
 1 

 

ΑΚΟΥΣΟΝ 

ΑΚΟΥΣΟΝ     
Σεπτέμβριος 2022, Τεύχος 4 

Η εφημερίδα του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης 

 Στο παρόν τεύχος της εφημερίδας μας δημοσιεύονται δύο 
διηγήματα. Το πρώτο είναι το διήγημα της μαθήτριας, Ειρήνης 
Παπαθανασοπούλου με τίτλο «Το θαύμα», το οποίο απέσπασε 
το πρώτο βραβείο διηγήματος Λυκείου του 11ου Ενδοσχολικού 
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού. Το δεύτερο είναι το διήγημα της 
Σοφίας Παναγάκη «Να ζήσεις, ρε μάτι» για το οποίο  η 
μαθήτρια έλαβε εύφημο μνεία.  

 Το τεύχος φιλοξενεί  δύο άρθρα με μουσικό θέμα, μία 
βιβλιοπαρουσίαση και μία πρόταση για ταξίδι στη Μεσσηνιακή 
Μάνη. Προσφέρει ακόμη ιδέες για  ενεργοποίηση των ορμονών 
που αυξάνουν την ευτυχία :) 

 Τέλος , αν το διατρέξετε ως το τέλος, θα σας προσφέρει την 
ευκαιρία να γνωρίσετε τα υαλοθετήματα του Μουσείου της  

 Ισθμίας και να ανακαλύψετε πόσο σύγχρονο παραμένει το έργο 
του Ευριπίδη «Ελένη».  
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Συντακτική Ομάδα τεύχους 

Κωνσταντίνα Βέργου,  

Μυρσίνη Ζάχαρη,  

Νεφέλη Καπόγιαννη,  

Σοφία Παναγάκη 

Άννα Μαρία Παντούκι,  

Ειρήνη Παπαθανασοπούλου 

Υπεύθυνες Έκδοσης 

Βασιλική Αλεξοπούλου 

Νάνσυ Κοτσιώνη 

 Το θαύμα  της Ειρήνης Παπαθανασοπούλου 

 

Καθώς μάζευε τα πράγματα, οι σκέψεις τριγύριζαν σα διαβάτες στο κεφάλι της. Την 
πλημμύριζαν αναμνήσεις από την αγαπημένη της γιαγιά. Θυμόταν τόσο έντονα τις 
στιγμές που είχε περάσει μαζί της τα καλοκαίρια στο χωριό. Τότε που η γιαγιά έφτιαχνε 
εκείνα τα λαχταριστά μακαρόνια με την κόκκινη σάλτσα και το αρνάκι. Ακόμα ένιωθε 
πως άκουγε τη διαπεραστική φωνή της: «Παιδιά ελάτε γρήγορα! Θα κρυώσουν τα 
μακαρόνια!» Τώρα όλα αυτά ήταν μία ανάμνηση με γλυκόπικρη γεύση. Η γιαγιά είχε 
φύγει πια.  
Μαντεύοντας την απαισιόδοξη εξέλιξη που θα είχαν οι σκέψεις της, αποφάσισε να 
συγκεντρωθεί στο συμμάζεμα. Σε λίγη ώρα είχε καταφέρει να μαζέψει το απαρχαιωμένο 
άλμπουμ με τις φωτογραφίες από το γάμο του παππού και της γιαγιάς, τα μαύρα 
φορέματα της γιαγιάς με τη δαντελίτσα, τις σκουριασμένες πια καρφίτσες και τα 
ασημένια σκουλαρίκια της. Στην άκρη του δωματίου υπήρχε μία κούτα. Καθώς 
κατευθυνόταν προς αυτή με τα πράγματα στα χέρια, σκόνταψε σε μία ξύλινη τάβλα που 
είχε μετακινηθεί από τη θέση της. Κάτω από αυτή φαινόταν να υπήρχε κάτι. Ήταν ένα 
σκονισμένο τετράδιο με καφέ εξώφυλλο. Χίλιες σκέψεις πέρασαν από το μυαλό της: «Τι 
δουλειά είχε εκεί ένα παμπάλαιο τετράδιο; Τι να έλεγε; Γιατί να βρίσκεται εκεί και όχι σε 
ένα συρτάρι; Ποιανού ήταν;»  
Προτού αρχίσει να φαντασιοπληκτεί, άκουσε τη μητέρα της να τη φωνάζει: «Αθηνά! 
Έλα εδώ να με βοηθήσεις με τους καφέδες και το σιτάρι! Δεν ακούς; Θα έρθει σε λίγο 
κόσμος! Αθηνά!»  
Πέρασε η μέρα και ήρθε το βράδυ. Το σπίτι άδειασε, ο πατέρας και ο αδερφός της 
Αθηνάς είχαν ήδη αποκοιμηθεί ενώ η μητέρα της έπλενε τα τελευταία φλιτζάνια. Η 
Αθηνά αποφάσισε να επιστρέψει στο δωμάτιο της γιαγιάς. Το κλίμα σ’ αυτό ήταν ακόμα 
βαρύ και η αίσθηση της απουσίας ενός αγαπημένου προσώπου ήταν αρκετά έντονη. Η 
περιέργεια όμως ήταν ακόμα πιο έντονη, ήθελε να μάθει τι έγραφε το τετράδιο. Όταν 
το κράτησε στα χέρια της, ένιωσε περίεργα. Το ξεσκόνισε και άρχισε να το ξεφυλλίζει. 
Τα φύλλα του –σημαδεμένα από τον χρόνο– είχαν γίνει κίτρινα. Άρχισε να διαβάζει για 
να λύσει τις απορίες που τη βασάνιζαν εκείνο το απόγευμα.  
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20/05/1944  

 

 

Είναι πολύ αργά και θα ’πρεπε να κοιμάμαι. Αλλά… πώς; Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που 
ένιωσα ζωντανή μετά από πολλά χρόνια.  
Παραμονή του Αγίου Κωνσταντίνου κάθε χρόνο γίνεται λειτουργία στη μεγαλόπρεπη 
εκκλησία που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού. Γλέντι, δυστυχώς, δε γίνεται 
λόγω αυτού του ηλίθιου πολέμου. Τουλάχιστον όμως μπορούμε ακόμα να πηγαίνουμε 
στην εκκλησία.  
Σήμερα, λοιπόν, γνώρισα έναν πολύ ενδιαφέροντα άντρα. Είχε έρθει και αυτός να 
παρακολουθήσει τη λειτουργία. Δεν τον είχα ξαναδεί στα μέρη μας. «Ποιος είναι αυτός ο 
παράξενος άντρας, από πού έρχεται και γιατί μου τράβηξε την προσοχή;», αναρωτήθηκα 
μόλις τον είδα να μπαίνει στην εκκλησία ντυμένος στα ρούχα του πολέμου. Οι κινήσεις 
του ήταν αργές –έκανε τον σταυρό του, άναψε κερί και κάθισε σε μία καρέκλα. Οι ματιές 
μας δεν άργησαν να συναντηθούν. Πραγματικά, δεν έχω αντικρίσει τόση φωτιά σ’ ένα 
μόνο ζευγάρι μάτια. Ο πόλεμος είχε αφήσει το αποτύπωμά του στο πρόσωπό του –ήταν 
ηλιοκαμένος και είχε πολύ μακριά γένια. Σε λίγο συνειδητοποίησα ότι τον κοιτούσα 
πολλή ώρα και έπρεπε να σταματήσω.  
Μετά από κάμποση ώρα, η λειτουργία τελείωσε. Η πλατεία είχε πλημμυριστεί με κόσμο. 
Οι άνθρωποι αντάλλασσαν ευχές, οι αγκαλιές και τα φιλιά έδιναν και έπαιρναν. Σα να 
πέρασε ένα πέπλο αόρατο πάνω από τα κεφάλια μας και εξαφάνισε τη δυστυχία του 
πολέμου, σα να έσβησε τον πόνο και τη θλίψη του.  
Αφού ανταλλάξαμε και τις τελευταίες ευχές, πήραμε τον δρόμο για το σπίτι. Κι ενώ 
ήμασταν στα μισά του δρόμου, θυμήθηκα ότι ξέχασα τη στάμνα με το νερό που είχα 
πάρει από το πηγάδι πριν αρχίσει η λειτουργία. Έτσι, η μάνα μου, αφού πρώτα μου 
έψαλε τον εξάψαλμο σε λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα, με έστειλε πίσω για να την 
φέρω. Εντωμεταξύ, εγώ ακόμα σκεφτόμουν εκείνον τον γοητευτικό άντρα με τα πράσινα 
μάτια που σπινθήριζαν. Έμοιαζε σα να ξεχείλιζε η δύναμη από μέσα του.  
 Και καθώς ονειροπολούσα, τα όνειρά μου πήραν ξαφνικά σάρκα και οστά και 
εμφανίστηκαν μπροστά μου. Ναι, ήταν αυτός, εκεί, περπατούσε προς εμένα. Και τότε 
ήταν που αποφάσισα να τον πλησιάσω και να του μιλήσω. Του χαμογέλασα και του 
ευχήθηκα. Εκείνος ανταπόδωσε το χαμόγελο και τις ευχές. Στη συνέχεια τον ρώτησα:  
- «Είστε από τα μέρη μας; Δε σας έχω ξαναδεί εδώ».  
-«Όχι, όχι δεν είμαι από εδώ. Λέγομαι Λαέρτης και είμαι από τη Λαμία. Εσείς;»  
-«Εγώ από εδώ και ονομάζομαι Αθηνά» απάντησα.  
-«Αθηνά, είστε πολύ όμορφη, σας το έχουν πει αυτό;»  
    Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά δυνατά.  
-«Ευχαριστώ! Πώς βρέθηκες, εννοώ.. πώς βρεθήκατε εδώ;», ρώτησα ελαφρώς 
ντροπιασμένη για το μικρό λαθάκι μου.  
-«Καλά μην κοκκινίζεις, Αθηνά. Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό». Έκανε μία παύση και 
συνέχισε: «Λοιπόν, είμαι στρατιωτικός αξιωματικός και το πώς βρέθηκα εδώ είναι μεγάλη 
ιστορία.»  
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 -«Μ’ αρέσουν οι ιστορίες», αποκρίθηκα, «και θα ήθελα να ακούσω μία μέρα τη δικιά 
σου, αλλά τώρα πρέπει να φύγω θα ανησυχήσει η μητέρα μου. Πόσες μέρες θα είσαι 
εδώ;»  
-«Αρκετές για να σε ξαναδώ, τουλάχιστον μία φορά» μου απάντησε κι εγώ έμεινα 
εκεί να τον κοιτάζω μέσα στα μάτια. Με πλησίασε και αφού έλεγξε αν υπάρχει άλλος 
γύρω, με φίλησε. Ξαφνιάστηκα. Όλο αυτό ήταν απότομο. Αλλά… ευχάριστο. Ύστερα 
γύρισε την πλάτη κι έφυγε. Εγώ συνέχισα να τον κοιτάζω, καθώς η σκιά του έσβηνε 
μέσα από τα δέντρα.  

01/06/1944  
 

 

Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Δε μπορώ να πιστέψω τι έκανα 
στην οικογένεια μου. Πώς μπόρεσα;  
Προχθές το απόγευμα, συνάντησα τον Λαέρτη. Είχα πει στη μητέρα μου και στον 
πατέρα μου ότι θα πάω στη βρύση για νερό. Στον δρόμου που γύριζα, τον είδα –
μιλήσαμε για αρκετή ώρα.  
-«Δεν νομίζεις πως ήρθε η ώρα να μου αφηγηθείς την ιστορία που λέγαμε; Έχω 
τόση περιέργεια να μάθω… Αν και είμαι σίγουρη ότι δεν είναι και τόσο χαρούμενη, 
το διαβάζω στο πρόσωπό σου».  
-«Δυστυχώς, καλή μου, αυτή είναι η αλήθεια», είπε και η μελαγχολία καθρεφτίστηκε 
μέσα στα μάτια του. Αμέσως άλλαξε ύφος, μάλλον δεν ήθελε να με αφήσει να δω 
έναν γενναίο άντρα στενοχωρημένο. Λες και οι άντρες δεν έχουν και αυτοί 
συναισθήματα. Συνέχισε κάπως ειρωνικά: «Ξέρεις τι λένε; Η περιέργεια σκότωσε τη 
γάτα. Είσαι σίγουρη πως θες να σκοτωθείς;»  
-«Ναι» απάντησα με βεβαιότητα. «Άντε, πες μου, πώς βρέθηκες εδώ;»  
-Ο Λαέρτης πήρε πάλι το εκείνο το μελαγχολικό ύφος και άρχισε να μου αφηγείται 
την ιστορία του:  
«Όπως σου έχω πει είμαι στρατιωτικός αξιωματικός. Πριν τον πόλεμο με τους 
Ιταλούς και τους Γερμανούς όλα ήταν καλά. Με το ξέσπασμα του πολέμου, οι άντρες 
μου κι εγώ έπρεπε να βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για να αντιμετωπίσουμε 
τον εχθρό, ο οποίος ήταν πολύ ισχυρός. Μαθαίναμε από άλλους στρατιωτικούς τα 
όσα περνούσαν οι στρατιώτες, οι άντρες, οι 
γυναίκες και τα παιδιά… Πείνα… Κακουχίες… 
Άνθρωποι πέθαιναν στη μέση του δρόμου 
από την πείνα και τις αρρώστιες. Χιλιάδες 
στρατιώτες, ανάμεσα σε αυτούς φίλοι μου 
και παιδιά φίλων μου σκοτώθηκαν πάνω στα 
βουνά. Άλλοι από τον εχθρό και άλλοι από 
γάγγραινα. Όμως, Αθηνά, εγώ σκέφτομαι τα 
παιδάκια… Αυτά τα βασανισμένα τα παιδάκια 
δε λένε να φύγουν από το κεφάλι μου, με 
κυνηγάνε στον ύπνο μου… Οι κοιλίτσες τους 
πρησμένες από την πείνα, τα κόκκαλα τους 
έτοιμα να σκίσουν τη σάρκα τους… Και οι 
Γερμανοί να τα βρίζουν, να τα χτυπάνε, 
ακόμη και να τα σκοτώνουν…» Έκανε μια 
παύση.  
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Μου είχε κοπεί η ανάσα… Σκέφτηκα πόσο τυχερή ήμουν που έμενα στην επαρχία. 
Εκείνος συνέχισε: «Λοιπόν, κάποια μέρα σκότωσα έναν Γερμανό στρατιωτικό. Δεν 
άντεξα. Σκότωσε ένα παιδάκι μπροστά στα μάτια μου. Έτσι, οι Γερμανοί με έπιασαν 
και με έκλεισαν στη φυλακή. Με βασάνισαν πάρα πολύ. Θα με πήγαιναν στο 
εκτελεστικό απόσπασμα. Ευτυχώς οι φίλοι μου ήξεραν πού ήμουν και έτσι σχεδίασαν 
ολόκληρη απόδραση. Και τα κατάφεραν! Έτσι τώρα, μετά από έξι μήνες και αφού 
έχω γυρίσει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, βρίσκομαι εδώ, κυνηγημένος και μιλάω 
σε μία πανέμορφη κοπέλα με λαμπερά καστανά μάτια για τη ζωή μου.  

Σάστισα. Τα λόγια ήταν περιττά. Τον πήρα μια αγκαλιά. «Σε ευχαριστώ», 
αποκρίθηκε. Μετά από λίγο ένιωσα την ανάγκη να του πω και εγώ λίγα πράγματα 
για τη ζωή μου. «Λοιπόν, η δική μου ζωή είναι πιο απλή. Το πρωί ξυπνάω, φτιάχνω 
φαγητό και προσέχω τα αδέρφια μου. Η μητέρα μου πηγαίνει στα χωράφια και στα 
ζώα μαζί με τον πατέρα μου. Κάποιες φορές χρειάζεται να πάω και εγώ μαζί τους· γι’ 
αυτό τα αδέρφια μου μένουν μόνα τους στο σπίτι. Οι γονείς μου επιστρέφουν το 
βράδυ, τρώνε και κοιμούνται. Σχολείο πήγα για τέσσερα χρόνια. Σταμάτησα να 
πηγαίνω, όχι εξαιτίας του πολέμου, αλλά επειδή ο πατέρας μου δε με άφηνε. 
Θυμάμαι είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ τότε. Όλοι οι δάσκαλοι μού έλεγαν ότι τα 
έπαιρνα τα γράμματα. Και ο πατέρας μου το είχε πιστέψει. Σκεφτόταν μάλιστα να με 
στείλει στο γυμνάσιο σε έναν θείο μου στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν πολύ χαρούμενη 
και σκεφτόμουν αισιόδοξα. Με φανταζόμουν ελεύθερη, μακριά από την κουραστική 
ζωή που είχα τότε και χωρίς να εξαρτώμαι από κανέναν. Όμως, μια μέρα ένας 
ξάδελφος του πατέρα μου του είπε πως οι γυναίκες δεν είναι για τα γράμματα, γιατί 
αν μάθουν «τα ρημάδια», όπως τα έλεγε, θα πάρουν τα μυαλά τους αέρα. 
Συγχύστηκα πάρα πολύ τότε. Κάθε φορά που το σκέφτομαι εκνευρίζομαι. Τέλος 
πάντων, εγώ τότε ήμουν μικρή δεν τα ήξερα αυτά».  

Μόλις τελείωσα, ήταν ώρα να τον αποχωριστώ. Ήταν η τελευταία φορά που τον 
είδα. Ποιος ξέρει πού να είναι τώρα…  
Το επόμενο πρωί, σχεδόν χαράματα, κάποιος χτυπούσε την πόρτα, έτοιμος να 
χιμήξει σαν αγρίμι μες το σπίτι. Ήταν άνθρωποι από τον Λόχο της Ασφάλειας. Μόλις 
άνοιξα την πόρτα, πάγωσα. Η μάνα μου και τα αδέρφια μου δεν είχαν ξυπνήσει 
ακόμα. Ο Λόχος εισέβαλε στο σπίτι, άρπαξε τον πατέρα μου από τα μπράτσα. Έτρεξα 
κατά πάνω τους , τον τραβούσα, ούρλιαξα «πού τον πάτε;». Εκείνοι σα να μη 
συνέβαινε τίποτα συνέχιζαν να τον τραβάνε. Η μάνα μου και τα αδέρφια μου είχαν 
τώρα ξυπνήσει. Η απορία και ο φόβος είχαν ζωγραφιστεί στα πρόσωπα μας. Αφού 
πήραν τον πατέρα, ένας από αυτούς μ’ έδειξε: «Εσύ φταις! Εσύ που συναντιόσουν 
με τον αντάρτη. Εσύ σκότωσες τον πατέρα σου, θα τον πάμε στην κρεμάλα!». 

Η μητέρα μου γύρισε και με κοίταξε με μίσος. Στη συνέχεια μ’ άρπαξε από τα 
μαλλιά, τα αδέρφια πλάνταζαν και εγώ έκλαιγα αδιάκοπα. «Εσύ φταις! Με ποιον 
αντάρτη ήσουν; Δε μιλάς ε;», φώναζε και η οργή έβραζε μέσα της. Δε μιλούσα. Με 
τράβηξε μέχρι το δωμάτιο και μ’ έκλεισε μέσα: «Εδώ θα μείνεις, δεν πας πουθενά!   
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 Μόνο νερό θα πίνεις!», είπε και χτύπησε την πόρτα. Οι σκέψεις μου με κατέκλυζαν. Ο 
Λαέρτης είναι αριστερός. Ο πατέρας μου θα σκοτωθεί. Κάτι πρέπει να γίνει.  

05/06/1944  
Έμαθα τι θα γίνει με τον πατέρα μου. Σε δέκα μέρες θα συγκεντρωθεί στην πλατεία μαζί 
με άλλους αντάρτες αιχμαλώτους και θα τους κρεμάσει ο λόχος. Και μάλιστα είναι 
υποχρεωμένοι όλοι οι κάτοικοι του χωριού να μαζευτούν και να παρακολουθήσουν. Δεν 
έχω άλλο κουράγιο. Παναγία, Χριστέ μου ας γίνει ένα θαύμα! Αμήν.  

16/06/1944  
Έφυγαν οι μέρες και ήρθε η πιο πικρή από όλες. Ήταν πρωί –δεν είχα κοιμηθεί το βράδυ– 
ετοιμάστηκα, φόρεσα ένα μαύρο φόρεμα και μαζί με τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου 
συρθήκαμε μέχρι την πλατεία. Μόλις είδα τον πατέρα μου να κατευθύνεται στην κρεμάλα, 
κάτι μέσα μου έσπασε. Πέρασε η ώρα κι άλλοι δύσμοιροι συγκεντρώθηκαν. Ήταν ώρα που 
ο λόχος θα έκανε αυτό που έμελε να κάνει.  
Και ξάφνου, σαν από μηχανής Θεός, εμφανίστηκε με τ’ άσπρο άλογό του εκείνος –ο 
άνθρωπος του πολέμου, ο άντρας με τα σπινθηροβόλα μάτια. Χίμηξε πάνω στον λόχο σαν 
αγρίμι μαζί με τους άντρες του. Οι αντάρτες ελευθέρωσαν τον πατέρα μου μαζί με άλλους 
ανθρώπους και γρήγορα ο κόσμος διαλύθηκε μέσα σε μια οχλαγωγία. Όταν με πλησίασε ο 
πατέρας μου, τον αγκάλιασα. Άρπαξα τ’ αδέρφια μου από το χέρι και έτρεξα σπίτι. Το 
θαύμα είχε γίνει.»  
Η Αθηνά σάστισε. Η αγαπημένη της γιαγιά είχε ζήσει 
όλη αυτή την περιπέτεια. Δεν υπήρχε αμφιβολία. 
Έκλεισε το βιβλίο προσεκτικά και το έβαλε στη θέση 
του. Αυτό εξηγούσε πολλά και κυρίως την πίστη της 
γιαγιάς της στα θαύματα. Ξάπλωσε στο κρεβάτι και 
θυμήθηκε τα λόγια της πριν ξεψυχήσει:  
« Ό, τι κι αν σου πουν, ποτέ μη σταματήσεις να 
πιστεύεις στα θαύματα» κι ύστερα αποκοιμήθηκε.  
                                                                                                         

 

 «Να ζήσεις ρε μάτι» της Σοφίας Παναγάκη  
  

 Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι, ρωτούσα συνεχώς τον παππού μου τι ήταν τα σημάδια 
που είχε στο πρόσωπο του. Αυτός με κοιτούσε στοργικά στα μάτια και μου χάριζε λίγη από 
τη σοφία του. «Αυτά, μάτια μου, είναι αποδείξεις· αποδείξεις ότι έχεις ζήσει.» Έπειτα 
γελούσε με όλο του το πρόσωπο και με φιλούσε στο μέτωπο. «Κάποτε θα καταλάβεις, ρε 
μάτι. Μη βιάζεσαι να μεγαλώσεις.» Θαύμαζα την υπομονή του. Ήταν πάντα στοργικός και 
κάθε φορά που η γιαγιά μου με απέρριπτε, ήταν πάντα εκεί να με κάνει να γελάσω. 
Μεγάλωσα εγώ, μεγάλωσε κι αυτός, αρρώστησε βαριά και μετά μας άφησε. Στην κηδεία 
του δεν άφησα τον εαυτό μου να κλάψει –ίσως να ήμουν σε άρνηση–, αλλά εκείνη τη 
στιγμή το θεωρούσα προσβολή στην τελετή του πιο γελαστού και πλακατζή ατόμου εγώ 
να κλαίω. Ήταν ανεπίτρεπτο. Και κάπου τότε θυμήθηκα που μου έλεγε, κοιτώντας με με 
τα μεγάλα του μάτια, «να ζήσεις τη ζωή σου μάτι μου, όλα τα άλλα είναι περιττά.» Ένα 
χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπό μου και κοιτώντας τον ουρανό ένιωσα λίγο 
καλύτερα. Οι υπόλοιποι γύρω μου έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ, αλλά δεν τους κατηγορώ. Ο 
καθένας θρηνεί διαφορετικά. Είναι δικαίωμά τους.  
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Κάπου στα δεκαέξι μου απέκτησα το πρώτο μου σημάδι, μια φακίδα στη γέφυρα της 
μύτης μου. «Ένα σημάδι! Επιτέλους! Σε περίμενα πολύ καιρό!» σκέφτηκα. Κοίταξα προς 

το ταβάνι και ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. «Παππού, νομίζω 
ότι τώρα σου μοιάζω έστω και λίγο, αλλά είναι αρκετό», είπα, καθώς 
ήμουν σίγουρη πως αν ήταν εδώ θα με κοιτούσε με τις απέραντες 
θάλασσές του και θα μου έλεγε:  
«Έχεις πολύ πρόσωπο ακόμα, μάτια μου. Κοίτα να το γεμίσεις!» κι 
έπειτα θα μου χαμογελούσε στοργικά και θα με φίλαγε στο μέτωπο.  
Θα τα ξαναπούμε, ρε μάτι, κι όταν ξανανταμώσουμε θα έχω πολλές 
ιστορίες και πολλά σημάδια να σου δείξω.  
Εις το επανιδείν  
 

 

         Η παγκόσμια ημέρα μουσικής και η εφεύρεση του σαξοφώνου  
της Μυρσίνης Ζάχαρη 

 

Ο μήνας Ιούνιος, αν και δεν είναι ξακουστός για εκδηλώσεις κατά την διάρκειά του, έχει 
μερικές γιορτές και επετείους γεγονότων που είναι πολύ σημαντικά. Με αφορμή την 40η 
επέτειο από την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, το άρθρο αυτό είναι 
αφιερωμένο σε δύο γεγονότα, που συνέβησαν και τα δύο τον μήνα Ιούνιο, απέχουν όμως 
τουλάχιστον έναν αιώνα το ένα από το άλλο. Πρόκειται για την Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσικής και την εφεύρεση του σαξοφώνου· μπορεί η χρονολογία καθιέρωσης της 
πρώτης και η χρονολογία εφεύρεσης του δεύτερου να απέχουν η μία από την άλλη, 
έχουν, όμως, ένα κοινό στοιχείο: την μουσική. 

Αρχικά, η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε το 1982, με πρωτοβουλία του τότε 
Γάλλου υπουργού πολιτισμού Ζακ Λανγκ (Jack Lang), του Γαλλικού υπουργείου 
πολιτισμού και υπό την αιγίδα του δήμου του Παρισιού. Από το 1985, η γιορτή αυτή 
άρχισε να εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες έξω από τα γαλλικά σύνορα. Τελικά, η Αθήνα, 
με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η γιορτή εκτός της Γαλλίας. Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα της 
Μουσικής είναι ένα Ευρωπαϊκό γεγονός, που γιορτάζεται κάθε χρόνο σε 22 από τις χώρες 
που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η εφεύρεση του σαξοφώνου έγινε από τον γνωστό Βέλγο Adolf Sax, ο οποίος καταχώρισε 
14 πατέντες για το μουσικό όργανο που, χωρίς να το ξέρει, θα έφερνε την επανάσταση 
στην αμερικανική μουσική περίπου έναν αιώνα αργότερα! Η εφεύρεσή του, καθώς 
προέκυψε από το όνομά του, ονομάστηκε «σαξόφωνο». Αν και το σαξόφωνο έγινε 
γρήγορα γνωστό στις στρατιωτικές μπάντες, ο Sax πέρασε δεκαετίες ολόκληρες στα 
δικαστήρια, υπερασπιζόμενος την κυριότητα των εφευρέσεών του, εισπράττοντας 
ελάχιστα κέρδη. Χρειάστηκε να γίνουν χιλιάδες τροποποιήσεις στο αρχικό μοντέλο του 
σαξοφώνου για την διευκόλυνση του παιξίματος και για να καταλήξει στο γνωστό και 
δημοφιλές όργανο που όλοι ξέρουν σήμερα. 
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Το σαξόφωνο καθίσταται πλέον κορυφαίο δημιουργικό όργανο τη δεκαετία του 1920, 
οπότε παράγεται σε βαρύτονο, τενόρο, άλτο και σοπράνο. Την εποχή εκείνη αφήνει το 
κλαρινέτο και στρέφεται στο σαξόφωνο ο μουσικός της τζαζ Sidney Bechet, κάτι που 
τραβάει την προσοχή του κόσμου και των μουσικών. Ο Coleman Hawkins, εμπνευσμένος 
από τα σόλο της τρομπέτας του Louis Armstrong, γίνεται ο πρώτος βιρτουόζος της τζαζ 
που εκμεταλλεύεται τους 
μαγευτικούς βαθιούς τόνους του 
τενόρο σαξοφώνου. Σύντομα 
ακολουθούν οι Ben Webster και 
Lester Young, οι οποίοι παίζουν 
εξαιρετικά σόλο σαξοφώνου ως 
βασικά μέλη στις ορχήστρες των 
Duke Ellington και Count Basie τη 
δεκαετία του 1930. Επίσης, στα 
μέσα της δεκαετίας του 1940, ο 
Charlie Parker με το άλτο 
σαξόφωνό του πρωτοπορεί στη bebop μουσική, γράφοντας κορυφαίες σελίδες στην 
αμερικανική αλλά και παγκόσμια μουσική ιστορία. 

Τα δύο αυτά γεγονότα όχι μόνο τα γιορτάζουμε τον ίδιο μήνα, άλλα και με διαφορά μόλις 
7 ημερών, αφού η Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής γιορτάζεται στις 21 Ιουνίου, ενώ η 
εφεύρεση του σαξοφώνου έχει την επέτειό της στις 28 Ιουνίου. Το κοινό στοιχείο των δύο 
αυτών επετείων, είναι ότι μας θυμίζουν κάτι ξεχωριστό που έγινε στο παρελθόν και 
σημάδεψε την ιστορία της μουσικής. 

Συνοψίζοντας, η Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής και η επέτειος της εφεύρεσης του 
σαξοφώνου είναι σημαντικές επέτειοι που μας θυμίζουν σημαντικές στιγμές στην ιστορία 
του ανθρώπινου πολιτισμού. Πρέπει να τιμούνται με πολλή χαρά και ενθουσιασμό, γιατί 
ουσιαστικά τιμάμε έτσι τους ανθρώπους που δημιούργησαν ή βοήθησαν στο να 
καθιερωθεί κάτι που ήθελαν να διασκεδάσει τον κόσμο, δίνοντας μια ξεχωριστή θέση στη 
μουσική. 

                                                                                           Πηγή:Wikipedia, 

wired.com 
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Οι Ορμόνες Της Ευτυχίας 

 της Άννας-Μαρίας Παντούκι 

 

Ντοπαμίνη 

 

Η ορμόνη της επιβράβευσης 
Η ντοπαμίνη παίζει καθοριστικό ρόλο στο 
σύστημα ανταμοιβής, ένα σύνολο εγκεφαλικών 
διαδικασιών που ρυθμίζει τα κίνητρα, τις 
επιθυμίες και τις ορέξεις. 
 

Τρόποι για να την ενεργοποιήσεις: 
  Τρώγοντας φαγητό 

  Ολοκληρώνοντας έναν στόχο 

  Επιτυγχάνοντας ένα έργο 

 Εκτελώντας πράξεις αυτοφροντίδας 
 

  
Ωκυτοκίνη 

Η ορμόνη της αγάπης 
Η ωκυτοκίνη – γνωστή και ως οξυτοκίνη – αυξάνει και ισχυροποιεί την εμπιστοσύνη, την εγγύτητα, 
την οικειότητα και τη σύνδεση ανάμεσα στους συντρόφους. Αποτελέσματα της ωκυτοκίνης είναι η 
δεκτικότητα προς τους άλλους, η ευκολία στη σύνδεσή μας μαζί τους, η ενσυναίσθηση και η αποδοχή 
τους. 
Τρόποι να την ενεργοποιήσεις: 
 Κοινωνικοποίηση 

 Χαϊδεύοντας ζώα 

 Φυσική επαφή 

 Βοηθώντας τους άλλους 
 Κάνοντας ένα κομπλιμέντο 

 

Ενδορφίνη 

Η αναλγητική ορμόνη 

Οι ενδορφίνες λειτουργούν και ως φυσικά παυσίπονα του οργανισμού,  ενδυναμώνουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα και καθυστερούν την εξέλιξη της γήρανσης. Παράγονται κάθε φορά που 
ασχολείται κανείς με μία δραστηριότητα η οποία του είναι ευχάριστη ή ακόμη και με το να σκεφτεί ή να 
θυμηθεί μια ευχάριστη δραστηριότητα ή εμπειρία. Οι ενδορφίνες ηρεμούν, γεννούν αίσθημα 
ευδαιμονίας, συμβάλλουν στην καλή διάθεση και εξουδετερώνουν τα υψηλά επίπεδα της αδρεναλίνης 
από την οποία προκαλείται το στρες. 

Τρόποι για να την ενεργοποιήσεις: 

 Βλέποντας μια ταινία 

 Άθληση 

 Γελώντας 

 Ακούγοντας ή παίζοντας μουσική 
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Υψηλά επίπεδα σεροτονίνης προκαλούν έντονη νευρικότητα έως και σχιζοφρένεια  ενώ χαμηλά επίπεδα 
σεροτονίνης εμπλέκονται με την εμφάνιση κατάθλιψης, προβλήματα όρεξης ή διατροφικές διαταραχές 
και ανεπάρκεια και σε άλλους νευροδιαβιβαστές, μεταβολικά ή άλλα προβλήματα υγείας. 
 

Τρόποι για να την ενεργοποιήσεις: 

 

Βγαίνοντας έξω στον ήλιο 

Κάνοντας διαλογισμό 

Απολαμβάνοντας μια κούπα τσάι 

 Κάνοντας μια βόλτα στη φύση 

Κολυμπώντας ή κάνοντας ποδήλατο 

 

Πηγές: 

https://allazwdiatrofi.gr/ 

 

Μεσσηνιακή Μάνη-Ταξίδι στο απόλυτο 

της Νεφέλης Καπόγιαννη 

 

 

Όλοι αναζητούμε μέρη εντυπωσιακά με ιδιαίτερο χρώμα και ενδιαφέρον. Ένας ιδανικός προορισμός για 
εμάς τους Αρκάδες είναι η Μεσσηνιακή Μάνη, πολύ κοντά στην Τρίπολη και γεμάτη με απίστευτες 
ομορφιές.  
Θεωρείται μια από τις ωραιότερες περιοχές της Πελοποννήσου με συνδυασμό βουνού και θάλασσας 
που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη οι αντιθέσεις των χρωμάτων, το γαλαζοπράσινο της θάλασσας, τα 
κρυστάλλινα, σμαραγδένια νερά και κυρίως οι φιλικοί και εξυπηρετικοί άνθρωποι. Προσφέρει διακοπές 

και χαλάρωση, με μπάνια στη θάλασσα και ορειβασία στα 
βουνά. 
Οι παραλίες απίθανες και μοναδικές: Καρδαμύλη και Στούπα 
οι πιο γνωστές, η πρώτη ενδείκνυται και για νεολαία 
(νυχτερινή ζωή) η δεύτερη με τη ψιλή άμμο και τη ζεστή 
θάλασσα, για οικογενειακές κυρίως διακοπές, πραγματικός 
παράδεισος για τα παιδιά. 
Η κοσμοπολίτικη Καλογριά, στέκι της νεολαίας είναι το μέρος 
όπου ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε τον Αλέξη Ζορμπά σ’ ένα 
σπιτάκι στην άκρη της παραλίας. Τι να πει κανείς για τον 
Φονέα με τα εξωτικά και γαλαζοπράσινα νερά ή για τα 
Δελφίνια το ήσυχο μέρος με το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. 
Εξίσου ήσυχο μέρος με διάφανα νερά είναι η παραλία Πανταζή 
καθώς και το Καλαμίτσι όπου θα συναντήσει κανείς ψηλά, 
φουντωτά κυπαρίσσια που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Τέλος 
δε θα παραλείψουμε το γραφικό λιμανάκι του Αη-Νικόλα, που 
είναι κυκλικό, γεμάτο, πολύχρωμες, ξύλινες τράτες και καΐκια. 
Έχει καταπληκτική θάλασσα καθώς και νοστιμότατο φαγητό, 
ιδιαίτερα ψάρια και θαλασσινά.  
Όποια παραλία  από αυτές κι αν επιλέξει κάποιος για τις 
διακοπές του, του δίνεται η ευκαιρία να επισκεφτεί τα 
διάφορα μέρη της Μάνης, να θαυμάσει τους πέτρινους 

πύργους, αλλά και τα Σπήλαια του Διρού που είναι μοναδικά στον ελλαδικό χώρο. 
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 ψηλά, φουντωτά κυπαρίσσια που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Τέλος δε θα παραλείψουμε το 
γραφικό λιμανάκι του Αη-Νικόλα, που είναι κυκλικό, γεμάτο, πολύχρωμες, ξύλινες τράτες και 
καΐκια. Έχει καταπληκτική θάλασσα καθώς και νοστιμότατο φαγητό, ιδιαίτερα ψάρια και 
θαλασσινά.  
Όποια παραλία  από αυτές κι αν επιλέξει κάποιος για τις διακοπές του, του δίνεται η ευκαιρία να 
επισκεφτεί τα διάφορα μέρη της Μάνης, να θαυμάσει τους πέτρινους πύργους, αλλά και τα 
Σπήλαια του Διρού που είναι μοναδικά στον ελλαδικό χώρο. 
Είναι δύο σπήλαια δίπλα-δίπλα του Διρού και της Αλεπότρυπας στα Δυτικά παράλια της 
Λακωνικής Χερσονήσου, στον Όρμο του Διρού και του Δήμου Οιτύλου. Κάτω από το λιτό τοπίο 

της Μάνης, η φύση με υπομονή και 
ασύγκριτη τέχνη, σμίλεψε ένα θαύμα 
πέρα από κάθε φαντασία. Κατάλευκοι 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες, 
εντυπωσιακές κουρτίνες και 
αστραφτεροί κρύσταλλοι στολίζουν κάθε 
γωνιά του, δημιουργώντας ένα 
απαράμιλλο θέαμα που κόβει την ανάσα. 
Γνωστό στους ντόπιους έγινε περίπου το 
1900. Το 1949 οι ιδρυτές της ελληνικής 
Σπηλαιολογικής Εταιρίας Γιάννης και 
Άννα Πετροχείλου άρχισαν να το 
εξερευνούν συστηματικά και έως το 
1960 είχαν εξερευνηθεί και 
χαρτογραφηθεί περίπου 1.600 μέτρα, 
ενώ σήμερα το μήκος του σπηλαίου, που 

έχει σχετικά μελετηθεί, είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα. 
 Το 1967 άνοιξαν για πρώτη φορά οι πόρτες του σπηλαίου για το κοινό, ενώ το 1970 έγινε η 
πρώτη υποβρύχια εξερεύνηση και βρέθηκε ένα σημείο με βάθος 100 μέτρα. Η φυσική του 
είσοδος έχει διάμετρο μισό μέτρο και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της. Σήμερα η τουριστική διαδρομή έχει 
συνολικό μήκος 1.500 μέτρα, απ’ τα οποία τα πρώτα 1.200 μέτρα είναι λιμναία και η περιήγηση 
του διαρκεί 25’. Το σπήλαιο είναι προσβάσιμο στο κοινό με αντίτιμο εισόδου. 
Το Σπήλαιο του Διρού άρχισε να σχηματίζεται πριν από εκατοντάδες χρόνια. Οι σταλακτίτες και οι 
σταλαγμίτες που βρίσκονται σήμερα κάτω από το νερό σχηματίστηκαν, όταν η επιφάνεια της 
θάλασσας βρισκόταν πολύ χαμηλότερα από το σημερινό επίπεδο. Το νερό είναι υφάλμυρο και 
έχει μεγάλη σκληρότητα. Όταν αυτό εισχωρείστις ρωγμές του ασβεστολιθικού πετρώματος, το 
διαλύει δημιουργώντας σταγόνα-σταγόνα το διάκοσμο του σπηλαίου. Το ίζημα του διαλυμένου 
ανθρακικού ασβεστίου σχηματίζει με πολλοί αργούς ρυθμούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες.  
Μέσα στα σπήλαια έχουν βρεθεί απολιθωμένα οστά πάνθηρα, λιονταριού, ύαινας, ελαφιού, 
κουναβιού και το μεγαλύτερο κοίτασμα οστών ιπποπόταμων στην Ευρώπη.  
Κοντά στην φυσική είσοδο έχουν βρεθεί κεραμίδια, γεγονός που δηλώνει ανθρώπινη παρουσία 
πολύ παλιά. Σημαντικά ανθρωπολογικά ευρήματα Νεολιθικής εποχής ανακαλύφθηκαν και στο 
Σπήλαιο της Αλεπότρυπας και πολλά από αυτά εκτίθενται στο Μουσείο δίπλα από την είσοδο του 
Σπηλαίου. 
Προτιμήστε λοιπόν τη Μεσσηνιακή Μάνη για την επόμενη εξόρμησή σας, για να γνωρίσετε κάθε 
γωνία της και να δείτε από κοντά τα μέρη όπου οι μανιάτες έγραψαν το δικό τους θαυμαστό 
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Τι να διαβάσω; Πρόταση βιβλίου 

της Κωνσταντίνας Βέργου 

  

Ρίζες και θεμέλια, Μαρία Ευθυμίου 

Συγγραφείς: Μαρία Ευθυμίου, Μάκης Προβατάς 

Κατηγορία: Ιστορία 

Σειρά βιβλίου: Ιστορία: Διαχρονικές Μελέτες 

Εκδόσεις: Πατάκης 

Σελίδες: 264 

 

Στο βιβλίο αυτό, μέσα από τις συζητήσεις της καθηγήτριας Ιστορίας Μαρίας Ευθυμίου με τον Μάκη 
Προβατά, προσεγγίζεται ο Ελληνισμός από τις απαρχές του μέχρι σήμερα, ανιχνεύονται οι ρίζες, 
τα θεμέλια και τα οδόσημα της Ιστορίας του. Πίσω από ημερομηνίες και γεγονότα υπάρχουν 
καιροί και χώροι πολύ μεγαλύτερης σημασίας. Υπάρχουν κομβικά πρόσωπα και συμβάντα που δεν 
είναι πάντοτε τα προφανή. 

 

Η δύναμη του πιάνου 

    Της Άννας-Μαρίας Παντούκι 
 

Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι το πιάνο έχει οφέλη σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά και 
συναισθηματικά, τα οποία εμφανίζονται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Η εκμάθηση του πιάνου 
μπορεί να έχει θεραπευτικά φυσικά αποτελέσματα, όπως μειωμένο άγχος, καρδιακή και 
αναπνευστική συχνότητα, μειωμένες καρδιακές επιπλοκές, μείωση της αρτηριακής πίεσης και 
αυξημένες ανοσολογικές αποκρίσεις.  

Μέσα από μελέτες έχει σημειωθεί ότι με μαθήματα πιάνου αυξάνονται οι βαθμοί IQ ενός ατόμου 
και η πρακτική του πιάνου μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική θεραπεία για διαταραχές της 
διάθεσης και να ανακουφίσει το άγχος. 

Επιπλέον, παίζοντας πιάνο ενισχύουμε πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου μας, 
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς μας να συγκεντρωνόμαστε και να εφαρμόζουμε τις γνώσεις 
μας. 

Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η υπομονή, η  συγκέντρωση και η πειθαρχία μας όχι μόνο στο 
πιάνο, αλλά και σε άλλους τομείς της ζωής. Η απομνημόνευση μουσικής πριν την εκτέλεσή της 
στο πιάνο συνδέεται με τις δεξιότητες κατανόησης κατά την ανάγνωση και με αυτές της 
ανάκλησης.  Επιπροσθέτως, μέσα από την εκμάθηση πιάνου, μαθαίνει κάποιος να συντονίζει τα 
χέρια με τα μάτια του, αλλά αυξάνει και την ταχύτητα κίνησης των δακτύλων του. Έτσι, μπορεί να 
βελτιώσει τις κινητικές του δεξιότητες και τον συντονισμό του. Επίσης, η εκμάθηση πιάνου 
συνεπάγεται τη βίωση συναισθημάτων ενθουσιασμού κάθε φορά που ένα κομμάτι γίνεται οικείο 
και αυτό είναι ένας απίστευτα ισχυρός τρόπος για να ενισχύσει κανείς την αυτοεκτίμησή του. 
Τέλος, μαθαίνοντας να παίζει κάποιος πιάνο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο 
εγκέφαλός του επεξεργάζεται νέες πληροφορίες και μαθαίνει νέες δεξιότητες. 
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Επίσης, η εκμάθηση πιάνου συνεπάγεται τη βίωση συναισθημάτων ενθουσιασμού κάθε φορά που ένα 
κομμάτι γίνεται οικείο και αυτό είναι ένας απίστευτα ισχυρός τρόπος για να ενισχύσει κανείς την 
αυτοεκτίμησή του. Τέλος, μαθαίνοντας να παίζει κάποιος πιάνο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο ο εγκέφαλός του επεξεργάζεται νέες πληροφορίες και μαθαίνει νέες δεξιότητες. 

 

Πηγές 

 https://www.lindebladpiano.com/blog/benefits-of-
playing-piano 

https://www.mytwins.gr/piano-gia-to-soma-to-

myalo-kai-tin-psixi/ 

 

 

 

 

 

«Ελένη» του Ευριπίδη: έργο απαρχαιωμένο ή επίκαιρο; 
της Ειρήνης Παπαθανασοπούλου  

Στην «Ελένη» θίγονται ποικίλα θέματα, κοινωνικά και όχι μόνο. Ο Ευριπίδης παρουσιάζεται 
πρωτοπόρος για την εποχή του και υποστηρίζει απόψεις και αντιλήψεις τελείως αντίθετες από αυτές 
των ανθρώπων της γενιάς του.  

Η αντίθεση του «είναι» και του «φαίνεσθαι»: Ο Ευριπίδης είναι βαθιά επηρεασμένος από τους 
σοφιστές και υποστηρίζει πως ο δρόμος από το «φαίνεσθαι» μέχρι το «είναι» είναι μακρύς και πώς «τα 
φαινόμενα απατούν».  Εδώ, αντιλαμβανόμαστε πως αυτό ισχύει και στις μέρες μας καθώς πολλά 
πράγματα που παρατηρούμε γύρω μας δεν είναι όπως φαίνονται. Παράδειγμα αποτελούν οι άνθρωποι. 

Ο πόλεμος: Ο Ευριπίδης σε όλο το έργο καταφέρνει να δείξει τη ματαιότητα του πολέμου και να 
περάσει αντιπολεμικά μηνύματα. 

Το ηρωικό ιδανικό: Κατά τον Ευριπίδη, η τιμή και η αξιοπρέπεια αποτελούν πολύ σημαντικές 
πανανθρώπινες αξίες. 

Οι δούλοι: Ο Ευριπίδης, αν και δεν κατηγορεί απερίφραστα τη δουλεία, παρουσιάζει τους δούλους με 
ιδανικά και υψηλές αξίες. 

Η θέση της γυναίκας: Ο Ευριπίδης αντιλαμβάνεται πως η γυναίκα παίζει σημαντικό ρόλο και πως 
έχει και αυτή δικαιώματα. Την παρουσιάζει ισχυρή, έξυπνη, εφευρετική, αλλά και πονηρή και δεν την 
υποτιμά. Εξάλλου, η πλοκή του έργου δίνει σε μία γυναίκα πρωταγωνιστικό ρόλο και ουσιαστικά όλα 
κρέμονται από αυτή.  

Τύχη των ανθρώπων: Ο Ευριπίδης επισημαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου του πως η τύχη των 
ανθρώπων  μεταβάλλεται συνεχώς. Παρόλο που στο έργο οι άνθρωποι κατευθύνονται από τους 
Θεούς, ουσιαστικά οι ίδιοι είναι αυτοί που καθορίζουν τη δράση, καθώς είναι υπεύθυνοι για τις 
αποφάσεις τους και τις συνέπειες τους. 

Η μαντική:  Στο έργο φαίνεται ξεκάθαρα η αρνητική στάση του Ευριπίδη για την μαντική. 
Παρουσιάζεται πρωτοποριακός και οι  ιδέες του είναι εξαιρετικά μοντέρνες. Άξιο θαυμασμού είναι πως 
θεωρεί τη μαντική ανόητη και τον νου τον μόνο σωστό «μάντη».  Με αυτόν τον τρόπο, το κείμενο 
αποκτά παιδευτικό χαρακτήρα και οξύνει την κριτική σκέψη του αναγνώστη. 
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Το δίκαιο: Ο Ευριπίδης υποστηρίζει το φυσικό δίκαιο και υπερασπίζεται την ηθική. Μάλιστα, στην 
έξοδο του έργου το φυσικό δίκαιο συγκρούεται με το δίκαιο της 
πυγμής. Μέχρι και σήμερα παρατηρούμε  παραδείγματα αυτής της 
σύγκρουσης: βία της εξουσίας, μονόπλευρη ενημέρωση , 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ανθρώπων, σύγχρονες 
παρενοχλήσεις ακόμη και πόλεμος. 

Εν ολίγοις, ο Ευριπίδης σε ολόκληρο το έργο παρουσιάζεται 
πρωτοποριακός και οι αξίες που υποστηρίζει είναι διαχρονικές. Το 
έργο του μόνο απαρχαιωμένο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς 
ο εκπαιδευτικός του χαρακτήρας το καθιστά τόσο επίκαιρο όσο 
ποτέ.   

 

 

Υαλοθετήματα,  
Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας 

της Μυρσίνης Ζάχαρη 

 

Τα υαλοθετήματα ανακαλύφθηκαν στις Κεγχρέες, που ήταν το ανατολικό λιμάνι της αρχαίας Κορίνθου 
έπειτα από ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, την περίοδο 1964 - 1968. 
Βρέθηκαν επιχωματωμένα σε βάθος 1m κάτω από τη θάλασσα, όπου κατέληξαν ύστερα από τον σεισμό 
του 375μ.Χ. Είναι μία μορφή εντοίχιων γυάλινων μωσαϊκών και είναι μοναδικά στο είδος τους. 
Δυστυχώς, από τα 87 έργα που βρέθηκαν, σήμερα από αυτούς είναι ορατοί μόνο οι 66 πίνακες, εξ 

αιτίας της συγκόλλησης των περισσότερων ανά δύο. 
 

 


