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Ιερισσού
κύτταρο

                       ΑΡΒΙΚΛΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΣΕΙΡΗΝΕΣ  ΤΗΣ  ΛΑΔΙΑΒΑΣ
Κείμενο : Αλκιβιάδης Κούμαρος
Επιμέλεια κείμενου : Αναστασία Μουλασιώτου

Αρβίκλης. Ένα όνομα παράξενο, έτσι 
λέγαν αυτή την τοποθεσία οι παλιοί ...

ΜπΟυΜπΑΡ’  (ΜπΟυΜπΑΡΙ)
Κείμενο : Θεολογία Κουτσούπη

Λες και ήταν χθες. Θυμάμαι πόσο 
χαρούμενη μ’ έκαναν να νιώθω οι 
οικογενειακές συγκεντρώσεις....

σελ.31
πΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑγχΟΣ.             
ΣυΜΒΟυΛΕΣ γΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ γΟΝΕΙΣ!
Κείμενο : Ειρήνη Κορδερά

Η Γ Λυκείου είναι μια χρονιά εξαιρετικά 
αγχωτική για τους περισσότερους...

σελ. 28σελ.10

1. Το ιστορικό πλαίσιο
Ο σεισμός, ο οποίος έπληξε το βορειανατολικό 

τμήμα της χερσονήσου της Χαλκιδικής το έτος 1932, 
είναι ένα από τα γεγονότα τα οποία έχουν ισχυ-
ροποιήσει τη θέση τους στον ιστορικό της χάρτη1. 
Ο σεισμός συνέβη τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 
(9:22΄ και 11:00΄ μμ)2 έχοντας εστιακό χώρο τον 
Ακάνθιο κόλπο και μέγεθος 7 βαθμούς της κλί-
μακας Ρίχτερ3. Το φαινόμενο έγινε αντιληπτό στο 
βόρειο τμήμα της Επικράτειας, από το Διδυμότειχο 
έως τον Βόλο και από τη Λήμνο έως τα Ιωάννινα. 
Εξαιτίας του σεισμού καταστράφηκαν ολοσχε-
ρώς τα χωριά Ιερισσός, Γομάτι και Στρατώνι4, ενώ 
εξίσου σημαντικές ήταν οι υλικές ζημιές και οι 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη κοινωνία περισσοτέ-
ρων οικισμών (Μεγάλη Παναγία, Αρναία, Νεο-
χώρι, Στάγειρα κ.ά.). Στο Άγιον Όρος όλα τα ιερά 
σκηνώματα έπαθαν μικρές ή μεγάλες ζημιές ανά-
λογα με την απόστασή τους από τον σεισμογενή 
χώρο. Η περιγραφή του φαινομένου σε επιστολή 
του προηγουμένου Ανδριανού Βατοπαιδινού ήταν 
συγκλονιστική:

Προχθές Δευτέρα εσπέρας, ξημερώνοντας Τρίτην, 
14η του λήγοντος μηνός εις την αγρυπνίαν της Εορ-
τής του Τιμίου Σταυρού κατά το παλαιόν ημερολό-
γιον, περί ώραν 31/2 παλαιόν ωρολόγιον ή 91/2 κατά 
την ευρωπαϊκήν ώραν αδομένων των Προοιμίων[…] 
σεισμός ισχυρός έλαβε χώραν πρωτοφανούς εντά-
σεως και διαρκείας. Έβλεπε δε τις τους τοίχους του 
ιερού Ναού του Πρωτάτου πηγαινοερχομένους 

συγκλειομένους, προσκυνούντας δουλικώς βαθύ-
τατον προσφέροντας εις αλλήλους σεβασμόν, διαλυ-
ομένους και πάλις εις εαυτούς επανερχομένους. Εν 
τούτω χώματα και αμμοκονιάματα πίπτοντα πλη-
ρώσαντα κόνεως τον Ναόν ολόκληρον[…] Κατά τας 
διαδόσεις κέντρον της σεισμοπλή- κτου περιφερείας 
είναι τα Μαδεμοχώρια. Κατά τας διαδόσεις ταύτας 
τα εγγύς του κέντρου τούτου χωρία έπαθον πολλά˙ 
εκ τούτων η Ιερισσός φέρεται ως καταστραφείσα 
τελείως έχουσα περί τους εκατόν νεκρούς και περί 
τους διακοσίους ακρωτιριασθέντας5

Πράγματι στην Ιερισσό (2.218 κάτοικοι6) η κατα-
στροφή ήταν ολοκληρωτική, αφού κατέρρευσαν 
ή αχρηστεύθηκαν 650 οικίες, έχασαν τη ζωή τους 
85 κάτοικοι, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν 
γυναίκες και παιδιά, και τραυματίσθηκαν 1757. 

Κείμενο : Κ ω ν σ τα ν τ ί ν ο σ  Θ.  Χ ί ο ύ τ η σ

Η αλλΗλογραφία σείσμοπαθών κατοίκών 
τΗσ ίερίσσού  με τΗ μονΗ Βατοπαίδίού

Εικ. 4. οι δάσκαλοι του Δημοτικού σχολείου ίερισσού με μαθητές και συντοπίτες τους. Διακρίνονται 
καθήμενοι από αριστερά οι Δ. Παπαζαρίας, Άρτ. αβραμίδου (μετέπειτα σύζ. νικ. B. Πάππα), Κλ. Παπαργυρίου 
και αν. Γιουζέπας. (Δημοσίευση: Βασ. ν. Πάππας, Καπετάν Γιαγλής, 35) [Φωτογραφία του Κωνσταντίνου Θ. χιούτη]

Εικ.3. Επιστολή του Δημοτικού σχολείου 
ίερισσού, 1933. Μονή Βατοπαιδίου. 

[Φωτογραφία του Κωνσταντίνου Θ. χιούτη]

συνέχεια στην σελ. 3 »
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1 Η αλλΗλογραφία 
σείσμοπαθών κατοίκών 
τΗσ ίερίσσού με τΗ 
μονΗ Βατοπαίδίού

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Θ.  Χ ι ο ύ τ η ς

7 ΠΑΙζΟΥΜε;
Σο φ ί α  Υψ η λ ά ν τ η

8 «ΟΙ ΔΑΚτΥΛΙΟΙ τΟΥ ΚρΟνΟΥ» 
τΟΥ W. G. Sebald ΚΑΙ η 

 «ΑΓεΛΑΣτΟΣ ΠετρΑ» τΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΥτΣΑΦτη 
 Γι ώ ρ γ ο ς  Κ ρ ι θ α ρ ί δ η ς

10 ΑρΒΙΚΛηΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣεΙρηνεΣ  
τηΣ ΛΑΔΙΑΒΑΣ

Αλκιβιάδης Κούμαρος •  Ανασ τασία Μουλασιώτου

11 «νΑ ’ΧΑ  ενΑN  τΑΧΥΔρΟΜΟ»
Αλκιβιάδης Κούμαρος •  Ανασ τασία Μουλασιώτου

12 ΣΥνεντεΥΞη Με 
την εΙΚΑΣτΙΚΟ 
ΚΑΙ εΚΠΑΙΔεΥτΙΚΟ 
ΙΩΑννΑ ζηΚΙΔΟΥ

Ά ν ν α  Λ α γ ό ν τ ζ ο υ  

14 εΚΘεΣη ΣΥΛΛΟΓηΣ τΟΥ 
εΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑρΛΑΜη 
ΚΑΙ ΣτερεΟΣΚΟΠΙΚη 
τΑΙνΙΑ τΟΥ Δ. ΚΑΛΑϊτζη 
ΚΑΙ Π. ΠΑΠΑΓΙΑννη

Ο μ ά δ α  " Κ ύ τ τ α ρ ο "

16 ΦΩτΟΓρΑΦΙεΣ

Π ε ρ ι ε χό μ ε να

18 η ΓενΙΑ τΩν babY-
bOOMeRS
Ά ν ν α   Λ α γ ό ν τ ζ ο υ

19 τΟ ΔεντρΟ τηΣ ζΩηΣ
Π α ν α γ ι ώ τ α  Σ ι ο ζ ο πο ύ λ ο υ

20 η ΠΑρΔΑΛΩ ΚΙ Ο ΨΑρΑΣ
Γι ά ν ν η ς  Π λ ι ο ύ κα ς

21 «εΙΠεΣ, ΘΑ ΦΥΓΩ…»
Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς  Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς  Α γ γ ε λ ό γλ ο υ

22 ΠΟΙητΙΚη ΑΠΑντηΣη 
εΚ ΜερΟΥΣ ΜΟΥ ΣτΟν 
ΑεΙΜνηΣτΟ ΠΟΙητη 
ΠΑνΑΓη τΣΙρΙΓΩτη

Γι ά ν ν η ς  Π .  Μ α ρ ί ν ο ς

23 ΙερΙΣΣΟΣ “εν τΥΠΩ”

26 ΠΑρΟΥΣΙΑΣη τΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«εΔΩΣΑ ΥΠΟΣΧεΣη»

Γ λ υ κ ε ρ ί α  Κα κο ύ ρ η

27 Ο ΣΥΓΧρΟνΟΣ ΛΑϊΚΙΣΜΟΣ
Στ έ λ ι ο ς  Κ ε φ α λ ά ς

28 ΠΑνεΛΛηνΙεΣ 
εΞετΑΣεΙΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ

Ε ι ρ ή ν η  Κο ρ δ ε ρ ά

30 Σε ΜΙΑν ΑΛΛη ΠΑτρΙΔΑ
Μ α ρ ί α  Χα σ ά π η - Σι δ ε ρ ά

31 ΜΠΟΥΜΠΑρ’  (ΜΠΟΥΜΠΑρΙ)
Θ ε ο λ ο γ ί α  Κο υ τ σ ο ύ π η

Το ισχυρότερο στοιχείο ταυτότητας της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι 
τα τραγούδια μας, τα οποία διατηρούν 
μεγάλη μουσική και φιλολογική αξία. 
 
τα γνωστά τρία CD, στα οποία είναι ηχογρα-
φημένα πενήντα οκτώ τραγούδια της Ιερισσού, 
και το νέο CD "Να φουρκαλώ τη θάλασσα ν' 
αράζουν τα καράβια" με δεκαοκτώ τραγούδια 
μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί από τον 
κύριο δημήτρη Χρυσούλη, στο τηλέφωνο 
6979650849.

Η Ιερισσός 
και τα τραγούδια της
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Η έκδοση του περιοδικού μας στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις 
ευγενικές χορηγίες και στις διαφημίσεις των φίλων αναγνωστών. Γι΄ αυτό 
σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να στηρίζετε την έκδοση του. Και το 
μικρότερο ποσό είναι πολύτιμο για τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής.

Αυτό το τεύχος ενίσχυσαν οικονομικά οι:
Βεργίνη Αργυρή (100 €), Ιατρού Μάκης (30 €), Μητροφάνης Δημήτριος 
(30 €), Τσακνής Αργύρης (300 €) και ανώνυμος (50 €).

Συνεχίζοντας την προσπάθεια συλλογής αρχειακού υλικού, παρακαλούμε 
τους αναγνώστες να διαθέσουν φωτογραφίες και ντοκουμέντα από το 
προσωπικό τους αρχείο. Για την παράδοσή τους μπορείτε να απευθύνεστε 
στους: Αναστασία Μουλασιώτου 6946386910 και Γιάννη Βεργίνη 6974425425. 
Μετά την επεξεργασία και καταχώρηση τους, τα πρωτότυπα επιστρέ-
φονται άμεσα, συνοδευόμενα από ένα CD των φωτογραφιών σας.

Η ομάδα του “Κυττάρου” ευχαριστεί για το φωτογραφικό και αρχειακό  
υλικό, που μας παρέδωσαν οι: Βελέντζα Βαγγελιώ, Κούμαρου Αλεξάν-
δρα, Λαγόντζος Γιώργος, Μανούκα Ειρήνη, Μελιδόνη-Μπλέ Βενετία, 
Μπαντής Αστέριος, Νικολαΐδου-Κουτσούπη Αικατερίνη, Παναγιωτίδου 
Λίνα, Παπαθεολόγης Θανάσης, Πολίτης Μάκης, Σταυρωθέντα Μαρία, 
Στρούνη Ελένη και το 2ο Δημοτικό Σχολείο.

Κατά τις δύσκολες αυτές ώρες οι κάτοικοι αλλη-
λοβοηθήθηκαν έχοντας και την αμέριστη βοήθεια 
των χωροφυλάκων, οι οποίοι διέταξαν ακόμη και 
ταξιδιώτες του Αγίου Όρους να συμπαρασταθούν 
στο δράμα των πληγέντων Ιερισσιωτών8.

Πριν να προσεγγίσει το επίσημο Κράτος την 
πολύπαθη κωμόπολη, πρώτοι έσπευσαν να βοηθή-
σουν τους κατοίκους, Άγγλοι ναύτες, οι οποίοι την 
περίοδο εκείνη διεξήγαγαν γυμνάσια στη θαλάσ-
σια περιοχή του Στρυμονικού κόλπου. Η συμβολή 
τους στις πρώτες ώρες μετά από τον σεισμό ήταν 
καθοριστική και αξιομνημόνευτη, γιατί ανέλα-
βαν την τροφοδοσία και την υγειονομική περί-
θαλψη των σεισμοπλήκτων και την κατεδάφιση 
των ετοιμόρροπων κτισμάτων9. Ακολούθησε η 
κρατική μέριμνα, ο Ερυθρός Σταυρός και οι έρανοι 
διαφόρων φορέων υπέρ των σεισμοπαθών (εικ. 
1). Αξιομνημόνευτη ήταν και η παρουσία της Άν. 
Μελά – Παπαδοπούλου, στελέχους του Ερυθρού 
Σταυρού και αδελφής του ήρωα Παύλου Μελά, η 
οποία ύστερα από πρόσκληση της φίλης της και 
δασκάλας της Ιερισσού Άρτ. Αβραμίδου – Πάππα 
πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους αναξιοπα-
θούντες κατοίκους (εικ. 2).

Η αποκατάσταση των ζημιών στην Ιερισσό ήταν 
μια μακρά διαδικασία. Αν και στις αρχές Νοεμβρίου 
1932 όλες οι οικογένειες στεγάζονταν στην παρα-
λιακή ζώνη σε σκηνές και ξύλινα παραπήγματα, 
εντούτοις η επιστροφή στις ερειπωμένες γειτονιές 
κρίθηκε ανέφικτη, γι’ αυτό και αποφασίστηκε σύμ-
φωνα με μελέτη Γερμανών πολεοδόμων η μετατό-
πιση του οικισμού σε νέα θέση, ΒΔ του παλαιού10.

Από το 1934 οι κάτοικοι της Ιερισσού ξεκίνησαν 
να εγκαθίστανται σε νέα οικήματα πασχίζοντας 
να δημιουργήσουν εκ νέου τη ζωή τους με πολλές 
στερήσεις. Γι’ αυτό η γενιά του σεισμού έφερε σε 
πολλές πτυχές της ζωής της τις συνέπειες του σει-
σμού. Πολλές από αυτές ανιχνεύονται έως σήμερα 
στις ενθυμήσεις των γηγενών, αλλά ο χρόνος και 
η καθημερινότητα τις έχει παρακάμψει σε μεγάλο 
βαθμό.

2. Η αλληλογραφία
Στην παρούσα μελέτη επιλέγουμε να αναδεί-

ξουμε μερικώς τις αντιδράσεις της τοπικής κοινω-
νίας απέναντι σε αυτή την καταστροφή, η οποία 
δεν είχε μόνο αντίκτυπο στην πολεοδομική ιστο-
ρία της κωμόπολης, αλλά και στην ανθρώπινη 
κοινωνία της.

Πηγή των πληροφοριών μας αποτέλεσε η αλλη-
λογραφία των κατοίκων, η οποία είχε προορισμό 
τις γειτονικές Μονές του Άθω με περιεχόμενο 
αιτήματα συμπαράστασης. Ειδικότερα, είχαμε τη 
δυνατότητα να διαβάσουμε επιστολές, οι οποίες 

απευθύνθηκαν στη Μονή Βατοπαιδίου, η οποία 
αποτελούσε μία από τις Μονές, με τις οποίες η 
κοινωνία της Ιερισσού ήταν ιδιαιτέρως συνδεδε-
μένη εξαιτίας της θαλάσσιας επικοινωνίας των δύο 
τόπων και της ύπαρξης των βατοπαιδινών μετοχίων 
στην ευρύτερη περιοχή11.

Οι επιστολές απόκεινται στο αρχείο της Μονής 
Βατοπαιδίου και προφανώς δεν αποτελούν το όλο 
σώμα της αλληλογραφίας, την οποία αντάλλαξαν 
οι δύο πλευρές την περίοδο αυτή. Επίσης, δεν απο-
τελούν το αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς ερευνη-
τικής προσπάθειας, η οποία να εξαντλεί το θέμα.

Τα τεκμήρια αυτά έχουν έναν χρονικό ορίζοντα 
επτά ετών, με αφετηρία τον Οκτώβριο του 1932 και 
κατάληξη το έτος 1938. Πρόκειται για επιστολές, οι 
οποίες συντάχθηκαν στην Ιερισσό από διαφόρους 
φορείς και ιδιώτες και το περιεχόμενό τους αφορά 
σε αιτήματα βοήθειας των σεισμοπαθών κατοίκων. 
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόκειται για μία 
αξιόλογη τεκμηρίωση, γιατί προωθούνται στον 
παραλήπτη εκτός του αιτήματος και πληροφορίες 
για το μέγεθος της καταστροφής του τόπου και της 
συρρίκνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας του. Σε 
όλη την επιστολογραφία διαφαίνεται η αξιοπρέπεια 

των συντακτών, οι οποίοι κρατούν ισορροπημέ-
νες συμπεριφορές χωρίς να κινδυνολογούν ή να 
υπερβάλουν.

α. Επιστολές φορέων
Από τις πρώτες επιστολές, οι οποίες συντάχθη-

καν με προορισμό τη Μονή Βατοπαιδίου, ήταν 
εκείνη της Κοινότητας Ιερισσού το πρώτο δεκαή-
μερο μετά από τον σεισμό12. Ο πρόεδρός της Γεώρ-
γιος Γκούτζιος γνωστοποιούσε στους επιτρόπους 
της Μονής ότι στέλνεται σε αυτή τριμελής επιτροπή 
σεισμοπαθών έχοντας αρμοδιότητα να ενημερώ-
σει για τη «φρικιαστική τραγωδία της σεισμικής 
κολάσεως» και να αιτηθεί την αδελφική συνδρομή 
της Μονής. Η επιτροπή αποτελείτο από τον διευθυ-
ντή των εκπαιδευτηρίων Ιερισσού Νικόλαο Πέτρου, 
τον μοναχό Γερμανόδωρο Βατοπαιδινό και τον 
κοινοτικό σύμβουλο Ιωάννη Παρθενιώτη.

Πρόκειται για μία επιστολή, η οποία διαπνέεται 
από ψυχραιμία και αξιοπρέπεια. Δεν ζητήθηκαν 
συγκεκριμένα αναγκαία αγαθά, αλλά τονίζεται 
ότι η βοήθεια της Μονής θα πρέπει να είναι «κατά 
την προαίρεσίν Σας», ανάλογη του μεγέθους της 
συμφοράς και επρόκειτο να γίνει αποδεκτή με 
κάθε ευλάβεια. Χαρακτηριστικά είναι τα σημεία 
στα οποία ο πρόεδρος της Κοινότητας έρχεται να 
κάνει περιγραφή του τραγικού αποτελέσματος χρη-
σιμοποιώντας τις εκφράσεις «Φρίκη, καταστροφή, 
όλεθρος, κόλασις» και «Θεομηνία ανήκουστος».

Έναν μήνα αργότερα μία κοινή επιστολή της 
Κοινότητας Ιερισσού και της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής Ιερισσού μαρτυρεί ότι η προαναφερόμενη 
επιτροπή των σεισμοπαθών επιστρέφοντας από το 
ταξίδι της στο Άγιον Όρος μετέφερε από τη Μονή 
Βατοπαιδίου για χάρη της τοπικής Εκκλησίας ιερά 
άμφια και λειτουργικά σκεύη. Οι υπογράφοντες 
εκπρόσωποι Γ. Γκούτζιος και Αριστ. Ψέμμας αντί-
στοιχα ευχαριστούν την αγιορείτικη Μονή για τη 

συνέχεια από την σελ. 1

Εικ. 1. Έγγραφο της ελληνικής παροικίας της Νάπολης (Ιταλίας) 
με το οποίο ενημερώνει τον πρωθυπουργό Ελ.

Βενιζέλο ότι προσφέρει το ποσό των 1.000 λιρετών υπέρ των 
σεισμοπαθών, 1932. Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (Αθήνα)

Εικ. 2. Η Αν. Μελά – παπαδοπούλου στη σεισμόπληκτη Ιερισσό (Δημοσίευση: 
Βασ. Ν. πάππας, Ο χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος Καπετάν γιαγλής. Η 

ηρωική δράση τού ένοπλου Σώματός του στη χαλκιδική, Νιγρίτα 
Σερρών και Άγιον Όρος, έκδ. β΄, Ιερισσός χαλκιδικής 2012, 82).
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κοιμηθέντων πατέρων της Μονής. Επισημαίνεται 
η έλλειψη ενός ωρολογίου (εκκρεμές) «χρησι-
μώτατον και απαραίτητον διά τον χρόνον της 
ακριβούς ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων».

Το έγγραφο υπογράφεται από τον πρόεδρο και 
δύο μέλη της Σχολικής Εφορείας και από τους 
εκπαιδευτικούς Ν. Πέτρου (διευθυντής), Δ. Παπα-
ζαρίου, Κλεοπ. Παπαργυρίου, Αν. Γιουζέπα και Άρτ. 
Αβραμίδου (εικ. 4).

β. Επιστολές ιδιωτών
Η εξεταζόμενη επιστολογραφία περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων και επιστολές κατοίκων της Ιερισσού, 
οι οποίες προωθήθηκαν στη Μονή Βατοπαιδίου 
έχοντας ιδιωτικά κίνητρα. Οι συντάκτες των επι-
στολών αυτών απευθύνονται προς τη Μονή, για 
να τους συμπαρασταθεί στη δύσκολη συγκυρία με 
κάθε μέσο δίνοντας έμφαση όχι στην χρηματική 
ενίσχυση, αλλά στα υλικά αγαθά (ρουχισμός κτλ.). 
Στη Μονή απευθύνονται πρωτίστως κληρικοί, οι 
οποίοι εξαιτίας της ιδιότητάς τους την προσεγγί-
ζουν ευκολότερα και προσμένουν περισσότερα 
από αυτή παρά από οποιονδήποτε άλλον φορέα.

Ο εφημέριος της Ιερισσού π. Αζαρίας Πάππας 
επισκεπτόμενος τη Μονή Βατοπαιδίου ένα μήνα 
μετά από τον σεισμό συνέταξε μία επιστολή (εικ. 
5) προς τους επιτρόπους της ζητώντας να ανα-
κουφίσουν την πολυμελή του οικογένεια, καθώς 
ζούνε σε σκηνή «τελείως γυμνοί» έχοντας χάσει 
τα πάντα19. Η επιστολή του συνοδευόταν και από 
μια βεβαιωτική τού επιχώριου Μητροπολίτη, την 
οποία δεν είχαμε στη διάθεσή μας.

Τον Φεβρουάριο του 1933 ο ιερέας Ιωάννης 
Ευσταθίου έγραψε προς τον ιεροδιάκονο Αρκά-
διο Βατοπαιδινό για «μία μικράν Παράκλησιν». 
Του ζητούσε να μεσολαβήσει, ώστε η Μονή του να 
δεχθεί για μερικούς μήνες τον εγγονό του Παρμενί-
ωνα, ώστε να διδαχθεί την ψαλτική τέχνη από τον 
ιεροψάλτη της Μονής μοναχό Ρωμανό, επειδή είχε 
έφεση σε αυτή. Η επιστολή εκτός του ότι κομίζει 
ένα ενδιαφέρον αίτημα του συντάκτη, τροφοδοτεί 
το υπό εξέταση ζήτημα του σεισμού με ενδιαφέρου-
σες πληροφορίες, επειδή σε αυτή μαρτυρείται ότι ο 
πατέρας τού μικρού Παρμενίωνα, ο Χριστόδουλος 

Σακελλάριος20, και δύο ακόμη αδέλφια του έχασαν 
τη ζωή τους στα ερείπια της Ιερισσού. Έκτοτε ο 
Παρμενίων διαβιούσε με τη μητέρα του και τις τρεις 
αδελφές του, χωρίς να έχει τον πατέρα του «να τον 
μάθη την ψαλτικήν, διότι είχε τόσον μεράκη»21 
(Παράρτημα, έγγρ. 1).

Στη Μονή Βατοπαιδίου σώζεται και η επιστολή 
του Ιερισσιώτη ιερέα Δήμου22. Ο συντάκτης της 
εξιστορεί ότι τη νύχτα του σεισμού γνώρισε τη 
σκληρότερη δοκιμασία της ζωής του χάνοντας στα 
ερείπια την πρεσβυτέρα του23, ενώ ο ίδιος ανασύρ-
θηκε από αυτά την επομένη ημέρα «πληγωμένος 
σωματικώς και ψυχικώς». Τώρα του συμπαρίσταται 
η θυγατέρα του, η οποία έχει πολυμελή οικογένεια, 
και ως εκ τούτου αισθάνεται ότι αποτελεί ένα επι-
πρόσθετο βάρος γι’ αυτή. Για τον λόγο αυτό στρέ-
φεται προς τη Μονή και της ζητεί να του στείλει 
είδη ρουχισμού (Παράρτημα, έγγρ. 2).

Από τους λαϊκούς Ιερισσιώτες έφθασε στη 
Μονή Βατοπαιδίου μία επιστολή της Θεοδώρας 
Ι. Γεωργάκα, την οποία υπογράφει η θυγατέρα 
της Σουλτάνα τον Ιούλιο του 1933. Η Θεοδώρα 
αναγκάστηκε να απευθυνθεί προς τη Μονή ζητώ-
ντας ενίσχυση, επειδή συντηρούσε εξαμελή «οικο-
γένειαν ανηλίκων υπάρξεων»24 ύστερα από τον 
θάνατο του συζύγου της Ιωάννη25 και του υιού 
της σε άδηλη χρονολογία. Προφανώς οι θάνατοι 
των δύο ανδρών δεν σχετίζονται με τον σεισμό26, 
γι’ αυτό και στην επιστολή αναφέρεται ότι η θέση 
της Θεοδώρας έχει επιδεινωθεί «και κατόπιν της 
τελείας καταστροφής μας εκ της απαισίας σεισμι-
κής θεομηνίας». Στο αρχείο της Μονής Βατοπαι-
δίου απόκεινται ακόμη δύο επιστολές της Θεοδώ-
ρας του έτους 1935 με το ίδιο αίτημα27.

Το έτος 1933 ο αγιογράφος Γεώργιος Βλαχό-
πουλος28 ζήτησε από τους Βατοπαιδινούς επιτρό-
πους να τον βοηθήσουν στις σπουδές του υιού του 
αντλώντας «το θάρρος διά την από πολλών ετών, 
προς την υμετέραν Πανοσιολογιοτάτη γνωρι-
μίαν». Ο υιός του ήταν σπουδαστής της Ιερατικής 
Σχολής Αγίας Αναστασίας και το έτος αυτό θα 
φοιτούσε στο έκτο και τελευταίο έτος, το οποίο 
θα ήταν καθοριστικό για το μέλλον του, όπως 
περιγράφει ο πατέρας του. Ο τελευταίος όμως 
μετά από την καταστροφή της περιουσίας του δεν 
είχε τη δυνατότητα να τον συνδράμει29, γι’ αυτό 
και ζητούσε την «καλήν και ελεήμονα διάθεσιν» 
της Μονής30.

Τη βοήθεια της Μονή Βατοπαιδίου ζητούσε το 
1934 και ο Βασίλειος Χ. Χαμαϊδός31, ο οποίος σε 
μια επιστολή του αφηγείτο τις δυσκολίες με τις 
οποίες βρισκόταν αντιμέτωπος:

[…] έρχουμαι να σας παρακαλέσω να με λειπει-
θείται και ημένα τον σακάτην τον οπείον έπαθα 
απού του σεισμό και έχασα όλην την πειρηοσείαν 
μου και ευγείκα μόνουν μη του σόβρακου απού τα 
τουβάρηα του τήχου και δεν έχου καν ένα σόβρακον 
να βάνου να σκυπάσου την γυμνοτητά μου πλην 
έρχομαι να σας πειρηκαλέσου και να με ληπειθείται 
να μου στήλεται τήπουται ρούχα κάμηα φανέλα ή 
κανένα παλεοπαπλουμα ή κανένα παλεό ρούχου 
απού τους απούθαμένου<ς> πατέρης[…] ή κανένα 
ράσου απού τους απουθαμένους πατέρας να σκυ-
πάσου την γυμνότητά μου οπού τρέμου απού του 
κρήου εις μήα παράνκα, πειθένου απού του κρήου 
και δεν έχου να σκυπασθό πλην δεν ζητώ χρήματα 
αλλά ζητώ σόβρακα και φανέλης και παλεόρασα ή 
καμήα παλεογούνα ή κανένα ζευγάρη παπούτζια 
παλεά32

Το 1936 φθάνει στη Μονή Βατοπαιδίου η 

δωρεά, της οποίας το περιεχόμενο ήταν μία πλήρη 
ιερατική στολή, ένα αντιμήνσιο13, ένα άγιο Ποτή-
ριο και τα περιφερειακά του ιερά σκεύη (λαβίδα, 
δίσκος κ.ά.)14.

Στην επιστολή αναδεικνύεται η ολική κατα-
στροφή του ενοριακού ναού του Γενεσίου της 
Θεοτόκου, ο οποίος είχε κοινή μοίρα με το υπό-
λοιπο οικιστικό σύνολο. Στα ερείπιά του χάθηκε 
για πάντα το σημαντικότερο τμήμα της εκκλησι-
αστικής ιστορίας της κωμόπολης, το οποίο μαρτυ-
ρούσαν οι εικόνες και τα διάφορα εκκλησιαστικά 
αντικείμενα με τις επιγραφές τους.

Σύντομα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στον νέο ναό 
(φιλοξενείτο σε παράπηγμα), γι’ αυτό η Εκκλησι-
αστική Επιτροπή με νέα της επιστολή ζήτησε από 
τη Μονή Βατοπαιδίου να στείλει ένα θυμιατό και 
δώδεκα Μηναία15, επειδή «κάμαμεν τόσας ανα-
σκαφάς διά να εύρωμεν τουλάχιστον έστω και 
ένα βιβλίον αλλά δυστυχώς τίπουτες δεν έχω-
μεν»16. Την επιστολή υπογράφουν οι επίτροποι 
Αριστ. Ψέμμας, Γ(;). παπα Ευσταθίου, Χ. Κεφαλάς 
και Α. Μπαντής, οι οποίοι επισημαίνουν ότι «η 
Εκκλησία μας έγινε το μεγαλύτερον ερείπιον 
του χωριού μας».

Το επόμενο έτος (1933) η Μονή Βατοπαιδίου 
δέχθηκε μία μακροσκελή επι στολή του Δημοτικού 
Σχολείου Ιερισσού, του οποίου το νεόδμητο κτί-
ριο είχε και αυτό καταστραφεί. Με την επιστολή 
αυτή (εικ. 3) η Σχολική Εφορεία και ο Σύλλογος 
Διδασκόντων ζητούν από τη Μονή να τους βοη-
θήσει θυμίζοντας τον μόχθο των κατοίκων για 
την αποπεράτωσή του, αλλά και τη συμβολή των 
αγιορείτικων Μονών σε αυτή:

Η δίνη της παντελούς καταστροφής […] δεν 
εξήρεσεν αλλά μοιραίως συμπαρέσυρεν και το νεόδ-
μητον καλλιμάρμαρον και μεγαλοπρεπές μέγαρον 
των Εκπαιδευτηρίων μας […] διά την ανέγερσιν 
του οποίου είναι γνωστά τη Υμετέρα Πανοσιολο-
γιότητι τα χρυσά όνειρα με τα οποία εβαυκαλίσθη 
και οι πολυετείς κόποι και μόχθοι, ους εμόχθησε 
και εκοπίασεν ο ατυχής της Ιερισσού λαός ως και η 
εκ της ηθικής ικανοποιήσεώς του υπερηφάνειά του 
μετά την αποπεράτωσίν του, εις ην τόσον κατά το 
δυνατόν συνετέλεσαν και αι εν Αγίω Όρει Ιεραί και 
ευαγείς Μοναί εν αις πρώτη και η Υμετέρα τοιαύτη17.

Άμορφος σωρός ερειπίων! Υπό τα οποία φευ! 
Επέπρωτο να ταφή, ευτυχώς λόγω της νυκτός και 
άπαν το άψυχον μόνον υλικόν του Σχολείου […] 
της Θείας Προνοίας ευδοκησάσης ίνα μη εν ημέρα, 
ω!! φρίκη! Εύρη την αυτήν ακριβώς τύχην και άπαν 
αναμφιβόλως το έμψυχον υλικόν αυτού […]

Κατόπιν των ως άνω ευνόητος, Πανοσιολογιώ-
τατοι, τυχγάνη η κατάστασις του επαναλαβόντως 
από του αρξαμένου ήδη Σχολικού Έτους την κανονι-
κήν αυτού λειτουργίαν Σχολείου μας από απόψεως 
παντοειδών ελλείψεων ή μάλλον της στερήσεως 
αυτού πάντων των μέσων λειτουργίας του. Το πενι-
χρόν Σχολικόν ημών Ταμείον τας ολίγας προσό-
δους, ας μετά κόπου ηδυνήθη να εξοικονομήση και 
προσπορισθή εξ εράνων παρ’ αυτών τούτων των 
ατυχών μόνον σεισμοπλήκτων κατοίκων Ιερισσού 
εκ του υστερήματος αυτών προσηνεγκάντων, περί 
τας 20.000 δραχμών διέθεσεν ήδη προς κατασκευήν 
θρανίων, μελανοπινάκων, εδρών κλπ απαραιτήτων 
επίπλων για την παραμονήν και εργασίαν μαθητών 
και διδασκάλων εν αυτώ18

Η επιστολή καταλήγει στο αίτημα η συνδρομή 
της Μονής Βατοπαιδίου να συνίσταται σε έπι-
πλα και σκεύη, τα οποία μπορεί να προέρχονται 
ακόμη και από την εγκαταλειπόμενη περιουσία 

Εικ. 5. Επιστολή του ιερέα Αζαρία, 1932. Μονή Βατοπαιδίου
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αλληλογραφία του Γεωργίου Δ. Αναγνώστη33, 
«πολύ γνωστός και φίλος» της Μονής. Ο Γ. Ανα-
γνώστης θεωρώντας την περίπτωσή του αδικη-
μένη από την Πολιτεία στο ζήτημα των νεόδμητων 
οικιών στην Ιερισσό ζητά τη βοήθεια της Μονής 
σε οικοδομήσιμη ξυλεία, η οποία είναι δυσεύρετη 
στην περιοχή34 (Παράρτημα, έγγρ. 3).

Το αίτημά του ικανοποιήθηκε από τη Μονή σε 
σύντομο διάστημα, γι’ αυτό και ο ίδιος επανήλθε 
με νέα επιστολή θέλοντας να εκφράσεις τις ευχαρι-
στίες του προς τη Μονή για τη γενναία προσφορά 
της και να ζητήσει αυτή τη φορά την αγορά της 
υπόλοιπης ξυλείας, την οποία αναγκαιούται35.

Το καλοκαίρι του 1938 ο προηγούμενος Δομέτιος 
Βατοπαιδινός παρέλαβε επιστολή του ιερέα Ιωάννη 
Σακελλάριου (γνωστού και ως π. Ιωάννη Παπαευ-
σταθίου), ο οποίος του ζητούσε την αποστολή ενός 
ράσου μέσω κάποιου Ιερισσιώτη αλιέα:

Πάτερ Δωμέτιε θα σας παρακαλούσα εάν είναι 
δινατόν όπως μου προμιθεύσατε ένα ράσον δικό σας 
διότι έχω μεγάλας υποχριόσης εις την οικογένειαν 
του Μακαρήτου ιού μου Χριστοδούλου ο οποίος 
άφισε μεγάλην οικογένεια και είμαι προστάτης εγώ 
και δεν δίναμε να φκιάσου κανέ ράσον. Εάν έχεται 
εφχαρίστεισην και έχεται δίδεται εις κανέν ψαράν 
Ιερισσότην η οποίη βρήσκωται τακτικός εις την 
Μονήν σας […]36
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9  Μ. Λιλιμπάκη–Σπυροπούλου, Χαλκιδική, 255˙ Θ. Κου-
τσούπη, «Μνήμες από τον σεισμό της 26ης Σεπτεμβρίου του 
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κλησιαστικής Επιτροπής Ιερισσού προς τον ηγούμενο της 
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στην Ιερισσό στα χρόνια της τουρκοκρατίας», περ. Κύτταρο 
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Πανωσιωλογιώτατε Γέρωντα Αρκάδιε
Εις Βατοπαίδιον
Θέλω μίαν μικράν Παράκλησιν να σας προτείνω, εάν η 

Μονή σας δεχθή όπως γνωρίζεται ότι ο Αγαπητός μου υιός 
εσκοτώθει κατά τον φοβερόν σεισμόν με τα δύο του τέκνα, 
και άφυσε την οικογένειάν του: γυναίκα και τρεία κορίτσια 
και τον μικρόν Παρμενίων ο οποίος δεν ήτο τυχερός να 
τον μάθη την ψαλτικήν, διότι είχε τόσον μεράκη, αλλά ο 
Θεός τον ηγάπησε περισσότερον τον Χριστόδουλον και 
μας τον επείρε, διά τούτο θα σας παρακαλέσω, επειδή 
είναι προχωριμένος εις την Μουσικήν ο μικρός, εάν είναι 
δυνατόν να του δεχθήται τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα να 
του δίνη μαθήματα ο Ιεροψάλτης της Μονής σας Ρουμανός 
ίσως πάρη την σειράν του τού Μακαρίτου Χριστοδούλου 
και τον διορίσωμεν ως ψάλτην. Έχω το θάρρος και σας 
γράψω διότι ο Χριστόδουλος ήτο γνωστός σας.

Υγυίαινε εν Κυρίω 
ο Αιδεσιμώτατος

παπα Ιωάννης Ευσταθίου

Εν Ιερισσώ τη 7η Φεβρουαρίου 1933

2
Εν Ιερισσώ τη 21η Φεβρουαρίου 1933

Προς
Τους Πανοσιολογιωτάτους Αγίους Επιτρόπους
 της εν Αγίω Όρει Ιεράς και Σεβασμίας Βασιλικής
 και Πατριαρχικής Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

Πανοσιολογιώτατοι!
Είνε γνωστή ήδη τη Υμετέρα Πανοσιολογιότητι και εν ταις λεπτομερείαις ακόμη η πρωτοφανής θεομηνία του 

σεισμού, ήτις έπληξε την πατρίδα μου. Επέπρωτο και ο υποφαινόμενος να υποστώ εν ταις τελευταίαις ημέραι 
του βίου μου, την σκληροτέραν εξ όσων εν τη ζωή μου εδοκίμασα δοκιμασίαν, ν’ απολέσω κατά την τραγικήν 
εκείνην νύκτα του σεισμού την σύντροφον του βίου μου πρεσβυτέραν μου, ευρούσαν μαρτυρικόν θάνατον υπό 
τα ερείπια, εγώ δε τεθαμμένος υπ’ αυτά ν’ ανασυρθώ την επομένην, ράκος της ζωής, πληγωμένος σωματικώς και 
ψυχικώς γυμνός και απροστάτευτος πλέον. Δεδοξασμένον είη το όνομα του Υψίστου! Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.

Γνωστής ούσης Υμίν της εν γένει καταστάσεώς μου από τε υλικής και ηθικής απόψεως και προ παντός λόγω 
του προβεβηκότος της ηλικίας μου επιδεινουμένης οσημέραι, ίνα μη επιβαρύνω την πτωχήν θυγατέρα μου, έχου-
σαν πολυμελή οικογένειαν, ήτις θυγάτηρ μου με περυσυνέλεξε και με περιποιείται μη δυναμένη και άλλως πώς 
να μοι προσέλθη αρωγός και επειδή προς παντός εκ των ενδυμάτων μου, άτινα είχαν, άλλα μεν απωλέσθησαν, 
άλλα δε κατεξεσχίσθησαν, όσα δε μοι απέμειναν και ενδύομαι είνε σαπρά και ράκος επί ράκους, λαμβάνω το 
αδελφικόν θάρρος και απευθύνομαι προς τα φιλάδελφα Υμών αισθήματα εξ αιτούμενος, όπως εν τη ευαρεσκεία 
Σας μοι χορηγήσετε ανά εν ράσον και ζωστικόν, εν κλινοσκέπασμα (εφάπλωμα διότι δεν μοι απέμειναν τοιαύτα 
και κρυώνω ως εκ του χειμώνος) και εν ζεύγος υποδημάτων, έστω και να είνε άσωτα εν ανάγκη, εάν δεν υπάρχωσι 
προσωρινώς και μεταχειρισμένα αδελφών διότι υποφέρω και έχω άμεσον ανάγκην αυτών, ως και εσώρρουχα τινά.

Επί τούτοις εξαιτούμενος συγγνόμην για την ενόχλησιν ταύτην και ευχαριστώ Υμάς εγκαρδίως εν των προτέρων 
υποβάλλω τα βαθύτατα αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς την Ιεράν Υμών Αδελφότητα.

Ο Πανάγαθος και Ύψιστος των πάντων Δοτήρ Κύριος σκέποι και φυλάττοι το Σεπτόν Υμών Σκήνωμα εις 
αιώνα αιώνος.

Ασπαζόμενος Υμάς εν Χριστώ αδελφικώς 
διατελώ μετά σεβασμού

Οικονόμος Παπαδήμος Δήμος

3
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Εν Ιερισσώ τη 3η Ιανουαρίου 1936

Προς τους Σεβαστούς και Αγίους Επιτρόπους της Ιεράς Σεβασμίας και
Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου.

Εις Αυτήν
Υγειές και ευτυχές τον νέον έτος.

Κατόπιν της γενομένης καταστροφής του χωρίου μας Ιερισσού, συνεπεία σεισμού, είμαι κι εγώ εις εκ των τα 
μάλλα υποστάντος ζημία δυστιχώς.

Το σεβαστόν Δημόσιον επεφάσισε την ανέγερσιν νέου χωρίου, και ήδη αι εργασίαι ευρίσκονται περί τα τέλη.
Τα μεγέθη των οικειών ορίσθεισαν επί τη βάσει των ατόμων εις τρεις κατηγορίας.

Α΄. Άτομα 1-2 Τύπος Α΄                 Αξία δραχμών   36.000 με το υλικόν
Β΄. »    3-4 »   Β΄ » » 48.000
Γ΄. » 5 κ΄ άνω »   Γ΄ » » 60.000
Ο πλέον αδικημένος τύπος είναι ο Γ΄ ως βλέπετε και προπαντώς από άτομα (μέλη) ανερχόμενα άνω των 7. 

Εις την τάξιν αυτήν ευρίσκομαι κι’ εγώ ως έχων 8 μέλη. Ανάγκη επεκτάσεως και συνεπώς χρηματικού ποσού και 
υλικού περισσοτέρου του προορισθέντος.

Ευρισκόμενος εις την στενάχωρον αυτήν θέσιν, και μη ευρίσκην ουδαμόθεν εντεύθεν σανίδια εκ καστανέας 
προστρέχω εις τα λίαν φιλάνθρωπα αισθήματά Σας, ως πολύ γνωστός και φίλος Σας να μου παραχωρήσετε 
τοιαύτα, ξηρά ή παλαιά, σύμφωνα με την συνειμμένην σημείωσίν μου.

Έχων πάντοτε υπ’ όψιν μου ταύτην την ευεργεσίαν, προς εκπλήρωσιν εις το μέλλον της υποχρεώσεώς μου 
ταύτης. Διατελώ εν αναμονή ευνοϊκής απαντήσεώς Σας.

Μετά σεβασμού και αγάπης.
Ι. Δ. Αναγνώστου
[Συνημμένο σημείωμα] 
Διαστάσεις σανιδιών ως έγγιστα

Τεμάχ.  20 των       2,50Χ0,05Χ0,15 και άνω
»  40  »    2,50Χ0,03Χ0,15 και άνω
  60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Διατηρείται η ορθογραφία των χειρογράφων.
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Παίζουμε;
Κείμενο : σο φ ί α  ύ ψ η λ α ν τ η

Ισορροπία… το παν στη ζωή; Ίσως. Το σίγουρο 
είναι πως έχει γίνει πολύ κουβέντα για τη σημα-
σία της, και όχι άδικα! Κάθε μέρα ακροβατούμε 

και δίνουμε ενέργεια, προσπαθώντας να τα κρατή-
σουμε σε μια ισόρροπη κατάσταση· το χρήμα, τη 
δουλειά, την οικογένεια, τις σχέσεις, την ψυχική 
υγεία, το μέλλον…

Αν δεν έχουμε ισορροπία στη ζωή, είναι πολύ 
δύσκολο να διαχειριστούμε και να φέρουμε εις 
πέρας τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του 
σύγχρονου ανθρώπου. Η αρμονία, η ομορφιά, η 
πληρότητα και η ευδαιμονία είναι αποτέλεσμα 
ισορροπημένων πράξεων ή καταστάσεων, γι’ αυτό 
και η ισορροπία παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στις 
ζωές μας. Η ισορροπία είναι αυτή που μας επιτρέπει 
να αποδίδουμε στο υψηλότερο επίπεδο, να έχουμε 
διαύγεια, να ορίζουμε τι είναι αυτό που θέλουμε 
από τη ζωή μας και να το κυνηγάμε.

Ισορροπία, λέξη κι έννοια που φαίνεται και στα 
παιχνίδια που έπαιζαν παλιά.

Πατερίτσες ή ξυλοπόδαροι ένα παιχνίδι που μας 
δείχνει πόσο σημαντική είναι η ισορροπία. Εδώ 
φαίνεται και κυριολεκτικά πως αν δεν κρατήσεις 
την ισορροπία σου μπορεί να πέσεις.

ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ  (ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙ)
Για το παιχνίδι αυτό χρειαζόταν ειδική κατα-

σκευή από δυο ξύλα, που στο πλάι τους είχαν από 
μια πατούρα, που πάνω τους πατούσαν τα πέλ-
ματα του παιδιού. Το παιχνίδι αυτό χρειαζόταν 
πολύ μεγάλη ισορροπία. Το παιδί που θα έκανε τα 
περισσότερα βήματα χωρίς να πέσει ήταν ο νικητής 
του δύσκολου αυτού παιχνιδιού.

Η χρήση των ξυλοπόδαρων διαπιστώνεται σε 
διαφορετικές ιστορικές εποχές με διαφορετικές 
εφαρμογές, και ήταν υπαρκτή ήδη από την αρχαιό-
τητα κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα. 

2.000 χρόνια πριν το χρησιμοποιήσουν στην υπό-
λοιπη Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία το 1441 μ.Χ.

[Ένας αττικός μελαμβαφής αμφορέας, δοχείο 
αποθήκευσης πολύτιμων ελαίων που δείχνει σε 
μελανόμορφη απόδοση Χορό από ηθοποιούς με 
ξυλοπόδαρα και που αποδίδεται στον Έλληνα 
(αττικό), ζωγράφο «της Αιώρας» που ζωγράφιζε 
περίπου το 550-525 π.Χ., Φωτογραφήθηκε όταν εβρί-
σκετο στην Συλλογή Memorial του James Logie, 
Πανεπιστήμιο Canterbury ΝΖ].

Το αγγείο παρουσιάζει μια μοναδική σκηνή 
από μια χωρική  χορωδία από την πρώιμη μορφή 
της ελληνικής θεατρικής παράστασης όπου πέντε 
άνδρες σε ξυλοπόδαρα, φορούν μακρούς μυτερούς 
σκούφους, προσωπεία με γενειάδες, κορσέδες από 
ζωικό δέρμα και φανέλες με φτερά ή και μέταλλο.

Στην αρχαία Ελλάδα το ξυλοπόδαρο λεγόταν 
«κωλόβαθρον». Είναι σύνθετη λέξη και παράγε-
ται από το «κώλον» που θα πει άκρη και από το 
«βάθρον» που θα πει βάση.

Επομένως οι ξυλοπόδαροι λεγόταν κωλοβα-
θριστές. 

Τα μυώδη πόδια τους ισορροπούν επισφαλώς 
στα μικρά σκαλιά των ξυλοπόδαρων, που υπο-
δεικνύονται στη ζωγραφική απόδοση με απλές 
κινήσεις της χρωστικής ουσίας.

Μετά από αρκετούς αιώνες από την χρήση του 
κατά την αρχαία ελληνική εποχή άρχισε να χρη-
σιμοποιείται και στην Ευρώπη.

Ξυλοπόδαρα χρησιμοποιούσαν από τον 18ο 
αιώνα οι Γάλλοι βοσκοί που ζούσαν στη Νοτιο-
δυτική Γαλλία. Δεν υπήρχαν δρόμοι κι όταν έβρεχε 
το έδαφος γινόταν βαλτώδες. Οι βοσκοί δυσκολεύ-
ονταν να ακολουθούν το κοπάδι τους και προκειμέ-
νου να το εποπτεύουν καλύτερα χρησιμοποιούσαν 
ξυλοπόδαρα, τα οποία είχαν 1,5 μέτρα ύψος και 
κρατούσαν ένα ραβδί για ισορροπία. Περπατώντας 
με τα ξυλοπόδαρα μπορούν να καλύψουν μεγάλες 
αποστάσεις και να βλέπουν καλύτερα. Τα ξυλοπό-
δαρα σταδιακά έγιναν μέσο μεταφοράς για τους 
κατοίκους, ιδιαίτερα για τους ταχυδρόμους. n

πΑΙΖΟυΜΕ: ΙΣΟΡΡΟπΩ ΚΙ ΑΚΡΟΒΑΤΩ…
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«οι δακτύλιοι τού κρονού» τού W. G. Sebald και η 

«αγΕλαστοσ πΕτρα» τού Φιλιππού κούτσαΦτη 
οδοιπορικο σΕ τοπούσ μνημησ

Κείμενο : Γ ί ω ρ Γο σ  Κ ρ ί Θ α ρ ί Δ η σ

«Time is the fire in which we burn» (Ο 
χρόνος είναι η φωτιά μέσα στην οποία και-
γόμαστε) -Τίτλος μουσικού κομματιού των 

Kammerflimmer Kollektief
«Αναψηλαφώντας το παρελθόν, είπε, συνει-

δητοποιώ τώρα ότι η Ιστορία δεν αποτελείται 
παρά μόνο από τις συμφορές και τους πειρασμούς 
που σαρώνουν τη ζωή μας σαν τα κύματα, όταν 
σκάζουν πάνω στην ακτή της θάλασσας, έτσι 
ώστε, όσο διαρκούν οι μέρες μας πάνω στη Γη να 
μην υπάρχει ούτε μια στιγμή που να είναι πράγ-
ματι απαλλαγμένη από τον φόβο». (W.G.Sebald 

-Οι δακτύλιοι του Κρόνου - εκδόσεις ΑΓΡΑ - σελ. 
173-174).

Δύο διαφορετικοί τόποι στους οποίους αναζη-
τούνται τα χνάρια της παρουσίας των ανθρώπων 
σ’ αυτούς. 

Ο W.G. Sebald, Γερμανός συγγραφέας, περιδια-
βαίνει τοπία της Ανατολικής Αγγλίας στο μυθι-
στόρημά του «Οι δακτύλιοι του Κρόνου» (Εκδ. 
ΑΓΡΑ 2009).

Ο Φίλιππος Κουτσαφτής αναζητεί τα ίχνη της 
αρχαίας μέσα στη σύγχρονη πόλη της Ελευσίνας 
στο ντοκιμαντέρ «Αγέλαστος Πέτρα» (2001). 

Στο οδοιπορικό τους συναντούν ανθρώπους 
παραδομένους στη φθορά του χρόνου, που με τις 
διηγήσεις τους ανασύρουν γεγονότα ενός μακρινού 
παρελθόντος προσπαθώντας να γαντζωθούν από 
αυτά, μήπως και μπορέσουν για λίγο να εμποδίσουν 
τη φθορά, να ανοίξουν μια χαραμάδα μέσα στο 
ανελέητο πέρασμα του χρόνου που σαρώνει και 
τα εναπομείναντα ψήγματα ζωής. 

Ο Sebald επισκέπτεται, στο πρώτο μισό της 
δεκαετίας του ’90, τα αραιοκατοικημένα τοπία 
της Ανατολικής Αγγλίας, τις κομητείες Νόρφολκ 
και Σάφφολκ. Πόλεις που κάποτε έσφυζαν από ζωή, 
τώρα στέκουν ερημωμένες και παραδομένες στη 
σκόνη του χρόνου. Βιομηχανικές και στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις που εγκαταλεί-
φθηκαν, επαύλεις ρημαγμένες, 
φαντάσματα τωρινά ενός φαι-
νομενικά ένδοξου παρελθό-
ντος. «Οι ψαρόβαρκες που 
ξεκινούσαν άλλοτε από το 
γιαλό χάθηκαν αφότου το 
επάγγελμα έπαψε να αποδίδει, 
και μαζί εξαφανίστηκαν και οι 
ψαράδες. Εδώ κι εκεί συναντά 
κανείς νεκροταφεία πλοίων 
όπου σαπίζουν οι αδέσποτες 
βάρκες, και τα συρματόσκοινα 
των βαρούλκων που τις τρα-
βούσαν άλλοτε στη στεριά 
σκουριάζουν στον αρμυροπο-
τισμένο αέρα» (σελ. 67).

Παρατηρεί με ακρίβεια στη 
φύση καθετί που ανήκει στη 
φυσική τάξη και, συνεπώς, γεν-
νιέται, εξελίσσεται και πεθαίνει. 
Ένα λουλούδι, ένα δέντρο, έναν εγκαταλειμμένο 
δρόμο, ένα οίκημα, κάποιο ερείπιο, όλα βρίσκονται 
σε κάποιο στάδιο της φυσικής τάξης των πραγ-
μάτων. Εκείνα που τον εντυπωσιάζουν περισσό-
τερο είναι τα ερείπια, οι χορταριασμένες αυλές 
εγκαταλειμμένων οικημάτων, η απουσία μορφών 
ζωής σε αυτούς τους τόπους. Ο ίδιος ο άνθρω-
πος διαπράττει την Ύβρη απέναντι στη φύση και 
κοντεύει να καταστρέψει σε λίγες μόνο δεκαετίες 

ό,τι μπόρεσε να δημιουργήσει για πολλούς αιώνες. 
Το σκηνικό που συναντάει ο συγγραφέας στο οδοι-
πορικό του είναι κάποια στιγμή εντελώς μακάβριο. 
«Κάθε χρόνο, χιλιάδες τόνοι υδραργύρου, καδ-
μίου και μολύβδου, βουνά ολόκληρα από λιπά-
σματα και παρασιτοκτόνα καταλήγουν μέσα από 

τους ποταμούς και τα ρέματα 
στον Γερμανικό ωκεανό. Ένα 
μεγάλο μέρος των βαρέων 
μετάλλων και των υπόλοιπων 
τοξικών ουσιών κατακάθεται 
στα αβαθή νερά της σύρτης 
του Ντόγκερ, όπου το ένα 
τρίτο των ψαριών έρχεται 
στον κόσμο με ασυνήθιστα 
σαρκώματα και ανωμαλίες. 
Σε ορισμένες από τις σπανι-
ότερες ποικιλίες της γλώσσας, 
του κουτσουρά και του κυπρί-
νου έχει παρατηρηθεί ότι τα 
θηλυκά ψάρια εμφανίζουν σε 
όλο και μεγαλύτερο ποσο-
στό μεταλλαγμένα άτομα με 
αρσενικά γεννητικά όργανα» 
(σελ.67-68). 

Συνθέτει τη βιογραφία 
ανθρώπων που πέρασαν από 

αυτά τα μέρη, έζησαν εκεί και καταπιάστηκαν με 
κάποια απασχόληση. Στις διηγήσεις του Sebald, 
υπάρχουν οι μελαγχολικές καταγραφές για ανθρώ-
πους που δεν έζησαν τις ζωές τους όπως θα ήθελαν 
να τις ζήσουν. Ή, μάλλον, δεν κατάφεραν παρά 
ελάχιστα από αυτά που ονειρεύτηκαν. Ο Sebald, 
ακούει τις ιστορίες τους, αφουγκράζεται τον πόνο, 
γίνεται μάρτυρας της φθοράς ή κάποιας συμφοράς 
που έτυχε ν’ ακούσει. Είναι καταγραφέας της μνή-
μης των ανθρώπων, μιας καλά καταχωνιασμένης 
μνήμης, που ήρθε η στιγμή να ανασυρθεί και να 
ειπωθεί με λόγια σαν μια ακόμη θλιβερή ιστορία. 

Στο Λόεστοφτ, πόλη της Ανατολικής Αγγλίας, 
καρνάγια και εργοστάσια έχουν βάλει λουκέτο, ένα 
στα δυο σπίτια πωλούνται αλλά κανείς δεν αγορά-
ζει. Ποια μοίρα ορίζει την αλλαγή της ανθρώπινης 
συνθήκης; Από τον πλούτο και την ευμάρεια στη 
αντίπερα όχθη της παρακμής και της δυστυχίας; 
Λίγα χρόνια χρειάζονται για να δει ο σύγχρο-
νος άνθρωπος το ντροπιαστικό του είδωλο στον 
καθρέφτη και τα εφήμερα έργα του πολιτισμού του 
να διαλύονται σαν κάστρα φτιαγμένα από άμμο. 
Απληστία, ματαιοδοξία, λέξεις που εμπεριέχουν 
το σπέρμα της καταστροφής.

Ο αφηγητής στην ταινία «Αγέλαστος Πέτρα», 
περιδιαβαίνει στη δεκαετία του ‘90 τη σύγχρονη 
πόλη της Ελευσίνας, πόλης διάσημης στην αρχαι-
ότητα για τα ελευσίνια μυστήρια και τόπου κατα-
γωγής του τραγωδού Αισχύλου. Η σύγχρονη όψη 
της, μια αψεγάδιαστη μαρτυρία για το αμαρτωλό 
πρόσωπο της βιομηχανικής ανάπτυξης στην 
Ελλάδα. Τα πρόσωπα που μιλούν, σα σκιές από 

Αττική. Αρχαία Ελευσίνα, 1953. »
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αρχαία τραγωδία ή από τα ελευσίνια μυστήρια, 
μαρτυρούν τα λείψανα αυτού που ίσως κάποτε 
ονομάστηκε «οικονομικό θαύμα» και αφήνει ανε-
ξίτηλα το θλιβερό του προσωπείο στη σημερινή 
πόλη. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν δίπλα σε τσιμε-
ντοβιομηχανίες και διυλιστήρια. Ρύπανση πέρα 
από κάθε όριο, αέρας, νερά μολυσμένα, η ζωή στα 
άκρα. Οι αγώνες των κατοίκων να μην επεκτα-
θούν οι εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσ-
σού στην πόλη τους. Πόσο δηλητήριο μπορείς να 
αντέξεις; 1992, έκρηξη στο διυλιστήριο, 15 νεκροί 
εργάτες. Τα αίτια θα ξεχαστούν γρήγορα, η ζωή 
πρέπει να συνεχιστεί. Άραγε 
ποιος θα είναι ο επόμενος; 15 
ζωές νεκρές, 15 ζωές που έκα-
ναν σχέδια να παντρευτούν, 
να μεγαλώσουν παιδιά με τα 
απαραίτητα εφόδια, 15 ζωές 
που ήθελαν ένα κομπόδεμα 
για να καλυτερέψουν τη ζωή 
τους. Το μόνο που χρειάζο-
νται είναι το νόμισμα που θα 
θαφτεί μαζί τους για να περά-
σουν τον Αχέροντα και να 
φτάσουν στον Κάτω Κόσμο, 
όπως συνήθιζαν να κάνουν οι 
αρχαίοι πρόγονοι. 

Στην ταινία, παρακολου-
θούμε το αντάμωμα απόμα-
χων εργατών της τσιμεντο-
βιομηχανίας. Έχουν απομείνει 
στη ζωή περίπου 10, από τους 
47 που ήταν κάποτε. Πολλοί, 
λόγω της θέσης τους στην τσιμεντοβιομηχανία 
εισέπνεαν για χρόνια τη θανατηφόρο σκόνη. Γέμι-
σαν τα πνευμόνια τους μ’ αυτήν, στο τέλος τους 
νίκησε και έφυγαν από τη ζωή για να συναντήσουν 
τους νεκρούς εργάτες του διυλιστηρίου. 

Το οδοιπορικό στην Ελευσίνα της δεκαετίας του 
’90 αποκαλύπτει τα ίχνη της αρχαίας πόλης μέσα 
από τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Μία τάφρος 
ανασκάπτεται, δύο ακριβώς ίδιοι τάφοι ανασύρο-
νται, μέσα στις σαρκοφάγους δύο νεκροί στρατιώ-
τες με τα κτερίσματά τους. Στον τάφο του ενός ένα 
σημαντικό εύρημα, ένα κράνος από το ιππικό της 
Θήβας. Δύο Ελευσίνιοι στρατιώτες πολέμησαν με 

το ιππικό της Θήβας. Ίσως στη μάχη των Λεύκτρων 
στην οποία οι Θηβαίοι με τον ευφυή στρατηγό τους 
Επαμεινώνδα νίκησαν τους -αήττητους ως τότε- 
Σπαρτιάτες. Τώρα είναι θαμμένοι στην πατρώα γη. 
Γύρω τους η σκόνη αιωρείται, φορτηγά μεταφέρουν 
οικοδομικά υλικά, η ατμόσφαιρα ώρες ώρες γίνεται 
πνιγηρή. Η Ιστορία δε μνημονεύει τον άγνωστο 
στρατιώτη, παρά μόνο το στρατηγό. Ο άγνωστος 
στρατιώτης, παρ’ ότι αποτελεί κινητήριο μοχλό 
της Ιστορίας, αυτή μονίμως τον ξεχνά. Συνήθως 
θα τον βρεις ως έναν απλό αριθμό στην στατιστική, 
στα Λεύκτρα υπήρχαν 300 νεκροί Θηβαίοι και 

1.000 Σπαρτιάτες. Λίγο πιο 
πέρα ένας άλλος τάφος, μια 
γυναίκα που θάφτηκε με τον 
καθρέφτη της. Τόσους αιώ-
νες μετά, ο καθρέφτης κάνει 
κάποιους παράξενους ιριδι-
σμούς κάτω από το ηλιακό 
φως. Σαν να μη θέλει να τον 
αγγίξει άλλο χέρι και με μια 
επίμονη άρνηση δηλώνει ότι 
η χρήση του τελείωσε με το 
θάνατο εκείνης της γυναίκας, 
2.500 χρόνια πριν. Καινούρια 
οικοδομήματα θα χτιστούν 
πάνω στα ερείπια της αρχαίας 
πόλης. Ένα ταχυφαγείο χτί-
στηκε δίπλα σε ένα αρχαίο 
εργαστήρι κεραμικής. Μέσα 
στο σύγχρονο κατάστημα, 
αν ζητήσεις να σου ανοίξουν 
την πόρτα μιας αποθήκης, θα 

βρεθείς μπροστά στο αρχαίο εργαστήρι. Η αρχαία 
πόλη αρνείται να παραδοθεί. Έχει κλεισμένη στα 
σπλάχνα της την μνήμη των ανθρώπων. Αυτή που 
υπενθυμίζει ότι κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν σε 
αρμονία με τη φύση. Αυτός ο τόπος σήμερα, παρα-
τηρεί μελαγχολικά ο αφηγητής, έχει χάσει προ 
πολλού το αίσθημα της ισορροπίας και του μέτρου.

«Η μόνη περιουσία είναι η μνήμη», κάπου ακού-
γεται στην ταινία. Μα κι ο Sebald στο ίδιο βιβλίο, 
αναρωτιέται: «Τι θα γινόμασταν χωρίς τη μνήμη; 
Δεν θα ήμαστε ικανοί να οργανώσουμε ούτε τις 
πιο απλοϊκές σκέψεις, ακόμα και η πιο ευαίσθητη 
ψυχή θα έχανε το χάρισμα να δείξει στοργή, η 

ύπαρξή μας θα καταντούσε μια ατέρμονη αλλη-
λουχία από άσκοπες στιγμές, και το παραμικρό 
ίχνος του παρελθόντος θα έσβηνε παντοτινά» 
(σελ. 280-281). Στην «Αγέλαστο Πέτρα» η κάμερα 
του Φίλιππου Κουτσαφτή ακούει με τρυφερότητα, 
στοργή και αγάπη τις διηγήσεις των ανθρώπων 
της Ελευσίνας. Μια νέα κοπέλα ονειρεύεται τη 
ζωή της έξω από τον τόπο αυτό. Μια ηλικιωμένη 
γυναίκα θυμάται καλά τα παιδικά της χρόνια στη 
Μικρά Ασία. Αυτά θυμάται και τίποτε άλλο. Ένας 
άλλος ηλικιωμένος άντρας έχει χάσει πρόσφατα 
τη γυναίκα του. Πιστεύει πως θα συναντηθεί μαζί 
της μετά και τη δική του αποδημία. Κάποιοι άλλοι 
αφηγούνται μπροστά στην κάμερα μια ιστορία, στα 
όρια μύθου και πραγματικότητας. Όταν ήτανε, λένε, 
να χτιστεί ένα εργοστάσιο υπήρχε στο οικόπεδο 
ένα εκκλησάκι. Αυτό έπρεπε να γκρεμιστεί γιατί 
εμπόδιζε την ανέγερση του εργοστασίου. Κανείς 
δεν αναλάμβανε το γκρέμισμα της εκκλησίας, 
ώσπου βρέθηκε κάποιος και το γκρέμισε. Ο ίδιος 
ανέλαβε και το χτίσιμο της εκκλησίας λίγα μέτρα 
πιο πέρα. Τη μέρα που τελείωσε οριστικά τη δου-
λειά, μπήκε σε ένα λεωφορείο για να πάει σπίτι του. 
Έχοντας το χέρι του έξω από το παράθυρο κάποιο 
διερχόμενο όχημα του το έκοψε.

Ένα λουλούδι που ανθίζει δίπλα σε ερείπια, ένα 
πουλί επιμένει να πετάει δίπλα σε καμινάδες εργο-
στασίων, ένα μωρό γεννιέται κοντά σε σωρούς 
σκουπιδιών. Οι άνθρωποι βαδίζουμε στη Γη, απο-
τελώντας ίσως τα κομμάτια ενός γιγαντιαίου παζλ. 
Με τη διαφορά πως κάποια κομμάτια είναι προ 
πολλού χαμένα και για να παραμείνει η εικόνα 
καθαρή δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χαθούν κι 
άλλα. n

»
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Κείμενο : α λ Κ ί Β ί α Δ η σ  Κο ύΜ α ρ ο σ
επιμέλεια κείμενου :  α ν α σ τα σ ί α  Μ ο ύλ α σ ί ωτο ύ

[Κείμενο από τα χειρόγραφα τετράδια του αεί-
μνηστου Αλκιβιάδη Κούμαρου. Επιδιώχθηκε να 
διατηρηθεί η  αυθεντικότητα του κειμένου. «Αρ-
χείο Κυττάρου».]

Αρβίκλης. Ένα όνομα παράξενο. Έτσι λέγαν 
αυτή την τοποθεσία οι παλιοί Ιερισσιώτες. 
Ποιος έβγαλε αυτό το όνομα και γιατί, δεν 

ξέρουμε, πάντως έχει κι αυτό τη δική του ιστορία.
Ο Αρβίκλης ήταν η βορειότερη πλευρά της πα-

λιάς Ιερισσού και της γειτονιάς της Λαδιάβας. Σ’ 
αυτό το λόφο που ήταν ξεχωριστός από τα σπί-
τια της Λαδιάβας, είχαν οι Τούρκοι το καρακόλι 
φυλάκιο. Δεν ξέρουμε εάν πριν τους Τούρκους το 
είχαν κάποιοι άλλοι, εάν ήταν Βυζαντινοί ή Ρω-
μαίοι. Όποιοι κι αν ήταν, από εκεί πάνω έλεγχαν 
στεριά και θάλασσα.  Έναν δρόμο που πήγαινε 
προς τον Πολύγυρο,  τον άλλο που πήγαινε στα 
άλλα χωριά και τη Λιαρίγκοβη και τον δρόμο που 
πήγαινε για το Άγιον Όρος.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα ηλικιωμένων, οι 
Τούρκοι κάποια εποχή, το εγκατέλειψαν και πή-
γαν και κάμαν έναν σταθμό χωροφυλακής στη 
γειτονιά της χωρούδας. Εκεί έμενε ένας αστυνό-
μος και 4-5 Τούρκοι χωροφύλακες, αυτοί εισέ-
πρατταν και τους φόρους. Με αυτούς συνεργά-
ζονταν και μερικοί κοτζαμπάσηδες.

Όταν το καρακόλι έμεινε άδειο, τότε οι κοινο-
τάρχες ενδιαφέρθηκαν να το κάμουν σχολείο. Δεν 
ξέρω εάν πήραν άδεια από τους Τούρκους ή από 
αλλού, αλλά αυτό το σπίτι που το είχαν οι Τούρ-
κοι καρακόλι, το καθάρισαν, το επισκεύασαν και 
το κάμαν σχολείο. Και όταν φέραν δασκάλους και 
χτυπούσε το πρωί η μεγάλη καμπάνα της εκκλη-
σίας, τα παιδιά που θέλαν να μάθουν γράμματα 
παίρναν τις τσάντες και πήγαιναν σχολείο.

Το 1912 όταν ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, 
ήρθαν στην Ιερισσό Έλληνες στρατιώτες, δεν 
ξέρω πόσοι ήταν, πρώτη φορά βλέπαν Έλληνες 
στρατιώτες οι Ιερισσιώτες. Αυτοί τότε στρατοπέ-
δευαν στο σχολείο. Ο Αρβίκλης έγινε καρακόλι, 
σχολείο και στρατώνας.

Εκεί έγραψε ένας στρατιώτης το τραγούδι  
«Να ’χα έναν ταχυδρόμο»1. Οι στρατιώτες, όταν 

τελείωσε η παραμονή τους, φύγαν, αλλά το τρα-
γούδι έμεινε και το τραγουδούσαν οι κοπέλες της 
Λαδιάβας και άλλοι για πολλά χρόνια.

Όταν ήρθε ο καιρός να πάω και εγώ σχολείο, 
το 1926, η μάνα μου, μου έφτιαξε μια πάνινη τσά-
ντα με ένα κορδόνι. Αγόρασαν μια πλάκα από 
μαύρο γραφίτη και ένα κοντύλι. Μου κρέμασαν 
την τσάντα στον ώμο και όταν χτύπησε η καμπά-
να πήγα με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς για το 
σχολείο. Περάσαμε και τα στενά δρομάκια με γέ-
λια και χαρές και φτάσαμε στον Αροβίγλι. Μπρο-
στά μας υψωνόταν μια πετρόχτιστη καμάρα σαν 
αυτές που έχουν τα κάστρα. Δίπλα από την κα-
μάρα συνέχιζε ένας μισογκρεμισμένος τοίχος που 
χώριζε τα σπίτια από τον Αρβίκλη. Από την άλλη 
πλευρά της καμάρας συνέχιζε άλλος ένας τοίχος 
και αυτός μισογκρεμισμένος. Όλα αυτά δείχνουν 
ότι ο Αρβίκλης ήταν ένα παλιό μικρό κάστρο.

Εκεί, σχεδόν στη μέση ήταν το σχολείο. Ήταν 
ένα σπίτι όπως αυτά της Ιερισσού. Κάτω το κατώι 
και πάνω τα δωμάτια. Δίπλα προς την πλευρά 
της καμάρας, ήταν κολλημένο ένα χαμηλό σαν 
αποθήκη ή στάβλος. Όταν χτύπησε το κουδούνι 
τα παιδιά ανέβηκαν στο μεγάλο. Εμάς τα πρω-

ΑΡΒΙΚΛΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΣΕΙΡΗΝΕΣ  ΤΗΣ  ΛΑΔΙΑΒΑΣ

»

Επίκαιρη πανοραμική φωτογραφία από τον λόφο που βρισκόταν η συνοικία 
λαδιάβα του "παλιού χωριού". στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνεται το 

κιόσκι στην τοποθεσία αρβίκλης. [Φωτογραφία του γιάννη Βεργίνη]

Επίκαιρη πανοραμική φωτογραφία από τον λόφο που βρισκόταν η συνοικία 
λαδιάβα του "παλιού χωριού". στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνεται το 

κιόσκι στην τοποθεσία αρβίκλης. [Φωτογραφία του γιάννη Βεργίνη]
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» τάκια, μας οδήγησαν σ’ αυτό το μικρό. Κάτω 
το πάτωμα ήταν σκέτο χώμα. Στη βόρεια πλευρά 
είχε δύο παράθυρα και ένα μπροστά, κοντά στη 
πόρτα ασοβάτιστο και ξεταβάνωτο. Τα θρανία 
ήταν μερικές σειρές. Τα αγόρια εδώ, οι κοντοί 
μπροστά, οι ψηλοί πίσω. Κάθισα στο πίσω θρανίο 
με άλλους δυο. Τα κορίτσια κάθισαν χωριστά σε 
άλλες σειρές.

Σε λίγο ήρθε μία όμορφη κοπέλα και κάθισε 
στην έδρα. Ήταν η δασκάλα μας, τη λέγαν Κλεο-
πάτρα. Εκεί, σ’ αυτό το αχούρι έβγαλα την πρώτη 
τάξη με την ίδια δασκάλα. Με μια μαύρη πλάκα 
και ένα κοντύλι άρχισα να γράφω γράμματα από 
το αλφάβητο ξεκινώντας πρώτα από το ο και το 
άλλο το ι και μετά τα ένωσα, το  ο και το ι και 
έκαμα το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου το α. 
Από την άλλη πλευρά της πλάκας έγραφα τους 
αριθμούς από το 1 έως το 10. Με μια πλάκα και 
ένα κοντύλι ξεκίνησα για το σχολείο. Ύστερα μας 
φέραν το πρώτο αλφαβητάριο.

Πίσω από το σχολείο, προς τη βορειοδυτική 
πλευρά ήταν μια απουλιάνα που η άκρη της τε-
λείωνε και άρχιζε μια κατηφόρα μέχρι κάτω στο 
δρόμο. Αυτή η πλαγιά ήταν γεμάτη αγριόχορτα, 
αγκάθια, βάτα και παλιούρια. Η άλλη πλευρά, η 
δυτική, ήταν και αυτή κατηφόρα αλλά ήταν ένας 
σκουπιδότοπος. Όλα τα σκουπίδια τα ρίχνανε 
εκεί οι Λαδιαβίτες. Εκεί που ενώνονταν οι δυο 
κατηφόρες, είχε ένα μονοπάτι, όλο στροφές έως 
το δρόμο που πήγαινε προς το λιμάνι. Σ’ αυτή 
την απουλιάνα που πήγαιναν τα παιδιά και παί-
ζαν διάφορα παιχνίδια, ήταν και χοροστάσι. Τα 
Σαββατοκύριακα και άλλες μικρογιορτές πήγαι-
ναν εκεί οι κοπέλες της Λαδιάβας. Και το καλο-
καίρι, τα βράδια, στήναν χορό με τραγούδια. Δεν 
υπήρχαν τότε σινεμάδες και θέατρα, ούτε κέντρα 
διασκεδάσεως. Η μόνη διασκέδαση ήταν ο χορός 
και το τραγούδι.

Όταν αυτές οι κοπέλες μαζεύονταν και τρα-
γουδούσαν, -όλες τους καλλίφωνες και ζωηρές- 
τα απογεύματα που φυσούσε ο Μπάτης, έπαιρνε 

τις φωνές τους και τις ταξίδευε μακριά στη στεριά 
και θάλασσα. Το τραγούδι είχε τόση μελωδία που 
σκλάβωνε τον κάθε περαστικό. Από εκεί ψηλά 
που ερχόταν, λες και τραγουδούσαν οι σειρήνες 
του Οδυσσέα.

Ο Γιάννης ο Γιώργος είχε στο γρίπο του δέκα 
παλικάρια. Ένα απόγευμα, αφού όλη μέρα δού-
λευαν σε άλλες “καλάδες”, ξεκίνησαν να έρθουν 
να βάλουν την τελευταία “καλάδα”, τη λέγαν 

“πριμασέρα”. Εκεί, μετά από την “πριμασέρα” τρα-
βούσαν το καΐκι στη στεριά, παίρναν τα ψάρια 
τους και πήγαιναν στα σπίτια τους.

Μόλις φτάξαν στην “καλάδα”, άκουσαν τα τρα-
γούδια. Σταμάτησαν τα κουπιά και σηκώθηκαν 
όρθιοι, βγάλαν τα καπέλα τους και στείλαν έναν 
χαιρετισμό με φωνές ένα «Ούχα». Το επανέλαβαν. 
Ο χορός σταμάτησε και το τραγούδι. Οι κοπέλες 
βγάλαν τα μαντήλια τους και στείλαν και αυτές 
τον ίδιο χαιρετισμό «Ούχα».

Ύστερα από το χαιρετισμό τα παλικάρια πιά-
σαν τα κουπιά και άρχισαν να κωπηλατούν να 
καλάρουν την “πριμασέρα”. Γύρισαν την πλώ-
ρη προς ανοιχτά, έριξαν την άκρη του σχοινιού 
έξω στην άμμο. Ένας κρατούσε έξω την άκρη του 
σχοινιού. Ρίξαν 500 οργιές την μια μπάντα και 
γύρισαν την πλώρη αριστερά και ρίξαν το δίχτυ. 
Μόλις τελείωσε το δίχτυ, ρίξαν άλλα τόσα σχοι-
νιά και άραξαν στην άμμο. Στη κάθε μπάντα ήταν 
από 5 άτομα, βάλαν τα φορνέλια.

Το φορνέλι ήταν μια ζώνη 10 πόντους φάρδος, 
φτιαγμένη από χονδρό τσουβάλι. Τη μια άκρη 
την παίρναν στον αριστερό ώμο και την άλλη 
κάτω από τη δεξιά αμασκάλη. Αυτές οι δυο άκρες 
ενώνονταν με δυο θηλιές από σχοινί. Μπροστά 
στη θηλιά ένα άλλο σχοινί, περίπου 60 πόντους, 
δεμένο στις θηλιές. Στην άλλη άκρη είχε ένα κομ-
μάτι ξύλο σαν το πούλι από το τάβλι, λίγο μεγα-
λύτερο. Βάζαν το φορνέλι στον ώμο τους, με το 
αριστερό χέρι κράταγαν το σχοινί από το γρίπο 
και με το δεξί τίναζαν το σχοινί με το ξύλο και 
αυτό τυλιγόταν πάνω στο γριπόσχοινο. Το σώμα 

τους το γέρναν αριστερά και με αργό βήμα φέρ-
ναν το γρίπο έξω.

Αυτοί μόλις βγήκαν έξω, βάλαν τα φορνέλα κι 
αντί να τραβούν το γρίπο όπως πάντα, πήραν τις 
δυο άκρες και όπως ήταν ξυπόλητοι βάδιζαν μέσα 
στα χωράφια και πήραν το μονοπάτι και ανέβη-
καν πάνω στον Αρβίκλη στο χοροστάσι. Όπως 
ήταν ξυπόλητοι και με τα παντελόνια ανεβασμέ-
να μέχρι το γόνατο άρχισαν να τραβάνε το γρίπο 
μέσα στο χοροστάσι. Σταμάτησαν τα τραγούδια 
και ο χορός. Όλοι ξαφνιάστηκαν. Πρώτη φορά 
βλέπαν να τραβάνε γρίπο πάνω στο βουνό. Άρ-
χισαν όλοι να χειροκροτάν, να γελούν και να τσι-
ρίζουν οι γυναίκες.

Δε κράτησε πολύ. Όπως ήταν δεμένοι με τα 
σχοινιά πήραν το δρόμο της επιστροφής κατέβη-
καν κάτω στη θάλασσα και όπως κάναν πάντα, 
βγάλαν το γρίπο έξω χωρίς να πάθει τίποτα. Ό,τι 
ψάρια είχε ο σάκος, τα βάλαν μέσα στο καΐκι. 
Πλύναν το δίχτυ και το βαλαν πάνω σε ξύλινες 
απλώστρες που είχαν πάνω στην άμμο. Με ένα 
γερό παλάγκο τράβηξαν το καΐκι στη στεριά. Όσα 
ψάρια είχαν βγάλει όλη μέρα τα πούλησαν στους 
μανάβηδες, μοίρασαν τα ψάρια που είχαν για 
τον εαυτό τους και την ώρα που ο ήλιος κρυβό-
ταν πίσω από τα βουνά της Χαλκιδικής και στον 
ορίζοντα σχημάτιζε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, 
πήρε ο καθένας τον τορβά του και τράβηξε για 
το σπίτι του. Την ίδια ώρα σταματούσαν το τρα-
γούδι και το χορό στον Αρβίκλη. Ο Αποστόλης ο 
Κορδελάς, ο Αϊβαλιώτης, χρόνια δούλευε στους 
γρίπους. Ήταν και αυτός μέσα σε αυτά τα παιδιά 
που κάμαν αυτή την τρέλα, να ανέβουν εκεί πάνω. 
Πολλές φορές μου έλεγε όλη αυτή την ιστορία.

20-7-2012, Τετράδιο Δ΄ σελ. 8-14  n

1  Το τραγούδι «Να ‘χα έναν ταχυδρόμο» συναντά-
ται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το πιθανότερο 
είναι ότι δεν το έγραψε τότε ο στρατιώτης εδώ, στην 
παλιά Ιερισσό, αλλά μας το έφερε από τον τόπο του.

Κείμενο : α λ Κ ί Β ί α Δ η σ  Κο ύΜ α ρ ο σ
επιμέλεια κείμενου :  α ν α σ τα σ ί α  Μ ο ύλ α σ ί ωτο ύ

[Κείμενο από τα χειρόγραφα τετράδια του αεί-
μνηστου Αλκιβιάδη Κούμαρου. Επιδιώχθηκε να 
διατηρηθεί η  αυθεντικότητα του κειμένου. «Αρ-
χείο Κυττάρου».]

το 1912 όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονί-
κη από τους Τούρκους και η υπόλοιπη Ελλά-
δα, ήρθαν στην Ιερισσό Έλληνες στρατιώτες 

για ξεκούραση. Ο κόσμος τους δέχτηκε με χαρά, 
ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν ελληνικό στρα-
τό. Τους ’βάλαν στο σχολείο που ήταν πάνω στον 
Αροβίγλι. Από εκεί κοιτούσαν όλον τον τόπο 
γύρω τους, τα βουνά, τη θάλασσα και το δρόμο.

Τα κορίτσια της γειτονιάς και άλλες γυναίκες 
τους πλέναν τα ρούχα, που τα φορούσαν τόσο 
καιρό και ήταν λερωμένα και η κάθε οικογένεια 
έπαιρνε το μεσημέρι από έναν στρατιώτη στο 

τραπέζι τους. Όσο καιρό έμειναν, τρώγαν στα 
σπίτια των Ιερισσιωτών.

Εκεί, στο σχολείο που μέναν, από τη βόρεια 
πλευρά, είχε μια πλατεία όπου πολλές φορές τα 
κορίτσια της γειτονιάς πήγαιναν και χόρευαν. 
Τότε εκεί σεργιάνιζαν οι στρατιώτες. Πολλές φο-
ρές τους κάμαν παρέα τα παλικάρια και οι κοπέ-
λες τότε τραγουδούσαν και χόρευαν.

Ένας στρατιώτης έγραψε ένα τραγούδι και το 
τραγούδησε ο ίδιος. Το έγραψε για την αγαπημέ-
νη του, βλέποντας τα βουνά, τα δάση και τη θά-
λασσα, που δεν υπήρχε συγκοινωνία να στείλει 
ένα γράμμα.

ΝΑ  ’ΧΑ ΕΝΑN ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ

Να ’χα έναν ταχυδρόμο, να τον έχω βοηθό
να μαθαίνω το πουλί μου, πως περνάει μοναχό.

Αλλά ποίος ταχυδρόμος θα μπορέσει να διαβεί,
τέτοια όρη, τέτοια δάση, τέτοια θάλασσα φρικτή;

Να κι έρχεται ένα πουλάκι με ανοιγμένα τα φτερά,
και του λέγω·  ωραίο τριγωνάκι πως περνάς στην 
ξενιτιά;

Και του δένω γραμματάκι, στο λαιμό 
με μια κλωστή
και του λέγω·  ωραίο τριγωνάκι, πρόσεξε 
να μη χαθεί.

Όπου δεις δυο κυπαρίσσια και στη μέση μια ιτιά,
εκεί μέσα ωραίο μου πουλάκι, να τινάξεις τα φτερά.

Από κει θε να βγει νέα, άγγελος ζωγραφιστός.
Δώστη να αυτό το γραμματάκι και πες την 
πως την αγαπώ.

Αυτό το τραγούδι που τραγούδησε εκείνος ο 
στρατιώτης, το πήραν οι κοπέλες της γειτονιάς 
και το κάμαν δικό τους. Το τραγουδούσαν πάντα 
όπου βρισκόταν, σε γλέντια και εκεί στον Αρο-
βίγλη, όταν κάθονταν τα βράδια και αγνάντευαν 
τη θάλασσα και τα βουνά.
Τετράδιο Α’ σελ 28-29 n
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την Ιωάννα τη γνώρισα στο τέλος της περα-
σμένης σχολικής χρονιάς, με την άλλη της 
ιδιότητά, αυτήν της Νηπιαγωγού, στο 1ο Νη-

πιαγωγείο Ιερισσού, όταν έφτασε να αναλάβει τα 
καθήκοντά της, για τη φετινή σχολική χρονιά.

Αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι 
εκτός από το επάγγελμα της Νηπιαγωγού, είναι 
απόφοιτος μουσικής σχολής, αλλά και πτυχιού-
χος της σχολής καλών Τεχνών, με πολλές εκθέ-
σεις ήδη στο ενεργητικό της.

Αυτή η πολλαπλότητα των ενδιαφερόντων της 
και των ασχολιών της, με παρακίνησε να ζητήσω 
να μάθω περισσότερα για την προσωπικότητά 
της, αλλά και τον τρόπο που βρίσκει και συνδυ-
άζει τις τέχνες της και το επάγγελμα της Νηπια-
γωγού.

Καθώς είναι ευλογία να κάνεις τα ενδιαφέρο-
ντά σου επάγγελμα, πόσο δε τις τέχνες σου, πι-
στεύω ότι αυτή η συνέντευξη, θα μας δείξει τον 
τρόπο που η Ιωάννα το πετυχαίνει. 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μια χειμω-
νιάτικη μέρα, σε ένα όμορφο καφέ της Ιερισσού, 
μέσα σε μια ευχάριστη και πολύ φιλική ατμόσφαι-
ρα ξεκινώντας κάπως έτσι… 

Ιωάννα, πού μεγάλωσες; Ποια ήταν η συνεισφο-
ρά της οικογένειάς σου σ' αυτό που είσαι σήμερα;

Μεγάλωσα στο Διδυμότειχο Έβρου στο οποίο 
ζούσα μέχρι τα 19 μου χρόνια, όταν μετακόμισα 
στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω Νηπιαγω-
γός. Η συμβολή της οικογένειας ήταν και είναι 
σημαντική, ο παππούς μου Τιακούδης Αθανά-
σιος έπαιζε μουσική, στην οποία με εισήγαγε σε 
ηλικία 10 ετών. Θυμάμαι ακόμα τη στιγμή που 
φόρεσα το ακορντεόν και ακούστηκαν οι πρώ-
τοι ήχοι· έπαιξα ένα απλό δημοτικό τραγούδι. 
Οι γονείς μου, δάσκαλοι στο επάγγελμα, πάντα 
υποστήριζαν τις σπουδές και την προσπάθεια 
που έκανα στη μουσική. Οι σπουδές συνεχίστη-
καν στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και 
στη συνέχεια στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. 
Παλαιότερα τα πράγματα ήταν διαφορετικά και 
όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη συνειδητοποίησα 
ότι ο χρόνος σπουδών είναι διαφορετικός στην 
επαρχία σε σχέση με τα Ωδεία της Θεσσαλονίκης, 
ήμουν συμμαθήτρια με παιδιά 12 χρονών, κάτι 
που έκανε να εντείνω την προσπάθεια.

Πώς μπόρεσες να συνδυάσεις τα μαθήματά σου 
στη μουσική, στη σχολή καλών τεχνών και στο 
παιδαγωγικό τμήμα της Σχολής Νηπιαγωγών 
και με ποια χρονική προτεραιότητα ολοκλήρω-
σες τις σπουδές σου; 

Η μουσική ξεκίνησε σε ηλικία 10 ετών, στα 
19 μου πέρασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπια-
γωγών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συ-
νέχισα τις σπουδές αρχικά στο Δημοτικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια τις θεωρητικές 
σπουδές (Αρμονία-Αντίστιξη) στο Αριστοκρά-
τειο Ωδείο στην τάξη του κ. Παύλου Γαΐτανίδη. 
Στο τρίτο έτος σπουδών φοίτησα στο Μουσικό 
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, όπου παρακολούθησα 

μουσικοπαιδαγωγικό κύκλο Σπουδών, ένα συν-
δυασμό μουσικών και παιδαγωγικών Σπουδών, 
γνώσεις πολύ χρήσιμες για το Νηπιαγωγείο. Στη 
Σχολή καλών τεχνών άρχισα να σπουδάζω σε 
ηλικία 40 ετών το 2011 και πήρα το πτυχίο μου το 
2017, ενώ εργαζόμουν ως νηπιαγωγός. Ο συνδυ-
ασμός απαιτεί συγκέντρωση, επιμονή, υπομονή 
και σαφείς προτεραιότητες.

Αν σου έβαζα με σειρά προτίμησης ποια από τις 
τέχνες που ασκείς κατέχει την σημαντικότερη 
θέση στη ζωή σου τι θα μου απαντούσες;

Οι τέχνες συνδυάζονται και συνεργάζονται. 
Αυτό που με απασχολούσε από παλιά είναι η 
παρατήρηση του ρυθμού σε κάθε μία από αυτές 
αλλά και στον τρόπο που συνεργάζονται. Στη 
μουσική είναι αυτονόητος, αλλά η εξεύρεση του 
εσωτερικού ρυθμού ενός έργου ζωγραφικής ή 
ενός κινηματογραφικού έργου είναι κάτι που με 
ενδιαφέρει διαρκώς. Ο ρυθμός εναλλαγής των 
τεχνών στη ζωή μου είναι κάτι που παρατηρώ επί-
σης. Η έκφραση και ο τρόπος μετασχηματισμού 
των στοιχείων του περιβάλλοντος είναι κοινός 
παρονομαστής σε όλες.

Κάνεις τέχνη, τι σημαίνει αυτό για σένα;
Είναι μεγάλη κουβέντα η φράση «κάνω τέ-

χνη». Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να σταθώ 
στο ύψος των περιστάσεων με αξιοπρέπεια και 
καινοτομία μέσα σε ένα εικαστικό περιβάλλον, 
αναγνωρίζοντας τους συσχετισμούς και την προ-
σπάθεια των συναδέλφων. Μετασχηματίζω τα 
δεδομένα του κοινωνικού, κυρίως, περιβάλλο-
ντος χρησιμοποιώντας ένα εικαστικό λεξιλόγιο, 
η βάση του οποίου τέθηκε από τη Σχολή και τους 
καθηγητές εκεί. Είναι ένας κώδικας, ένας τρόπος 
αυτοπροσδιορισμού και ταυτόχρονα προσδιορι-

σμού της θέσης και των σχέσεών μου στην κοινω-
νία. Είναι μία αφορμή για επικοινωνία, ανταλλα-
γή απόψεων, προβληματισμό ακόμη και απορία, η 
οποία οδηγεί σε νέα νοηματοδότηση.

Ποιοι καλλιτέχνες παλιοί ή σύγχρονοι σε έχουν 
εμπνεύσει ή θεωρείς σημαντικούς  για σένα;

Κάθε καλλιτέχνης δημιουργεί ένα δικό του 
κόσμο ή αναπαριστά με το δικό του τρόπο τον 
κόσμο γύρω του. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα 
για το έργο μας και το έργο τους μελετώντας τις 
δημιουργίες άλλων καλλιτεχνών. Όλα αυτά τα 
χρόνια με γοήτευε το φως και το χρώμα στα έργα 
των Κωνσταντίνου Μαλέα και Σπύρου Παπα-
λουκά. Πέρυσι σε μία έκθεση του Μακεδονικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη 
είχα την ευκαιρία να δω ξανά έργα τους από κο-
ντά και να διαπιστώσω με πόση ανακούφιση και 
ξεκούραση άφησα το βλέμμα μου να περιπλα-
νηθεί στις χρωματικές τους επιφάνειες. Αρκετά 
χρόνια, πριν μπω στη Σχολή είχα την τύχη να έχω 
οικεία σχέση με ένα αξιόλογο αυτοδίδακτο ζω-
γράφο στην Επανομή Θεσσαλονίκης, τον Κώστα 
Καράνο, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πλέον στη 
ζωή. Η συνέπεια λόγων, έργων και τέχνης είναι 
αυτό που χαρακτηρίζει το έργο του.

Το έργο του Mark Rothko με συγκινεί. Η συμ-
βολή της Σχολής στην προσπάθεια αποκωδικο-
ποίησης του είναι μεγάλη, έργο που προσφέρεται 
για μελέτη του εσωτερικού του ρυθμού, έργο που 
όποτε το ακουμπήσεις έχει κάτι καινούργιο να 
σου δώσει μέσα στην τραγικότητα και τη σιωπή 
του.

Στη σύγχρονη τέχνη τα έργα των Monna 
Hattoum και Doris Salcedo ασκούν μεγάλη 
επιρροή. Είχα την τύχη να δω από κοντά στη 
Documenta 14 στο Kassel φέτος του καλοκαίρι 
και παλαιότερα στη Συλλογή του Κ. Δασκαλό-
πουλου στη Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος και η κα-
θαρότητα που η πολιτική τους άποψη μετασχη-
ματίζεται και ενσωματώνεται στο έργο τους με 
καθηλώνει και «καθαρίζει» το μυαλό μου.

Τι συναισθήματα νιώθεις όταν ζωγραφίζεις, ή 
γενικά όταν δημιουργείς;

Η καλλιτεχνική δημιουργία προκαλεί ανάμει-
κτα συναισθήματα. Είναι μία απαιτητική διαδικα-
σία, τις περισσότερες φορές είναι ένα στοίχημα 
με τον εαυτό και τις ικανότητες του, ποτέ δεν 
ξέρεις αν αυτά που γνωρίζεις είναι αρκετά για 
το επόμενο βήμα. Υπάρχει διαρκής αμφισβήτηση 
της διαδικασίας και του αποτελέσματος μέχρι να 
έρθει η στιγμή που κάπως παίρνει το δημιούργη-
μα τη μορφή του και καταλαβαίνεις ότι λειτουρ-
γεί. Αυτή είναι μία στιγμή πληρότητας, η οποία 
αμφισβητείται ξανά για να υπάρξει εξέλιξη.

Ποια είναι τα αγαπημένα σου υλικά στις καλλι-
τεχνικές σου δημιουργίες;

Τις τελευταίες μου αναζητήσεις εξυπηρετεί  ο 
συνδυασμός και η αντιπαράθεση βιομηχανικών 
και φυσικών υλικών. Μπορείτε να δείτε περισσό-
τερα στο artziki.blogspot.gr, στην τελευταία ατο-
μική μου έκθεση στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολης με τίτλο «Ά-τοπος Μνήμη», με θέμα 
το προσφυγικό ζήτημα μέσα από μια εικαστική 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
Ι Ω Α Ν Ν Α  Ζ Η Κ Ι Δ Ο Υ

Snowwhite 2017 (λεπτομέρια), 160Χ45Χ12 εκ, 
τζάμι , κερί, κελύφοι αυγών και βίδες
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» και φιλοσοφική προσέγγιση. Εκεί χρησιμοποιώ 
μια σειρά από κόσκινα, ένα οικείο αντικείμενο, 
με ένα ανοίκειο τρόπο, δεν λειτουργούν πλέον 
σχολιάζοντας έτσι τον βίαιο τρόπο με τον οποίο 
αλλάζουν οι καθημερινές συνήθειες σε συνθήκη 
προσφυγιάς.

Από πού εμπνέεσαι τα θέματα σου και τι μηνύ-
ματα περνάς μέσα από την δουλειά σου;

Ο τίτλος της πρώτης μου ατομικής έκθε-
σης στη Δράμα ήταν «Διαφύλαξη-Συντήρηση-
Εγκλωβισμός» και η αρχική ερώτηση στην οποία 
απαντούσε η έκθεση ήταν ποια είναι η θέση της 
γυναίκας σε περίοδο κρίσης. Η απάντηση ήταν η 
διαφύλαξη και η εξασφάλιση της τροφής, οπότε 
τα πρώτα δέκα έργα απεικόνιζαν φρούτα μέσα σε 
γάζα και κερί συμβολίζοντας τη διαφύλαξη και 
τη συντήρηση. Στη συνέχεια δημιούργησα μία 
εγκατάσταση στο χώρο όπου η αναπαράσταση 
της τροφής αντικαταστάθηκε από την ίδια την 
τροφή, τα μακαρόνια εν προκειμένω, τα οποία 
χάνοντας την ιδιότητά τους ήταν εγκλωβισμένα 
σε γάζα και κερί. Η ερώτηση που ακολουθούσε 
ήταν πότε εμείς ως πολίτες χάνουμε την ιδιότη-
τά μας; Το τελικό έργο της έκθεσης ήταν κύκλοι 
με μακαρόνια και μία φορητή λάμπα την οποία 
ο θεατής έπαιρνε στο χέρι του και ο ίδιος ήταν 
υπεύθυνος γι’ αυτό που φώτιζε, για το σημείο στο 
οποίο εστίαζε την προσοχή του.

Η δεύτερη έκθεση στο Παλιό Δημαρχείο της 
Δράμας είχε τίτλο «Σε απόσταση» με επιμέλεια 
της Βίκυς Κωνσταντινίδου, Ιστορικού τέχνης, 
και αναφερόταν στους τρεις τρόπους που αντι-
λαμβανόμαστε την πραγματικότητα, την επαφή 
μας με το φυσικό αντικείμενο, τη ζωγραφική του 
αναπαράσταση και την εικονική πραγματικότητα.

Η τρίτη ατομική μου έκθεση στο Ιστορικό 
Μουσείο Αλεξανδρούπολης είχε τίτλο «Ά-τοπος 
Μνήμη», με επιμέλεια της Βίκυς Κωνσταντινίδου, 
και ήταν ένα σχολιασμός μέσα από μία εικαστική 
και φιλοσοφική ματιά του προσφυγικού ζητήμα-
τος, με αφορμή την υπογραφή της Συνθήκης των 
Μουδανιών το 1922.

Κάθε μία από αυτές τις εκθέσεις θα μπορούσε 
να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω συζήτηση.

Μπορείς να μας κάνεις έναν απολογισμό της 
καλλιτεχνικής σου δράσης έως τώρα (π.χ. εκθέ-
σεις) και τι πρόσημο βάζεις σε αυτήν;

Αν κάποιος ανατρέξει στο βιογραφικό μου θα 
παρατηρήσει συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις 
από τα φοιτητικά μου χρόνια, οι οποίες συνεχί-
ζονται ως και σήμερα. Πρόσφατη είναι η  έκθεση 
που φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό Κέντρο Ιερισ-
σού «Τα καΐκια που πληγώναμε» του Ορίζοντα 
γεγονότων με επιμέλεια της Φαίης Τζανετουλά-
κου.

Στη διάρκεια των φοιτητικών χρόνων δημι-
ουργήσαμε μία ομάδα 12 καλλιτεχνών–φίλων, η 
οποία ονομάζεται ataxia group. Πρόσφατα έργο 
μας εγκρίθηκε και συμμετείχε στη Biennale της 
Λάρνακας 2018.

Το πρόσημο είναι θετικό παρά τις δυσκολίες.

Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος του καλλιτέ-
χνη προς την κοινωνία;

Οι εικαστικές τέχνες έχουν τρόπο να κατα-
γράφουν και να ερμηνεύουν το βαρύ φορτίο των 
πολιτικών και κοινωνικών καταστάσεων μέσα 
σε ένα μεταμοντέρνο πλαίσιο πλέον. Υπάρχουν 
ποικίλες μορφές έκφρασης περίπου όσες και οι 
καλλιτέχνες, οι οποίες διαμορφώνονται ανά-
λογα με το υπόβαθρο του κάθε καλλιτέχνη, το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργεί. Άλλοτε 
ασκούν κριτική, άλλοτε θυμίζουν την ουσία των 
καταστάσεων, άλλοτε αφυπνίζουν, άλλοτε ανα-
κουφίζουν και καθησυχάζουν.

Πιστεύεις πως η Τέχνη έχει απαντήσεις στους 
σύγχρονους προβληματισμούς;

Η τέχνη είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας 
και των προβληματισμών της. Στην περίοδο της 
Αναγέννησης και μετά η πίστη των ανθρώπων 
στην αρτιότητα και την ομορφιά του ανθρώπι-
νου σώματος είναι προφανής. Μετά τον πρώτο 
Παγκόσμιο πόλεμο και τις καταστροφές που συ-
νέβησαν ο κατακερματισμός του σώματος, της 
γλώσσας, των πρότερων βεβαιοτήτων καταγρά-
φεται στις ζωγραφικές αναζητήσεις.

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης η εικόνα 
γίνεται μεγαλύτερη και πιο σύνθετη. Ωστόσο η 
τέχνη μέσω του συμβολισμού επιτρέπει στους 
ανθρώπους να διαχειρίζονται τραγικά γεγονότα, 
το μετατρέπει σε αυτό που οι άνθρωποι μπορούν 
να κατανοήσουν και να αντέξουν. Το φέρνει στα 
ανθρώπινα μέτρα. Το επαναφέρει στον πολιτισμό 
του μέτρου. Ο πολιτισμός είναι ο αγώνας της 

μνήμης εναντίον της λήθης.
Είναι γνωστό ότι δίνει τη δυνατότητα μίας δι-

αφορετικής θέασης των δεδομένων μέσα από το 
φίλτρο του καλλιτέχνη.

Το εκπαιδευτικό (ωρολόγιο) πρόγραμμα που 
εφαρμόζεται στα σχολεία, πιστεύεις ότι είναι 
επαρκές ως προς τον αριθμό των ωρών διδασκα-
λίας και την μέθοδο, ώστε η νέα γενιά να έρχεται 
σε επαφή με την Τέχνη; (μουσική, ζωγραφική 
κ.ά.;)

Πιστεύω ότι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί 
ασκούν το καθήκον τους καθημερινά με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. Η ύπαρξη εικαστικών στα 
σχολεία είναι προς τη θετική κατεύθυνση διότι 
είναι κατάλληλοι αφενός να αποκωδικοποιήσουν 
μαζί με τους μαθητές τα ήδη υπάρχοντα έργα 
τέχνης και αφετέρου να δημιουργήσουν τα δικά 
τους έργα. Η προσωπική έκφραση είναι σημαντι-
κή, προϋποθέτει δράση και θεωρώ ότι είναι ένα 
ισχυρό αντιστάθμισμα στην παθητική όραση. Λί-
γες ακόμη ώρες, κατάλληλος χώρος για εικαστι-
κά και μουσική σε κάθε σχολείο θα ήταν φυσικά 
επιθυμητό.

Στις εκθέσεις που κάνω οργανώνουμε μουσι-
κοπαιδαγωγικά προγράμματα με αφορμή τα εκ-
θέματα και τα μηνύματα από την αλληλεπίδραση 
με τα παιδιά είναι περισσότερο από ελπιδοφόρα.

Ετοιμάζεις κάτι καινούργιο; Και πού μπορεί να 
θαυμάσει κανείς τα έργα σου;

Τον Οκτώβριο είχα την τελευταία ατομική μου 
έκθεση στην Αλεξανδρούπολη, η οποία θα μπο-
ρούσε να μεταφερθεί εδώ στην Ιερισσό σε συ-
νεννόηση με το Πολιτιστικό Κέντρο. Χρειάζεται 
χρόνος για την προετοιμασία της επόμενης έκθε-
σης. Με την καινούρια χρονιά συμμετέχω σε μία 
ομαδική έκθεση με τίτλο «Restless Waters» στην 
Πάτρα.

Φωτογραφίες και κείμενα για τις εκθέσεις είναι 
διαθέσιμα στο artziki.blogspot.gr.

Ευχαριστώ πολύ Ιωάννα για την  κουβέντα μας 
και τα όσα ενδιαφέροντα για τη φύση της δου-
λειάς σου μας αποκάλυψες! Σου εύχομαι να έχεις 
πάντα ενθουσιασμό και έμπνευση σε κάθε σου 
δημιουργική προσπάθεια! n

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Ιωάννα Ζηκίδου συμμετείχε στην έκ-
θεση που διήρκησε από τις 14 Δεκεμβρίου έως τις 12 
Ιανουαρίου 2019, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ιερισσού με τίτλο «Τα καΐκια που πληγώναμε…».σημεία 2018, (λεπτομέρεια), 160Χ90Χ15 εκ 

λουλούδια, κερί ξύλο, φωτισμός led

σε απόσταση 2018
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επιμέλεια: ο Μ α Δ α  « Κ ύ τ τα ρ ο  ί Ε ρ ί σ σο ύ »

Ο Δήμος Αριστοτέλη εξασφάλισε, σε συνερ-
γασία με το Μουσείο Τέχνης της Αυστρίας 
και το Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, 

τη μόνιμη έκθεση της Συλλογής «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ» 
του Ευθύμιου Βαρλάμη στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ιερισσού.

Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου 
Παυλοπούλου, της Α.Ε. του Προέδρου της Αυστρι-
ακής Δημοκρατίας κυρίου Αλεξάντερ Βαν Ντερ 
Μπέλεν, με την ευλογία της Α.Π.Θ. του Οικου-
μενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και του 
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγίου 
Όρους και Αρδαμερίου κ.κ. Θεοκλήτου και την 
υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης 
και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 

Χορηγός Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ.

Η φημισμένη Συλλογή, που στην παγκόσμια 
περιοδεία της είχε μέχρι σήμερα περισσότερους 
από 250.000 επισκέπτες, θα δίνει τη δυνατότητα 
πλέον σε όλους τους ανθρώπους και κυρίως στις 
γυναίκες και τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να 
επισκεφθούν το Άγιον Όρος, να ζήσουν τη μυστα-
γωγία της Αθωνικής Πολιτείας.

Το έργο του αείμνηστου Έλληνα δημιουργού 
περιέχει πίνακες ζωγραφικής μεγάλων διαστά-
σεων, γλυπτά και εγκαταστάσεις. Όλα αυτά μαζί 
σε συνδυασμό με τη μουσική, το φως και την αρχι-
τεκτονική θα προσφέρουν στους επισκέπτες ένα 
μοναδικό βίωμα.

Σύμφωνα με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, "ο 
Έλληνας το έχει στο αίμα του να ανακαλύπτει 
μυστηριακούς τόπους και να αναδεικνύει τη δράση 
τους. Παντού στον Άθωνα αισθάνεται κάποιος 
την παρουσία μιας ατμόσφαιρας που συναντά και 
στους Δελφούς, στη Δωδώνη, στις Μυκήνες".

Ο μυστικισμός και η εσωτερικότητα γίνονται 
εμφανείς κατά κόρον στην έκθεση του Βαρλάμη. 
Παράλληλα όμως. εκθειάζεται η φύση και εξυ-
μνείται η ικανότητά της να επηρεάζει με το χρώμα 
και με τις δικές τις εμπνεύσεις τα ανθρώπινα 
συναισθήματα.

Πέρα όμως από την ίδια την πηγή της έμπνευσης, 
η καθαρά καλλιτεχνική πλευρά επιφυλάσσει στον 
επισκέπτη της έκθεσης αρκετές εκπλήξεις.

Οι υπερμεγέθεις πίνακες εκτίθενται στο δέοντα, 
για τις διαστάσεις τους, χώρο, συνοδευόμενοι από 
τη δέουσα ατμόσφαιρα. Πρόκειται για δείγματα 

υψηλής ζωγραφικής τεχνικής, αποκλειστικά με λάδι 
και ακρυλικό, σε καμβά. Η χρήση των χρωμάτων 
αποδεικνύει τη βαθιά τεχνική αρτιότητα του καλ-
λιτέχνη και την υπαγωγή του σε προσωπικότητα 
διεθνούς φήμης.

Η πολύμορφη έκθεση του Ευθύμιου Βαρλάμη 
δείχνει, ότι η τέχνη μπορεί να συμβάλει όχι μόνο 
στην πνευματική, αλλά και στην οικονομική ανά-
πτυξη της περιοχής προσφέροντας εναλλακτικές 
τουριστικές προοπτικές. 

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στο παιδαγωγικό 
πρόγραμμα της έκθεσης και ήδη έχει υπογραφεί 
μνημόνιο συνεργασίας με τη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Χαλκιδικής.

Η Έκθεση φιλοδοξεί να αποτε-
λέσει μία γέφυρα γνωριμίας με τη 
μοναστική πολιτεία, ιδιαίτερα για 
τις γυναίκες και τα παιδιά που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο 
Άγιο Όρος. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Το Άγιο 
Όρος για Όλους» πραγματοποιήθη-
καν με μεγάλη επιτυχία στις 13 Απρι-
λίου στο Αριστοτέλειο Πνευματικό 
Κέντρο στην Ιερισσό, καθώς και η 
πρώτη προβολή της νέας στερεοσκο-
πικής ταινίας με τίτλο: «Φως Μονα-
χοίς Άγγελοι» με θέμα τη ζωή στη 
Μοναστική Πολιτεία. 

Μετά την περιήγηση στην Έκθεση 
όλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν σε πρώτη προβολή τη νέα στε-
ρεοσκοπική ταινία, παραγωγής της 
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. με τίτλο “Φως Μοναχοίς 
Άγγελοι”, που σκηνοθέτησαν οι Δ. 
Καλαϊτζής και Π. Παπαγιάννης.

Η τελετή έκλεισε πανηγυρικά 
με μοναστηριακή νηστίσιμη χορ-
τόσουπα που επί τόπου μαγείρεψε 
ο μοναχός Μελίτων, ενώ το μενού 
περιελάμβανε σουπιές με φασολά-
κια και μυδοπίλαφο, που μαγείρεψαν 
εθελοντικά γυναίκες, που είναι μέλη 

«ΤΟ ΑγΙΟ ΟΡΟΣ γΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
έκθεση συλλογής του Ευθύμιου Βαρλάμη
«ΦΩΣ ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΑγγΕΛΟΙ»

στερεοσκοπική ταινία του Δ. Καλαϊτζή και Π. Παπαγιάννη

των Συλλόγων της Ιερισσού. 
Μαθήτριες με παραδοσιακές φορεσιές έδωσαν 

το δικό τους χρώμα στην εκδήλωση και κέρασαν 
τον κόσμο τσίπουρο και λουκούμι, παραδοσιακή 
αγιορείτικη συνήθεια.

Πηγές
Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο https://
www.facebook.com/aristoteleiopneumatikokentro/
δημολόγος  theblog
http://dimolog.blogspot.com
Εφημερίδα “Έθνος”
https://www.ethnos.gr
Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας
 https://warlamis.gr/

»
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ΕΥθΥΜΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ 1942-2016

Ο Ευθύμιος Βαρλάμης γεννήθηκε στην Βέροια 
το 1942 και απεβίωσε στις 27 Δεκεμβρίου του 2016 
στην Αυστρία όπου ζούσε και εργαζόταν για περισ-
σότερο από 50 χρόνια. 

Πολυμήχανος, αναγεννησιακός καλλιτέχνης, 
-αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, designer, συγ-
γραφέας και παιδαγωγός- αγωνιζόταν για το φως. 
Δούλευε με τη χρωματική ποίηση της φύσης και το 
πολύμορφο έργο του δεν αποκλείει κανέναν, γιατί 
η τέχνη του αναφέρεται πάντοτε στο κοινωνικό 
σύνολο, στους ανθρώπους που αισθάνονται. 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Τεχνών της Βιέννης, όπου και δίδαξε Αρχιτεκτο-
νική από το 1974 ως το 1981. Από το 1992 διηύθυνε 
το Διεθνές Κέντρο Σχεδιασμού I.DE.A. που ίδρυσε 
στο Schrems της Κάτω Αυστρίας.

Το 1988 στο τµήµα Αρχιτεκτονικής της Θερινής 
Ακαδηµίας του Σάλτσµπούργκ ανέπτυξε την εργα-
σία του για µια φυσική και ανθρώπινη αρχιτεκτο-
νική που δίνει σηµασία στις ανάγκες των παιδιών. 

Ο Βαρλάµης είναι ο δηµιουργός της θεωρίας της 
Προαρχιτεκτονικής και της Σχολής των Αισθήσεων 
που για πρώτη φορά παρουσίασε στο Γερµανικό 
Μουσείο Αρχιτεκτονικής (D.A.M.) της Φραν-
κφούρτης στην έκθεσή του “Une cité imaginaire”. 

Στην έκθεση του “Το τέλος της Ατλαντίδας - 
Αρχιτεκτονικές Ουτοπίες” στο Grand Palais στο 
Παρίσι υποστήριξε την αναγκαιότητα της σύν-
δεσης της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας µε την 
οργανική πραγµατικότητα της φύσης. 

Το 1993 στο Convention Center της Νέας Υόρκης 
έκανε διεθνή επιτυχία την ιδέα της Θεραπευτικής 
Αρχιτεκτονικής. 

Το πρόγραµµα της Ακαδηµίας Τέχνης για Παιδιά 
έφερε σε επαφή µε την τέχνη χιλιάδες παιδιά απ’ 
όλη την Ελλάδα και παρουσιάστηκε σαν κεντρική 
εκδήλωση στην EXPOLINEA ‘93 της Γάνδης. 

Το 1995 εικονογράφησε, µετά από πρόσκληση 
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, 
την Αποκάλυψη του Ιωάννη. 

Με τη µελέτη “Ο Ελληνικός Πολιτισµός στις 
Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες” παρουσιάζει την ανα-
γκαιότητα της χρησιμοποίησης της ελληνικής αρχι-
τεκτονικής και πολεοδομίας στη πολιτειακή εξέλιξη 
των ευρωπαϊκών µμεγαλουπόλεων. 

Η πλούσια έκθεσή του για τον Μέγα Αλέξανδρο 
“Αλέξανδρος 2.000”, που περιλαμβάνει περισσό-
τερα από 1.500 έργα (πίνακες, γλυπτά, κατασκευές 
και μοντέλα), είχε πρωτοπαρουσιαστεί στη Θεσ-
σαλονίκη το 1997, στα πλαίσια της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης και συνεχίζει να περι-
οδεύει µέχρι σήµερα σε μουσεία και πινακοθήκες 
σε όλο τον κόσµο. 

Tο 2002 παρουσιάστηκε στο Λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης στο πλαίσιο των ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ η συλλογή 
του «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ-
ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ». Πως βλέπει κάποιος την πόλη του 
μέσα από την Τέχνη. Η έκθεση είχε περισσότερους 
από 50.000 επισκέπτες.

Από το 2003 μέχρι το 2005 πραγματοποιείται 
στην Βεργίνα υπό την διεύθυνσή του το «ΦΕΣ-
ΤΙΒΑΛ ΒΕΡΓΙΝΑΣ». Ένα πολύμορφο project με 
την συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων. Μουσική, 
Θέατρο, Μόδα, Εικαστικά δημιουργούν ένα αξέ-
χαστο βίωμα στους χιλιάδες επισκέπτες.

Η έκθεσή του “Άγιον Όρος” παρουσιάστηκε 
το 2008 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της 
Θεσσαλονίκης, το 2011 στο Βυζαντινό και Χριστια-
νικό Μουσείο Αθηνών και το 2013 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Από τον Ιούνιο του 2009 λειτουργεί στην Κάτω 
Αυστρία το Kunstmuseum Waldviertel (Μουσείο 
Τέχνης Βάλντφιρτελ) που δημιούργησε ο ίδιος 
έπειτα από προσωπική εργασία έξι ετών στην πόλη 
Σρεμς και το οποίο φιλοξενεί το καλλιτεχνικό έργο 
της 50χρονης δουλειάς του Βαρλάμη, αλλά και 
τη συλλογή με το όνομά του, που περιλαμβάνει 
έργα σύγχρονων καλλιτεχνών από διάφορες 
χώρες. Το Νοέµβριο του ίδιου έτους ο Πρόεδρος 
της Αυστρίας Dr. Heinz Fischer του απένειμε το 
Μεγαλόσταυρο για τα Γράµµατα και τις Τέχνες. 

Η έκταση του Μουσείου ξεπερνάει τα 14.000 
τμ, ενώ τα έντονα χρώματα της εξωτερικής όψης, 
ένα πάρκο με τεράστια πολύχρωμα γλυπτά, καθώς 
επίσης ένα μικρό αρχαϊκό θέατρο και ένα παρεκ-
κλήσι αφιερωμένο στην Παναγία, με εικόνες που 
έχουν έρθει από την Ελλάδα, καλωσορίζουν τους 
επισκέπτες.

Σκοπός του μουσείου ήταν για τον Βαρλάμη, η 
ενημέρωση για τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την 
αρχιτεκτονική και το ντιζάιν, μέσα από εκθέσεις, 
εκδηλώσεις, εργαστήρια και σεμινάρια, αλλά και η 
λειτουργία του ως φόρουμ καλλιτεχνικών ανταλ-
λαγών και διεθνών συνεργασιών, με έμφαση στην 
προβολή των διαφορετικότερων καλλιτεχνικών και 
πολιτιστικών πτυχών από ολόκληρη την Ευρώπη.

Tον Φεβρουάριο του 2010 εγκαινιάστηκε στη 
Μόσχα, στον ιστορικό χώρο της Ρωσικής Ακα-
δημίας Καλών Τεχνών η έκθεσή του "Ποιητική 
Αρχιτεκτονική" και αναγορεύτηκε Επίτιμο μέλος 
της Ρωσικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών.

Τον Μάρτιο του 2010 ο Βαρλάμης έγινε τιμητικά 
δεκτός σε ακρόαση από τον Πάπα της Ρώμης Βενέ-
δικτο XVI και κέρδισε την ένθερμη υποστήριξή 
του στο έργο του για τον Απόστολο Παύλο. Η 
συλλογή-αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο παρου-
σιάστηκε το 2013 στα 19α Παύλεια στη Βέροια και 
το καλοκαίρι του 2014, με πρόσκληση του επίτιμου 
Πάπα Βενέδικτου 16ου, στη "Βασιλική του Αγίου 

Παύλου προ των Τειχών" στη Ρώμη όπου βρίσκεται 
και ο τάφος του Αποστόλου των Εθνών.

Το εικαστικό αφιέρωμα "Άξιον Εστί-Μίκης Θεο-
δωράκης" παρουσιάστηκε το 2012 στην Ελλάδα 
και την επόμενη χρονιά στο Ίδρυμα Κακογιάννη 
το εικονοποιημένο συμφωνικό ποίημα "Κατά Σαδ-
δουκαίων" μια φιλμογραφική μεταφορά του συνδυ-
ασμού ποίησης-μουσικής -εικόνας που αποδίδεται 
με τον επιστημονικό όρο "Συναίσθηση".

Στις 25 Μαρτίου του 2011 εγκαινιάστηκε στο 
Kunstmuseum Waldviertel η μεγαλειώδης συλλογή 
του “Ο Χριστός Σήµερα” που τον επόμενο χρόνο 
μεταφέρθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
της Θεσσαλονίκης, το 2013 στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο στη Βέροιας και το 2014 στη Βασι-
λική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο.

Το 2016 παρουσιάστηκε στο Μουσείο Βυζα-
ντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης η έκθεσή του 
«Απόστολος Παύλος» και η πρότασή του για την 
αναβίωση και αξιοποίηση της οδοιπορικής διαδρο-
μής του Αποστόλου των Εθνών στη Μακεδονία 
κατά τη 2η αποστολική περιοδεία του.

Κριτικοί έχουν γράψει στο παρελθόν πως «το 
έργο του Μάκη Βαρλάμη είναι πολυδιάστατο και 
βαθιά ανθρωποκεντρικό, μεταφέρει τη δυναμική 
των πολιτισμικών αξιών της τέχνης και της αρχι-
τεκτονικής στη σύγχρονη ζωή, ενώ η μελέτη και η 
παρατήρηση της φύσης, η παράδοση και ο τρόπος 
αντίληψης του κόσμου μέσα από μία ποιητική 
ματιά και ουτοπιστική διάθεση αποτελούν τις 
βασικές πηγές έμπνευσης, καθώς και τα κύρια 
χαρακτηριστικά του έργου του». n

»
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Στου Μαύρο Νιού τ' Αλώνι. Ο μικρός γιάννης Τζέλιος 
με την γιαγιά του Βασίλω ξυτσούδα και την Βαγγελίτσα 
Τσακούλη. [Φωτογραφία της Νικολέτας Τζέλιου]

Όταν η επιλογή της στολής για τα καρναβαλάκια 
ήταν μονόδρομος. Μαίρη χαλιαμπάκα, 

χρυσούλα Κεφαλά, Βαγγελιώ Βελέντζα. 
[Φωτογραφία της Βαγγελιώς Βελέντζα]

ποζάροντας περήφανα μπροστά στα 
«υπερσύχρονα» μεταφορικά μέσα της εποχής. 
[Φωτογραφία της Βενετίας Μελιδώνη-Μπλε]

Ας αρχίσουν οι χοροί! [Φωτογραφία 
του Αστέριου Μπαντή]

Φωτο-Μασκαράς. [Φωτογραφία 
του Αστέριου Μπαντή]
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 Ο μακεδονομάχος χριστόδουλος Τσόχας τιμά τους 
Ήρωες. [Φωτογραφία της Βαγγελιώς Βελέντζα]

Οι λεβέντες σέρνουν το χορό. 
[Φωτογραφία της Ειρήνης Μανούκα]

περηφάνεια και καμάρι σε Εθνική γιορτή. 
[Φωτογραφία του Νικόλαου Καραβασίλη]

Στις Ελευθερίδες τα Αγιά Θοδώρια με το καΐκι του Μανώλη 
παπαστεργιανού. [Φωτογραφία της Μαρίας Σταυρωθέντα]

Σχολή κοπτικής-ραπτικής. [Φωτογραφία 
του Αστέριου Μπαντή]
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Κείμενο : α ν ν α  λ α Γο ν τ Ζο ύ

«Απίστευτο! Η γενιά του Μάη του ‘68 και του 
Πολυτεχνείου στη σύνταξη! Η γενιά-αστερι-
σμός όλων των ηλικιακών ομάδων με ημερο-

μηνία γέννησης από το 1946 έως και το 1964. Εί-
ναι η γενιά του baby-boom, όπως την αποκαλούν 
στην Ευρώπη και την Αμερική, δηλαδή η γενιά 
της μεταπολεμικής έκρηξης των γεννήσεων…» 
γράφει σε ένα απόσπασμα του βιβλίου του με 
τίτλο «Βαμπίρ και κανίβαλοι» ο Μίμης Ανδρου-
λάκης. Δεν θα επικεντρωθώ στις αναφορές του 
βιβλίου του πάνω στο θέμα, που κατά τη γνώμη 
μου είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά στα περίπου 
κοινά βιώματα που θεωρώ πως διακρίνουν όλους 
εμάς που ανήκουμε σε αυτήν την ηλικιακή ομά-
δα… Ακόμα, περιορίζοντάς το κι άλλο, σε όλους 
εμάς που ανήκουμε σε αυτήν την ηλικιακή ομά-
δα και περάσαμε μέρος της ζωής μας, έχοντας ως 
αφετηρία και σταθμό, τον τόπο που γεννηθήκαμε.

«- Κυρία πως είναι να ζεις χωρίς υπολογιστή 
και κινητό;» με ρώτησε κάποτε ένα παιδί στο 
Νηπιαγωγείο. Του απάντησα: «και πού να φαντα-
στείς πως ήταν η ζωή και χωρίς ηλεκτρικό ρεύ-
μα…» ανατρέχοντας νοερά για λίγο στα προσω-
πικά μου βιώματα…

Θυμάμαι, πως ήταν γύρω στα 1968 όταν έφτα-
σε «το φως» στο χωριό μας, εκτοπίζοντας τις 
λάμπες πετρελαίου, τα λουξ αλλά και όλα τα πα-
ρελκόμενα που φέρνει η έλλειψή του… Τέρμα τα 
φανάρια που αποθηκεύαμε τα φαγητά και οι πα-
γωνιέρες που γέμιζαν καθημερινά το καλοκαίρι 
με πάγο, αγορασμένο σε δίχτυ από το πρατήριο 
στην αγορά…

Τότε ήταν που άρχισαν οι ηλεκτρικές συσκευές 
να μπαίνουν σιγά-σιγά στα πρώτα σπίτια… Στην 
αρχή οι πιο αναγκαίες… ψυγείο, ηλεκτρική κου-
ζίνα, και που και που και από καμιά ασπρόμαυρη 
τηλεόραση (φυσικά χωρίς τηλεχειριστήριο).

Όσοι είχαν τηλεόραση στο σαλόνι τους, φι-
λοξενούσαν κάθε βράδυ σχεδόν όλη τη γειτονιά 
που δεν είχε, για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί 
τις πρώτες ελληνικές σειρές και τις ειδήσεις, που 
πρόβαλλαν τότε τα δύο κρατικά κανάλια ΕΡΤ και 
ΥΕΝΕΔ.

Περίπου στην ίδια εποχή και πριν συνέλθουμε 
από το «άπλετο φως» και τις αλλαγές που έφε-
ρε στον τρόπο ζωής μας, υποδεχτήκαμε άλλη 
μια τεχνολογική πρόοδο… αυτή τη φορά στην 
επικοινωνία. Κάθε σπίτι μπορούσε πια να έχει εν-

σύρματη τηλεφωνική συσκευή. Θυμάμαι ακόμα 
τη χαρά που πήραμε με τις φίλες μου, μιας που 
θεωρούσαμε είδος παιχνιδιού το να τηλεφωνού-
με ανεξέλεγκτα οπουδήποτε…

Θα πρέπει να είχαμε ταράξει τα νεύρα πολλών 
συγχωριανών μας εκείνη την περίοδο…. Και έτσι 
οι επισκέψεις του ταχυδρόμου που έφερνε τα τη-
λεγραφήματα στο σπίτι, οι τηλεφωνικές συνδια-
λέξεις, το τηλέφωνο καβουρντιστήρι που συνα-
ντούσαμε συνήθως στα καφενεία, σταμάτησαν 
να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας…

Και καθώς βαδίζαμε στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘70, παρατηρούσαμε τους χωμάτινους κεντρι-
κούς δρόμους του χωριού μας να φωτίζονται και 
να στρώνονται με άσφαλτο.

Τέρμα οι ακακίες στις αυλόπορτες των σπιτιών 
και τα χωμάτινα χαντάκια, τέρμα τα πλατσου-
ρίσματα στις νερολακούβες των δρόμων, τέρμα 
όμως και η ενοχλητική λάσπη στις σόλες των πα-
πουτσιών μας…

Έτσι, εμείς τα παιδιά, είπαμε αντίο στα παιχνί-
δια με τα χώματα και οι μεγαλύτερες γυναίκες, 
στις υπαίθριες μικρές συνελεύσεις της γειτονιάς 
στις ξύλινες γέφυρες των σπιτιών τους. Τα πεζο-
δρόμια έβαλαν στοπ σε αυτή την παλιά συνήθεια, 
αφού τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν πια 
στους δρόμους αυξάνονταν αλματωδώς.

Και πριν καλά-καλά φτάσουμε στα χρόνια της 
εφηβείας άλλη μια μεταβολή προστίθεται στο μέ-
χρι τότε γνώριμο περιβάλλον μας… Κι αυτή είναι 
η ανοικοδόμηση του καινούργιου χωριού μας…

Οι λαχανόκηποι και τα σιταροχώραφα στην 
παραλία, γίνονται οικόπεδα και κατόπιν σπίτια…

Το χωριό μας απλώνεται, εμείς μεγαλώνουμε… 
και κάπου εκεί, σε εκείνα τα πρώτα χρόνια της 
μεταπολίτευσης, πολλοί από τους συνομηλίκους 
μας το εγκαταλείπουμε, με προορισμό την πόλη, 
είτε για σπουδές είτε για αναζήτηση εργασίας.

Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι, τα τηλέφωνα με κερ-
ματοδέκτη στο περίπτερο και αργότερα οι τηλε-
κάρτες, εξυπηρετούν την ανάγκη μας για επαφή 
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Στέλνουμε ευχετήριες κάρτες στις γιορτές και 
γραπτές επιστολές, για καλύτερη έκφραση συναι-
σθημάτων και ξεδίπλωμα σκέψεων…

Οι επιλογές στη διασκέδαση μας αλλάζουν κι 
αυτές με τον καιρό, κι έτσι τα νεανικά μας πάρτι 
στα σπίτια, με τη μουσική από τους δίσκους βι-
νυλίου στο διαπασών από το πικ-απ, έδωσαν τη 
θέση τους στις ντισκοτέκ και τα μπαράκια.

Μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλ-

λον, σταματάει τη λειτουργία του και το σινεμά 
του χωριού μας, θύμα κι αυτό του ανταγωνισμού 
της τηλεόρασης…

Και ενώ τα χρόνια και το σκηνικό (πολιτικό-
οικονομικό-τεχνολογικό) μεταβάλλονταν, εμείς 
μεγαλώναμε και ωριμάζαμε προσαρμόζοντας τη 
ζωή μας συνεχώς στα καινούρια δεδομένα… Και 
ενώ έχουμε διανύσει ήδη αρκετές δεκαετίες της 
ζωής μας βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε νέες 
προκλήσεις της τεχνολογίας… κινητά τηλέφωνα, 
υπολογιστές, διαδίκτυο με όλες του τις εφαρμο-
γές γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας…

Στην αναδρομή μου αυτή πιθανόν να παρέλει-
ψα εσκεμμένα για να μην μελαγχολήσουμε, ένα 
πολύ σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει όλους 
εμάς, την περίφημη γενιά των baby-boomers…Κι 
αυτό είναι οι αρκετά καλύτερες συνθήκες επαγ-
γελματικής αποκατάστασης που επικρατούσαν 
στην εποχή μας από αυτές της επόμενης.

Η γενιά που μας διαδέχεται, η γενιά της Χι-
λιετίας όπως ονομάζεται, είναι αυτή του γεννή-
θηκε στο διάστημα 1985 έως το 2000 και είναι 
η γενιά του ρίσκου (σελ. 204, Βαμπίρ και κανί-
βαλοι, Μ. Ανδρουλάκης). Η κινητικότητα και η 
προσαρμοστικότητα, θα γίνουν ο κανόνας αυτής 
της γενιάς… και αυτό σημαίνει ρίσκο, ρίσκο, ρί-
σκο… ρίσκο (σελ. 203, Βαμπίρ και κανίβαλοι, Μ. 
Ανδρουλάκης). Και έτσι ενώ εμείς οι παλιότεροι 
και πιο έμπειροι λόγω ηλικίας, είχαμε την τύχη να 
ονειρευτούμε, να ζήσουμε και πολλές φορές να 
αναπολούμε σταθμούς της ζωής μας, η καινούρ-
για γενιά έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις 
και δυσκολίες που δεν προβλέφτηκαν…

Παρ’ όλα αυτά και η καινούρια γενιά ανοίγει 
τα φτερά της, γιατί έτσι είναι η ζωή, για να δοκι-
μάσει τις δυνάμεις της μαζεύοντας τις δικές της 
πολύτιμες εμπειρίες μέσα στο χρόνο, έστω και 
έξω από τα στενά όρια του χωριού μας ή και της 
χώρας μας. n

Η γενιά των baby-boomers
Καθώς μεγάλωνε στα πλαίσια του χωριού μας…
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το todendrotiszois1.blogspot.com είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση ενός σπιτιού για 
παραμύθια. Υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2016-17 από το 1ο Νηπιαγωγείο Ιερισ-
σού στα πλαίσια του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων «Λόγια του χθες 

με εικόνες του σήμερα».
Η αφήγηση, η δραματοποίηση, η εικονογράφηση των παραμυθιών είναι ένα σπου-

δαίο και καθημερινό μέσο διδασκαλίας με αναμφισβήτητη παιδαγωγική αξία.
Υπάρχουν όμως και ιστορίες που κανείς δεν τις εικονογράφησε και που έφτασαν με 

τον προφορικό λόγο στις μέρες μας. Είναι αυτές που άκουγαν ο παππούς και η γιαγιά 
από τους δικούς τους προγόνους.

Αποφασίσαμε με τα παιδιά να γνωρίσουμε τις ιστορίες αυτές και να τις κάνουμε 
βιβλία για τη δανειστική μας βιβλιοθήκη. Όταν ανακαλύψαμε πόσο σύνθετη και δα-
πανηρή δουλειά είναι η έκδοση, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τα παραμύθια μας 
ηλεκτρονικά. Η ιδέα μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης με την ονομασία «Το δέντρο της ζωής» 
έγινε πραγματικότητα.

Αρχικά δουλέψαμε το παραμύθι «Παρακυράδες είμαστε». 
Με την έντονη ντοπιολαλιά του και την έκδηλη αγωνία από 
την μανία των καλικαντζάρων κράτησε αμείωτο το ενδια-
φέρον των παιδιών και αποτέλεσε την πρώτη ηλεκτρονική 
παρουσίαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πηγή για τα πρώτα παραμύ-
θια που εικονογραφήθηκαν ήταν το περιοδικό «Κύτταρο». 
Εκτός από τους «Παρακυράδες» πήραμε τον εξαιρετικό 
«Μαγικό Μύλο» που αποτέλεσε και τη θεατρική μας παρά-
σταση στο τέλος του σχολείου.

Μία βιβλιοθήκη όμως δεν μπορεί να στηθεί από το τμή-
μα ενός Νηπιαγωγείου και μόνο. Η εμπλοκή και των άλλων 
σχολείων κρίθηκε απαραίτητη.

Έτσι το 3ο Νηπιαγωγείο ανέβασε τον «Γκιώνη» (Κύτ-
ταρο), η Δευτέρα τάξη του 1ου Δημοτικού την «Γάτα την 
Παρδάλω» (αφήγηση του Γ. Πλιούκα), το 2ο Νηπιαγωγείο 
τον «Δράκο» (αφήγηση Ειρήνης Μαυρουδή-Σεργιάννη), το 
Ολοήμερο του 1ου Νηπιαγωγείου το «Μαγικό Μύλο», ενώ 
υπάρχει πρόσκληση διαρκής και για συναδέλφους από τα 
άλλα σχολεία της Ιερισσού να μας βοηθήσουν στην ολο-
κλήρωση των υπόλοιπων παραμυθιών.

Το πιο πρόσφατο παραμύθι που ανέβηκε είναι η σχετικά 
άγνωστη «Πιπιλομαρούδα».

Στην πορεία του χρόνου, ο σκοπός του Δέντρου της ζωής 
έγινε πιο σύνθετος από τον αρχικό. Ξέφυγε από τα όρια της 
φιλαναγνωσίας και της γνωριμίας με την παράδοση του τό-
που. Αφορά πλέον μία έρευνα συλλογής παραμυθιών και 
μύθων που έχουν σωθεί στη μνήμη κάποιων συγχωριανών 
μας. Σ’ αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσου-
με τόσο τον Γιάννη Πλιούκα, όσο και τη θεία Ειρήνη Μαυ-
ρουδή για τις αφηγήσεις τους.

Τα λόγια του χθες με τις εικόνες του σήμερα σας περι-
μένουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση todentrotiszois1.
blogspot.com. Καλώς να ορίσετε!!!!

Η συντονίστρια του προγράμματος: Σιοζοπούλου Πανα-
γιώτα.

Συμμετέχουν οι Νηπιαγωγοί: Άννα Λαγόντζου, Ιωάννα 
Κώσση, Ιωάννα Ζηκίδου. n

το  ΔΕντρο  τησ  Ζωησ
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Μια φορά κι ένα καιρό στα πολύ παλιά 
χρόνια σε μια πόλη ζούσε μια γάτα που 
την έλεγαν Παρδάλω. Όμορφη γάτα, 

καλή, αλλά λίγο τεμπέλα. Όλη μέρα καθόταν 
στον ήλιο και λιάζονταν. Όταν της έλεγαν οι 
άλλες οι γάτες «Σήκω Παρδάλω να πάμε να κυ-
νηγήσουμε κάνα ποντικάκι να φάμε» αυτή έλεγε 
«πηγαίνετε εσείς, πιάστε κάνα ποντικάκι και αν 
θέλετε φέρ’τε και σε μένα να φάω».

Μια μέρα όμως οι άλλες γάτες είπαν «τρέχου-
με εμείς όλη τη μέρα να πιάσουμε ποντίκια και 
η Παρδάλω τα παίρνει έτοιμα. Δεν θα την ξα-
ναπάμε. Ας πάει να κυνηγήσει μόνη της». Περί-
μενε… περίμενε… η Παρδάλω να τις πάνε πο-
ντίκια αλλά που…. Μεσημέριασε… βράδιασε… 
ξημέρωσε η άλλη μέρα… και οι άλλες γάτες δεν 
φάνηκαν να της πάνε ποντίκια. Την έζωσε η πεί-
να την Παρδάλω. Σκεφτόταν να πάει μόνη της να 
κυνηγήσει αλλά… που να τρέχει τώρα στα παλιά 
σπίτια και τους αχυρώνες να πιάσει ποντίκια… 
Θέλει τρέξιμο και κυνηγητό… 

Εκεί που σκεφτόταν αυτά, ακούει από μακριά 
μια φωνή… «Ο ψαρααας… ψαριααααα, ψάαααα-
ρια… φρέσκα ψάριααααα. Ελάτε να πάρετε κυρί-
ες ψάρια… ολόφρεσκα ψάρια…». «Να ‘χα κι εγώ 
ένα ψαράκι να έτρωγα» σκέφτηκε η Παρδάλω και 
δώσ’του να γουργουρίζει η κοιλιά της από την 
πείνα. Εκεί που τα σκεφτόταν όλα αυτά, όχι μόνο 
άκουγε την φωνή του ψαρά πιο δυνατά αλλά της 
ερχόταν και μυρουδιά από τα ψάρια. Γιατί ο ψα-
ράς είχε φτάσει πια στη γειτονιά της. 

Πηδάει λοιπόν από την σκεπή που λιάζονταν 
και πηγαίνει κοντά στον ψαρά και αρχίζει να νια-
ουρίζει «νιααααου νιααααου» και να τρίβεται στα 

πόδια του μπας και την 
λυπηθεί και της δώσει 
κανά ψαράκι να φάει 
και να χορτάσει την 
πείνα της. Ο ψαράς την 
είδε και τη λυπήθηκε. 
«Άντε με ζάλισες νιαου 
και νιαου. Φάε κι εσύ 
ένα ψαράκι» είπε και 
της έδωσε ένα μικρό 
ψαράκι.

Αντί να χορτάσει όμως η Παρδάλω με το ψαρί, 
της άνοιξε περισσότερο η όρεξη και η πείνα της 
μεγάλωσε. Συνέχισε να τον ακολουθεί και να νια-
ουρίζει, αλλά ο ψαράς δεν της έδινε πια σημασία. 
Αυτή όμως επέμεινε. Γυρίζει λοιπόν ο ψαράς και 
της λέει: «Άκου να σου πω κυρά Παρδάλω μου, 
τα ψάρια τα έχω για πούλημα. Δεν τα έχω να τα 
δίνω από δω κι από κει. Έχεις λεφτά;;;; Θα φας 
ψάρια. Δεν έχεις;;; Δεν τρως ψάρια. Κατάλαβες;;;»

Τότε η Παρδάλω σκέφτηκε και είπε «Έχω ένα 
αμπέλι έξω από την πόλη κληρονομιά από την 
μάνα μου. Εγώ σταφύλια δεν τρώω, κρασί δεν 
πίνω, τι το κάνω;;; Δεν το δίνω στον ψαρά να 
τρώω ψάρια;;;

Το λέει λοιπόν στον ψαρά και αυτός άλλο που 
δεν ήθελε, συμφώνησε. Της είπε όμως: «Δεν έχω 
τόσα ψάρια να σε ξεπληρώσω. Θα στα δίνω λίγα 
λίγα. Πάρε τώρα μια προκαταβολή και τα υπό-
λοιπα αργότερα» και της έδωσε λίγα ψάρια. Χόρ-
τασε η Παρδάλω με τα ψάρια που της έδωσε και 
συνέχισε να κάθεται στον ήλιο να λιάζεται. 

Πέρασε μια μέρα, ξαναπήγε ο ψαράς, κατέβηκε 
η Παρδάλω «νιααααου νιααααου» και άρχισε να 

τρίβεται πάλι στα πόδια του. Αλλά ο ψαράς της 
έδωσε μόνο δυο μικρά ψαράκια. Που να χορτάσει 
η Παρδάλω με τα μικρά ψαράκια;;; Αυτό συνεχί-
στηκε για αρκετές μέρες. 

Ώσπου μια μέρα που ο ψαράς δεν έβλεπε, ορ-
μάει η Παρδάλω στο κοφίνι με τα ψάρια και αρ-
πάζει μερικά κρυφά. Της άρεσε αυτό ο τρόπος της 
Παρδάλως γιατί χόρταινε την πείνα της και ξε-
πληρωνόταν και το χρέος του ψαρά. Αποφάσισε 
λοιπόν να παίρνει τα ψάρια έτσι κρυφά. Όταν την 
ρωτούσαν οι άλλες γάτες «Γιατί παίρνεις κρυφά 
τα ψάρια από τον δόλιο τον ψαρά;;;» Αυτή απα-
ντούσε… «πληρωμένα τα ‘χω.» 

Ο καιρός περνούσε και ο ψαράς ποτέ δεν ξε-
χρέωσε το αμπέλι. Αν δείτε λοιπόν ακόμα και σή-
μερα γάτες να νιαουρίζουν στα πόδια του ψαρά 
και να κλέβουν ψάρια, ίσως είναι τα εγγόνια της 
Παρδάλως που ζητούν να πληρωθούν το αμπέλι 
της γιαγιάς τους.

Αυτά παθαίνει κανείς άμα είναι τεμπέλης. Αν η 
Παρδάλω κυνηγούσε ποντικάκια και δεν καθό-
ταν τεμπέλικα ξαπλωμένη στον ήλιο και χορτάτη 
θα ήταν και το αμπέλι της θα είχε. n

Η  ΠΑΡΔΑΛΩ  ΚΙ  Ο  ψΑΡΑΣ
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«ειΠες, θα φύγω…»

το παρόν άρθρο αφιερώνεται στους “καρδιακούς” 
φίλους μου.

Ως Πνευματικός της μιας Aγίας Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μας, έχω το κατά χάριν ιδίωμα να δέχομαι 
το άνοιγμα των καρδιών και να μου εναποθέτουν οι 
πονεμένοι άνθρωποι τον πόνο και το περιεχόμενο της 
καρδιάς τους. Έχοντας μια σχετική εμπειρία, διαπι-
στώνω όλο και περισσότερο, ότι ο νους πολλάκις έχει 
ένα ισχυρό αίσθημα εγκλωβισμού, βιώνει με οδυνηρό 
τρόπο τις -αποκλειστικά δικές του- λανθασμένες επι-
λογές και τις συνέπειες των επιλογών του. Βιώνει την 
διάψευση όλων των προσδοκιών του, την αδυναμία 
του να ανακόψει τις αρνητικές συνέπειες, βιώνει έναν 
εγκλωβισμό που συνεχώς τον κατα-
κλύζει με συναισθήματα κατάθλιψης, 
γκρίνιας, απελπισίας, απογοήτευσης 
και μαρασμού.

Θυμίζει καρδιά “νεκρή” λόγω της 
έντονης εδραίωσης των αρνητικών 
συναισθημάτων που τον έχουν πλέον 
κατακλύσει. Ο νους και η καρδιά βιώ-
νουν μια σταθερή απόγνωση, καθώς 
ενώ θέλει να αλλάξει τη ζωή του και 
να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή, 
διαπιστώνει ότι κάθε προσπάθειά του 
προς αυτή την κατεύθυνση, αποτυγ-
χάνει παταγωδώς. Πλέον μια διέξο-
δος του φαίνεται ως λύση: Να φύγει 
από το σπίτι του, να φύγει από την 
«πόλη» του, διότι εκεί, όπου και να κοιτάξει γύρω του, 
το μόνο που διαπιστώνει είναι οι αποτυχίες όλων των 
ενεργειών του για κάτι καλύτερο.

Εδώ θα αφήσω τον μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή, 
Καβάφη, να αναλύσει το τι «Είπες…», όταν δια-
πίστωσες ως νους τα αποτελέσματα των επιλογών 
σου, και να σου απαντήσει για τη νέα σου επιλογή 
να φύγεις από το σπίτι σου και να πας σε άλλη πόλη, 
με το ποίημά του: «Η Πόλις».

«ΕΙΠΕΣ·θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη 
θάλασσα.

Μια πόλις άλλη θα βρεθεί, καλλίτερη από αυτή.
Κάθε προσπάθειά μου, μια καταδίκη είναι γραφτή·
κι είν’ η καρδιά μου –σαν νεκρός- θαμμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν 

θα μένει.
Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω,
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα“.
Καινούργιους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα ’βρεις 

άλλες θάλασσες.

Η πόλις θα σε ακολουθεί, στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές, τες ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ΄ ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τ’ αλλού 

–μη ελπίζεις-
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την 

χάλασες».
Όλο το πρόβλημα γλυκιά μου ψυχή, δημιουργείται, 

διότι εξαρχής θεμελίωσες την πίστη και πεποίθηση 
στο θέλημά σου, στις ενέργειές σου, στον εαυτό σου, 
στις επιλογές σου πίστεψες στη δική σου ανθρώπινη 

δύναμη. Αυτή είναι η σαθρή εσωτε-
ρική «πόλις» που έχεις δημιουργήσει 
και τα «ερείπια» είναι τα απολύτως 
φυσιολογικά αποτελέσματα της 
πίστης στον εαυτό σου. Πιστεύοντας 
ακόμα στον εαυτό σου, πιστεύοντας 
στον λογισμό σου και στις δικές 
σου ενέργειες, κάνεις απεγνωσμέ-
νες προσπάθειες για να περισώσεις 
ό,τι περισώζεται. Όμως απλά, δεν 
θέλεις να πιστέψεις πέρα από τον 
εαυτό σου, όχι απλά σε κανέναν άλλο, 
αλλά ούτε στον ίδιο τον Κύριό σου, 
ο Οποίος σου λέει: «Χωρίς εμού, ου 
δύνασαι ποιείν ουδέν». Δεν θέλεις 
να πιστέψεις στον Λόγο του Θεού: 

«έχετε πίστη Θεού».
Το τι σημαίνει πίστη στον εαυτό σου, στον λογισμό 

σου, στο θέλημά σου, στις ενέργειές σου, το κατάλα-
βες. Φεύγοντας από την «πόλη» σου, σε όποια «πόλη» 
κι αν πας, η πίστη στον εαυτό σου θα την καταστρέ-
ψει κι αυτή. Αν τώρα η κατεστραμμένη «πόλη», σου 
φαντάζει αδύνατο να ανοικοδομηθεί, τότε μάθε ότι 
ακόμη σταθερά κοιτάς προς τον εαυτό σου και τις 
δικές σου δυνάμεις, και φυσικά, είναι αδύνατον ΕΣΥ 
να διορθώσεις τα «ερείπια». Εάν όμως μεταφέρεις 
την πίστη από τον εαυτό σου στον Κύριό μας Ιησού 
Χριστό, τότε δεν χρειάζεται άλλη «πόλη», και όλα ο 
Ιησούς δύναται να τα ανακαινίσει και να ακούσεις 
την γλυκιά φωνή Του να σου λέει: «Ω γύναι (ψυχή), 
μεγάλη σου η πίστις…».

Τον Αλεξανδρινό ποιητή Καβάφη, τον συμπληρώ-
νει ο άλλος μεγάλος ποιητής μας, Γεώργιος Δροσίνης, 
με το μοναδικό του ποίημα: «Η Πίστη», όπου σου λέει 
τη σημαίνει πίστη στον Χριστό. Κι εγώ δεν έχω κάτι 
άλλο να συμπληρώσω, διότι αισθάνομαι πάμπτωχος 
μπροστά στο μεγαλείο του ποιητή.

«Δεν έχεις Πίστη, όταν τα στάχυα σου 
προσμένεις να γενούν σιτάρι

κι απ’ τ’ άκαρπο δεντρί που κέντρωσες, 
προσμένεις καρπερό βλαστάρι!

Πίστη έχεις, όταν απ’ το χέρσωμα κι απ’ τα 
αστραποκαμμένα ξύλα,

προσμένεις τους καρπούς ολόδροσους και 
καταπράσινα τα φύλλα.

Δεν έχεις Πίστη, όταν, πηγαίνοντας τον δρόμο 
του βουνού, προσμένεις

να φτάσεις ως το ανάερο ψήλωμα κάποιας 
κορφής μαρμαρωμένης.

Πίστη έχεις, όταν, αλυσόδετος, μέσα απ’ τα 
βάθη της αβύσσου,

προσμένεις ως τα ουράνια ελεύθερο να 
φτερουγίσει το κορμί σου.

Δεν έχεις Πίστη, όταν τ’ απόβραδο προσμένεις 
να προβάλουν τ’ άστρα,

και με του πετεινού το λάλημα να φέξει η αυγή 
ροδογελάστρα!

Πίστη έχεις, όταν -όσο αλόγιστο και πλάνο ο 
νους σου κι αν το ξέρει-

προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα κι αστροφεγγιά 
το μεσημέρι.

Δεν έχεις Πίστη, όταν πιστεύοντας, ρωτάς την 
κρίση και την γνώση!

Δεν έχεις Πίστη, όταν την πίστη σου στο λογικό 
έχεις θεμελιώσει!

Πίστη έχεις, όταν κάθε σου όνειρο το ανάφτεις 
στο βωμό της τάμα.

Κι αν κάποιο τάμα σου είναι αδύνατο, 
προσμένεις να γενεί το θάμα».

[αναδημοσίευση από τoν διαδικτυακό τόπο  
https://vasilinos.wordpress.com] n
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Με ζήτησες για να σου πω,
πως πήγε η εκδρομή 
που κάναμε με πούλμαν
στης Κρήτης το νησί.

Δεν θα σου πω προφορικά
πως πήγε η εκδρομή
σου στέλνω όμως το ποίημα
που έγραψα γι’ αυτή.

Και για τον Κώστα ρώτησες
αν ήτανε κι’ αυτός
άλλη εκδρομή προτίμησε
όμως ο πονηρός.

Ο Κωσταντής προτίμησε
να πάει στη Σαντορίνη
ίσως και βρει καμιά καλή
να βάλει δαχτυλίδι.

Έψαξε στις τουρίστριες
με προσοχή πολύ
να μη φοράει μπικίνι
και να’ ναι όμορφη.

Διαλέγοντας και ψάχνοντας
δεν μπόρεσε να βρει,
τουρίστρια να έχει
με κάμπουτ το βρακί!

Απογοητευμένος γύρισε
μόνος του στο χωριό
με παίρνει κάθε βράδυ
για βόλτα στο γιαλό.

Φίλε μου σε αφήνω
να χαίρεσαι πολύ
και ποιήματα να γράφεις
σ’ όλη σου τη ζωή. n

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ 
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΠΟΙΗΤΗ ΠΑΝΑγΗ ΤΣΙΡΙγΩΤΗ

Κείμενο : Γ ί α ν ν η σ  Π .  Μ α ρ ί ν ο σ ,  λ αο Γ ρα φ ο σ

Όπως όλοι οι Ιερισσιώτες, γνωρίσαμε τον συμπατριώτη μας ήδη αεί-
μνηστο Παναγή Τσιριγώτη, που εκτός από τα τεράστια φωνητικά 
του προσόντα, τελευταία στα γεράματά του, ασχολήθηκε για πολύ 

καιρό και με την ποίηση, σαν ένας λαογράφος ποιητής.
Έχω στο αρχείο μου πολλά ποιήματά του, που με έστελνε κάθε φορά, τα 

οποία έχουν άμεση σχέση με την ενασχόλησή μου με τα πολιτιστικά δρώμε-
να.

Όταν τον Μάη 1988 η κα. Μαρίκα Σφυριστού-Πανταζή είχε διοργανώσει 
μια εκδρομή στης Κρήτης το Νησί, με την ιδιότητα της ως Προέδρου του 
Συλλόγου «Νοικοκυράς Ιερισσού», στην αναφερόμενη εκδρομή συμμετείχε 
και ο γράφων. Όταν γυρίσαμε από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή, ύστερα 
από λίγες ημέρες ο Παναγής μου έστειλε ένα ποίημα και ποιητικά με ρωτού-
σε εάν στην αναφερόμενη εκδρομή, συμμετείχε και ο φίλος μου Κων/νος 
Παπαστεριανός.

Ως εκ τούτου αναγκάστηκα και ο ίδιος να του στείλω το παρακάτω ποί-
ημα μου:

ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
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Ιερισσός…«ἐν τύπῳ»
Άρθρα και ειδήσεις για την Ιερισσό από τον τύπο της εποχής

Απόσπασμα από το άρθρο του Δημητρίου Ι. Τερτυλίνη
Ολόκληρο το άρθρο δημοσιεύτηκε σε τρεις συνέχειες στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» στα φύλλα 350 (Κυριακή, 

7 Φεβρουαρίου 1960), 351 (Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 1960), 352 (Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 1960). 
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το ιστορικό μυθιστόρημα «Έδωσα Υπόσχεση» 
είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας 
οικογένειας προσφύγων από τη Μαλακοπή 

της Καππαδοκίας. Πρόκειται για μια συγκινητική 
και τρυφερή ιστορία, που αποδεικνύει ότι η ζωή 
είναι ομορφότερη από τη φαντασία και ότι η πίστη 
και η ελπίδα αποτελούν τις ύψιστες αξίες σε όποια 
δυσκολία κι αν παρουσιαστεί.

Το βιβλίο αποτυπώνει ανάγλυφα τον μακρινό 
κόσμο της Καππαδοκίας στις αρχές του 20ου αιώνα, 
τον τρόπο σκέψης εκείνης της εποχής, τα ήθη και 
τα έθιμα, την αλληλεπίδραση μουσουλμανικού και 
χριστιανικού στοιχείου, καθώς και την υποβαθ-
μισμένη θέση της γυναίκας. Στη συνέχεια απο-
τυπώνει τα τραγικά γεγονότα της μικρασιατικής 
καταστροφής, τον ξεριζωμό, το πικρό ταξίδι προς 
το άγνωστο και την προσπάθεια προσαρμογής 
σε μια νέα πατρίδα, συγκεκριμένα στην Τούμπα 
της Θεσσαλονίκης, της οποίας ένα κομμάτι ονο-
μάστηκε Μαλακοπή. Περιγράφει τον αγώνα των 
προσφύγων να αυτοπροσδιοριστούν και να ξανα-
χτίσουν τη ζωή τους χωρίς όμως να ξεχάσουν το 
παρελθόν τους και τη γη που τους γέννησε. Ο 
πόλεμος του 1940 και ο εμφύλιος που ακολουθεί 
επηρεάζει και πάλι τις ζωές τους. Η αφήγηση φτά-
νει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όπου ο 
κεντρικός ήρωας σε μεγάλη ηλικία αναζητά τη 
λύτρωση και την εξιλέωση σ’ ένα διαφορετικό και 
σημαντικό γι αυτόν ταξίδι...

Το μυθιστόρημα παράλληλα με τις ιστορίες των 
δευτερευόντων προσώπων, εστιάζει στη σχέση 
των κεντρικών ηρώων Μελέτιου και Ζαφειρίας, 
δυο παιδιών που κατάγονται από το ίδιο χωριό 

της Καππαδοκίας. Υπόσχεση γάμου δίνει ο μικρός 
Μελέτιος στη νεογέννητη Ζαφειρία σύμφωνα με τα 
ειοθώτα της Μαλακοπής... Αγνοούν όμως τα επι-
κίνδυνα παιχνίδια της μοίρας, που μόλις αρχίζουν... 
Υπόσχεση παντοτινής φιλίας δίνει ο Μελέτιος και 
στον Οχράν, στον ομογάλακτο μουσουλμάνο γεί-
τονά του... Θα μπορέσει άραγε να την κρατήσει, 
όταν ένας κυκεώνας γεγονότων και μια θάλασσα 
διαφορετικής ιδεολογίας θα μπει ανάμεσά τους;

Το βιβλίο αποτελεί έναν ύμνο στην προσφυγιά, 
έναν ύμνο στους ανθρώπους, που κατάφεραν να 
βγουν νικητές, αφού στέφθηκαν με το ακανθερό 
στεφάνι της προσφυγιάς.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ανάτυπο. 
Μπορεί κάποιος να το παραγγείλει είτε από βιβλι-
οπωλείο είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά στο 
www.shop.anatypo.gr. Τηλ. εκδόσεων Ανάτυπο: 
2314 011 687.

Οπισθόφυλλο

Μαλακοπή Καππαδοκίας, 1920
Ο Μελέτιος, ένα οχτάχρονο αγόρι οδηγείται από 
τους γονείς του σε φιλικό σπίτι για τα «μπεσίκ 
κερτμεσί» (παιδικά αρραβωνιάσματα). Αποστολή 
του το σημάδεμα της κούνιας της «νύφης», ενός 
μωρού σαράντα ημερών, στο οποίο δίνει την πρώτη 
του υπόσχεση. Υπόσχεση γάμου.

Ελλάδα, 1940
Ύστερα από σοβαρό τραυματισμό στα βουνά της 
Πίνδου, ο Μελέτιος διαπιστώνει ότι οφείλει τη ζωή 
του σε έναν… άγγελο. Ποια είναι αυτή η λευκή 

οπτασία, που τον μαγεύει με τα λόγια της και του 
ξυπνά χαμένες αναμνήσεις; Ποια η σχέση της με 
τον μακρινό τόπο της Καππαδοκίας; Πού βρίσκο-
νται οι πονεμένοι του γονείς, οι επτά αδερφές του, 
αγαπημένες μορφές του παρελθόντος; Και κείνος ο 
παιδικός φίλος, που η φωνή του αντηχεί ακόμα στα 
ηφαιστειογενή πετρώματα; «Έδωσες υπόσχεση, 
Μελέτιε, έδωσες υπόσχεση!»

Ένα μυθιστόρημα, που ταξιδεύει τον αναγνώστη 
στον κόσμο της χριστιανικής και μουσουλμανικής 
Καππαδοκίας, ακροβατεί στα ήθη και τα έθιμα μιας 
άλλης εποχής, και ακολουθώντας το βίαιο ξερι-
ζωμό μιας ολόκληρης γενιάς, τον μεταφέρει στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς της Τούμπας, για να 
προβάλει μέσα από τις αντιξοότητες την καταλυ-
τική δύναμη της αγάπης. Της Αγάπης που είναι 
ικανή να νικήσει κάθε είδους διαφορετικότητα. n

Κείμενο : Γλ ύ Κ Ε ρ ί α  Κ α Κο ύ ρ η

παρουσίαση του βιβλίου 
«Έδωσα υπόσχεση»
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«Όλα τριγύρω αλλάζουνε κιόλα το ίδιο 
μένουν…» μας έλεγε ο δημοφιλέστατος Νίκος 
Παπάζογλου. Δυστυχώς καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύντομης ζωής του εξαιρετικά ταλαντούχου 
καλλιτέχνη η φράση αυτή ίσχυε κατά ένα μεγάλο 
βαθμό. Τα μέσα της δεύτερης δεκαετία του 21ου 
αιώνα έφεραν τους πρώτους ανέμους μιας αλλαγής 
που γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο τσου-
νάμι. Οι τραγικές εμπειρίες που ο άνθρωπος βίωσε 
κατά τη διάρκεια των δυο παγκοσμίων πολέμων 
του 20ου αιώνα τον δίδαξαν ότι μερικές αλλαγές 
έχουν μεγάλες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις. Το 
δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα δώρισε στην ανθρω-
πότητα ότι καλό επιθυμούσε ο άνθρωπος: ειρήνη, 
ασφάλεια, ελευθερία και οικονομική ευημερία. Οι 

λαοί της Ευρώπης βιώσαν μια σημαντική ανάπτυξη 
του κατά κεφαλήν εισοδήματός των. Όπως το σατί-
ρισαν οι Άγαμοι Θήτες «…κοιμηθήκαμε αγρότες 
και ξυπνήσαμε ιππότες...». Όλοι μας πανηγυρίζαμε 
σαν να μην υπήρχε αύριο.

Ξαφνικά η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-8 
έδωσε την ευκαιρία σε μερικούς που από καιρό τους 
έτρωγε η υποψία ότι οι άλλοι τους «έπαιρναν το 
μερτικό τους από τη χαρά» να πείσουν μερικούς 
πολιτικούς και να ξεκινήσουν ένα κίνημα «λαϊ-
κισμού» το οποίο ούτε λίγο ούτε λίγο ούτε πολύ 
διατυμπάνιζε στο κόσμο αυτά που ο κόσμος ήθελε 
να ακούσει. Ο λαϊκισμός χωρίζει την κοινωνία σε 
δύο ομοιογενή ανταγωνιστικά στρατόπεδα, στον 
«απλό, αγνό λαό» και στη «διεφθαρμένη ελίτ». 
Εμείς είμαστε αυτοί που ξυπνούν πρωί να πάνε 
στη δουλειά για να πληρώσουν τους φόρους που 

ξοδεύουν «αυτοί» σε συνεδριάσεις και «βεγγέρες». 
Ενώ εμείς βλέπουμε τις αποδοχές μας να μειώνο-
νται καθημερινά, αυτοί, η ελίτ, χορηγούν στους 
εαυτούς τους αυξήσεις στους μισθούς τους, έξοδα 
παραστάσεων και συντάξεις.

Αυτό το κίνημα του λαϊκισμού που συμβολίζει 
τον αγώνα του «απλού και αγνού λαού» μεταφρά-
στηκε σε «ψήφους». Σχεδόν ακαριαία τα παραδο-
σιακά μεγάλα κόμματα είδαν τη συμμετοχή τους 
στις κυβερνήσεις να μειώνεται σημαντικά. Σ’ όλη 
την Ευρώπη κυβερνήσεις σχηματίζονταν μόνο με 
την συμμετοχή μεγάλων και μικρών κομμάτων. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, όπως η Ελλάδα, κυβέρ-
νηση δημιουργήθηκε μόνο μετά την «συνεργασία» 
μεταξύ δυο «ακραίων» κομμάτων. Το ίδιο φαινό-
μενο παρατηρεί κανείς και στην Ιταλία, Ολλανδία, 
Αυστρία, και άλλες χώρες της Ευρώπης.

Εν κατακλείδι τα τελευταία δέκα χρόνια η 
ανθρωπότητα βίωσε μια τεράστια αλλαγή συμπε-
ριφοράς. Η τάση προς ενώσεις και συνεργασίες, 
«μαζί θα γίνουμε καλύτεροι», που χαρακτήριζε το 
δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, μετετράπη σε μια 
συμπεριφορά επιθυμίας για ανεξαρτησία. Το μεγα-
λύτερο παράδειγμα είναι η περιβόητη «Brexit». Η 
πλειοψηφία των Βρετανών δήλωσε στο δημοψή-
φισμα του 2016 ότι η ΕΕ τους κόβει τα φτερά και 
οι Βρυξέλες το έχουν παρακάνει με το δικτατο-
ρικό στιλ διακυβέρνησης. Έτσι ψήφισαν «έξω θα 
ήμαστε καλύτερα». Οι πρώην ανατολικές χώρες 
της Ευρώπης ονειρεύονται μια νέα συμμαχία, το 
Visegrad Group και οι βόρειες χώρες αναπολούν 
την αναγέννηση της Hanseatic League. Όλα δεί-
χνουν ότι ο άνθρωπος του 21ου αιώνα προτιμά την 
ανεξαρτησία από την συμμετοχή σε μεγάλες κοι-
νότητες στις οποίες θα πρέπει να προσαρμόσει τη 
συμπεριφορά του προς ένα είδος ζην διαφορετικό 
από αυτό που έχει συνηθίσει. Λες να έχει δίκιο το 
ρεμπέτικο που λέει «παραμύθι πούλα μου…»;n

Κείμενο : σ τ Ε λ ί ο σ  Κ Ε φα λ α σ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΑϊΚΙΣΜΟΣ
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η Γ’ Λυκείου είναι μια χρονιά εξαιρετικά αγχω-
τική για τους περισσότερους μαθητές. Οι 
έφηβοι καλούνται να διαχειριστούν ένα πρό-

γραμμα υπερβολικά φορτωμένο με διάβασμα και 
φροντιστήρια. Από την άλλη πλευρά, τους ζητείται 
να επιλέξουν το πεδίο σπουδών που θα ακολου-
θήσουν  δρομολογώντας έτσι την επαγγελματική 
τους πορεία. Σαν να μην έφτανε όμως το δικό τους 
άγχος, συχνά έχουν να διαχειριστούν και το άγχος 
των γονιών τους, που πολλές φορές είναι ακόμη 
μεγαλύτερο και από αυτό των ίδιων των μαθητών!

Το άγχος, βέβαια, είναι ένα συναίσθημα όχι μόνο 
φυσιολογικό αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμο, αφού μας 
κινητοποιεί, μας κρατάει σε εγρήγορση και έτσι 
μας οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις. Όταν όμως 
είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο που 
μπορούμε να διαχειριστούμε, παύει να είναι βοη-
θητικό και γίνεται δυσλειτουργικό. Αυτό σημαίνει 
ότι επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση, τη μνήμη 
και τελικά τη συνολική μας απόδοση, ενώ μπορεί 
να προκαλέσει και ενοχλητικά συμπτώματα (π.χ. 
«ψυχοσωματικά» όπως πονοκεφάλους, δύσπνοια 
κ.α., ή «συναισθηματικά» όπως ευσυγκινησία, ευε-
ρεθιστότητα κτλ.). Επομένως, ένας πιο ρεαλιστι-
κός στόχος για τη διαδικασία των εξετάσεων θα 
ήταν όχι να μην έχουμε καθόλου άγχος, αλλά να 
μπορούμε να το διαχειριστούμε όσο γίνεται πιο 
αποτελεσματικά.

τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές για να 
διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά το άγχος 
τους;

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουν οι 
μαθητές πριν τις εξετάσεις είναι  φυσικά μια καλή 
προετοιμασία με μεθοδικότητα και πρόγραμμα. Η 
καλή προετοιμασία συμβάλει θετικά στην αυτοπε-
ποίθηση και κατ’ επέκταση στη μείωση του άγχους.

Σωστή διατροφή. Ψάρια, ξηροί καρποί, ζυμαρικά, 
γαλακτοκομικά (ειδικά τα τυριά), χυμοί, φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά βοηθάνε στη διατήρηση της 
σωστής  πνευματικής λειτουργίας, στη βελτίωση 
της διάθεσης και στην αντιμετώπιση του στρες. 
Αυτή η περίοδος δεν ενδείκνυται για αυστηρές 
δίαιτες, οι οποίες χρειάζεται να αποφεύγονται όπως 
και η υπερβολική κατανάλωση καφέ, αφού μπορεί 
να προκαλέσει επιπλέον νευρικότητα και ανησυχία. 
Ένα καλό πρωινό είναι απαραίτητο.

Αρκετός ύπνος. Ένας καλός ύπνος (τουλάχιστον 
οχτώ ώρες) βελτιώνει τη μνήμη, τη σκέψη και τη 
συγκέντρωση και ωφελεί πολύ περισσότερο από 
το υπερβολικό διάβασμα “της τελευταία στιγμής” 
τη νύχτα πριν από την εξέταση! Το μεσημέρι όμως, 
αν νιώθουμε την ανάγκη να κοιμηθούμε, καλό είναι 
να μην το κάνουμε για περισσότερο από 60 λεπτά, 
γιατί κάτι τέτοιο οδηγεί σε δυσκολία επανέναρξης 
διαβάσματος.

«Φόρτιση μπαταριών». Η προετοιμασία για τις 
πανελλήνιες μοιάζει περισσότερο με μαραθώνιο 
παρά με «κατοστάρι», πράγμα που σημαίνει ότι 
για να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί σε αυτή 
τη μεγάλη σε διάρκεια προετοιμασία, είναι απα-
ραίτητο να φορτίζει τις μπαταρίες του. Γι’ αυτό και 
είναι χρήσιμο οι μαθητές να έχουν μια ημέρα (ή 
τουλάχιστον μισή μέρα, το Σάββατο ή την Κυριακή) 

τελείως ελεύθερη για τον εαυτό τους, να πιουν 
έναν καφέ με φίλους ή να κάνουν κάτι άλλο που 
τους ευχαριστεί.

Στάση σώματος και σωματική άσκηση. Η κατάλ-
ληλη στάση για διάβασμα είναι με τη σπονδυλική 
στήλη όσο το δυνατόν πιο όρθια. Το σκύψιμο 
περιορίζει την αναπνοή μας αλλά και την καλή 
κυκλοφορία του αίματος, οπότε έχει άμεση συνέ-
πεια στην πνευματική διαύγεια. Επίσης είναι χρή-
σιμο περιστασιακά να διακόπτουμε για λίγα λεπτά 
τη μελέτη για λίγες ασκήσεις και κίνηση, που θα 
βελτιώσει την οξυγόνωση του εγκεφάλου και την 
κυκλοφορία του αίματος. Η ήπια σωματική άσκηση 
επίσης βοηθάει πολύ.

Συνειδητές αναπνοές. Μια από τις πιο εύκολες 
και αποτελεσματικές τεχνικές για τη μείωση του 
άγχους είναι οι συνειδητές αναπνοές, οι οποίες 
βασίζονται σε τεχνικές γιόγκα. Χαλαρώνοντας 
τα χέρια και τους ώμους, συγκεντρωνόμαστε σε 
κάθε μας αναπνοή. Εισπνέουμε από τη μύτη φου-
σκώνοντας πρώτα την κοιλιά και μετά το στήθος 
με αέρα. Εκπνέουμε πάλι από τη μύτη αργά και 
φυσικά. Επαναλαμβάνουμε μερικές φορές. Mε 
αργές, ολοκληρωμένες εκπνοές ο παλμός της καρ-
διάς μειώνεται, η πίεση του αίματος χαμηλώνει και 
αυτή η φυσιολογική διαδικασία, μέσω της ανα-
πνοής, αποκαθιστά την ομοιόσταση του σώματος 
και οδηγεί σε μείωση του άγχους.

Τεχνικές χαλάρωσης. Υπάρχουν διάφορες τεχνι-
κές χαλάρωσης με πιο γνωστή την «Προοδευτική 
Νευρομυϊκή Χαλάρωση». Είναι μια διαδικασία 
κατά την οποία το άτομο μαθαίνει πώς να χαλαρώ-
νει διάφορες ομάδες μυών του σώματός του, μέσα 
από συνεχείς κύκλους έντασης και χαλάρωσης. Με 
αυτόν τον τρόπο μαθαίνει πώς να αντιλαμβάνεται 
έγκαιρα την ένταση στο σώμα του και πώς να την 
απελευθερώνει ώστε να χαλαρώνει. Η μέθοδος 
αυτή διδάσκεται συνήθως από εξειδικευμένους 
ψυχοθεραπευτές, μπορεί τη δοκιμάσει όμως κανείς 
και μόνος του, ακούγοντας ηχογραφημένες οδηγίες 
χαλάρωσης, που μπορεί να βρει στο διαδίκτυο.

Θετικές σκέψεις. Είναι σημαντικό να αποφεύ-
γουμε την καταστροφολογία (π.χ. «δεν θα γράψω 
τίποτα», «δεν θα περάσω» κτλ.), γιατί έτσι συχνά 
προκαλούμε οι ίδιοι άθελά μας το αρνητικό αποτέ-
λεσμα (η λεγόμενη «Αυτοεκπληρούμενη Προφη-
τεία»). Όταν λοιπόν «πιάνουμε» τον εαυτό μας να 
σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται να τον 
σταματάμε και να αντικαθιστούμε αυτές τις σκέψεις 
με θετικές και περισσότερο ρεαλιστικές (π.χ. «έχω 
προετοιμαστεί αρκετά καλά», «θα πάω να κάνω 
ότι καλύτερο μπορώ» κτλ.). Αν νιώσουμε ότι το 
άγχος μας κυριεύει, μπορούμε να επαναλάβουμε 
εσωτερικά κάποια λέξη ή φράση που μας ηρεμεί, 
σαν να μιλάμε στον εαυτό μας, όπως π.χ. «ήρεμα», 
«χαλαρά», «εσύ ελέγχεις την κατάσταση, όχι η 
κατάσταση εσένα» κτλ.

Νοητική αναπαράσταση. Ένας άλλος τρόπος 
διαχείρισης του άγχους είναι να αναπαραστήσω 
νοητικά, να φανταστώ δηλαδή με όσο γίνεται 
περισσότερες λεπτομέρειες την ώρα των εξετά-
σεων, ώστε να εξοικειωθώ με αυτές. Γιατί έχει φανεί 
ότι αυτό που μπορούμε να  αντιμετωπίσουμε στη 
φαντασία μπορούμε πιο εύκολα να το αντιμετωπί-
σουμε και στην πραγματικότητα. Πέρα από αυτό 
όμως, ο μαθητής μπορεί  τις στιγμές που νιώθει 
ότι δεν αντέχει άλλο και έχει μπουχτίσει από τη 
διαδικασία της προετοιμασίας, να κάνει ένα μικρό 

διάλειμμα και να φανταστεί τη ζωή του ως φοιτη-
τής. Το να οραματιστεί τις θετικές εμπειρίες που 
θα ζήσει όταν επιτύχει τον στόχο του, του δίνει 
κουράγιο θα συνεχίσει την προσπάθειά του.

πρακτικές συμβουλές για την ημέρα των 
εξετάσεων...

Φροντίζουμε να ξυπνήσουμε και να ετοιμα-
στούμε εγκαίρως, για να μην έχουμε και το επιπρό-
σθετο άγχος του αν θα προλάβουμε. Άλλωστε βια-
σύνη και εκνευρισμός βλάπτουν τη συγκέντρωση.

Το διάβασμα της τελευταίας στιγμής πριν μπει 
κανείς στην αίθουσα ή το πρωί λίγο πριν φύγει από 
το σπίτι αυξάνει το άγχος. Γι’ αυτό και το αποφεύ-
γουμε, όπως και τους συμμαθητές που μεταδίδουν 
στρες. Εκείνη την ώρα προτιμούμε να είμαστε με 
ήρεμα και χαλαρά άτομα.

Όταν πάρουμε τα θέματα μπροστά μας, ξεκινάμε 
από αυτά που μας φαίνονται πιο εύκολα. Διαβά-
ζουμε το κάθε θέμα προσεκτικά, υπογραμμίζοντας 
τις λέξεις-κλειδιά.

Αν ξεχάσουμε κάποια λέξη ή κολλήσουμε κάπου, 
αφήνουμε κενό και συνεχίζουμε, με σκοπό να επα-
νέλθουμε μετά (αρκεί να βάλουμε ένα σημάδι, για 
να το θυμηθούμε). Εφόσον το ξέρουμε, θα μας έρθει 
αυτόματα αργότερα.

Αφού απαντήσουμε σε κάποιο ερώτημα, δια-
βάζουμε άλλη μία φορά την εκφώνηση, για να 
σιγουρευτούμε ότι απαντήσαμε σ’ αυτά που ρωτάει 
ή ότι δεν παραλείψαμε κάτι.

Αν δεν προλαβαίνουμε, δεν είμαστε σίγουροι 
για κάποια απάντηση ή ξέρουμε λίγα μόνο πράγ-
ματα, γράφουμε ό,τι γνωρίζουμε. Είναι σίγουρα 
προτιμότερο από το να μην απαντήσουμε καθόλου.

Προσέχουμε την εμφάνιση του γραπτού μας, 
γράφοντας ευανάγνωστα και τακτικά. Ένα καλο-
γραμμένο γραπτό ανεβαίνει στην εκτίμηση του 
βαθμολογητή. 

Τελειώνοντας, διαβάζουμε πάλι με προσοχή το 
γραπτό μας πριν το παραδώσουμε, γιατί όλο και 
κάτι θα βρούμε να διορθώσουμε.

Εκμεταλλευόμαστε όλο το χρόνο που έχουμε 
στη διάθεσή μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι 
μαγκιά να τελειώσουμε γρήγορα. Μαγκιά είναι 
να το παλέψουμε μέχρι το τέλος και να κάνουμε 
ότι καλύτερο μπορούμε.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης αισθανθούμε 
ότι το άγχος μας ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επί-
πεδα, εφαρμόζουμε τις συνειδητές αναπνοές και 
κάποιες από τις τεχνικές χαλάρωσης (βοηθάει να 
έχουμε κάνει εξάσκηση από πριν στο σπίτι, ώστε 
να ξέρουμε πως λειτουργούν).

Αφού τελειώσει η κάθε εξέταση, κάνουμε ένα 
δώρο στον εαυτό μας π.χ. μια βόλτα μ’ έναν φίλο. 
Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να χαλαρώσει για 
λίγο, πριν αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για 
την επόμενη μέρα.

Να θυμόμαστε πάντα ότι οι δικοί μας άνθρωποι 
μας αγαπούν έτσι κι αλλιώς και είναι περήφανοι για 
μας, για την προσπάθεια που έχουμε κάνει, άσχετα 
με το αποτέλεσμα των εξετάσεων!

τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους;

Ο ρόλος των γονιών αυτή την περίοδο είναι 
πολύ σημαντικός, καθώς καλούνται να 

Κείμενο : Ε ί ρ η ν η  Κο ρ Δ Ε ρα , Ψυχολόγος

ΣυΜΒΟυΛΕΣ γΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ γΟΝΕΙΣ!

»

πανΕλληνιΕσ ΕξΕτασΕισ και αγΧοσ
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συμπαρασταθούν στα παιδιά τους και να τους 
παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη. Τι σημαίνει 
όμως πρακτικά αυτό;

Είμαστε καλοί ακροατές. Φροντίζουμε να είμα-
στε διαθέσιμοι, πρώτα για να ακούσουμε τα παιδιά 
μας και μετά για να τα συμβουλεύσουμε. Ο γονιός 
χρειάζεται να είναι ένα μεγάλο αυτί για να μπορούν 
τα παιδιά να εκφράσουν το άγχος, τις αγωνίες 
και τους φόβους τους. Το να νιώθουν άνετα να 
το κάνουν αυτό σε μας, ώστε να αποφορτιστούν, 
είναι πολλές φορές πιο σημαντική βοήθεια από το 
να τους δώσουμε κάποια συμβουλή.

Στηρίζουμε τις επιλογές τους. Σεβόμαστε τις επι-
θυμίες των παιδιών, ακόμη κι αν δεν συμφωνούμε 
μαζί τους. Φυσικά μπορούμε να πούμε τη γνώμη 
μας, αλλά αποφεύγουμε να τα φορτώνουμε με τις 
δικές μας προσδοκίες. Έτσι και αλλιώς κανείς δεν 
μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η κατάσταση 
στο μέλλον, ποια επαγγέλματα για παράδειγμα θα 
έχουν ζήτηση σε δέκα χρόνια. Οπότε ας αφήσουμε 
τα παιδιά να επιλέξουν ένα αντικείμενο που τους 
ενδιαφέρει.

Μεταφέρουμε αισιοδοξία. Δεν είναι η κατάλ-
ληλη περίοδος για απαισιόδοξα σχόλια του τύπου 

“σε όποια σχολή και αν περάσεις, άνεργος θα είσαι”. 
Μια τέτοια στάση από τους γονείς, οδηγεί σε μεί-
ωση της προσπάθειας από την πλευρά των παιδιών, 
αφού έτσι θεωρούν μάταιο το να προσπαθήσουν 
παραπάνω.

Προσφέρουμε ηρεμία. Σεβόμαστε την προσπά-
θεια του παιδιού προσφέροντας ένα κατάλληλο 
περιβάλλον για διάβασμα, π.χ. δεν παρακολου-
θούμε πολύ δυνατά τηλεόραση ή δεν προσκα-
λούμε κόσμο στο σπίτι την ώρα που το παιδί μας 
διαβάζει. Δείχνουμε λίγη περισσότερη υπομονή και 
κατανόηση στα συναισθηματικά του ξεσπάσματα 
και γενικά αποφεύγουμε τις εντάσεις στο σπίτι τη 
συγκεκριμένη περίοδο, ώστε να παρέχουμε ένα όσο 
το δυνατόν πιο ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον.

Δεν είμαστε  εμείς που  εξεταζόμαστε! Πολύ 
συχνά οι γονείς αναφερόμενοι στις εξετάσεις των 
παιδιών τους χρησιμοποιούν πρώτο πληθυντικό 
πρόσωπο π.χ. «δίνουμε τη Δευτέρα». Είναι λογικό 

να ταυτιζόμαστε συναισθηματικά με την προσπά-
θεια των παιδιών μας, χρειάζεται όμως να κρα-
τάμε και μια απόσταση. Γιατί, ταυτιζόμενοι τόσο, 
ίσως τους μεταφέρουμε άθελά μας το επιπρόσθετο 
άγχος ότι αν αποτύχουν «θα πάρουν κι εμάς στο 
λαιμό τους». Επιπλέον, έτσι παρεμποδίζουμε την 
πορεία τους προς την αυτονόμηση, αναλαμβάνο-
ντας εμείς την  ευθύνη αντί γι’ αυτούς.

Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις. Το να συγκρίνουμε 
το παιδί μας με άλλους (συμμαθητές, αδέρφια, 
φίλους ή εμάς τους ίδιους π.χ. «εγώ στην ηλικία 
σου...») φαίνεται ότι όχι μόνο δεν το κινητοποιεί 
θετικά, αλλά επηρεάζει και αρνητικά την αυτο-
πεποίθησή του, ενώ συχνά προκαλεί και έντονα 
συναισθήματα ενοχών ή θυμού.

Αποφεύγουμε την υπερπροστασία. Δεν φρο-
ντίζουμε τα παιδιά αυτή την περίοδο σαν να είναι 
άρρωστα. Αν θελήσουν κάτι από μας θα μας το 
ζητήσουν. Αν χτυπάμε κάθε μισή ώρα την πόρτα 
για να ρωτήσουμε αν θέλουν κάτι, πετυχαίνουμε 
τα αντίθετα αποτελέσματα αποσυντονίζοντάς τα 
από το διάβασμά τους.

Δεν γινόμαστε πιεστικοί. Σχετικές έρευνες δεί-
χνουν ότι η αίσθηση αυτονομίας που έχει ο έφηβος 
συνδέεται με μεγαλύτερη σχολική επιτυχία. Από 
την άλλη πλευρά, η υπερβολικά πιεστική στάση 
από την πλευρά των γονιών φαίνεται πώς έχει 
τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γι’ 

αυτό και δείχνουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα 
του παιδιού να ρυθμίζει μόνο του το διάβασμά 
του, χωρίς να παρεμβαίνουμε. Βοηθάμε μόνο όταν 
μας ζητηθεί.

Διαχειριζόμαστε το δικό μας άγχος. Όσο και να 
λέμε στο παιδί μας «μην αγχώνεσαι», όταν εμείς οι 
ίδιοι είμαστε υπερβολικά αγχωμένοι για τις πανελ-
λήνιες, αυτό διαχέεται και το παιδί το εισπράττει 
ακόμα και αν δεν λέγεται ρητά. Έτσι εκτός από τη 
δική του αγωνία, έχει να διαχειριστεί και τη δική 
μας. Αν δυσκολευόμαστε εμείς οι ίδιοι να διαχειρι-
στούμε το άγχος μας, μπορούμε να το συζητήσουμε 
με έναν ειδικό ψυχικής υγείας (ψυχολόγο).

Υπενθυμίζουμε στο παιδί μας ότι εμείς θα το 
αγαπάμε πάντα και ότι είμαστε υπερήφανοι για την 
προσπάθεια που έχει καταβάλλει, άσχετα από το 
αποτέλεσμα των εξετάσεων. Και ας μην πέφτουμε 
στην παγίδα να ταυτίζουμε την επιτυχία στις 
πανελλήνιες και την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο 
με την επιτυχία στη ζωή γενικότερα. Υπάρχουν 
άλλωστε ατελείωτα παραδείγματα ανθρώπων που, 
παρόλο που δεν πέρασαν σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
έχουν μια πολύ επιτυχημένη επαγγελματική πορεία 
και ευτυχισμένη ζωή.

Καλή επιτυχία! (στη ζωή, όχι μόνο στις πανελ-
λήνιες) n

»
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νύχτα βαθιά. Στο πέτρινο μονοπάτι τα πέταλα του αλόγου αντηχούν. 
Στον αέρα απλώνεται η βαριά του ανάσα. Ο καβαλάρης ένα μαζί του, 
κι αυτός στα μαύρα σαν το άλογο, και σαν τη νύχτα, κτυπά με το καμ-

τσίκι στα πλευρά. Πρέπει να φύγει γρήγορα. Δεν τον χωράει πια ο τόπος του. 
Από αυτό που φοβάται, που τον τρομάζει τρέχει για να γλυτώσει.

Όσο το ζούσε δεν περνούσε απ’ το μυαλό του. Η ευτυχία του μεγάλη κι 
η ανεμελιά της νιότης του κατάπνιγε τη λογική του. Αυτός κι η αγαπημένη 
του αψηφούσαν οτιδήποτε, αρκεί να βρίσκονταν μαζί. Αρκεί να μοιράζονταν 
λίγες στιγμές πιασμένοι από το χέρι, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον βαθιά 
στα μάτια.

Καλπάζει μες την άγρια νύχτα σαν τρελός και το μυαλό του είναι πίσω στη 
γη που τον   γέννησε και τον ανάθρεψε. Ξέρει πως δεν θα την ξαναδεί… ούτε 
τη γη μα ούτε την αγαπημένη του. Πρέπει όμως να μείνει ζωντανός. Με μιαν 
ελπίδα μην και κάποτε καταφέρει το ακατόρθωτο.

Το περασμένο βράδυ οι όρκοι αγάπης που έδινε στη Νουρ ήταν γεμάτοι 
φλόγα. Κι εκείνη έλιωνε στην αγκαλιά του και του υπόσχονταν αιώνια αφο-
σίωση. Μεστοί από αισθήματα κι οι δυο ούτε που σκέφτονταν τη διαταγή 
της Πύλης. Κανένας γκιαούρης να μη σηκώσει μάτια σε Τουρκάλα. Ο θάνα-
τος τον περιμένει.

Ο ήχος από το κλαδί που τσάκισε, έκανε τον Αστέρη να γυρίσει. Στο φως 
του φεγγαριού πήρε το μάτι του τον Ομάρ. Έσκυβε να κρυφτεί. Η καρδιά 
του κλώτσησε να βγει από τα στήθια του. Το μυστικό τους είχε φανερωθεί. 
Έπρεπε να πληρώσει. Η Πύλη δε συγχωρούσε. Όμως ο Ομάρ ήτανε φίλος 
καρδιακός. Οι δυο μαζί μεγαλωμένοι. Δυο έθνη, δυο θρησκείες, δυο φίλοι 
που δεν ξεχώριζαν τα έχει τους, που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ πόσα τους χώρι-
ζαν, ποιος ήταν ο σκλάβος και ποιος ο κατακτητής. Μια δυνατή φιλία τους 
ένωνε. Χωρίς πολέμους, σύνορα, διαφορές.

Έσπρωξε τη Νουρ απαλά να μπει μέσα στο σπίτι. Της ζήτησε να μανταλώ-
σει κι ύστερα γύρισε για να μιλήσει στον Ομάρ. Να τον παρακαλέσει.

Εκείνος τον κοίταξε με μάτια που έβγαζαν φωτιές.
«Δε θα σκεφτεί πως είναι κόρη του. Ο νόμος είναι νόμος!»
«Ομάρ, κρύψ’ το βαθιά μες την καρδιά σου. Δεν θα την ξαναδώ. Μπέσα!»
Ως το ξημέρωμα παρακαλούσε ο Αστέρης και ο Ομάρ δέχτηκε με έναν 

όρο. Να φύγει ο καρντάσης. Να μην τον ξαναδεί η γη της Σαμαρίνας.
«Τ’ απόγεμα θα σε περιμένω στις πέντε βρύσες να σ’ αποχαιρετήσω» είπε 

και κίνησε για το σπίτι του χτυπώντας στο πλακόστρωτο τα γεμενιά του.
Ο Αστέρης έμεινε ακίνητος μεσοστρατίς. Τι θα ‘λεγε στη μάνα του; Ο πιο 

μικρός από τα αδέρφια του, δεκαεννιά χρονών αμούστακο βλαχόπουλο, να 
πει πως έπρεπε να φύγει; Βαριά τα βήματα του τον έφτασαν στο σπίτι. Η 
μάνα ανήσυχη περίμενε στην πόρτα της αυλής με την μπόλια της ριγμένη 
χαμηλά στο πρόσωπο.

«Πού είσαι γιε μου όλη νύχτα; Κόντεψα τα βουνά να πάρω.»
Την έσπρωξε απαλά μες την αυλή, τράβηξε τον περάτη ασφαλίζοντας την 

ξύλινη πορτάρα και ακουμπώντας πάνω της την κοίταξε στα μάτια.
«Φεύγω μάνα… μακριά.» Ο τόνος της φωνής του είπε τα υπόλοιπα.
«Για πού, καμάρι μου; Είναι ο πατέρας σου, τα αδέρφια σου κι οι πιστικοί 

στη στάνη. Ποιος θα τους πάει το χαμπέρι;»
«Φεύγω στα χειμαδιά...»
«Ακόμα είναι Αύγουστος. Το κοπάδι θα κατεβεί στα χειμαδιά ύστερα απ’ 

του Σταυρού.  Καλό τέλος Σεπτέμβρη.»
«Πρέπει. Δε με χωράει πια αυτό το μέρος.»
«Η Νουρ!» άφησε η μάνα τη φωνή. «Ποιος το ‘μαθε;»
«Ο Ομάρ, μα δε θα με προδώσει είπε. Όμως πρέπει να φύγω σα νυχτώσει.»
«Τότε γιατί;» τα μάτια έγιναν ποτάμια.

«Όρος δικός του για να μη το μάθει ο αγάς.»
«Φίδι φαρμακερό που κρύβει μέσα του…» σκέφτηκε η μάνα και γύρισε την 

πλάτη να μη φανεί ο πόνος κι η οργή.
«Πέσε κοιμήσου, γιόκα μου. Θα σ’ ετοιμάσω ως να σηκωθείς» κρύφτηκε η 

έρμη μες στο σπίτι να πει τον πόνο της στην Παναγιά, να παρακαλέσει για 
το παιδί της.

Απόγεμα φάνηκε ο δούλος του αγά στην πόρτα τους.
«Σε θέλει ο αφέντης».
Λαχτάρησε ο Αστέρης.
«Γιατί;» τόλμησε να ρωτήσει.
«Δεν ξέρω. Είναι κι ο φίλος σου ο Ομάρ εκεί.»
Έφυγε η γη κάτω απ’ τα πόδια του.
«Μισκίν τζαναπέτ!» ξεστόμισε.
Σέλωσε τη φοράδα, άρπαξε το δισάκι που είχε ετοιμάσει η μάνα, τη φίλησε 

σταυρωτά  και έφυγε από την πίσω πόρτα. Ίσα που πήγαινε ο ήλιος προς τις 
βουνοκορφές για να τελειώσει το ταξίδι του.

Έκανε ένα γύρο έξω από το χωριό, αποχαιρέτησε τις πράσινες βουνοκορ-
φές και τα βαθιά λαγκάδια, άκουσε τα νερά να κελαρύζουν μέσα στο ρέμα 
της Βροντούς, του γκιώνη τη μοναχική φωνή να ψάχνει μάταια για το χα-
μένο αδερφό του και κάθισε στην τρύπια πέτρα για να θυμηθεί τις όμορφες 
στιγμές με την αγάπη του, να φέρει στο νου του όλα τα βράδια που ξημερω-
νότανε καρσί στο παραθύρι της με το καφασωτό, να ζωντανέψει το βλέμμα 
της χαμένο μέσα στο δικό του, δυο λίμνες σκούρες και γεμάτες υποσχέσεις, 
να δει με τα μάτια της ψυχής του τι έχανε με το φευγιό του και να πάρει κου-
ράγιο από τη σκέψη πως -ποιος ξέρει;- αν άλλαζε η διαταγή του Σουλτάνου 
να μπόραγε τουλάχιστον να την ξαναδεί, αν όχι να την παντρευτεί. Σαν έπε-
σε καλά το σούρουπο ανέβηκε στο λόφο του Γκαζή. Κοίταξε χαμηλά κατά τις 
πέντε βρύσες. Ο Ομάρ ήταν εκεί μαζί με τους ζαπτιέδες.

«Προδότη», σφύριξε μέσα απ’ τα δόντια του κι έστριψε τ’ άλογο αντίθετα. 
Άρχισε να καλπάζει μες το σύθαμπο. Τα πόδια του χτυπούσαν τα πλευρά 
του ζώου αλύπητα. Ο πόνος να ξεφύγει έδινε στον καβαλάρη δύναμη υπε-
ράνθρωπη και η φοράδα σα να καταλάβαινε πόσο δύσκολα ήταν όλα, είχε 
βγάλει φτερά θαρρείς. Ξαφνικά άκουσε πίσω του άλογα πολλά να έρχονται 
με φόρα. Φοβήθηκε και κρύφτηκε μες στο πυκνό σκοτάδι έτσι όπως ήτανε, 
καβάλα στη φοράδα. Της κράτησε γερά τα γκέμια, έσκυψε όσο πιο πολύ 
μπορούσε πάνω στη ράχη της και με το άλλο του χέρι της έκλεισε τα σαγό-
νια για να μην ακουστεί μήτε η αναπνοή της. Κι εκεί μπροστά του είδε τον 
καρντάση, τον Ομάρ να περνάει μαζί με τους χωροφύλακες κι άκουσε τη 
φωνή του να τους λέει.

«Πάνω στη στάνη τους θα κρύβεται. Πάμε να τον χαλάσουμε τον άπιστο.»
Σαν καταλάγιασε η σκόνη και χάθηκε ο αχός των καλπασμών, ο Αστέρης, 

ένα με τη φοράδα -μαύροι κι οι δυο μέσα στη μαύρη νύχτα- κίνησε αντίθετα 
από εκείνους.

«Τράβα για τα Μαντεμοχώρια που ο νόμος είναι χαλαρός και το ξένο κρά-
τος δίπλα. Αν φτάσουν μέχρι εκεί, θα μπω στο Όρος και θα χαθώ στον Άθω-
να», ψιθύρισε στ’ αυτί της και αφέθηκε στον καλπασμό της.

Και χάθηκε μέσα στη νύχτα. Πέρασε πόλεις και χωριά σχεδόν χωρίς στα-
ματημό. Τη μέρα κρύβονταν μες τα λαγκάδια κι έδινε στον εαυτό του και 
στο ζώο την ευκαιρία να ξεκουραστούν. Σα νύχτωνε κάλπαζε σα το θάνατο, 
σκυφτός κι αμίλητος, βλέποντας μόνο ίσα μπροστά και με το νου του μην 
κι ακούσει να τον κυνηγούν. Κι έφτασε κάποτε στην Ιερισσό. Η θάλασσα 
τον κοίταξε κι άφησε έναν αναστεναγμό, ίσα για να του δείξει πως κι εδώ γι’ 
αυτόν πατρίδα ήταν. Ξεχειμώνιαζαν τα κοπάδια τους σ’ αυτά τα μέρη κι η λά-
τρα όλης της οικογένειας μεταφέρονταν στον κάμπο αυτόν, απ’ του Σταυρού 
μέχρι τον Άη Γιώργη.

Ήταν στα 1839. Τη Νουρ δεν την ξανάδε. Η λευτεριά για την πατρίδα 
ήρθε το 1912 κι ο Αστέρης δεν την πρόλαβε να τη χαρεί. Παντρεύτηκε, έκα-
νε παιδιά και τα παιδιά του χαρίσανε εγγόνια και δισέγγονα, μα ο νους του 
πάντα ήτανε στην όμορφη τουρκάλα που αγάπησε σαν ήταν παλικάρι. Τις 
ώρες πριν πεθάνει -αυτό ήταν ένα χρόνο πριν η Μακεδονία γίνει Ελλάδα 
κι εκείνος ενενήντα ένα χρονών- φώναξε τον αγαπημένο γιο του, τον πιο 
μικρό, το Γιάννη και τον όρκισε.

«Θα πας στη Σαμαρίνα. Να βρεις το κορίτσι που αγάπησα όσο καμία άλλη. 
Ζωντανή ή πεθαμένη άφησε της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και πες της πως 
αυτό είναι από τον Αστέρη σου που τόσο πολύ σε ήθελε γυναίκα του, αλλά 
οι πόλεμοι, οι νόμοι κι η κακία των ανθρώπων δεν τον αφήσανε να κρατήσει 
το λόγο του και να σταθεί ισάξιος της αντρικής τιμής του.»

Έκλεισε τα μάτια του ανήμερα της Παναγιάς. Κι ο Γιάννης πήγε και του 
έκανε το τάμα του. Άφησε το λουλούδι πάνω στον τάφο της γυναίκας και 
διάβασε την πλάκα που τη σκέπαζε.

«Πέθανε από το χέρι του πατέρα της στις 10 Αυγούστου 1839 γιατί αγάπη-
σε γκιαούρη»  έγραφε… n

ΣΕ ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
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Λες και ήταν χθες. Θυμάμαι πόσο χαρούμενη μ’ 
έκαναν να νιώθω οι οικογενειακές συγκεντρώσεις. 
Ευτυχία, χαρά, πληρότητα. Πότε τα αδέρφια του 

πατέρα, πότε της μητέρας και πότε κοινές συγκεντρώσεις 
των δύο πλευρών. Οι ευκαιρίες πολλές. Άλλοτε μια 
ονομαστική ή θρησκευτική ή και εθιμοτυπική γιορτή, 
ένα χαρούμενο γεγονός όπως ένας γάμος, μία βάφτιση 
ή ένας επαναπατρισμός κ.α., ακόμη και μια τυχαία 
μάζωξη, έπαιρναν την μορφή ενός μικρού γλεντιού. 
Και ο τόπος; Σίγουρα ένα σπίτι συγγενικό. Ο χώρος; 
Πότε στην κουζίνα, στη σάλα (ο μεγάλος μακρόστενος 
χώρος ανάμεσα στα δωμάτια), στο καθιστικό και σπάνια 
στο σαλόνι (αν υπήρχε) που άνοιγε σε πολύ ιδιαίτερες 
περιπτώσεις κυρίως λόγω δυσκολίας θέρμανσης, ή αν 
ήταν καλοκαίρι στο μπαλκόνι ή την αυλή.

Λες και ήταν χθες. Τα καλοκαίρια έρχονταν στο 
χωριό και τα αδέρφια της μάνας μου που ζούσαν μακριά, 
λόγω της δουλειάς τους. Φυσικά μαζί με τις οικογένειες 
τους, τις θείες και τα ξαδέρφια μου αφού τα κανόνιζαν 
έτσι ώστε οι διακοπές τους να συμπέσουν. Έλαμπε το 
πρόσωπο της μητέρας μου. Ξεχείλιζε η χαρά και στην 
δική μου καρδιά.

Λες και ήταν χθες: -Μαρίκα! Να μας κάν’ς μπουμπάρ’ 
κι σ’κώτ’ (συκώτι) χοιρινό αλλά όπως τα έκανε η μητέρα. 
Οι γυναίκες μας δεν ξέρουν να κάνουν μπουμπάρ΄ κι όσο 
για το συκώτ’ δεν το καταφέρνουν όπως η μητέρα μας. 
Η φωνή του θείου μου λες κι αντήχησε στ’ αυτιά μου.

Και η μητέρα μου έβαζε την ποδιά, την μαντήλα 
στο κεφάλι για να προστατεύει τα φαγητά κατά την 
προετοιμασία, σήκωνε τα μανίκια μέχρι τους αγκώνες 
και άρχιζε τη δουλειά, χαρούμενη και ακούραστη, για να 
ετοιμάσει το γεύμα-γλέντι προς τιμήν των ξενιτεμένων, 
με την παρουσία βέβαια όλων των αδερφών της. Εμείς 
τα παιδιά σε διπλανό τραπέζι, είχαμε το δικό μας γλέντι 
και στήναμε αυτί να ακούμε τα παιδικά κατορθώματα 
των μεγάλων, που έβγαιναν στη φόρα καθώς ανασύ-
ρονταν στη μνήμη με την βοήθεια του κρασιού και 
του τσίπουρου. Αυτά, δεδομένης της ευκαιρίας θα τα 
χρησιμοποιούσαμε ώστε να πάρουμε άφεση για δικές 
μας σκανταλιές.

Λες και ήταν χθες. Όλα αυτά μου ήρθαν στο μυαλό 
ακούγοντας το καλοκαίρι έναν λιχούδη φίλο μου να λέει 
πως πολύ θα ήθελε να φάει μπουμπάρι. Τότε σκέφτηκα 
να σώσω τη συνταγή που είχε φτάσει σε μένα από τη 
γιαγιά μου μέσω της μητέρας μου, για τους φίλους 
του «Κυττάρου». Την επόμενη μέρα πήρα χαρτί και 
μολύβι, και αφού ετοίμασα καφεδάκια για μένα και τη 
μητέρα μου, άρχισα την καταγραφή της εκδοχής της 
παραδοσιακής συνταγής της γιαγιάς.

Υλικά:
 ■ Μία συκωταριά τραΐσια (από τράγο) με 
το έντερο

 ■ Μισή φλυτζάνα λάδι
 ■ Μισή φλυτζάνα ρύζι πλυμένο
 ■ Ένα μέτριο κρεμμύδι
 ■ Σταφίδες
 ■ Λίγο μαϊντανό
 ■ Λίγο άνηθο
 ■ Ξερό δυόσμο
 ■ Αλάτι, πιπέρι
 ■ Λίγο ξύδι

Σκεύη και εργαλεία:
 ■ Ταψί Νο 32
 ■ Βελόνα χοντρή (για το τρύπημα)
 ■ Βελόνα πλεξίματος (για το γύρισμα των 
έντερων)

 ■ Χοντρή βαμβακερή κλωστή (για το δέσιμο)
 ■ Κατσαρόλα (για το ζεμάτισμα της συκω-
ταριάς και την προετοιμασία της γέμισης)

 ■ Λεκανίτσα για το πλύσιμο των έντερων

Εκτέλεση:
Παίρνουμε τη συκωταριά και ελέγχουμε πρώτα εάν 

είναι χωρισμένο το έντερο από τα υπόλοιπα.
Καθαρίζουμε το έντερο από το περιεχόμενό του ώστε 

να είναι όσο γίνεται πιο καθαρό εσωτερικά.
Κατόπιν καθαρίζουμε το έντερο από τα λίπη που 

είναι κολλημένα επάνω του (μικρά και μεγαλύτερα 
κομμάτια) ώστε να μείνει με όσο το δυνατόν λιγότερα 
άσπρα επάνω του (αυτά θα λιώσουν στο ψήσιμο και θα 
το κάνουν λιπαρό, βαρύ στη γεύση και στο στομάχι). 
Κατόπιν το πλένουμε πολύ καλά.

Μετά, με την βοήθεια της βελόνας πλεξίματος το 
γυρίζουμε μέσα-έξω. Το ξαναπλένουμε πολύ καλά και 
στο τελευταίο πλύσιμο ρίχνουμε λίγο ξύδι. Το αφήνουμε 
για λίγο και μετά το βάζουμε σε στραγγιστήρι να φύγουν 
τα περισσότερα υγρά. Οι πτυχές του εντέρου που 
φαίνονται εξωτερικά πια δεν μας απασχολούν καθώς 
εξαφανίζονται στο ψήσιμο. Φροντίζουμε το έντερο να 
μείνει όσο το δυνατόν ενιαίο.

Προετοιμασία γέμισης:
Χωρίζουμε τη συκωταριά στα επί μέρους τμήματα. 

Αφαιρούμε τα περιττά λίπη και τα πλένουμε καλά. 
Ζεματίζουμε τα πνευμόνια με την 
τραχεία, τα γλυκάδια κλπ. εκτός από 
το συκώτι, την καρδιά και τα νεφρά. 
Μετά τα ψιλοκόβουμε όλα σε μέγεθος 
φουντουκιού.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το 
σωτάρουμε με το λάδι σε κατσαρόλα. 
Προσθέτουμε την ψιλοκομμένη συκω-
ταριά και συνεχίζουμε το σωτάρισμα. 
Στη συνέχεια προσθέτουμε 2 ποτήρια 
νερό και βράζουμε περίπου ένα τέταρτο 
για να μαλακώσουν λίγο. Αν χρειαστεί, 
συμπληρώνουμε νερό. Στη συνέχεια, 
προσθέτουμε το ρύζι, τις σταφίδες, τα 
μυρωδικά, το ανάλογο αλάτι και πιπέρι και χαμηλώ-
νουμε τη φωτιά ώσπου να φουσκώσει λίγο το ρύζι και 
να πιεί τα υγρά χωρίς όμως να σφίξει πολύ. Η γέμιση 
μας είναι έτοιμη.

Γέμισμα:
Αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει λίγο, ώστε να μην 

καιγόμαστε κατά τη διάρκεια του γεμίσματος. Ετοι-
μάζουμε το ταψί μας και δένουμε την μία άκρη του 
εντέρου με την κλωστή. Κρατάμε την άλλη άκρη και με 
τα δάχτυλα μας ανοίγουμε το στόμιο. Με ένα κουτάλι 
αρχίζουμε σιγά-σιγά να προσθέτουμε τη γέμιση. Με 
το άλλο μας χέρι πιέζουμε τη γέμιση να προχωρήσει. 
Κάθε δυο-τρεις κουταλιές γέμισης πιέζουμε μαλάζοντας 
με την παλάμη μας να προχωρήσει στο τέρμα. Επειδή 
όπως κατεβαίνει η γέμιση παρασύρει και αέρα, γι’ αυτό 
κάνουμε τρύπες με την βελόνα ώστε ο αέρας να φεύγει. 
Το τμήμα που γεμίζει το τοποθετούμε στο ταψί τυλί-
γοντας από το κέντρο προς την περιφέρεια σε σπείρα 
(σαν σαλιγκάρι). Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στην 
άκρη του εντέρου, να γεμίσει το ταψί ή να τελειώσει 

η γέμιση. Εκεί δένουμε την άλλη άκρη. Προσθέτουμε 
λίγο νερό ή όσο νομίζουμε ότι χρειάζεται η γέμισή μας, 
κάνουμε μερικές επιπλέον τρύπες με την βελόνα για να 
μην σκάσει και ψήνουμε στους 180-200 οC ανάλογα με 
το φούρνο μας ώσπου να ροδίσει η επιφάνεια. Τέλος, 
το γυρίζουμε να ροδίσει και από την άλλη πλευρά.

Μικρά μυστικά:
Δεν το παραφουσκώνουμε παρόλο που το έντερο 

έχει ελαστικότητα, γιατί από τους υδρατμούς που 
παράγονται κατά το ψήσιμο θα σκάσει. Για τον ίδιο 
λόγο δεν χρησιμοποιούμε πολύ ή άβραστο ρύζι. Αν 
παρ’ ελπίδα σπάσει την ώρα του γεμίσματος, αδειά-
ζουμε λίγο σ’ εκείνο το σημείο και δένουμε. Κόβουμε 
και συνεχίζουμε με καινούργιο κομμάτι. Η μητέρα μου 
χρησιμοποιούσε για τό γέμισμα χωνί ειδικά φτιαγμένο, 
και για το γέμισμα των λουκάνικων, και μάλιστα σε δύο 
διαφορετικά μεγέθη για λεπτότερο και παχύτερο έντερο.

Σχόλια:
Σε εποχές που τίποτε δεν θεωρούνταν περιττό από 

τα ζώα που σφάζονταν και οι άνθρωποι αξιοποιούσαν 
κάθε μέρος του ζώου, το μπουμπάρι θεωρούνταν 

ένα καλό φαγητό όχι μόνο γιά 
την νοστιμιά του αλλά και την 
χρονοβόρα παρασκευή του και 
την τεχνική της. Εδώ η νοικοκυρά 
έδειχνε τη μαστοριά της.

Γνωρίζοντας την τάση των 
τελευταίων χρόνων για την προ-
βολή και χρήση τοπικών προϊόντων 
καθώς και την αναζήτηση gourmet 
φαγητών στην παραδοσιακή 
κουζίνα αναζήτησα στο χώρο του 
διαδικτύου συνταγές με το όνομα 
«μπουμπάρι».

Εκεί διαπίστωσα ότι και σήμερα 
το βρίσκουμε σε πολλές περιοχές της χώρας μας ως 
έναν gourmet μεζέ. Πρόσεξα όμως ότι στις περισσό-
τερες περιοχές χρησιμοποιείται χοιρινό έντερο και για 
τη γέμιση κιμάς, εντόσθια χοίρου και μοσχαριού. Το 
ίδιο γράφεται και στην αναφορά της παραδοσιακής 
συνταγής των περιοχών αυτών ενώ παρουσιάζεται 
σαν ένα κυρίως χριστουγεννιάτικο φαγητό.

Σκέφτηκα ότι αυτή η διαφορά, στην επιλογή των 
βασικών υλικών της συνταγής, ίσως να οφείλεται στο 
ότι η κτηνοτροφία της περιοχής μας στηριζόταν κατά 
κύριο λόγο στα αιγοπρόβατα. Τα γουρούνια ήταν 
οικόσιτα ζώα που σφάζονταν συνήθως την δεύτερη 
μέρα των Χριστουγέννων. Το έντερό τους χρησιμο-
ποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά για την παρασκευή 
των γνωστών μας ντόπιων λουκάνικων, ενώ το συκώτι 
μαγειρεύονταν την ίδια μέρα.

Ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη ώστε να δοκιμάσετε 
τη συνταγή που σας παρουσίασα και σας προτρέπω 
να την συνοδέψετε με πατατούλες φούρνου, ντόπιο 
κρασί και καλή παρέα.

Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!n

Μπουμπάρ’ 

1963. Εθιμοτυπική γιορτή στο σπίτι του Ιωάννη Ψιλιάγκου. Διακρίνονται από 
πάνω αριστερά Σιδέρης, Εμ. Κεχαγιάς, Νικ. Κουτσούπης, καθιστοί Θεόδ. Αΐβαζίδης, 

πετ. παλιούρας, Αικ. Κουτσούπη.  [Φωτογραφία της Αικ. Κουτσούπη]




	Ἡ καστρόπορτα τῆς Ἱερισσοῦ
	ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
	Εις μνήμην
	ΕΝΑ ΑΛΟΓΑΚΙ ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΑΚΑΝΘΟΥ
	Κείμενο : Άννα Γ. Λαγόντζου  

	Σχολεῖο στὴν Ἱερισσό τὸ 1796
	Κείμενο : Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος

	ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
	Τι χρειάζεται να ξέρουμε για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
	Κείμενο : Ειρήνη Κορδερά, Ψυχολόγος


