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ΑΚΟΥΣΟΝ 
ΑΚΟΥΣΟΝ     

Μάιος 2021, Τεύχος 3 

Η εφημερίδα του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης 

πλέληεπμε: Μαξίδα Γαιάλε 
ζηελ Αθξνδίηε Μπισλά 

«Από αύξην μεθηλά κηα θαηλνύξγηα κέξα!» 

Μάηνο, νη γηνξηέο ηνπ 

κήλα θαηά ηελ αξ-

 

Έζηκα ηεο γηνξηήο ηνπ 

Λαδάξνπ 

Ισάλλεο Μεηαιιηλόο, θξηηηθή δύν έξγσλ  ηνπ 

κνπζηθνζπλζέηε  

Διιεληθά εθζέκαηα ζην 

Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ 
πάληα ινπινύδηα 

εμαηξεηηθήο νκνξθηάο 

Γηαθξίζεηο θαη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

Υξηζηόο Αλέζηε!!!  

 πσο ν ήιηνο, όπσο ε βξνρή , όπσο νη επνρέο, όπσο ή εκέξα, όπσο ε λύρηα, έηζη ν Σξη-

ζηόο πνηέ δελ ιεζκνλεί ηνπο αλζξώπνπο θαη πάληα ζα αλαζηαίλεηαη, θαζώο καο ην „ρεη 

ηάμεη, πάληα ζα αλαζηαίλεηαη, γηα λα καο ζώδεη θαη όρη κόλν θάζε Ξάζρα. Αλαζηαίλεηαη ζε 

θάζε ιεηηνπξγία. Πε θάζε ιεηηνπξγία γελληέηαη, δηδάζθεη, πάζρεη, πεζαίλεη αλαζηαίλεηαη θαη 

καο αγηάδεη νξίδνληαο θαη ηελ πξνζσπηθή καο Ξεληεθνζηή. Ππκβαίλεη θαη θέηνο, κία ρξν-

ληά δύζθνιε, κία ρξνληά γεκάηε θνξσλντό θαη παξάιιεια κία ρξνληά γεκάηε κε δηάθνξεο 

αηηηάζεηο πνιιώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ όηη ην Ξάζρα είλαη πέξαζκα – δηάβαζε. 

Δίλαη πέξαζκα από ηελ ακαξηία ζηε Πσηεξία, δηάβαζε από ην ζάλαην ζηε δσή θαη ηειηθά 

δηάβαζε από ηα ζηελά όξηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πξνο ηελ πξννπηηθή ηεο αησληόηεηαο. Ν 

Σξηζηόο καο δίλεη θαη ηηο εγγπήζεηο όηη ε κεησκέλε αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ, απηό πνπ ν 

θόζκνο ην νλνκάδεη βιαθεία, δε ζα θπξηαξρήζεη πάλσ ζην κεγάιν ζρέδην ηεο δσήο, όπσο 

ν Σξηζηόο ην εθάξκνζε ζε καο κέζα από ην ζάλαην θαη ηελ Αλάζηαζή ηνπ. Θαη πάιη Σξη-

ζηόο Αλέζηε θαη λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη ν Θεόο καο αγαπάεη, αθόκε θαη κέζα από ηηο αξ-

ξώζηηεο θαη ηα πξνβιήκαηα.                                                       Βαζίιεηνο Κπηζηόιαο 
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  Ξαξάιιεια, ππάξρεη ε άπνςε όηη 

πξνέξρεηαη από ηνπο “καγηόξεο”, 

έλδνμνπο πξνγόλνπο ησλ Οσκαίσλ.  

Ρνλ Κάην, νη Οσκαίνη γηόξηαδαλ ηα αλζε-

ζηήξηα (Floralia), πξνο ηηκή ηεο ζεάο ηεο 

βιάζηεζεο θαη ηεο άλνημεο, Flora θαη ηα 

Ιεκνύξηα (Κεηιίρηα) γηα ηελ αλάπαπζε 

ησλ λεθξώλ. Δπηπιένλ, ηελ εκέξα ηεο 

Ξξσηνκαγηάο ηηκνύζαλ ηελ Αγαζή Θεά 

(Bona Dea) κε κηα γηνξηή, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ απνθιεηζηηθά νη γπλαίθεο. 

Πην Αηηηθό εκεξνιόγην ν Κάηνο ήηαλ ν 

ελδέθαηνο κήλαο ηνπ έηνπο. Θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπ, ζηελ Αζήλα γηνξηάδνληαλ 

ηα Νιπκπίεηα κε ηππηθά αγσλίζκαηα, ζπ-

ζίεο θαη γεύκαηα, ηα νπνία ιάκβαλαλ ρώ-

ξν ζηνλ Ηιηζζό πξνο ηηκήλ ηνπ Γία θαη ηα 

Κνπλίρηα, αθηεξσκέλα ζηε ζεά Άξηεκε, 

ηα νπνία γηνξηάδνληαλ θπξίσο από ηνπο 

εθήβνπο ζηε ρεξζόλεζν ηεο Κνπληρίαο, 

πεξηνρή πνπ ζήκεξα αληηζηνηρεί ζηελ Θα-

ζηέια. 

Ξαξάιιεια, νη Αζελαίνη γηόξηαδαλ ηα 

Θαξγήιηα, πξνθεηκέλνπ λα θαζαξηζηεί ν 

εζηθόο ξύπνο ηεο πόιεο, γεγνλόο ην ν-

πνίν εμαζθαιηδόηαλ κέζσ ησλ θαζαξκά-

ησλ. Ρα θαζάξκαηα ήηαλ άλζξσπνη, νη ν-

πνίνη πξνέξρνληαλ από αζζελέζηεξα θνη-

λσληθά ζηξώκαηα θαη ζπλήζσο επηιέγν-

ληαλ κε βάζε ηελ αζρήκηα ηνπο. Πηε 

γηνξηή απηή, ηα θαζάξκαηα πεξηθέξν-

ληαλ ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, ώζηε λα 

απνξξνθήζνπλ ην θαθό θαη ζηε ζπλέρεηα 

εμνξίδνληαλ νξηζηηθά.  

πληαθηηθή Οκάδα ηεύρνπο 
Θσλζηαληίλα Βέξγνπ,  

Δηξήλε Βνπξαδέιε,  

Λεθέιε Θαπόγηαλλε, 

Δπγελία Θνληνπνύινπ,  

 Αθξνδίηε Κπισλά,  

 Άλλα Καξία Ξαληνύθη,  

Δηξήλε Ξαπαζαλαζνπνύινπ,  

Δηξήλε Πηακαηνπνύινπ 

Τπεύζπλε Έθδνζεο 

Βαζηιηθή Αιεμνπνύινπ 

Φηιόινγνο 

Ο Μάηνο ζηα αξραία ρξόληα 

Ν Κάηνο είλαη ν πέκπηνο κήλαο ηνπ έηνπο 

θαη έρεη δηάξθεηα 31 εκεξώλ, θαηά ην 

Γξεγνξηαλό εκεξνιόγην. Ρν όλνκά ηνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ ζεόηεηα Καία, κεηέ-

ξα ηνπ Θενύ Δξκή, ηεο νπνίαο ην όλνκα 

ζηα ιαηηληθά ήηαλ Κάγηα. Απηή ε ζεά α-

ληηπξνζώπεπε ηε γνληκόηεηα θαη νη πηζηνί 

ζπζίαδαλ ζην βσκό ηεο ρνηξίδηα. Βέβαηα, 

ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλέο εθδνρέο γηα 

ηελ πεγή ηεο νλνκαζίαο απηνύ ηνπ κήλα. 

Πύκθσλα κε ηνλ Ξινύηαξρν, πξνέξρεηαη 

από ην επίζεην κάγηνξ πνπ πξνθύπηεη από 

ην κάγθλνπο, ην νπνίν ζεκαίλεη κεγάινο, 

ελώ ζύκθσλα κε ηνλ Νβίδην, από ηε ιέμε 

καγηέζηαο πνπ ζηα ιαηηληθά ζεκαίλεη κε-

γαιεηόηεηα.  
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 Ν Κάηνο ζηε ιατθή ζπλείδεζε ζρεηίδεηαη 

κε ηε καγεία θαη ηα κάγηα, παξόιν πνπ εί-

λαη ν κήλαο ησλ ινπινπδηώλ θαη ηεο βιά-

ζηεζεο. Γη‟ απηό ην ιόγν, απνθεύγνπκε 

λα δηεθπεξαηώλνπκε ζνβαξέο εξγαζίεο ή 

λα παίξλνπκε ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαηά 

ηε δηάξθεηά ηνπ. 

Θσλζηαληίλα Βέξγνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξνηκίεο θαη θξάζεηο γηα ηνλ Μάε 

 

«Αξληά θη εξίθηα ην Κάε κήλα δείρλνπλ.» 

«Ν Κάεο θηηάρλεη ηα ζπαξηά θη ν Κάεο ηα 
ραιάεη.» 

«Εήζε, καύξε κνπ, λα θαο ριόε ην Κάε.» 

«ιεο νη παπαξνύλεο ηνλ Κάε αλζίδνπ-
λε.» 

«Ρ‟ Απγνύζηνπ ηα βνξηάζκαηα ην Κάε α-
λαζπκνύληαη.» 

«Εήζε καύξε κνπ, λα θαο ηνλ Κάε ηξη-
θύιιη θαη ηνλ Αύγνπζην ζηαθύιη.» 

«Ν Κάεο έρεη η᾿ όλνκα θη ν Θεξηζηήο ηελ 
πείλα.» 

«Δύξε κνπ θη άιινλ Κάε λα βξέμεη.» 

«Λα βξέμ‟ Απξίιεο δώδεθα θη ν Κάεο κηα 
θαη θίλα.» 

«Αλ βξέμεη ν Απξίιεο δπν λεξά θη ν Κάεο 
άιιν έλα, ραξά ζ‟ εθείλνλ ην δεπγά πνπ 
„ρεη πνιιά ζπαξκέλα.» 

Ρνλ θόθθηλν Κάε. [= νπδέπνηε. Ξόηε ζα 
παληξεπηείο; Ρνλ θόθθηλν Κάε.]  

Ξηάλσ ην Κάε. [= βγαίλσ ζην ύπαηζξν, 
ζηελ εμνρή γηα λα γηνξηάζσ ηελ πξσην-
καγηά.]  

 Πξόθξηζε ζηνλ ηειηθό γύξν 

ζηελ Οηθνλνκηθή Οιπκπηάδα  

Ν Πύιινγνο δηδαζθόλησλ θαη ν Γηεπζπ-

ληήο ηνπ ζρνιείνπ ζπγραίξεη ηελ καζήηξη-

α ηεο Γ' Ιπθείνπ (πξνζαλαηνιηζκνύ Νηθν-

λνκίαο θαη Ξιεξνθνξηθήο)  Νάζηα 

Μπνπηδαξέιε γηα ηελ πξόθξηζή ηεο 

ζηνλ ηειηθό γύξν ηεο Νηθνλνκηθήο Νιπ-

κπηάδαο. 

Πηνλ ηειηθό γύξν, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί 

γξαπηά θαη πξνθνξηθά, πξνθξίζεθαλ  πα-

λειιαδηθά 75 καζεηέο θαη καζήηξηεο κε 

ηηο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο. Κεηά ηελ α-

μηνιόγεζε ηνπ γξαπηνύ κέξνπο, νη 10 κα-

ζεηέο θαη καζήηξηεο κε ηελ πςειόηεξε 

βαζκνινγία πξνθξίλνληαη ζηελ πξνθνξη-

θή εμέηαζε ελώπηνλ επηηξνπήο δηαπξεπώλ 

θξηηώλ. Πην γξαπηό θαη ην πξνθνξηθό κέ-

ξνο, έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ λα επεμεξγαζηνύλ αλε-

μάξηεηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη λα εμα-

γάγνπλ ζπκπεξάζκαηα αληιώληαο από ηηο 

γλώζεηο ηνπο γηα νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη 

αξρέο. Νη πέληε δηαγσληδόκελνη κε ηηο θα-

ιύηεξεο επηδόζεηο πξνθξίλνληαη ζηνλ ηε-

ιηθό ηεο Γηεζλνύο Νηθνλνκηθήο Νιπκπηά-

δαο πνπ ζα δηεμαρζεί  ζε κία από ηηο ρώ-

ξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό.  

https://oikonomikiolympiada.gr/
https://oikonomikiolympiada.gr/
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 Ζ επηηπρία ηεο καζήηξηάο καο απνθηά κε-

γαιύηεξε αμία, αλ ιάβνπκε ππόςε ηηο δύ-

ζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ιόγσ 

ηεο παλδεκίαο.. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζε-

ηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ καο ηνπο βνεζά 

λα αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο, πνιύηηκεο γη-

α ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπο. Νη δηαθξίζεηο 

πνπ απνζπνύλ δίλνπλ ζε όινπο καο κεγά-

ιε ραξά θαη πεξεθάλεηα θαη ζηνπο ίδηνπο 

δύλακε θαη δήιν γηα λα ζπλερίδνπλ, ζέην-

ληαο θάζε θνξά πςειόηεξνπο ζηόρνπο. 

Δπρόκαζηε  επηηπρία  ζηνλ ηειηθό γύξν 

θαη αλάινγεο κειινληηθέο δηαθξίζεηο.  

Ξνιιά ζπγραξεηήξηα θαη ζηελ εθπαηδεπηη-

θό Γεκνπνύινπ Δπζπκία, νηθνλνκνιόγν 

γηα ηελ επηηπρή θαζνδήγεζε όισλ ησλ ε-

πηηπρόλησλ από ηελ Αξθαδία. 

Εσταριζηίες από Ειδικό Καηά-
ζηημα Κράηηζης Νέων Ασλώνα 

 
Νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ ηνπ Κνπζηθνύ Πρνιείνπ Ρξίπν-

ιεο πξαγκαηνπνίεζαλ απνζηνιή εηδώλ α-

ηνκηθήο πγηεηλήο, ππόδεζεο θαη έλδπζεο 

ζην Δηδηθό Θαηάζηεκα Θξάηεζεο Λέσλ 

Απιώλα (ΔΘΘΛΑ) πνπ είλαη γλσζηό σο 

Φπιαθέο Αλειίθσλ Απιώλα. Πην θαηάζηε-

κα ιεηηνπξγνύλ ζρνιεία (Γεκνηηθό - Γπ-

κλάζην – Ιύθεην - ΗΔΘ) πνπ ππάγνληαη ζην 

εζληθό ζύζηεκα παηδείαο.   

Ρελ απνζηνιή δηνξγάλσζε θαη ζπληόληζε 

ε εθπαηδεπηηθόο Καξαιέθα Αγγειηθή, 

πνιηηηθή επηζηήκσλ. Ρα έμνδα απνζην-

ιήο αλέιαβε γνλέαο καζεηή, ν ηάλλαο 

ηαύξνο.   
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Γηαθξίζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Αλαζηαζίνπ Θενδσξόπνπινπ θαη ησλ  

καζεηξηώλ Αγάπεο Μνλνθξνύζνπ, Διέλεο Μεηαμά θαη εκέιεο  Σξάθα 
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 πάληα ινπινύδηα εμαηξεηηθήο 

νκνξθηάο 

Εθηός από ηα γλωζηά ζε όιοσς ιοσιούδηα, ποσ θά-

ζε αγαπεηή κας γηαγηά έτεη ζηελ ασιή ηες, όπως ηα 

ηρηαληάθσιια θαη ηα δοσκπούιηα, ηης γαρσθαιιηές 

θαη ηης βηοιέηες, σπάρτοσλ θαη άιια πηο ζπάληα 

ιοσιούδηα ηα οποία όκως είλαη απίζηεσηα όκορθα 

θαη καγεσηηθά. 

Ξνπιί ηνπ Ξαξαδείζνπ 

 

 

 

 

 

 

Ρν πνπιί ηνπ παξαδείζνπ, κε επηζηεκνληθό όλνκα 

ην «Πηξειίηδηα», πήξε ην όλνκά ηνπ από ην ζρήκα 

ηνπ πνπ κνηάδεη κε ξάκθνο θαη ινθίν πηελνύ. Ξξό-

θεηηαη γηα εμσηηθό ινπινύδη πνπ πξνέξρεηαη από ηε 

Λόηηα Αθξηθή, ην νπνίν αλζίδεη από ηνλ Πεπηέκβξην 

έσο ηνλ Κάην θαη ην ύςνο ηνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα 

δύν κέηξα. 

Ηλδηθόο Ισηόο 

 

 

 

 

 

 

 

Ν Ηλδηθόο Ισηόο είλαη ηεξό ινπινύδη γηα ηνπο Ηλ-

δνπηζηέο θαη ηνπο Βνπδηζηέο. Ν ξνδ ισηόο είλαη ην 

εζληθό ινπινύδη ηεο Ηλδίαο. Ππκβνιίδεη ηελ αγλό-

ηεηα, ηε γλώζε, ηελ νκνξθηά, ηελ εξεκία θαη ηε 

γνληκόηεηα. Δίλαη πδξόβην, πνιπεηέο ινπινύδη ην 

νπνίν δελ αληέρεη ην θξύν. Θαηάγεηαη από ηελ Αζία 

θαη ηελ Απζηξαιία.  

 

 

 

Καησκέλε Θαξδηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Καησκέλε Θαξδηά, κε επηζηεκνληθό όλνκα ην 

«Γηζέληξα», έρεη πάξεη ην όλνκά ηεο από ην ζρή-

κα ηνπ ινπινπδηνύ πνπ κνηάδεη κε θαξδηά από 

ηελ νπνία ηξέρεη κηα ζηαγόλα αίκα. Αλζίδεη ηελ 

άλνημε, ρξεηάδεηαη πγξαζία, δέζηε θαη ζθηά. Θαηά-

γεηαη από ηελ Αζία.  

Ξξσηέα 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ Ξξσηέα αλαθαιύθζεθε γηα πξώηε θνξά ζηε 

Λόηηα Αθξηθή. Ρν όλνκά ηεο δόζεθε πξνο ηηκήλ 

ηνπ ζενύ Ξξσηέα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ξιένλ, 

απηό ην ινπινύδη ην ζπλαληάκε ζην Παλ Ληηέγθν 

ησλ Ζ.Ξ.Α., ζηε Σαβάε αιιά θαη εδώ ζηελ Διιά-

δα, ζηελ Θξήηε. Αλαιόγσο κε ηε ζεξκνθξαζία 

θαη ηελ πεξηνρή, ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ησλ 

ινπινπδηώλ δηαθέξεη.  

Θακπαλνύιεο  
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Ξπξζόο Ρδίληδεξ 

 

 

 

 

 

 

 

Ν Ξπξζόο Ρδίληδεξ είλαη έλα είδνο πνώδνπο πνιπε-

ηνύο θπηνύ. Ρα ξνδ ινπινύδηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

δηαθνζκεηηθέο ζπλζέζεηο θαη απνηεινύλ ζεκαληηθό 

ζπζηαηηθό δηάθνξσλ ηνπηθώλ πηάησλ ζηε Λνηηναλα-

ηνιηθή Αζία. 

 

Impatiens bequaertii 

 

 

 

 

 

 

Ρν Impatiens bequaertii είλαη έλα ζπάλην είδνο από 

ηα ηξνπηθά δάζε ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο. Ρα πέηα-

ιά ηνπ κνηάδνπλ κε έλα κηθξό θνξίηζη κε θνύζηα θαη 

ηελησκέλα ρέξηα, πνπ ρνξεύεη. Απηά ηα ιεπθά ή α-

λνηρηό ξνδ άλζε εκθαλίδνληαη όιν ην ρξόλν. 

                                  Άλλα Καξία Ξαληνύθη 

  

      

Ρηο θακπαλνύιεο ηηο ζπλαληάκε θπξίσο ζηηο πεξη-

νρέο από ηε βνξεηνδπηηθή Ηζπαλία κέρξη ηελ Αγ-

γιία. Έρεη δηάθνξα νλόκαηα όπσο άγξηνο πάθηλ-

ζνο ή καληηιάθηα κάγηζζαο. Αλζίδεη ηελ άλνημε θαη 

ρξεηάδεηαη πνιύ ρξόλν γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα 

βγάιεη ινπινύδη, πεξίπνπ από πέληε έσο επηά 

ρξόληα.  

Θξόθνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν Θξόθνο είλαη έλα θπηό, από ην ινπινύδη ηνπ ν-

πνίνπ παξάγεηαη ην ζαθξάλ. Ρνλ ζπλαληάκε θπξί-

σο ζηελ θεληξηθή θαη λόηηα Δπξώπε θαη είλαη από 

ηα πξώηα ινπινύδηα πνπ αλζίδνπλ ηελ άλνημε, 

θάπνηεο πνηθηιίεο θαη ην θζηλόπσξν. Έρνπλ γιπθό 

άξσκα θαη πνηθηιία ρξσκάησλ όπσο κνβ, θίηξηλν, 

κπιε, πνξηνθαιί θ.ά.  

Ίξηο 

 

 

 

 

 

 

 

Απηό ην θπηό έρεη νλνκαζηεί έηζη πξνο ηηκήλ ηεο 

ζεάο Ίξηδαο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ρα ινπινύδηα 

έρνπλ κεγάιε πνηθηιία ρξσκάησλ, αθόκα θαη ην 

ζπαληόηαην καύξν. Ρν ζπλαληάκε ζε πεξηνρέο κε 

ήπην θιίκα, είλαη αλζεθηηθό θαη πξνζαξκόδεηαη ζε 

δηάθνξα θιίκαηα θαη εδάθε. Θεσξείηαη ζύκβνιν 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο επγισηηίαο.  

« 
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 Η  έγεξζε-Αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ 

 

Ρν Πάββαην, παξακνλή ησλ Βαΐσλ, γηνξηάδνπκε 

ηελ Αλάζηαζε ηνπ Ιαδάξνπ, αγαπεηνύ θίινπ ηνπ 

Σξηζηνύ. Θεσξείηαη από ηηο κεγαιύηεξεο γηνξηέο 

ηεο Νξζνδνμίαο, «πξώηε γεύζε» ηεο Κ. Δβδνκά-

δαο, κέξα λίθεο ηεο δσήο ζηνλ ζάλαην. Κέξα ρα-

ξάο,  πνπ πξννηθνλνκεί ηελ ραξκνιύπε ηεο Κ. Δ-

βδνκάδαο θαη ηεο Αλάζηαζεο πνπ αθνινπζεί.  

Ν ιαόο γηνξηάδεη ηελ Α΄ Ιακπξή ηελ «Έγεξζε» 

ηνπ «αγέιαζηνπ» Ιαδάξνπ, πνπ θαηά ηελ παξάδν-

ζε κεηά ηελ Αλάζηαζε ηνπ, γέιαζε κόλν κηα θν-

ξά, όηαλ είδε ζην παδάξη έλα ρσξηθό λα θιέβεη κηα 

ζηάκλα. « Βξε ηνλ ηαιαίπσξν» είπε «θεύγεη κε ην 

θιεκκέλν ζηακλί μερλώληαο  όηη θαη απηόο είλαη 

έλα θνκκάηη ρώκα, όπσο ην ζηακλί : ην έλα ρώκα 

θιέβεη ην άιιν. Κα δελ πξέπεη λα γεινύλ νη πηθξα-

κέλνη». Σακνγέιαζε απηή ηελ κνλαδηθή θνξά θαη 

νλνκάζηεθε «αγέιαζηνο». Ζ Αλάζηαζε ηνπ Ιαδά-

ξνπ ζπκβνιίδεη ηελ λίθε ηνπ Σξηζηνύ ζηνλ 

άλζξσπν θαη ηελ Αλάζηαζε ηεο θύζεο. Πε θάπνηα 

κάιηζηα ρσξηά νη αγξόηεο εθείλε ηελ εκέξα δελ 

καδεύνπλ θαξπνύο, γηαηί θνβνύληαη, όηη απηνί κέ-

ζα ηνπο θξύβνπλ ηνλ ζάλαην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν Ιάδαξνο εκπλέεη ηνλ ζεβαζκό ζηνλ ειιεληθό 

ιαό, γηα απηό παιαηόηεξα νη εθδειώζεηο ζηελ 

γηνξηή ηνπ ήηαλ πνιιέο θαη πνηθίιεο, πνιιά ηα 

έζηκα πνπ ζήκεξα ζρεδόλ έρνπλ αηνλήζεη ή ιε-

ζκνλεζεί. Ρν γλσζηόηεξν έζηκν ήηαλ ηα 

«Ιαδαξάθηα» ή «Ιαδώληα» ή «Ιαδάξεδεο» ή 

«Ιαδαξνύδηα» δειαδή ςσκάθηα ή θνπινύξηα, πνπ 

γηα ηελ ςπρή ηνπ Ιαδάξνπ έθηηαρλαλ νη γπλαίθεο 

ιέγνληαο «Ιάδαξν αλ δελ πιάζεηο, ςσκί δε ζα 

ρνξηάζεηο». Ρα Ιαδαξάθηα είραλ ζρήκα αλζξώπνπ 

«ζπαξγαλσκέλνπ», γηα κάηηα έβαδαλ γαξύθαιια ή 

θνκκαηάθηα θάξβνπλν, νκνίσκα ηνπ λεθξνύ Ιαδά-

ξνπ. Έπιαζαλ ηόζα Ιαδαξάθηα όζα ήηαλ ηα παηδηά 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα βαθηηζηήξηα. 

 

 

Άιιν γλσζηό έζηκν είλαη ηα θάιαληα ηνπ Ιαδά-

ξνπ, πνπ παιαηόηεξα ηα ηξαγνπδνύζαλ ζε όιν 

ηνλ ειιαδηθό ρώξν ελώ ζήκεξα ζε ειάρηζηεο 

πεξηνρέο. Νλνκάδνληαλ «Ιαδαξηάηηθα θάιαληα ή 

Ιαδαξηθά» ηα ηξαγνπδνύζαλ θνξίηζηα νη 

«Ιαδαξίλεο» ή «Ιαδαξίηζεο», πνπ από ηελ πα-

ξακνλή κάδεπαλ ινπινύδηα από ηα ρσξάθηα, 

ζηόιηδαλ θαιαζάθηα θαη κε απηά γπξλνύζαλ ζηα 

ζπίηηα ληπκέλα κε ηνπηθέο ελδπκαζίεο, έιεγαλ 

ηα θάιαληα θαη έπαηξλαλ θηινδώξεκα απγά, 

θξνύηα, θαγώζηκα θαη ζπάληα ρξήκαηα. Ρν 

έζηκν αλαβηώλεη από ηα ρξόληα ηεο Ρνπξθνθξα-

ηίαο, όπνπ ηα θνξίηζηα πνπ ζπάληα έβγαηλαλ 

έμσ, έβγαηλαλ γηα ηα θάιαληα θαη ηόηε γίλνληαλ 

γλσξηκίεο- λπθνδηαιέγκαηα θαη αθνινπζνύζαλ 

πξνμεληά, αξξαβσληάζκαηα, γάκνη.  

 

Πηε Ονύκειε, Καθεδνλία, Θξάθε νη Ιαδαξίλεο 

έβγαηλαλ ζηνλ δξόκν θξαηώληαο ηνλ «Ιάδαξν» 

έλα μύιηλν θόπαλν ξνύρσλ, ηπιηγκέλν κε παξ-

δαιά παληά ζαλ κσξό. Αιινύ πάιη, κε πνιύ-

ρξσκα πθάζκαηα έληπλαλ έλαλ θαιακέλην 

ζηαπξό ή κηα ξόθα ή θνύθια ζηνιηζκέλε κε 

θνξδέιεο θαη ινπινύδηα. Πηελ Πθύξν έπαηξλαλ 

ηελ «ζηδεξνρνπιηάξα» (ηξππεηή θνπηάια), 

έβαδαλ ζε θάζε ηξύπα ηεο άζπξεο καξγαξίηεο 

θαη έλα θόθθηλν γαξύθαιιν γηα ζηόκα, ζρεκαηί-

δνληαο έηζη έλα πξόζσπν, έδελαλ ζηαπξσηά πά-

λσ ζηελ θνπηάια έλα μύιν γηα ρέξηα, ηνπ θν-

ξνύζαλ έλα κσξνπδίζηηθν ξνύρν θαη ν Ιάδαξνο 

ήηαλ έηνηκνο. Κε απηόλ πήγαηλαλ ηα παηδηά ζηα 

ζπίηηα θαη νη λνηθνθπξέο ηνπο έδηλαλ απγά. Γηα 

ηνπο ηζηγθνύλεδεο, έιεγαλ: «πνηέ ηνπ απγό δελ 

έδσζε ,νύηε η‟ Αγίνπ Ιαδάξνπ». 
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Πηα Ρξίθαια ηα απγά πνπ κάδεπαλ νη Ιαδαξίλεο, ηα 

έβαθαλ ηε κεγάιε Ξέκπηε, ηα θύιαγαλ θαη ηα πξν-

ζέθεξαλ ζε μερσξηζηνύο επηζθέπηεο ην Ξάζρα, ελώ 

ζηελ Θσ ηα παηδηά πήγαηλαλ ηα απγά δώξν ζηνλ δά-

ζθαιν ηνπο. Πηελ Θξήηε έθαλαλ έλαλ ζηαπξό μύιη-

λν, ηνλ ζηόιηδαλ κε αγξηόρνξηα, ινπινύδηα, ιεκν-

λαλζνύο θαη καραηξίηζεο θαη κε απηόλ έιεγαλ ηα θά-

ιαληα. Πηελ Θύπξν θαη ζηελ Θσ έληπλαλ έλα παηδί 

κε θίηξηλα ινπινύδηα θαη όηαλ πήγαηλαλ ζηα ζπίηηα, 

ην παηδί απηό μάπισλε ζην πάησκα θαη ππνθξηλόηαλ 

ην λεθξό Ιάδαξν θαη ζεθσλόηαλ όηαλ ηνπ θώλαδαλ 

«Ιάδαξε δεύξν έμσ». Πηελ Ήπεηξν έιεγαλ ηα θάια-

ληα θαη ρηππνύζαλ κεγαινθνύδνπλα.  

Απηά είλαη ηα θπξηόηεξα έζηκα ηεο γηνξηήο ηνπ Ια-

δάξνπ ζηα δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, ηα νπνία ηηο 

ηειεπηαίεο  δεθαεηίεο γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αλαβίσζε ηνπο, θίλεζε πνπ απνδεηθλύεη ηελ 

ζπνπδαηόηεηα πνπ απνδίδεη έλαο ιαὸο ζηελ παξάδν-

ζή ηνπ, σο ζεκέιην γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζηνλ ρξό-

λν. Ππγθεθξηκέλα, κε ην έζηκν ηνπ Ιαδάξνπ θαίλε-

ηαη ε πίζηε ησλ Διιήλσλ ζηελ κεγαινζύλε ηνπ Θπ-

ξίνπ θαη ην ζαύκα ηεο Αλάζηαζεο. Έηζη, πξνεηνηκα-

δόκαζηε θαιύηεξα γηα ηελ Κ. Δβδνκάδα θαη ηελ Α-

λάζηαζε ηνπ Σξηζηνύ, πνπ αθνινπζεί.Πηα Ρξίθαια 

ηα απγά πνπ κάδεπαλ νη Ιαδαξίλεο, ηα έβαθαλ ηε 

κεγάιε Ξέκπηε, ηα θύιαγαλ θαη ηα πξνζέθεξαλ ζε 

μερσξηζηνύο επηζθέπηεο ην Ξάζρα, ελώ ζηελ Θσ ηα 

παηδηά πήγαηλαλ ηα απγά δώξν ζηνλ δάζθαιν ηνπο. 

Πηελ Θξήηε έθαλαλ έλαλ ζηαπξό μύιηλν, ηνλ ζηόιη-

δαλ κε αγξηόρνξηα, ινπινύδηα, ιεκνλαλζνύο θαη 

καραηξίηζεο θαη κε απηόλ έιεγαλ ηα θάιαληα. Πηελ 

Θύπξν θαη ζηελ Θσ έληπλαλ έλα παηδί κε θίηξηλα 

ινπινύδηα θαη όηαλ πήγαηλαλ ζηα ζπίηηα, ην παηδί 

απηό μάπισλε ζην πάησκα θαη ππνθξηλόηαλ ην λε-

θξό Ιάδαξν θαη ζεθσλόηαλ όηαλ ηνπ θώλαδαλ 

«Ιάδαξε δεύξν έμσ». Πηελ Ήπεηξν έιεγαλ ηα θάια-

ληα θαη ρηππνύζαλ κεγαινθνύδνπλα.  

 

Απηά είλαη ηα θπξηόηεξα έζηκα ηεο γηνξηήο ηνπ 

Ιαδάξνπ ζηα δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, ηα ν-

πνία ηηο ηειεπηαίεο  δεθαεηίεο γίλεηαη κεγά-

ιε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβίσζε ηνπο, θίλεζε 

πνπ απνδεηθλύεη ηελ ζπνπδαηόηεηα πνπ απνδί-

δεη έλαο ιαὸο ζηελ παξάδνζή ηνπ, σο ζεκέιην 

γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζηνλ ρξόλν. Ππγθεθξηκέ-

λα, κε ην έζηκν ηνπ Ιαδάξνπ θαίλεηαη ε πίζηε 

ησλ Διιήλσλ ζηελ κεγαινζύλε ηνπ Θπξίνπ θαη 

ην ζαύκα ηεο Αλάζηαζεο. Έηζη, πξνεηνηκαδόκα-

ζηε θαιύηεξα γηα ηελ Κ. Δβδνκάδα θαη ηελ Α-

λάζηαζε ηνπ Σξηζηνύ, πνπ αθνινπζεί.                           

 

  Λεθέιε Θαπόγηαλλε 

 

Σα θάιαληα ηνπ Λαδάξανπ   

 

(κία παξαιιιαγή) 

 

 

Πήκεξνλ έξρεηαη Σξηζηόο 

ν επνπξάληνο Θεόο 

Δλ ηε πόιεη Βεζαλία 

Κάξζα θιαίεη θαη Καξία 

Ιάδαξν ηνλ αδειθό ηεο 

ηνλ γιπθύ θαη θαξδηαθόλ ηεο 

Ρνλ κνηξνινγνύλ θαη ιέλε 

Ρνλ κνηξνινγνύλ θαη θιαίλε 

Ρξεηο εκέξεο ηνλ ζξελνύζαλ 

θαη ηνλ εκνηξνινγνύζαλ. 

Θαη ηε κέξα ηελ Ρεηάξηε 

θίλεζε ν Σξηζηόο γηα λα ΄ξζεη. 

Ρόηε εβγήθε ε Καξία  

έμσ από ηε Βεζαλία 

θαη εκπξόο ηνπ γνλαηίδεη 

θαη ηα πόδηα ηνπ θηιεί. 

-Αν εδώ ήζουν, Χριζηέ μου 

δελ ζα πέζαηλ‟ ν αδειθόο κνπ 

Κα θαη πάιηλ εγώ πηζηεύσ 

θαη θαιόηαηα εμεύξσ 

όηη δύλαζαη αλ  ζειήζεηο 

θαη λεθξνύο λα αλαζηήζεηο. 

Ρόηε ν Σξηζηόο δαθξύδεη  

θαη ηνλ Άδε θνβεξίδεη 
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Πξσηνκαγηά 

Ξξσηνκαγηά, ε πξώηε κέξα ηνπ Καΐνπ  απνηειεί 

εκέξα ενξηαζκνύ ηεο άλνημεο γηα πνιιέο ρώξεο 

ηνπ βόξεηνπ εκηζθαηξίνπ. Νη πξώηνη ενξηαζκνί ηεο 

Ξξσηνκαγηάο μεθίλεζαλ ζηελ πξνρξηζηηαλη-

θή Δπξώπε κε γηνξηέο. Ζ Ξξσηνκαγηά είλαη εκέξα 

κλήκεο γηα κία εμέγεξζε πνπ γξάθηεθε κε κειαλά 

γξάκκαηα ζηηο ζειίδεο ηεο παγθόζκηαο ηζηνξίαο θαη 

έκεηλε γλσζηή σο «ε ζθαγή ηνπ Σάη-κάξθεη». 

Υο έζηκν ηελ Ξξσηνκαγηά έρνπκε ηα καγηάηηθα ζηεθά-

ληα. Ρν καγηάηηθν ζηεθάλη είλαη θαηαζθεπή κε ινπ-

ινύδηα κε ην νπνην γηνξηάδνπκε ηνλ εξρνκό 

ηεο άλνημεο. Ππκβνιίδεη ηελ αλαγέλλεζε ηεο θύ-

ζεο κε ηελ άλνημε, γεγνλόο πνπ ζέινπλ νη 

άλζξσπνη λα κεηαθέξνπλ, όζν είλαη δπλαηόλ, θαη 

ζηα ζπίηηα ηνπο.  

Ζ Ξξσηνκαγηά νλνκάδεηαη αιιηώο θαη Δξγαηηθή 

Ξξσηνκαγηά. Ρελ απνθαινύλ έηζη από ηελ εμέξγεζε 

ησλ εξγαηώλ ηνπ Πηθάγνπ, ε νπνία απνηέιεζε κηα α-

πό ηηο θνξπθαίεο ζηηγκέο ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ ζηε 

λεόηεξε επνρή. Ρνλ Κάε ηνπ 1886 ηα εξγαηηθά ζπλ-

δηθάηα ζην Πηθάγν μεζεθώζεθαλ δηεθδηθώληαο σξά-

ξην εξγαζίαο ζηηο νθηώ ώξεο θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. Ρν Πηθάγν απνηεινύζε ην κεγαιύηεξν βην-

κεραληθό θέληξν. Νη εξγάηεο ηεο ρώξαο βξίζθνληαλ 

ζηα όξηα ηεο εμαζιίσζεο, εξγάδνληαλ ήιην κε ήιην 

θαη νη ακνηβέο ηνπο έθηαλαλ ίζα γηα λα επηβηώζνπλ. 

Υζηόζν, ην ζρέδην δελ ήηαλ λα γίλεη έλα θαη κόλν 

ζπιιαιεηήξην, αιιά ε δηακαξηπξία λα επεθηαζεί 

ρξνληθά, λα δηαξθέζεη εκέξεο. Πηηο 3 Καΐνπ, ε α-

πεξγία ζην εξγνζηάζην ηεο McCormick Reaper θα-

ηέιεμε βίαηα. Ζ Αζηπλνκία ζπλνδεπόκελε από 

κπξάβνπο ηεο επηρείξεζεο επελέβεζαλ γηα λα δηα-

ιύζνπλ ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο απεξγνύο θαη λα 

επηηξέςνπλ ζε απεξγνζπάζηεο λα κπνπλ ζην ρώξν 

ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ππλνιηθά ζθόησζαλ ηέζζεξηο α-

πεξγνύο θαη ηξαπκάηηζαλ πνιινύο αθόκε.     

Βνπξαδέιε Δηξήλε 

 

« Γεύξν έμσ Ιάδαξε κνπ 

θίιε θαη αγαπεηέ κνπ». 

Ξαξεπζύο απειπηξώζε 

αλεζηήζε θη εζεθώζε. 

Ρόηε ηνλ ζεόλ δνμάδνπλ 

θαη ηνλ Ιάδαξν εμεηάδνπλ. 

Ξεο καο, Ιάδαξε, ηη είδεο 

εηο ηνλ Άδελ απνύ επήγεο. 

Δίδα θόβνπο, είδα ηξόκνπο 

είδα βάζαλα θαη πόλνπο. 

Γώζε κνπ λεξό ιηγάθη 

λα μεπιύλσ ην θαξκάθη 

ηεο θαξδηάο θαη ησλ ρεηιέσλ. 

Θαη κελ κ‟ εξσηάηε πιένλ. 

Ρνπ ρξόλνπ πάιη λα ΄ξζνπκε, 

κε πγεία λα ζαο βξνύκε, 

θαη ν λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ 

Σξόληα πνιιά λα δήζεη, 

λα δήζεη Σξόληα εθαηό 

θαη λα ηα μεπεξάζεη. 

 

Λεθέιε Θαπόγηαλλε 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
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Ζ Καξίδα Γαιάλε γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε θαη δεη ζηελ Αζήλα. 

Ππνύδαζε ζην Ρκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Αξηζην-

ηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ξξαγκαηνπνίεζε ηηο πξώηεο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ζην γαιιηθό παλεπηζηήκην ηεο Brest ζην 

Ρκήκα Θιαζζηθώλ Γξακκάησλ κε ζέκα ηνλ Αξηζηνθάλε. Πηε ζπλέ-

ρεηα έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Ρκήκα Γαιιηθήο γιώζζαο θαη 

θηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα 

ηνλ Αξηζηνθάλε θαη ηνλ Marivaux θαη θέξδηζε ηελ ππνηξνθία Η.Θ 

γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο. Δθπόλεζε ηελ πξώηε δηδαθηνξη-

θή ηεο δηαηξηβή ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Brest κε ζέκα ''Les did-

ascalies internes chez Aristophane''. Ζ δεύηεξε δηδαθηνξηθή ηεο δη-

αηξηβή εθπνλήζεθε ζην Ρκήκα Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

ζην Δ.Θ.Ξ.Α κε ηίηιν ''Νη ζθεληθέο ελδείμεηο από ην αξραίν δξάκα 

έσο ζήκεξα''. Γηδάζθεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ ΑΞΘ, 

επξσπατθό πνιηηηζκό. Έρεη ζπγγξάςεη δύν βηβιία θαη έρεη δεκνζηεύ-

ζεη άξζξα ζε ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά, ζηε γαιιηθή γιώζζα. 

Ππλέληεπμε ζηελ Αθξνδίηε Κπισλά 

«Σν αξραίν ειιεληθό ζέαηξν είλαη κνλαδηθό θαη  

αλαληηθαηάζηαην» 

Μηιήζηε καο γηα ζαο… γηα ηα άηνκα θαη 

γηα ηα έξγα ιόγνπ, πνπ ζαο έρνπλ επε-

ξεάζεη αιιά θαη γηα ηα εξεζίζκαηα ηεο 

παηδηθήο θαη ηεο λεαληθήο ζαο ειηθίαο, 

πνπ ζαο ώζεζαλ λα επηιέμεηε απηή ηελ α-

θαδεκατθή πνξεία. 

Νη γνλείο κνπ αγαπνύζαλ πάξα πνιύ ηηο ηέ-

ρλεο θαη ην ζέαηξν. Ν παηέξαο κνπ αζθνύζε 

ην επάγγεικα ηνπ ρεηξνπξγνύ-ηαηξνύ θαη ζπγ-

ρξόλσο είρε ηε δσγξαθηθή σο πξώην θαη θα-

ιύηεξν αγαπεκέλν ηνπ ελδηαθέξνλ. Θπκάκαη, 

κάιηζηα, πσο κε ηα αδέξθηα κνπ παξαθνινπ-

ζνύζακε απ' ηελ αξρή σο ην ηέινο, ηα έξγα 

πνπ ζρεδίαδε θη απηό  ήηαλ θάηη, πνπ καο ε-

ληππσζίαδε θαη αθύπληδε θαη ην δηθό καο θαι-

ιηηερληθό ελδηαθέξνλ. Δίρε ρεηξνπξγήζεη θαη 

νξηζκέλνπο θαιιηηέρλεο, όπσο ηνλ Πηώδν, ηνλ 

Θαινγεξόπνπιν θαη άιινπο.  

Δπεηδή, ινηπόλ, ήηαλ ιάηξεο ησλ εηθαζηηθώλ 

ηερλώλ θαη θπζηθά ησλ ζρεηηθώλ εθδειώζε-

σλ, δε ράλακε θπξηνιεθηηθά, έθζεζε γηα 

έθζεζε! Ζ κεηέξα κνπ, απ‟ ηελ άιιε, ήηαλ ζε-

αηξόθηιε θαη θάζε Θπξηαθή καο πήγαηλε ζε 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο  ζηε Θεζζαινλίθε. Κε 

άιια ιόγηα νη γνλείο καο, από ηελ κηθξή καο 

ειηθία, καο έδεημαλ ηνλ δξόκν ησλ «θαιώλ  

ηερλώλ» θαη θαηά θάπνην ηξόπν, καο ώζεζαλ 

πξνο ην ρώξν απηό ησλ θαιιηηερληθώλ δξαζηε-

ξηνηήησλ. 

Αζρνιείηαη θάπνηνο από ην νηθνγελεηαθό 

ζαο πεξηβάιινλ επαγγεικαηηθά κε ην ζέα-

ηξν; Πόηε κπήθε γηα πξώηε θνξά ε ηέρλε 

ηεο ππνθξηηηθήο θαη ην ζέαηξν ζηε δσή 

ζαο; 

Πε επαγγεικαηηθό επίπεδν όρη. πσο πξναλέ-

θεξα ν παηέξαο κνπ ήηαλ ιάηξεο ησλ εηθαζηη-

θώλ ηερλώλ θαη ε κεηέξα κνπ ηεο ζεαηξηθήο 

ηέρλεο. Θη νη δύν καδί θξόληηδαλ λα κε ράλνπ-

κε εθζέζεηο δσγξαθηθήο θαη ζεαηξηθέο παξα-

ζηάζεηο . Έηζη, ζηγά-ζηγά, ήδε απ' ηελ λεαληθή 

κνπ ειηθία, είρα κάζεη λα δηαβάδσ ζεαηξηθά 

θείκελα, λα ηα αλαιύσ θαη κε νδεγό ηε κηθξή 

κνπ εκπεηξία θαη ηε θαληαζία κνπ, ζθελνζε-

ηνύζα ζην κπαιό κνπ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, 

βαζηζκέλε ζε θάπνην παξακύζη ησλ παηδηθώλ 

κνπ ρξόλσλ, ή ζε θάπνην ινγνηερληθό θείκελν. 

Ξξέπεη, εδώ λα ζνπ πσ, όηη εθηόο από ηνπο γν-

λείο κνπ, πνπ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν, όπσο 

πξναλέθεξα, έβαιαλ ζηε δσή κνπ ηελ έλλνηα 

ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο, πνιύ θαζνξηζηηθά επί-

ζεο, κε επεξέαζε ε Εαλέη Ξεινύ , πνπ ήηαλ  
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 νηθνγελεηαθή καο θίιε θαη νη ηζηνξίεο ηεο από 

ηελ όπεξα θέληξηζαλ εμαηξεηηθά ην ελδηαθέξνλ 

κνπ! Πρεηηθά ηώξα κε ηελ ππνθξηηηθή, έπαηδα 

εξαζηηερληθά ζηελ ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Πηλαΐδε 

αιιά, θαηά θπξηνιεμία θάξνο ζηε δσή κνπ, 

ζηάζεθε ε θαζεγήηξηά κνπ Εσή Πακαξά, ράξε 

ζηελ νπνία αλαθάιπςα, πσο ην πξαγκαηηθό 

κνπ πάζνο ήηαλ ην ζέαηξν θαη όρη ε κεηαθξα-

ζηηθή, πνπ κέρξη ηόηε ήζεια λα αθνινπζήζσ. 

Έρεηε σο πξόηππν θάπνην ζεαηξνιόγν, 

ζθελνζέηε ή αθόκε θαη εζνπνηό ηνπ νπνί-

νπ ηα έξγα ζαπκάδεηε; 

Θεαηξνιόγν έρσ ηνλ Bernard Dort, ν νπνίνο 

κνπ είρε θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηα από ην παλεπη-

ζηήκην, όπνπ θαη ηνλ δηδάρζεθα. Κε ελέπλεπζε 

κάιηζηα λα αζρνιεζώ κε ηηο ζθεληθέο νδεγίεο, 

ηελ ''πεγή'' ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ. ζνλ αθνξά 

ζθελνζέηεο ζαπκάδσ ηνλ Luis Jouvet θαη ηνλ 

Θάξνιν Θνπλ, ελώ από εζνπνηνύο ηνλ Κηλσηή 

θαη ηελ Αξώλε. 

Έρεηε θάπνηα ζεκειηώδε αξρή, πνπ ζπ-

ληξνθεύεη ηε ζθέςε θαη ηε δσή ζαο; 

Ρν ηέινο ηεο θιαζζηθήο ηαηλίαο, ''ζα παίξλεη ν 

άλεκνο'', κνπ έρεη ραξίζεη κηα πξαγκαηηθά  ζε-

κειηώδε αξρή ζηε δσή κνπ: «Από αύξην μεθηλά 

κηα θαηλνύξηα κέξα!! 

Με πνηεο ιέμεηο/θξάζεηο ζα ραξαθηεξίδα-

ηε ην αξραίν ειιεληθό ζέαηξν; Θέιεηε λα 

καο απνθαιύςεηε ηελ αγαπεκέλε ζαο θσ-

κσδία ή ηξαγσδία θαη ηνλ αγαπεκέλν ζαο 

εθπξόζσπν απηνύ ηνπ εθπιεθηηθνύ αξραη-

νειιεληθνύ ζεαηξηθνύ είδνπο; 

Ξεγή θαη αθεηεξία ηνπ πνιηηηζκνύ, πνιύηηκε 

θιεξνλνκηά, ζπνπδή θαη αηώλην παξόλ, όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Κηλσηήο. Αγαπεκέ-

λνη κνπ εθπξόζσπνη ηεο αξραίαο θσκσδίαο/

ηξαγσδίαο είλαη ν Αξηζηνθάλεο θαη ν Πνθν-

θιήο αληίζηνηρα, ελώ αγαπεκέλν κνπ έξγν εί-

λαη δίρσο ακθηβνιία ''Νη βάηξαρνη'' ηνπ Αξηζην-

θάλε. Ζ δηηηόηεηα ηνπ Σνξνύ ζην ζπγθεθξηκέ-

λν έξγν ππήξμε πνιύ πξσηνπνξηαθή θαη επίζεο 

ζαπκάδσ ηηο πινύζηεο ζθεληθέο ηνπ νδεγίεο. 

Μπνξεί θαηά ηε γλώκε ζαο κηα αξραία 

ηξαγσδία ή θσκσδία λα απνηειέζεη έλα 

ζύγρξνλν ζεαηξηθό κηνύδηθαι; Νρη! Θαηεγν-

ξεκαηηθά όρη. Γλσξίδσ, όηη ην θάλνπλ πνιινί 

ζθελνζέηεο, όκσο θαηά ηε γλώκε   

κνπ,  δελ πξέπεη… Γελ πξέπεη λα αγγίδνπκε 

ηελ παξακηθξή θαη ζπλάκα κνλαδηθή δηδαζθα-

ιία ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ. Δίλαη κηα  θιεξν-

λνκηά, πνπ αγαπάκε θαη νθείινπκε λα ζεβόκα-

ζηε. 

Πόζν ζπκβάιιεη ην ζέαηξν ζηελ εθπαη-

δεπηηθή πξνζπάζεηα ησλ εθήβσλ; 

Ξηζηεύσ αθξάδαληα, όηη δελ είλαη ηπραία ε κε-

γάιε ζεκαζία θαη ε βαξύηεηα πνπ έδηλε ην εθ-

παηδεπηηθό ζύζηεκα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, 

ζηε κνπζηθή, ην ζέαηξν θαη ηε γπκλαζηηθή. Ζ 

ζεαηξηθή αγσγή απνηειεί εμαηξεηηθά απνδνηη-

θό «εξγαιείν» γηα ηελ πλεπκαηηθή αλέιημε, 

ηελ δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηελ θνη-

λσληθή έληαμε ησλ παηδηώλ. Πύκθσλα κε 

έξεπλεο, ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα απνθηήζνπλ 

νη καζεηέο καζεκαηηθέο θαη γισζζηθέο ηθαλό-

ηεηεο κεηαμύ άιισλ, είλαη ην ζεαηξηθό παηρλί-

δη. 

Ση ζαο ελέπλεπζε λα γξάςεηε ηα δύν ζαο 

βηβιία; ρεδηάδεηε λα ζπγγξάςεηε ηξίην 

θαη αλ λαη ζα ζέιαηε λα αλαθεξζείηε ζε 

απηό πνπ έπεηαη; 

Νη ζπνπδέο κνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θόζκνπ 

κνπ θαη νη απίζηεπηνη θαζεγεηέο κνπ ν Pascal 

Thiercy  θπξηνιεθηηθά απόιπηνο εηδήκσλ,   

ζηνλ Αξηζηνθάλε θαη ε Εσή Πακαξά. Δπηπιέ-

νλ, ε ιαηξεία πνπ έρσ γηα ην ζεαηξηθό θείκε-

λν, νη δηδαζθαιίεο, ε ζεκεησηηθή θαη ε γνεηεία 

ησλ ζθεληθώλ νδεγηώλ, πνπ καο βνεζνύλ λα 

εηζρσξήζνπκε ζε έλαλ θόζκν νλεηξηθό θαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο παξάζηαζε, π-

πήξμαλ γηα κέλα ζπνπδαίν θίλεηξν. Ρν ηξίην 

κνπ βηβιίν ζα αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπ ζεά-

ηξνπ κε ηηο άιιεο ηέρλεο. 

Η Γαιιία ζεσξείηαη γελέηεηξα ησλ ηερλώλ. 

Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηε γαιιηθή 

θνπιηνύξα/πξνζθνξά ζην ζέαηξν; Θεσ-

ξείηε, πσο εάλ δελ ππήξρε αξραία ειιελη-

θή ηξαγσδία, ζα ππήξρε γαιιηθόο αληί-

ζηνηρνο ζεαηξηθόο πνιηηηζκόο; 

ρη, γηα κέλα ην αξραίν ειιεληθό ζέαηξν είλαη 

κνλαδηθό θαη αλαληηθαηάζηαην. Απνηειεί κελ 

πεγή έκπλεπζεο, όκσο θαλείο δε κπνξεί λα ην 

αληηγξάςεη. Δίλαη, όπσο ν Ξαξζελώλαο ζην 

βξάρν ηεο Αθξόπνιεο!!!…  
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 Ζ πξνζθνξά ηεο γαιιηθήο θνπιηνύξαο, επεηδή 

αθξηβώο εδξάδεηαη ζηνλ αξραίν ειιεληθό πνιηηη-

ζκό, είλαη ζεκαληηθή. Πε θάζε πεξίπησζε πά-

λησο,  νη Γάιινη ιαηξεύνπλ ην αξραίν Διιεληθό 

ζέαηξν θαη  όηαλ ζπνύδαδα ζηελ Γαιιία, κε εί-

ραλ πξαγκαηηθά εληππσζηάζεη κε ην επίπεδν 

ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ ηνπο. 

Καηά θαηξνύο, έρνπλ θηινμελήζεη ζπλε-

ληεύμεηο ζαο, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

ηνπ εμσηεξηθνύ. Τπάξρεη αληίζηνηρν ελδηα-

θέξνλ από ειιεληθά κέζα ελεκέξσζεο; Με 

ηελ επθαηξία απηήο ηεο ζπλέληεπμεο λα 

ζαο επραξηζηήζσ πνιύ γηα ηελ ηηκή πνπ 

θάλαηε ζηελ άζεκε ζρνιηθή καο εθεκεξί-

δα... 

Ξάληα ππάξρνπλ πξνηάζεηο. Άιισζηε εδώ π-

πάξρνπλ θαη εθπνκπέο πνπ εηδηθεύνληαη ζην ζέ-

αηξν θαη ηνλ πνιηηηζκό. 

Δζείο, πνπ κε ηελ κέρξη ηώξα πνξεία ζαο, 

έρεηε απνδείμεη, όηη θάζε εξγαδόκελε γπ-

λαίθα θαη κεηέξα, κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ 

κεηξόηεηα θαη ηελ εξγαζία ηεο, κε άξηζηεο 

επηδόζεηο θαη δηαθξίζεηο ζηνλ επαγγεικαηη-

θό ηεο ρώξν, ηη γλώκε έρεηε γηα ηελ εθπε-

θξαζκέλε άπνςε, όηη ηα παηδηά απνηεινύλ 

ηξνρνπέδε ζηελ θαξηέξα κηαο εξγαδόκελεο 

κεηέξαο θαη όηη ε γέλλεζή ηνπο ζπλζιίβεη 

θαη εμαλεκίδεη ηηο ζεκηηέο ηεο θηινδνμίεο; 

ρη, θάηη ηέηνην δελ ηζρύεη. Κπνξεί λα απαηηεί-

ηαη πεξηζζόηεξνο θόπνο θαη ε θαζεκεξηλόηεηα 

λα είλαη πην θνπξαζηηθή,   όηαλ όκσο  θάλεηο 

θάηη κε αγάπε θαη ην θαηαθέξλεηο, δηθαηώλεηαη 

ε πξνζπάζεηά ζνπ θαη ην απνηέιεζκά ηεο, δξα 

ζαλ θαηαιύηεο θάζε θόπνπ θαη θνύξαζεο!!! 

Θεσξείηε πσο ε κεηξόηεηα ζάο ζηέξεζε ε-

παγγεικαηηθέο επθαηξίεο; 

ρη. Ρνπλαληίνλ ζεσξώ, όηη, όζν γέλλεζε είλαη 

ην έλα, άιιν ηόζν γέλλεζε είλαη θαη ην άιιν. 

 Πνηα ήηαλ ε κεγαιύηεξε δπζθνιία πνπ 

βηώζαηε ζαλ εξγαδόκελε κεηέξα; Νηώζαηε 

πνηέ, όηη πξάγκαηη, είλαη βαξύο ν δηηηόο 

ξόινο ηεο εξγαδόκελεο κεηέξαο; 

Κόλν ζηε βξεθηθή ηνπο ειηθία δπζθνιεύηεθα, 

θπξίσο όηαλ αξξώζηαηλαλ. Υζηόζν, απηό δε κε 

εκπόδηζε, κε απνηέιεζκα λα νινθιεξώζσ δύν  

 

δηδαθηνξηθά, λα γξάθσ αζηακάηεηα θαη λα δέ-

ρνκαη ό,ηη πξόηαζε κνπ γίλεηαη.  Γε ζηακάηεζα 

πνηέ θαη αθόκε θπλεγώ ην όλεηξν, κε ην ίδην 

πάζνο! 

Πώο θαη γηαηί επηιέμαηε ηελ αθαδεκατθή 

θαξηέξα θαη πώο αηζζάλεζηε ζήκεξα; Γη-

θαησκέλε; Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ κεηαληώ-

ζαηε γηα ηελ επηινγή ζαο; 

Βεβαίσο αηζζάλνκαη δηθαησκέλε. Κ‟ αξέζεη ην 

αίζζεκα ηεο πξνζθνξάο, λα κεηαδίδσ ηηο γλώ-

ζεηο κνπ ζε λέα παηδηά. Ρν ζέαηξν ζε βνεζά λα 

αληηιακβάλεζαη ηε δσή κε έλα δηαθνξεηηθό ηξό-

πν. Δίλαη πξαγκαηηθά απίζηεπην, ην πόζν  κπν-

ξνύλ νη ηέρλεο λα ιεηηνπξγνύλ ςπρνζεξαπεπηη-

θά ζα θάξκαθν. Δίλαη γλσζηή ε ηζηνξία ηνπ Πά-

κηνπει Κπέθεη πνπ γηα λα μεπεξάζεη ηνλ ζάλαην 

ηνπ παηέξα ηνπ, ππεβιήζε ζε ςπρνζεξαπεία, 

απνδεηθλύνληαο πσο ε θαιύηεξε αγσγή γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο ήηαλ ε ελα-

ζρόιεζε κε ηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο. 

Ση ζπκβνπιή ζα δίλαηε ζηνπο θνηηεηέο ζαο, 

πνπ επηζπκνύλ λα αθνινπζήζνπλ αληίζηνη-

ρε πνξεία; 

Λα θπλεγνύλ πάληα ηα‟ όλεηξό ηνπο, λα κελ π-

πνρσξνύλ, λα κε ην βάδνπλ πνηέ θάησ, λ‟ αξ-

πάδνπλ ακέζσο ηελ επθαηξία πνπ ηνπο δίλεηαη 

θαη λα ζπλερίδνπλ, λα κε ζηακαηνύλ, όπνηα α-

πνγνήηεπζε θη αλ ηύρεη, γηαηί έηζη είλαη ε δσή 

θαη γηαηί πάληα… «Από αύξην μεθηλά κηα θαηλνύ-

ξηα κέξα»!!! 

Οινθιεξώλνληαο. ζα ήζεια λα δώζεηε κηα 

ζπκβνπιή ζηηο εξγαδόκελεο κεηέξεο πνπ 

καο δηαβάδνπλ. 

Αγάπε θίιεο κνπ… Αγάπε!!! Σαξίζηε ην απόζε-

κα ηεο αγάπεο ζαο, πξώηα απ‟ όια θαη θπξίσο 

ζηα παηδηά ζαο, πνπ ζαο ιαηξεύνπλ, ζηνπο αλ-

ζξώπνπο πνπ ζαο αγαπνύλ αιεζηλά θαη  ζηελ 

εξγαζία,  πνπ θαζεκεξηλά εηζθέξεη ζηε δσή θα-

ζεκηάο από εκάο ηα κέζα ηεο επηβίσζήο καο.  

 

 



 14 

 

 
 

 
 

Ρν Κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ είλαη έλα από ηα πα-

ιαηόηεξα θαη ηαπηόρξνλα δεκνθηιέζηεξα κνπζεία 

ηνπ θόζκνπ. Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε αλαπλνήο α-

πό ηνλ πνηακό Πεθνπάλα, ζην Ξαξίζη, ζηε Γαιιία 

θαη ιεηηνπξγεί από ην 1793. Γηαζέηεη ακέηξεηα 

εθζέκαηα από πνιιέο ρώξεο πνπ θαηεγνξηνπνηνύ-

ληαη ζε ηκήκαηα. Ρν ηκήκα ησλ ειιεληθώλ αξραη-

νηήησλ είλαη από ηα ζπνπδαηόηεξα πνπ έρεη λα ε-

πηδείμεη ην κνπζείν. Γύν από ηα ζεκαληηθόηεξα 

έξγα ηνπ είλαη απηά ζηα νπνία ζα επηθεληξσζνύ-

κε αθνινύζσο:  ε Αθροδίηε ηες Μήιοσ θαη ε Νί-

θε ηες Σακοζράθες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Η Αθξνδίηε ηεο Μήινπ 

 

Απεηθνλίδεη ην άγαικα ηεο γπλαηθείαο ζεόηεηαο. 

Αλήθεη ζηνλ ζηνλ 3ν αηώλα π.Σ. θαη αλαθαιύθζε-

θε ην 1820 ιίγν πξηλ ην μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο ζηελ Κήιν, ζηηο Θπθιάδεο από 

έλαλ αγξόηε πνπ έζθαβε ην πεδνύιη ηνπ, ηνλ Θε-

ληξσηά. Ρνλ βνεζνύζε πηζαλόλ ν 18ρξνλνο γηνο 

ηνπ Αληώλεο θαη έλαο 20ρξνλνο αλεςηόο ηνπ. Ιί-

γν πην πέξα Γάιινη αμησκαηηθνί έθαλαλ αλαζθα-

θέο γηα αξραία. ηαλ ν Θεληξσηάο βξήθε πειε-

θεκέλν κάξκαξν έηξεμαλ λα ηνλ βνεζήζνπλ δύν 

Γάιινη λαύηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο γεηηνληθέο 

αλαζθαθέο.  

 

 

 

 

 

 Ν Θεληξσηάο πξνζπάζεζε λα μαλαθαιύςεη ην 

άγαικα, γηαηί θνβήζεθε όηη νη Γάιινη ζα ην 

άξπαδαλ ή ζα απαηηνύζαλ λα ην αγνξάζνπλ πην 

θηελά. Νη Γάιινη, από απηά πνπ γξάθνπλ αξγό-

ηεξα ζε επηζηνιέο ηνπο, θαίλεηαη πσο ηνλ ζεσ-

ξνύλ αλόεην επεηδή πξνθαλώο ν Θεληξσηάο 

άξρηζε λα ζπκπεξηθέξεηαη επίηεδεο κε πεξηθξό-

λεζε γηα ηα επξήκαηα, ώζηε λα ηνπο μαπνζηείιεη 

θαη λα εθκεηαιιεπηεί ην άγαικα αξγόηεξα κε ηελ 

εζπρία ηνπ ρσξίο ηελ θνξηηθή παξνπζία θαη ηηο 

πηέζεηο πνπ ζσζηά πίζηεπε όηη ζα ηνπ αζθνύζαλ.  

 

Δληνύηνηο νη Γάιινη δελ «μεθνιινύζαλ» κε ηίπνηε 

από ηελ πεξηνρή θαη ηνλ πίεδαλ λα ζπλερίζνπλ 

όινη καδί ην ζθάςηκν, ώζπνπ βξέζεθε θαη ην δεύ-

ηεξν ηκήκα ηνπ αγάικαηνο, νπόηε πηα ν Θεληξσ-

ηάο δελ κπνξνύζε λα παξηζηάλεη ηνλ αλήμεξν, 

αιιά νύηε θαη λα πεξηθξνπξήζεη ην έξγν πνπ είρε 

βξεη ζην ρσξάθη ηνπ.Έθαλε κηα πξνζπάζεηα πά-

λησο λα ην δηαθπιάμεη θαη ην κεηέθεξε ζηε ζηά-

λε ηνπ, όκσο ν "ππξεηόο αξραηνηήησλ" είρε ήδε  

 

 

 

Διιελίδεο Θεέο καθξηά από ηελ παηξίδα ηνπο 
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ακέζσο αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ νπνία 

εκπιέθηεθαλ πνιινί: ν επηθεθαιήο ησλ Γάιισλ 

πνπ έθαλαλ αλαζθαθέο δίπια ζην ρσξάθη ηνπ Θε-

ληξσηά  λεαξόο ηόηε αμησκαηηθόο Νιηβηέ Βνπηηέ 

πνπ ζηε ζπλέρεηα επηζήκσο παξαηηήζεθε από ην 

γαιιηθό λαπηηθό θαη πνιέκεζε κε ην πιεπξό ησλ 

Διιήλσλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, έλαο αμησ-

καηηθόο, πνπ νλνκαδόηαλ Επι Ληπκόλ λη' ξβίι 

κε γηάηξεπην πάζνο γηα ηηο αξραηόηεηεο., ν γάιινο 

ππνπξόμελνο ζηε Κήιν, Ινπί Κπξεζη,, ν Γνύθαο 

Οηβηέξ, πξόμελνο ηεο Γαιιίαο ζηελ ςειή Ξύιε, 

ην παδάξη θαζπζηεξνύζε θαζώο θαη ην πινίν πνπ 

ζα κεηέθεξε ηα εθζέκαηα κε αζθαιή ηξόπν ζηε 

Γαιιία. Ν Θεληξσηάο ή θαη νη δεκνγέξνληεο 

(θαζώο πιένλ ζηα παδάξηα είρε αλακεηρζεί όιν ην 

λεζί) αδεκνλνύζαλ θαη απνθάζηζαλ λα δώζνπλ ή 

λα πσιήζνπλ ην άγαικα ζε άιινπο ελδηαθεξόκε-

λνπο.  

Δπηπιένλ, ε ςειή Ξύιε θξίλνληαο πνιύ απζηε-

ξά ηηο απνθάζεηο ηεο πεξί εμσηεξηθώλ ζρέζεσλ, 

αδηακθηζβήηεηα ζα αζθνύζε πνιηηηθή πίεζε ζηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ. Ν λόκνο κάιηζηα όξηδε ηα 

αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ αλαθαιύπηνληαλ λα 

νδεγνύληαη ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, όπνπ ν 

Πνπιηάλνο, ζα ηα παξαρσξνύζε ζηα θξάηε κε ηα 

νπνία ήζειε λα αλαπηύμεη θαιέο ζρέζεηο.  

 

Κέζα ζε όια, εκθαλίδεηαη αθόκα έλαο ππνςήθηνο 

αγνξαζηήο, ν Γξαγνπκάλνο ηνπ νζσκαληθνύ ζηό-

ινπ, Ληθόιανο Κνπξνύδεο, ν νπνίνο έπεηζε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Κήινπ λα ην πσιήζνπλ ζε απηόλ. 

Υζηόζν, έλαο εθπξόζσπνο ησλ Γάιισλ, ν ππνθό-

κεο ληε Καξθέινπο, θαηάθεξε λα κεηαπείζεη κε 

πεηζαλαγθαζκό ηνπο ληόπηνπο  ην άγαικα λα δν-

ζεί ζην γαιιηθό θξάηνο, θαη λα κεηαθεξζεί ζην 

Κνπζείν ηνπ Ινύβξνπ θαη όρη ζηελ Ξόιε.  

 

Ρειηθά ην άγαικα θνξηώζεθε κε βάλαπζν ηξόπν 

ζην γαιιηθό πινίν, ελώ νη ληόπηνη ακθηηαιαληεύν-

ληαλ. Πρεδόλ δύν αηώλεο κεηά ηελ αλαθάιπςε 

ηνπ αγάικαηνο ζην ειιεληθό λεζί ηεο Κήινπ, 

πιήζε ηνπξηζηώλ εμαθνινπζνύλ λα ηελ πεξηβάι-

ινπλ κε ζαπκαζκό. 

 

θαηαιάβεη ηνπο Γάιινπο θαη επηθνηλσλνύζαλ κε 

πξνμέλνπο θαη πξεζβεπηέο ηεο παηξίδαο ηνπο 

ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, ζηε Πκύξλε θαη αιινύ. 

Ζ Αθξνδίηε ηεο Κήινπ βξέζεθε ζε πνιιά θνκκά-

ηηα (πηζαλόλ έμη) από ηα νπνία ην όλνκα ηνπ γιύ-

πηε θαη ηα ρέξηα ηεο ζεόηεηαο απνπζίαδαλ. κσο 

δύν βαζηθά κέξε, ηα πόδηα θαη ν θνξκόο  παξέκε-

λαλ ελσκέλα δνκώληαο ην άγαικα. Ρν έξγν έγηλε  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
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 Η Νίθε ηεο ακνζξάθεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρν άγαικα απηό αλαθαιύθζεθε από ηνλ ππνπξόμελν 

ηεο Γαιιίαο ζηελ  Αδξηαλνύπνιε Πακπνπαδώ. Βξέζε-

θε ζηελ Πακνζξάθε, ζην ηεξό ησλ Κεγάισλ Θεώλ, 

έλα ζπγθξόηεκα από δώδεθα λανύο αθηεξσκέλνπο ζε 

δηάθνξεο ζεόηεηεο  θαη παξηζηάλεη θηεξσηή ηε 

Θεά Λίθε θαη είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ειιελη-

ζηηθά επξήκαηα. Ρν άγαικα έρεη ύςνο 3,28 κ. κε ηα 

θηεξά θαη 5,58 κ. κε ηελ καξκάξηλε πιώξε πινίνπ 

πάλσ ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ζήκεξα. Ρν 

άγαικα δίλεη ηελ αίζζεζε πσο έρεη κόιηο πξνζγεησζεί 

ζηελ πιώξε ηνπ πινίνπ θαη παηάεη θεπγαιέα. 

Φηινηερλήζεθε ζε παξηαλό κάξκαξν θαη είλαη 

άγλσζηνπ θαιιηηέρλε. Γπζηπρώο απνπζηάδεη ην θε-

θάιη. Ρν γιππηό απνθαηαζηάζεθε ζηελ ησξηλή ηνπ 

κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‟ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ 

θαη ηνπνζεηήζεθε ζηε ζθάια ηνπ Κνπζείνπ ηνπ Ινύ-

βξνπ ιόγσ ηνπ βάξνπο ηνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζί-

αο ηνπ. 

 ηαλ κεηαθέξζεθε από ην λεζί ζην Κνπζείν, βξη-

ζθόηαλ ζε ζθαηή θαηάζηαζε, αθνύ είρε ζπάζεη ζε 

πνιιά θνκκάηηα. Υζηόζν, εηδηθνί ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηώλα, θάιπςαλ ηηο αξζξώζεηο ηνπ θαη ην έβαςαλ, 

βειηηώλνληαο ηελ όςε ηνπ. Ζ νκάδα απνθαηάζηαζεο 

αληηθαηέζηεζε ην γύςν κε κηα νπζία από καξκαξό-

ζθνλε.  

      

Αξρηθά κάιηζηα ν Πακπνπαδώ πήξε ηε Λίθε από 

ηε Πακνζξάθε θαη άθεζε πίζσ ηελ πιώξε ζηελ 

νπνία παηνύζε ην άγαικα, γηαηί πίζηεπε όηη αλήθε 

ζε άιιν γιππηό. Σσξίο ηελ πιώξε όκσο, ην 

άγαικα δελ κπνξνύζε λα ζηαζεί όξζην. Ήηαλ έηζη 

δεκηνπξγεκέλν απ‟ ηνλ γιύπηε, πνπ ρξεηαδόηαλ 

λα αθνπκπάεη ζηελ πιώξε, γηα λα ππάξρεη ε απα-

ξαίηεηε ηζνξξνπία. Ρν πξόβιεκα έιπζαλ Απζηξη-

αθνί αξραηνιόγνη ην 1875, όηαλ ζπλεηδεηνπνίε-

ζαλ όηη ηειηθά ε πιώξε ήηαλ κέξνο ηεο ζύλζεζεο 

ηεο Λίθεο. Ν Πακπνπαδό θαηάθεξε λα πάξεη θαη 

απηό ην θνκκάηη ζηε Γαιιία. 

Ρνλ Αύγνπζην ηνπ 1939,  ε «Λίθε ηεο Πακνζξά-

θεο» κεηαθέξζεθε κε κεγάιε δπζθνιία κε κηα 

μύιηλε ξάκπα, ώζηε λα απνκαθξπλζεί, όπσο θαη 

όια ηα πνιύηηκα εθζέκαηα ηνπ Κνπζείνπ ζε α-

ζθαιέζηεξε ηνπνζεζία ιόγσ ηνπ πνιέκνπ. Φπιά-

ρηεθε καδί κε ηελ Αθξνδίηε ηεο Κήινπ θαη ηνπο 

«Πθιάβνπο» ηνπ Κηραήι Αγγέινπ ζην Château de 

Valençay. 

Δηξήλε Πηακαηνπνύινπ 

Ξεγέο:    Βηθηπαίδεηα, 

              Κεραλή ηνπ Σξόλνπ, 

              Ηefimerida,  

              ellines.com, 

              iellada.gr 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%98%CE%B5%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Ζ Πρνιή ησλ Αζελώλ, ζηελ πξσηόηππε κνξθή 

ηεο ήηαλ κηα λσπνγξαθία ηνπ Οαθαήι θαη θαηα-

ζθεπάζηεθε ην 1511. Αξγόηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 18νπ 

αηώλα ην εξγνζηάζην «Manufacture des Gobelins» 

θαηαζθεύαζε ηελ ηαπηζεξί ζύκθσλα κε ην έξγν 

ηνπ Οαθαήι, ε νπνία ηνπνζεηήζεθε ζε έλα από ηα 

ζαιόληα ηεο παξηζηλήο θαηνηθίαο ηνπ Ξξνέδξνπ 

ηεο Γαιιηθήο Δζλνζπλεύιεπζεο. Ρν έξγν αλαπαξη-

ζηά ην πλεύκα ηεο δηαλόεζεο ζηελ αξραία Διιά-

δα:   ηνλ Ξιάησλα, ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ Δπίθνπ-

ξν, ην Πσθξάηε, ηνλ Γηνγέλε, ηνλ Ξπζαγόξα, αι-

ιά θαη ηνπο ζαπκαζηέο ηνπο (ζηελ πεξίνδν ηεο Α-

λαγέλλεζεο) όπσο ν Κηραήι Άγγεινο, ν Ιενλάξ-

λην ληα Βίληζη θαη ν ίδηνο ν Οαθαήι. 

Κε αθνξκή ηα 200 ρξόληα από ηελ επαλάζηαζε, ν 

Ξξόεδξνο ηεο γαιιηθήο Δζλνζπλεύιεπζεο, θ. 

Richard Ferrand, καο ηε δαλείδεη. «Ζ Πρνιή ησλ 

Αζελώλ ζπκβνιίδεη όιε ηελ πξνζήισζή καο ζηε 

Γεκνθξαηία, ζπκίδεη όια απηά πνπ ρξσζηνύλ νη 

δπηηθέο Γεκνθξαηίεο ζηελ ειιεληθή Γεκνθξαηία» 

ηόληζε ν Γάιινο Ξξέζβεο, PatrickMaisonnave.  

Ρν έξγν έρεη ήδε κεηαθεξζεί θαη ηνπνζεηεζεί ζην 

Κέγαξν ηεο Βνπιήο. Κπνξνύκε λα ηε δνύκε εθεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθηεξσκαηηθήο έθζεζεο 

ζηνλ θηιειιεληζκό, από ηελ 19ε Απξηιίνπ 2021, 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαρσξεζεί ζε έλα αζελατ-

θό κνπζείν γηα λα είλαη πξνζβάζηκε ζην επξύ θνη-

λό.  

Ρεο Δπγελίαο Θνληνπνύινπ 

«ρνιή ησλ Αζελώλ», ε πεξίθεκε γαιιηθή ηαπηζεξί  

ζηελ Διιάδα 
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 ΓΙΑΝΝΗ ΜΔΣΑΛΛΙΝΟ 

Γελλήζεθε ζην Κόλαρν ην 1959. Κεγάισζε ζηελ 

Μάλζε, όπνπ θαη καζήηεπζε δίπια ζηνλ παηέξα ηνπ 

Ρειέκαρν Κεηαιιηλό, ζπλζέηε θαη επί ζεηξά εηώλ 

δηεπζπληή ηνπ Γεκνηηθνύ Υδείνπ Μάλζεο. Πηελ 

Μάλζε επίζεο πήξε ην πξώην πηπρίν ζεσξεηηθώλ 

(1981). Ξαξάιιεια παξαθνινύζεζε καζήκαηα α-

λώηεξσλ ζεσξεηηθώλ θαη ζύλζεζεο ζηελ Αζήλα κε 

ηνπο Σάξε Θνπξή, Γηάλλε Ξαπατσάλλνπ, όπσο θαη 

κε ηε Καξία Σαηξνγηώξγνπ (πηάλν). Νινθιήξσζε 

ηε κνπζηθή ηνπ θαηάξηηζε ζηε Κνπζηθή Aθαδεκία 

ηεο Θνισλίαο ζηνπο ηνκείο Αλσηέξσλ ζεσξεηηθώλ 

– Ξαηδαγσγηθώλ ηεο κνπζηθήο κε ηνπο Roland 

Loebner θαη Jurg Baur, απνθνηηώληαο ην 1988 κε 

ην δίπισκα ζύλζεζεο. 

 Δθηόο από ηνλ ρώξν ηεο έληερλεο κνπζηθήο, ε 

ζθεληθή κνπζηθή απνηειεί έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ. Έρεη επελδύζεη κνπζηθά ζηελ Δι-

ιάδα θαη ηε Γεξκαλία ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Δλ-

δεηθηηθά: “Wie man Wunsche beim Schanz pakt”, 

“Sweeney agonistes” (Studio Buehne der Stadt 

Koeln, 1985-86), “Αιαληίλ” (ΓΖΞΔΘΔ Θνκνηελήο, 

1993), “La serva amorosa (1993), “Ιάκπξνο” (Γ. 

Πνισκνύ, 1994), “Καησκέλνο Γάκνο” (Ιόξθα, Θε-

αηξνθίλεζε, 1995), “0 θήπνο κε ηα ρειηδόλη-

α” (ζέαηξν Θλσζζόο, 1996), “Ρξσάδεο” (Δζληθή 

Ιπξηθή Πθελή – Θεαηξνθίλεζε, 1996) θαη 

“Νξέζηεο” (Σνξόδξακα-παξαγγειία ηνπ Κεγάξνπ 

Κνπζηθήο Αζελώλ γηα ην Λνέκβξην ηνπ 1997, επί-

ζεο κε ηε Θεαηξνθίλεζε). Δίλαη κέινο ηεο Έλσζεο 

Διιήλσλ Κνπζνπξγώλ θαη θαιιηηερληθόο δηεπζπ-

ληήο ηνπ Γεκνηηθνύ Υδείνπ Μάλζεο. 

 Ρν 2014 δέρζεθε ρνξεγία 

Αλαδεκνζίεπζε από ην ηζηνιόγηην: 

«ΓΙΚΟΡΤΥΔΙΟΝ» 

Ισάλλεο Μεηαιιηλόο:  

Μνπζηθή γηα ηελ ηξαγσδία Βάκχαι ηνπ Δπξηπί-

δε 

Ρν ζπγθεθξηκέλν promo CD “Euripides – Bac-

chae” [Private Pressing] ηνύ Ησάλ.ε Ρ. Κεηαιιηλνύ, 

κε ηε δηθή ηνπ κνπζηθή γηα έλα ρνξόδξακα πξν-

ζαξκνζκέλν (από ηνλ Ηζίδσξν Πηδέξε) ζηελ  

ηξαγσδία Βάθραη ηνπ Δπξηπίδε, θπθινθόξεζε θαηά 

πξώηνλ ην 2017, όπσο βιέπνπκε ζην discogs, ελώ 

πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 2003. Πηελ πνξεία, βεβαί-

σο, ν ζπλζέηεο ην μαλαθνίηαμε, γηα λα βξεη ηε ζπ-

γθεθξηκέλε κνξθή ηνπ κέζσ ηεο ελ ιόγσ παξαγσ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γήο, sound editing θαη κείμεο από ηνλ Κίλσ Κα-

καγθάθε (γηνο ηνπ Λίθνπ Κακαγθάθε). 

Πηελ εγγξαθή ιακβάλνπλ κέξνο: ην θσλεηηθό 

ensemble Six (Γάθλε Ξαλνπξγηά θ.ά.), ε γπλαη-

θεία ρνξσδία Ensemble Fons Musicalis (Γηνιάληα 

Αζαλαζνπνύινπ θ.ά.), ν βαξύηνλνο Ράζεο Σξη-

ζηνγηαλλόπνπινο ζηνλ ξόιν ηνπ Γηνλύζνπ, ελώ 

ππάξρεη θαη πξόδα (κε ηελ Γήκεηξα Σαηνύπε 

ζηνλ ξόιν ηεο Αγαύεο θαη άιινπο εζνπνηνύο). 

Βεβαίσο πάλσ απ‟ όια εθείλν πνπ ππάξρεη είλαη ε 

κνπζηθή ηνύ Ησάλλε Ρ. Κεηαιιελνύ, ε νπνία θπ-

ξηαξρεί, ελλνείηαη, ζηα απνιύησο πεξηζζόηεξα κέ-

ξε ηνπ άικπνπκ. 

Ση είδνπο κνπζηθή είλαη απηή; 

Θαη‟ αξράο λα πνύκε πσο πξόθεηηαη γηα κηα κνπζη-

θή εκπλεπζκέλε, κε πνιύ έληνλα ζηνηρεία απζπ-

παξμίαο, θάηη πνπ νπσζδήπνηε δελ είλαη άκνηξν 

ηνύ γεληθόηεξνπ editing, πνπ δίλεη ζηελ παξνύζα 

ερνγξάθεζε ηελ βεβαηόηεηα ελόο νινθιεξσκέ-

λνπ έξγνπ. Κε ηα θσλεηηθά θαη ηα αθεγεκαηηθά 

κέξε λα κεηαθέξνπλ ην ιόγν ηνπ ηξαγηθνύ πνηεηή 

ζηελ εγγξαθή γίλεηαη νπσζδήπνηε… επθνιόηεξε 

ε παξαθνινύζεζε ηνύ άικπνπκ, ε νπνία 

(παξαθνινύζεζε) ζε θαλέλα ζεκείν ηεο  

δελ απνδηώρλεη ηνλ αθξναηή. Ξξόθεηηαη, δειαδή, 

γηα έλα άθνπζκα κε εμαηξεηηθή ξνή θαη κε όια ε-

θείλα ηα δξακαηηθά ζηνηρεία ελ εμάξζεη, πξνθεηκέ-

λνπ λα θαηαζηεί επηηπρήο ε δηαθύκαλζε ηεο δξά-

ζεο. Ζρεηηθήο θαη άιιε. 

Ζ κνπζηθή είλαη απηό πνπ ζα ιέγακε «ζύγρξνλε». 

Κε πνιιά ζηνηρεία (ξπζκηθά, κεισδηθά) δαλεηζκέ-

λα από ηελ παξάδνζε, κ‟ έλα πξόγξακκα πνπ 

ηξέρεη κε γνξγό ξπζκό, κε έγρνξδα, πλεπζηά  θαη 

θξνπζηά λα θαηαιακβάλνπλ θαίξηεο ζέζεηο θαη ξό-

ινπο, ρσξίο λα απνπζηάδεη από ηελ ερεηηθή παιέ-

ηα αθόκε θαη ην rock (Ξέκπην ζηάζηκν) ή άιινη 

πην ζεκεξηλνί, πεηξακαηηθνί (έσο θαη noisy) ππαη-
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πεξλάεη ζηε δηεζλή δξακαηνπξγία κε θείκελα ηνπ 

Ιόξθα θαη ηνπ Θαληίλζθη, γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ 

ζύγρξνλν Έιιελα δξακαηνπξγό Κπάκπε Ρζηθιε-

ξόπνπιν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκείσκα ηνπ ζπλζέηε: 

 

Ρα θνκκάηηα ηεο επηινγήο απηήο πξνέξρνληαη – 

ρξνληθά θαη ζεκαηνινγηθά – από ζεαηξηθέο ή ιπξη-

θέο ελόηεηεο. Δίλαη γηα κέλα έλα είδνο πξνζσπηθνύ 

εκεξνινγίνπ, ζην νπνίν ππάξρεη κία λνεηή γξακ-

κή, πνπ ζπλδέεη ηηο ζθέςεηο κνπ γηα ηνλ έξσηα, ην 

όλεηξν, ην ρξόλν θαη ην ζάλαην Ν κνπζηθόο ραξα-

θηήξαο θαη ύθνο, δηακνξθσκέλα αξρηθά γηα ηηο α-

λάγθεο ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο, βαζίζηεθαλ ελνξρε-

ζηξσηηθά ζηνλ ζπλδπαζκό θσλώλ, θπζηθώλ νξγά-

λσλ θαη ζπλζεηηθώλ ήρσλ. Ζ ζπκβνιή όισλ ησλ 

εθηειεζηώλ θαη εξκελεπηώλ, όπσο θαη ε μερσξη-

ζηή επαηζζεζία ηνπ Κίλνπ Κακαγθάθε ζηελ ερεηη-

θή επεμεξγαζία ηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ ππήξμε θαζν-

ξηζηηθή γηα ην ηειηθό απνηέιεζκα.  

Ρέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Ξξόεδξν θ. 

Ζιία Βαζηινύδε θαη ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ 

ΞΑΘΔ.ΘΟΑ., ηνπ νπνίνπ ε εζηθή θαη νηθνλνκηθή π-

πνζηήξημε έθαλε δπλαηή ηελ παξαγσγή απηή. 

Ηδηαίηεξε κλεία βέβαηα νθείισ ζην Ίδξπκα Ησάλλε 

Φ. Θσζηόπνπινπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εζηθή 

ζηήξημε ζηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηόο κνπ. 

 

ληγκνί. Έηζη ινηπόλ, ζε κνπζηθά θείκελα εκπλεπ-

ζκέλα από ηελ ηξαγσδία Βάθραη ηνπ Δπξηπίδε, 

όπσο είλαη εθείλα ηνπ Κάλνπ Σαηδηδάθη, ηνπ Ληθε-

θόξνπ Οώηα, ηνπ Λίθνπ Κακαγθάθε, ηνπ Πηέθα-

λνπ Βαζηιεηάδε, ηνπ Ξέηξνπ Ρακπνύξε, ηνπ 

Γηώξγνπ Θνπκεληάθε θαη όπνησλ άιισλ δελ καο 

έξρνληαη ζηε κλήκε απηή ηε ζηηγκή, αο πξνζηεζεί 

θαη ην παξόλ ηνύ Ησάλλε Ρ. Κεηαιιηλνύ θαη κάιη-

ζηα  ζε πεξίνπηε ζέζε. 

 

Από ην ηζηνιόγην «ΓΙΚΟΒΟΛΟ» 

 

Γηάλλεο Μεηαιιηλόο: 

Καζξέθηεο ηεο γεο (1997) 

 

Ν δίζθνο “Καθρέφτης της γης” (1997) είλαη ν 

κνλαδηθόο κέρξη ζηηγκήο δίζθνο κε θαηαγξακκέλε 

κνπζηθή εξγαζία ηνπ ζπλζέηε Γηάλλε Μεηαιιη-

λνύ. Ξξόθεηηαη γηα πνιύ αμηόινγε  έθδνζε, ε ν-

πνία έγηλε γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ξνιηηηζηηθνύ θαη 

Αλαπηπμηαθνύ Θέληξνπ Θξάθεο πνπ εδξεύεη ζηελ 

Μάλζε, ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ζπλζέηε. Ξεξη-

ιακβάλεη κνπζηθέο ζπλζέζεηο γξακκέλεο ζε δηα-

θνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα δηάθνξεο ζεα-

ηξηθέο παξαζηάζεηο θαη δηάθνξα ζεαηξηθά ζρήκα-

ηα ηεο πεξηθέξεηαο. 

Ρν ύθνο ηνπ Γηάλλε Κεηαιιηλνύ θηλείηαη ζην ρώ-

ξν ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, ελώ νη αλαθνξέο 

ζε παιαηόηεξα πξόηππα είλαη εκθαλείο. 

Θα έιεγα όηη ν “Καρσωηάθες” ηεο Ιέλαο Ξιάησ-

λνο βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζ‟ απηό ην ύθνο. 

Ραπηόρξνλα όκσο ν ζπλζέηεο δείρλεη απόιπηα 

ώξηκνο “ζαλ έηοηκος από θαηρό” θη έηζη απηή ε 

πξώηε ηνπ δηζθνγξαθηθή θαηάζεζε ζε ειηθία 38 

εηώλ κνηάδεη λα έρεη ζπγρσλεύζεη ηε γλώζε θαη 

ηελ άζθεζε καθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, γηα 

λα καο πξνζθεξζεί σο κία νινθιεξσκέλε κνπζη-

θή πξόηαζε. 

Πην δίζθν είλαη ζπγθεληξσκέλεο κνπζηθέο επελ-

δύζεηο γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πάλσ ζε θιαζη-

θά θείκελα ειιεληθά θαη μέλα από ηελ αξραηόηεηα 

κέρξη ηε ζεκεξηλή επνρή. Μεθηλά από ηνλ Πνθν-

θιή θαη ηνλ Δπξηπίδε, πεξλάεη από ηε ιαηηληθή 

γξακκαηεία κε έλα θείκελν ηνπ Ξιαύηνπ, θάλεη 

κηα ζηάζε ζηνλ Γηνλύζην Πνισκό θαη κεηά πεξλά 
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ηαπξόιεμν 

Απαληήζεηο ηεύρνπο 2 

1. Αξηζηνθάλεο 

2. Πνισκόο 

3. Δξαηνζζέλεο 

4. Νηδίπνδαο 

5. Ξιάησλ 

6. Κπθήλεο 

7. Ξεξζέαο 

8. Ππκπιεγάδεο 

9. Ταξά 

10. Κεζνιόγγη  

Απαληήζεηο αηληγκάησλ 

 πξνεγνύκελνπ ηεύρνπο 
 

 

 Ρν γξακκαηόζεκν 

 Ρν θνπηάιη 

 Ζ δάθλε 

 Ρα γάληηα 

Αηλίγκαηα κε απαληήζεηο 
 

 Γηαηί ην θεγγάξη είλαη ρισκό; 

  Απ‟ ηα πνιιά μελύρηηα  

 

 Ξνηα είλαη ηα πην πινύζηα δόληηα; 

    Νη ηξαπεδίηεο 

 

 Ξώο ιέγεηαη ε ηνπνζεζία γύξσ από 

ην δξόκν; 

  Ξεξίδξνκνο  

 

 Ξνην δών είλαη άγξην, δεη ζηε δνύγθια 

θαη ρνξεύεη λεζηώηηθα; 

  Ρν ιηνληάξη-ληάξη-ληάξη-ληάξη-ληάξη  

 

Γηαηί ην ιέκε έηζη;  

 ‘’Έραζε ηα απγά θαη ηα 
θαιάζηα’’ 

 

Θάπνηε, έλα εκπνξηθό πινίν έπεζε ζύκα 

πεηξαηείαο (θαηλόκελν ζύλεζεο θαηά ην 

παξειζόλ) κε απνηέιεζκα λα ραζνύλ ρη-

ιηάδεο εκπνξεύκαηα, ελώ νη άληξεο αηρ-

καισηίζηεθαλ. Κεηαμύ ησλ επηβαηώλ 

ήηαλ θαη έλαο απγνπιάο, ν νπνίνο θαηά-

θεξε λα ζσζεί, έραζε όκσο όιν ηνπ ην 

εκπόξεπκα. ηαλ επέζηξεςε ζώνο ζηελ 

παηξίδα ηνπ, νη ζπγγελείο ησλ αηρκαιώ-

ησλ ζέιεζαλ λα κάζνπλ γηα ηελ ηύρε 

ησλ δηθώλ ηνπο θαη ηνλ πνιηόξθεζαλ κε 

εξσηήζεηο. Ρόηε, θαηά κία εθδνρή, ζε κη-

α γπλαίθα πνπ έθιαηγε γηα ην ρακό ηνπ 

άληξα ηεο, ν απγνπιάο απάληεζε όηη θαη 

εθείλνο έραζε ηα απγά θαη ηα θαιάζηα 

ηνπ.                                                                  

 ‘’Απγά ζνπ θαζαξίδνπλ;’’ 

 

Κία θνξά ην ρξόλν νη Οσκαίνη ηηκνύζαλ 

κε έλαλ πνιύ παξάμελν ηξόπν ηε ζεά Α-

θξνδίηε θαη ηνλ ζεό Γηόλπζν. Ν ενξηα-

ζκόο πεξηιάκβαλε „‟πόιεκν‟‟ κε… απγά 

κειάηα! Σηιηάδεο απγά εθηνμεύνληαλ από 

ηε κία άθξε ηεο πόιεο ζηελ άιιε, κέζα 

ζε θιίκα γεληθόηεξεο επθνξίαο θαη γέιη-

νπ. Πηε γηνξηή ζπκκεηείραλ άλζξσπνη α-

πό θάζε θνηλσληθή ηάμε, πνπ κπεξδεύν-

ληαλ κεηαμύ ηνπο παξακεξίδνληαο γηα ιί-

γν ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο ηνπο. Ξαξό-

ιν πνπ ν απγνπόιεκνο δηαξθνύζε κία 

κόλν κέξα, ν θόζκνο γεινύζε γηα αξθεηό 

θαηξό. Ζ θξάζε ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα 

γηα θάπνηνλ πνπ γειά ρσξίο εκθαλή ιό-

γν. 

 Αθξνδίηε Κπισλά 


