αξε-

ζηάο κνπ…» 

Δπηπρψο, ζηηο κέξεο καο, «ε παληξεηά» είλαη 

πην απιή δηαδηθαζία. Ν λένο θαη ε λέα ζπλή-

ζσο γλσξίδνληαη απφ θνηλέο παξέεο ή δξα-

ζηεξηφηεηεο,  εξσηεχνληαη, ζπρλά ζπγθαηνη-

θνχλ θαη ελ ηέιεη παληξεχνληαη. Νη γνλείο 

δελ επεκβαίλνπλ ηφζν θαζνξηζηηθά ζηελ δσή 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπαλίδνπλ νη πεξηπηψ-

ζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν γακπξφο θαη ε λχθε 

ζηήλνπλ χπνπια ζρέδηα, πξνθεηκέλνπ λα πα-

ληξεπηνχλ. 

 

Ξεγέο: Arcadia Portal θαη εθεκεξίδα 

«Αξθαδηθνί Νξίδνληεο», θσηνγξαθίεο απφ η-

δησηηθή ζπιινγή. 

Ρεο Δηξήλεο  Ξαπαζαλαζνπνχινπ, γ2 
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όισλ Λέθθαο:  

ν απζεληηθόο εθθξαζηήο 

ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο  

ηεο Μπηηιήλεο 

Ν Πφισλ Ιέθθαο, είλαη έλαο γλήζηνο εθπξφζσπνο 

ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηδηαίηεξα 

ηεο Κπηηιήλεο. Γελλήζεθε ην 1946 ζηελ Ξεγή 

ηεο Ιέζβνπ θαη έρεη ερνγξαθήζεη πέληε cd ηα ν-

πνία θπθινθνξνχλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. Απφ ηα 

παηδηθά ηνπ ρξφληα έδεημε επαηζζεζία ζηνπο ήρνπο 

θαη ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν ησλ ιατθψλ δξψκε-

λσλ θη έλησζε βαζηά ηε ιπηξσηηθή ηεξνηειεζηία 

ηνπ ακαλέ, ηα κηθξαζηάηηθα ηξαγνχδηα, ηα πεη-

ξαηψηηθα, αιιά θαη ηα λαλνπξίζκαηα καδί κε η‟ 

άιια ηξαγνχδηα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο. Απφ παξά-

δνζε πεηξάο θαη πειεθάλνο, πξνηθηζκέλνο  ρνξεπ-

ηήο, παξακπζάο, αιιά θαη πξσηνκάγεηξαο ζηα 

θνπξκπάληα ησλ παλεγπξηψλ.  

Πηα λεαληθά ηνπ ρξφληα ζπκκεηείρε ζηα παλεγχξη-

α σο ηξαγνπδηζηήο ηνπ ξεκπέηηθνπ θαη ηνπ λεφηε-

ξνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ κέρξη θαη ην 1976.  

Κεηά δπν δεθαεηίεο θαη θαιά θξαηνχληνο ηνπ ξεχ-

καηνο «επηζηξνθή ζηηο ξίδεο», ν Πφισλ γίλεηαη κη-

α αμηφπηζηε θαη γελλαηφδσξε πεγή γλψζεο θαη ε-

κπεηξίαο γηα ηε λεφηεξε γεληά ησλ κνπζηθψλ, θα-

ζψο θαη γηα θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, αιιά θαη θη-

λεκαηνγξαθηζηέο. Ρν 1997 έξρεηαη πξψηε θνξά 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη απφ ηφηε ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο πιένλ αλήζπρνπο κνπζηθνχο ηεο. 

 

O Πφισλ επηκέλεη λα ηαμηδεχεη Κπηηιήλε – 

Θεζζαινλίθε, γηα λα ζπλαληήζεη θίινπο, 

καζεηέο θαη παίρηεο κεξαθιήδεο. Mαδί κε 

θαηαμησκέλνπο κνπζηθνχο, ςάρλνπλ πα-

ιηνχο μεραζκέλνπο ζθνπνχο, ζπξηνχο δετ-

κπέθηθνπο, κπάινπο κα θη ακελάδεο. Τά-

ρλνπλ θαη μερσξίδνπλ ηα παιηά 

«ξεκπέηηθα», μχλνπλ ην παιίκςεζην ηεο 

Κπηηιήλεο, ραξάδνπλ πάλσ ζην κσζατθφ 

ηεο Κηθξαζίαο ζηνλ πεξίηερλν θνξκφ ησλ 

δετκπέθηθσλ θαη ησλ θαξζηιακάδσλ. 

Ν ακαλέο απνηεινχζε αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηεο δσήο ηνπ θαη έιεγε ζρεηηθά: «Τν ηξα-

γνύδη ζπνπδάδεηαη. Ο αμανές δε ζποσδά-

ζεηαι όμως.  

Όζν θαη λα κειεηήζεηο ηνλ ακαλέ, δε ζα ζνπ 

βγεη αιεζηλόο. Ο ακαλέο είλαη έλα ηξαγνύδη 

αιεζηλό. Έλα απιό ηξαγνύδη, αλ έρεηο θαιή 

θσλή, ζα ην κειεηήζεηο κηα-δπν θνξέο θαη 

ζα ην πεηο. Τνλ ακαλέ δελ ηνλ καζαίλεηο κε 

ηίπνηα».  

 

 

 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο δελ είρε ζπνπδάζεη 

κνπζηθή, αιιά έρεη ζεκεησζεί ζε εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε 

άπνςή ηνπ «Απηά ηα πξάκαηα δελ ηα καζαί-

λεηο, ζνπ ‘ξρνληαη κνλαρά απηά. Γελ ηα κα-

ζαίλεηο, δελ κπνξείο λα παο λα ζπνπδάμεηο 

ρνξεπηήο. Όπνηνο ηξαγνπδάεη, άκα δέζεηο ηα 

πόδηα ηνπ θαη ηα ρέξηα ηνπ, δε κπνξεί λα 

ηξαγνπδήζεη. Γε ζπνπδάδεηαη ν ζθνπόο, νύη’ 

ν ρνξόο. Παιηά όινη ηνλ ιέγαλ ηνλ ζθνπό κε 

ην ζηόκα ηνπο. Καζόληαλ ζην θαθελείν θαη 

ηξαγνπδάγαλ θαλέλα δετκπέθηθν, θάλαλ ηά-

ξαλ, ηάξαξαλ κε ην ζηόκα θαη ηζ’ άξεδε πην 

πνιύ έηζη, παξά κε ηε κνπζηθή».  

Δπίζεο ηνλίδεη πσο: «Βέβαηα. Δγώ δελ μέξσ 

νύηε λόηεο, νύηε ¨λην-ξε-κη¨, νύηε ηίπνηα. 

Ούηε ηνπο αλαηνιίηηθνπο ¨δξόκνπο¨ γλσξί-

δσ θαιά, πρ ¨Οπζάθ¨ ¨Σακπάρ¨ θηι. Κπξί-

σο κε ην απηί δνπιεύσ εγώ».  
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Η «ηήιε ηνπ είθηινπ» 

 

Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν παγθνζκίσο αξραίν ει-

ιεληθφ κνπζηθφ θνκκάηη, ην νπνίν κάιηζηα δηαζψ-

ζεθε νιφθιεξν, θαη κε ηνπο ζηίρνπο θαη κε ηε 

κνπζηθή ηνπ. 

Ν Πείθηινο έδεζε ζηηο αξραίεο Ρξάιιεηο ηεο Κηθξάο 

Αζίαο -ηελ πφιε Ατδίλην- κεηά ην 200 π.Σ. , θαη εί-

λαη απηφο πνπ έγξαςε ιίγν αξγφηεξα ην επίγξακ-

κα ζε θπιηλδξηθή ζηήιε ζηελ θνηλή ειιεληθή. 

Πηελ θνξπθή ηεο αλαθέξεη:  

«ΔΗΘΥΛ Ζ ΙΗΘΝΠ ΔΗΚΗ. ΡΗΘΖΠΗ ΚΔ ΠΔΗΘΗΙΝΠ ΔΛ-

ΘΑ ΚΛΖΚΖΠ ΑΘΑΛΑΡΝ ΠΖΚΑ ΞΝΙΣΟΝΛΗΝΛ»  

(«Δγψ ε πέηξα είκαη κηα εηθφλα. Κε έβαιε εδψ ν 

Πείθηινο σο δηαρξνληθφ ζήκα αζάλαηεο κλήκεο»). 

Πην κέζνλ ηεο ζηήιεο ππάξρνπλ νη ζηίρνη κε ηα 

κνπζηθά ζχκβνια: «ΝΠΝΛ ΕΖΠ ΦΑΗΛΝ, ΚΖΓΔΛ 

ΝΙΥΠ Π ΙΞΝ. ΞΟΝΠ ΝΙΗΓΝΛ ΔΠΡΗ ΡΝ ΕΖΛ, 

ΡΝ ΡΔΙΝΠ Ν ΣΟΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ»  

(«ζν δεηο ιάκπε, θαζφινπ κε ιππάζαη. Γηα ιίγν 

δηαξθεί ε δσή, ν ρξφλνο θαζνξίδεη ην ηέινο»). 

Πηε βάζε ηεο ζηήιεο αλαγξάθεηαη ε αθηέξσζε: 

«ΠΔΗΘΗΙΝΠ ΔΡΔΟΞΖΗ» («Ν Πείθηινο ζηελ Δπηέξ-

πε»). Ζ επηηχκβηα ζηήιε αλαθαιχθζεθε ην 1883 

αιιά κε ηε Κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ράζεθε, γηα 

λα μαλαβξεζεί χζηεξα απφ ιίγα ρξφληα ζην ζπίηη 

κηαο Ρνπξθάιαο, ε νπνία κάιηζηα είρε θφςεη ηε 

βάζε ηεο θαζψο ήζειε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα… 

αλζνδνρείν. 

Πήκεξα, ε «Πηήιε ηνπ Πείθηινπ» εθηίζεηαη ζην Δ-

ζληθφ Κνπζείν ηεο Γαλίαο, ζηελ Θνπεγράγε θαη α-

ληίγξαθά ηεο ππάξρνπλ ζε πνιιά κνπζεία ηνπ θφ-

ζκνπ. 

Από το διαδίκτυο 

 

Δπηβάιιεηαη λα αλαθέξνπκε πσο ν Πφισλαο Ιέθ-

θαο θνξνχζε ζηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο ηνπ παξα-

δνζηαθή θνξεζηά. πσο ιέεη θαη ν ίδηνο: «Δγώ, 

όηαλ θνξάσ ηε θνξεζηά, αηζζάλνκαη πσο ην κπαιό 

κνπ θαη ε θαξδηά κνπ κεηαθέξνληαη ζηα παιηά ηα 

ρξόληα. Μπνξώ θαη ηξαγνπδάσ έηζη πην θαιά. Με 

έλα ζνξηο κπνξείο λα πεηο ακαλέ; Γελ κπνξείο. Καη 

ζην ρνξό αθόκα, δελ κπνξώ λα ζεθσζώ λα ρνξέ-

ςσ αλ δελ είλαη θαιή ε κνπζηθή». 

 

 

Ν Πφισλ Ιέθθαο ράξαμε κία ιακπξή πνξεία ζηε 

κνπζηθή παξάδνζε θαη θαηάθεξε σο έλαλ βαζκφ λα 

γεθπξψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ παιηά παξαδν-

ζηαθή κνπζηθή κε ηε ζεκεξηλή. 

 Γπζηπρψο, πέζαλε ζηηο 25-7-2020 ζε ειηθία 74 ε-

ηψλ απφ θαξθίλν. Δθηφο απφ ζπνπδαίνο εθθξαζηήο 

ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο ηεο Κπηηιήλεο, ππήξμε 

έλαο πνιχ ζνθφο θαη θαιφθαξδνο άλζξσπνο.  

«Άλλο ηραγοσδιζηής κι άλλο μερακλής. Είν' η 

διαθορά μεγάλη», έιεγε ν Πφισλαο Ιέθθαο. Θα 

θιείζνπκε κε έλαλ δηθφ ηνπ ακαλέ ν νπνίνο δελ π-

πάξρεη ζε ερνγξάθεζε:  

 

«Με ηηο ζιηκκέλεο ηηο θαξδηέο βξίζθεηαη θαη ε δηθή 

κνπ 

γηαηί θαη γσ δελ γλώξηζα ραξά κεο ηε δσή κνπ» 

 

Αο είλαη αηψληα ε κλήκε ηνπ! 

                 

 Ρεο  Δηξήλεο Ξαπαζαλαζνπνχινπ 
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ηαπξόιεμν 

1. Θσκηθφο ζπγγξαθέαο ν νπνίνο έγξαςε 
ηηο «Πθήθεο».  

2. Έγξαςε ην πνίεκα «Δηο Κνλαρήλ». 
3. Απέδεημε φηη ε γε είλαη ζθαηξηθή. 
4. Έιπζε ην αίληγκα ηεο Πθίγγαο. 
5. Δίπε ηε θξάζε «Αξρή ήκηζπ παληφο». 
6. Δθεί δνινθνλήζεθαλ ε Θαζζάλδξα θαη ν 

Αγακέκλνλαο.  
7. Πθφησζε ηε Κέδνπζα. 
8. Γχν ηεξάζηηεο πέηξεο πνπ ελψλνληαλ θαη 

απνρσξίδνληαλ ζπλερψο. 
9. Λεζί, γλσζηφ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1824. 
10.Ζ πνιηνξθία απηήο ηεο πφιεο έδσζε 

έκπλεπζε ζην Γηνλχζην Πνισκφ λα γξά-
ςεη ηνπο «Διεχζεξνπο Ξνιηνξθεκέλνπο». 

Ρεο Άλλα-Καξίαο Ξαληνχθη, γ2 
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Αηλίγκαηα 
 

 

 Ρη ηαμηδεχεη ζε φινλ ηνλ θφζκν κέλνληαο 
ζε κία γσλία; 

 

 

 ινπο ηαΐδεη θαη δελ ηξψεη. Ρη είλαη;  

 

 

 Έρσ ην ρξψκα ηεο ειπίδαο 

    πιέθσ ζηεθάληα ηεο παηξίδαο.   
    Κα μεπεζκφο, ζσζηή δαιάδα 

    κε βάδνπλ θάπνηε ζηε θαζνιάδα. 

 

 

 Έρνπλ 10 δάρηπια θαη πφδη νχηε έλα.  

    Ρη είλαη;  

 

 

 

Νη απαληήζεηο ζην επφκελν ηεχρνο. 

Παξνηκίεο 
 

 Ζ αγάπε ζνπ είλαη ςεχηηθε 
ζαλ η‟ Απξηιηνχ ην ρηφλη, πξσί-
πξσί απιψλεηαη, ην κεζεκέξη 
ιεηψλεη. 

 

 Ν Κάεο έρεη η‟ φλνκα θη ν  

   Απξίιεο ηα ινπινχδηα. 

 

 Ρνπ Απξίιε ε βξνρή θάζε ζηά-
ια θαη θινπξί. 

 

 Αιί ζηα Καξηνθιάδεπηα θαη ζη‟ 
Απξηινζπαξκέλα. 

 


