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Μήνυμα της προέδρου

Αγαπητές φίλες και φίλοι 
Να που έφθασε πάλι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι

που λίγο πολύ όλοι το καρτερούμε, όλοι το θέλουμε.
Και για μας τους νησιώτες ένα παραπάνω, γιατί

νοσταλγούμε την αγαπημένη μας θάλασσα.
Να νιώσουμε την μυρωδιά της, να χαθούμε στην

αγκαλιά της, και να νιώσουμε πάλι παιδιά.

«Γέμισε αφρούς η θάλασσα καθώς της ήρθε ο 
βράχος και το καράβι στη στεριά το σίμωσε το κύμα»

Γράφει ο Ομηρος στο στίχο 550 της Γ’ ραψωδίας της Οδύσσειας, περιγρά-
φοντας την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη.

Ετσι με λαχτάρα κι εμείς θα επιστρέψουμε το καλοκαίρι στο νησί μας να
μας έχει ο Θεός καλά, αφού ο Μεγαλοδύναμος μας χάρισε αυτό το μεγάλο
δώρο, τη θάλασσα.

Τη θάλασσα, η οποία μέσα στην χιλιόχρονη ιστορία της στάθηκε ανεξάντ-
λητη πηγή ζωής, που πλάτυνε τους πνευματικούς ορίζοντες κι έφερε πλούσια
τα δώρα της στους ταξιδευτές της.

Τη θάλασσα που όσοι την λατρεύουμε νομίζουμε πως τα κύματά της τρα-
γουδούν ρυθμικά το δικό τους πανέμορφο τραγούδι, κι ο λαός μας φαντάζε-
ται πως μια κόρη έχει στήσει τον αργαλειό της μέσα στον νερένιο κόσμο του
πελάγου κι ο ρυθμικός παφλασμός της δεν είναι παρά η μαγική σαΐτα της
που πάει κι έρχεται ρυθμικά και αέρινα.

Οι Έλληνες νησιώτες δεν παύουν ποτέ να μαγεύονται από το γοητευτικό,
το γεμάτο μυστήριο κύλισμα των θαλασσινών νερών μέσα σε σπηλιές και
ακρογιαλιές. 

Από τον Όμηρο στην μακρινή εκείνη εποχή, που υμνεί τα γαλανά νερά,
αυτά που δέχονται και λιώνουν μέσα τους το χρυσάφι του λαμπερού ήλιου
της Ελλάδας μας, και φαντάζεται ως αληθινή την εικόνα του Ποσειδώνα να
τρέχει με το αλογό του να φτάσει στα παλάτια με την χρυσοστόλιστη στέγη
κάτω στο υγρό, στο υδάτινο βασίλειό του.

Πόσοι ποιητές και τραγουδιστές δεν την ύμνησαν με τα κοινά της στοιχεία
τις χαρές και τις λύπες και τα όνειρα, τον μισεμό, την έλειψη αγαπημένων προ-
σώπων, τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και την απέραντη γαλήνη και αρμονία της.

Τον ανάερο φλοίσβο των κυμάτων στ’ ακρογιάλι, την προσμονή του καρα-
βιού και του αγαπημένου απ’ το ταξίδι.

Το χάδι του ζέφειρου και την αλμύρα του κύματος όταν πάει κι έρχεται στην
ζαχαρένια αμμουδιά. 

«Θάλασσα την αγάπη μου εσύ την εγνωρίζεις 
από τα μεγάλα κύμματα να την παραμερίζεις»

Ο αληθινός καθρέφτης της θαλασσινής ζωής, τα τραγούδια των κυμάτων,
εκφράζουν τους άγραφους στοχασμούς, τους άγραφους πόθους, τα μυστικά
των ανθρώπων της αποτελούν τον καλύτερο συνθετικό κρίκο με την ναυτική
Ελλάδα της αρχαιότητος και την σημερινή παγκόσμια ελληνική ναυτοσύνη.

Μέσα της ξαναζεί η μυθολογία, οι αρχαίοι και η ζωή τους.
Είναι πηγή ζωής, που προβληματίζει με τις αλληγορίες και τις παρομοι-

ώσεις, προσωποποιεί τα άψυχα και τα στοιχεία της φύσης ενώ με τα σύμ-
βολα που χρησιμοποιεί δεν στέκεται μόνο στην πνευματική ευροσύνη, μα
και παραδειγματίζει και διδάσκει.

Την τραγούδησαν με τα θαλασσινά τραγούδια. Η θαλασσινή μούσα δίνει
τις χορδές της λύρας των κυμμάτων κι εκφράζει ολόκληρη την ιδιοσυγκρασία
των θαλασσινών, αφού το νησί ζωσμένο από την θάλασσα και με τις συχνές

εναλλαγές της σε κάνει να νιώθεις αιχμάλωτη μέσα σε μια απέραντη νερένια
αγκαλιά. Κι αυτή η αίσθηση πλάθει την νησιώτικη ψυχή, ευθραστη, τρυφερή,
εκφραστική, γεμάτη αγάπη, ερωτικά τραγούδια και ταυτόχρονα λαβώνει με
την αγωνία της ξενητειάς και του χωρισμού από τον αγαπημένο ταξιδευτή.

Στην πατρίδα μας με τα 3.500 νησιά, τα 5.500 ξερονήσια και την ακτο-
γραμμή των 15.000 χιλιομέτρων, τις γαλανές ακρογιαλιές και τους μοσχο-
μυρισμένους αέρηδες μας καλούν κι αυτό το καλοκαίρι να ξαποστάσουμε
στην γλυκιά γαλάζια αγκαλιά της. 

Καλό καλοκαίρι με κάθε υγεία και κάθε χαρά.
Ανδρονίκη Σκαρβέλη
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Άγγελος 
Σικελιανός 

ο Οραματιστής

Euroclassica-
ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
13-22/7/2018 (ΑΘΗΝΑ-

ΧΙΟΣ-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 

(1770 – 1843) 
Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ

Ορφικοί ύμνοι προς τον Ποσειδώνα
Κλῦθι, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα,  ἵππιε, χαλκοτόρευτον ἔχων
χείρεσσι τρίαιναν, ὃς ναίεις πόντοιο βαθυστέρνοιο θέμεθλα, ποντομέδων,
ἁλίδουπε, βαρύκτυπε,  ἐννοσίγαιε, κυμοθαλής,  χαριδῶτα, τετράορον
ἅρμα διώκων, εἰναλίοις ῥοίζοισι τινάσσων ἁλμυρὸν ὕδωρ, ὃς τριτάτης
ἔλαχες μοίρης βαθὺ χεῦμα θαλάσσης, κύμασι τερπόμενος θηρσίν θ᾽ ἅμα,
πόντιε δαῖμον· ἕδρανα γῆς σώζοις καὶ νηῶν εὔδρομον ὁρμήν, εἰρήνην,
ὑγίειαν ἄγων ἠδ᾽ ὄλβον ἀμεμφῆ.

Άκουσε, Ποσειδώνα, πού κατέχεις την γην με τη γαλανή χαίτη (τη θά-
λασσα), φίλε των ίππων που κρατείς στα χέρια σου χαλκοφκιασμένη τρί-
αινα, συ κατοικείς εις τα θεμέλια του πόντου, πού είναι βαθύς, άρχων
του πόντου, πού ταρακουνάς (ταράσσεις) την θάλασσαν και βαρεία
βροντάς, πού σείεις την γην με τα άφθονα κύματα, έχεις όψιν χαριτω-
μένην και οδηγείς τέθριττπον άρμα και με θαλάσσια σφυρίγματα τινά-
ζεις ψηλά το αλμυρό νερό. Συ έλαχες (επήρες με λαχνό) ως τρίτο μέρος
το βαθύ ρεύμα της θαλάσσης και τέρπεσαι με τα κύματα, συνάμα και
με τα θηρία, ώ σεβαστέ θεέ. Είθε να διασώζης τα στηρίγματα της γης
και την ταχείαν ορμήν των πλοίων και να μας φέρης ειρήνην υγείαν και
πραγματικήν ευτυχίαν.
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Έχουν περάσει 175 χρόνια από τις 4 Φεβρουαρίου 1843, όταν ο
Γέρος του Μοριά, ο γενναίος αρχιστράτηγος και η ηγετική μορφή
της Επανάστασης του 1821, ο οπλαρχηγός, ο Σύμβουλος της Επι-
κράτειας, παρέδωσε την ωραία και ηρωική ψυχή του στον Κύριο. 

Προερχόταν από τη φημισμένη οικογένεια Τσεργίνη, όπως ανα-
φέρεται στα απομνημονεύματά του. Γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της
Μεσσηνίας, καταγόμενος από το Λιμποβίσι της Καρύταινας. Ο πα-
τέρας του πήρε μέρος στην ένοπλη εξέγερση των Ορλωφικών, η οποία υποκινήθηκε από
την Αικατερίνη Β’ της Ρωσίας το 1770 και σκοτώθηκε μαζί με δύο αδελφούς του και τον φη-
μισμένο Παναγιώταρο στον Πύργο της Καστάνιτσας από τους Τούρκους.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, από μικρός, ακολούθησε τον πατέρα του στις διάφορες πε-
ριπέτειές του. Έγινε αρματωλός σε ηλικία 15 ετών κι η δράση του απλώθηκε μαζί με τη φήμη
του σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το 1802 καθώς ήταν επικίνδυνος στους κατακτητές θέ-
λησε ο Βοεβόδας της Πάτρας να τον καταδικάσει σε θάνατο, εκδίδοντας σουλτανικό
φιρμάνι.1 Ο Κολοκοτρώνης δεν είχε πείρα και γνώσεις μόνο στα στρατιωτικά πράγματα της
ξηράς αλλά και της θάλασσας, αφού υπήρξε κουρσάρος και το 1805 πήρε μέρος στις ναυτικές
επιχειρήσεις του ρωσικού στόλου κατά τον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο.

Τον Ιανουάριο του 1806 και ενώ βρισκόταν στην Πελοπόννησο βγήκε διάταγμα δίωξής του.
Αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει πολύμηνη και δραματική καταδίωξή του από τους Τούρ-
κους σε πολλά χωριά και πόλεις της Πελοποννήσου. Κατόρθωσε μαχόμενος να διαφύγει με
πλοιάριο και να περάσει τα ρωσσοκρατούμενα Κύθηρα και από το 1810 υπηρέτησε στο ελ-
ληνικό στρατιωτικό σώμα του αγγλικού στρατού στη Ζάκυνθο, όπου γρήγορα διακρίθηκε για
τη δράση του και έφθασε στο βαθμό του ταγματάρχη. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818
και τον Ιανουάριο του 1821 ξαναγύρισε στη Μάνη, όπου άρχισε να προετοιμάζει την Επανά-
σταση στην Πελοπόννησο, γνωρίζοντας ότι η ημέρα έναρξής της ήταν η 25η Μαρτίου. Βρέθηκε
στην Καλαμάτα κατά την αναίμακτη κατάληψη της πόλης στις 23 Μαρτίου 1821 υπό τον Πε-
τρόμπεη Μαυρομιχάλη και την πομπώδη δοξολογία. Κινήθηκε προς τη Μεγαλόπολη με τον
Νικηταρά και την 25 Μαρτίου βρισκόταν στον Κάμπο της Καρύταινας ή της Μεγαλόπολης.

Την 25η Μαρτίου ορίστηκε όλοι οι οπλαρχηγοί να βρίσκονται στις επαρχίες τους, ώστε
να κηρυχθεί η Επανάσταση.2

Αν η Ελληνική Επανάσταση του 1821 όχι μόνο διασώθηκε αλλά απέκτησε και γερό λαϊκό
έρεισμα οφειλόταν κατά μεγάλο μέρος στον πατριωτισμό και μεγαλόπνοο σχέδιο και τη
στρατηγική του αρχιστράτηγου του Αγώνα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Ο κορυφαίος αγωνιστής της ελληνικής εθνεγερσίας συνέλαβε το πραγματικό νόημα της
επανάστασης, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για ένα πανεθνικό ξεσήκωμα του σκλαβωμένου
Γένους μας, που προχωρούσε ορμητικά για τη λευτεριά και έλεγε χαρακτηριστικά: «Ο Θεός
υπέγραψε τη λευτεριά της Ελλάδος και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του».3

«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση», αναπολούσε ο Γέρος του Μωριά στην
Πνύκα στις 28 Φεβρουαρίου 1838, «δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν
έχομε άρματα ούτε οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος
μας είπε, «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με «σαπιοκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή
έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προ-
εστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι,
εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση».4

Ο Γέρος του Μωριά πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Αγώνα,
όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821), στη άλωση της Τριπολιτσάς (3 Σεπτεμβρίου
1821), στην καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822),
όπου διέσωσε τον Αγώνα στην Πελοπόννησο με την ευφυΐα του και τον στρατηγικό του
νου. Χάρη στις επιτυχίες του αναδείχθηκε αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου. Αλλά και κατά
τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, πολλές φορές προσπάθησε να αμβλύνει τις αντιθέσεις
ανάμεσα στους αντιπάλους. Μετά από ένοπλες συγκρούσεις αυτός και ο γιος του συνελή-
φθηκαν και φυλακίστηκαν στο Ναύπλιο. Πολλές ιστορικές ειδήσεις για την περίοδο αυτή
αντλούμε από τα απομνημονεύματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, όπως για την κατάληψη
της Τριπολιτσάς: «όταν εμβήκα εις την Τριπολιτσά, με έδειξαν τον πλάτανο εις το παζάρι
όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας. Αναστέναξα και είπα: «Άϊντε, πόσοι από το σόγι μου και
από το έθνος μου εκρεμάσθησαν εκεί και διέταξα και το έκοψαν».5

Όταν ο Σουλτάνος ζήτησε τη βοήθεια της Αιγύπτου για να σταματήσει την Επανάσταση
ο γιος του Μεχμέτ Αλής, ο Ιμπραήμ, διάδοχος του αιγυπτιακού θρόνου αποβιβάστηκε το
1825 στην Πελοπόννησο. Η Σφακτηρία και το Ναυαρίνο έπεσαν στα χέρια των Αιγυπτίων
και τότε ο Κολοκοτρώνης αποφυλακίστηκε για να αντιμετωπίση τον Ιμπραήμ μαζί με τον
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Χωρίς πολυάριθμο στρατό ξεκίνησε και πάλιν ο Κολοκοτρώνης
τον κλεφτοπόλεμο, που διήρκεσε ως το 1828, όταν στην Ελλάδα έφθασε το στράτευμα του
στρατηγού Μαιζόν με εντολή του Καρόλου Ι’ της Γαλλίας, για να διασώσει την Ελλάδα από
τα αιγυπτιακά στρατεύματα. Ο Κολοκοτρώνης αντιμετώπιζε όλες τις αντιξοότητες έξυπνα
και ηρωικά. Γράφει στα απομνημονεύματά του: «Ο Ιμπραΐμης μου παράγγειλε μία φορά
διατί δεν στέκω να πολεμήσωμεν (κατά μέτωπον). Εγώ του αποκρίθηκα, ας πάρει πεντα-
κόσιους, χίλιους, ή αν θέλει ας έλθει και να μονομαχήσουμε και οι δύο. Αυτός δεν με απο-
κρίθηκε εις κανένα. Και εάν ήθελε το δεχθή το έκαμνα με όλην μου την καρδίαν, διότι έλεγα
αν χανόμουν, ας πήγαινα, αν τον χαλούσα, εγλύτωνα το έθνος μου».

Ως το τέλος της Επανάστασης ο Κολοκοτρώνης συνέχιζε να διαδραματίζει ενεργό ρόλο
στα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα της εποχής του. Υπήρξε ένθερμος οπαδός της πο-
λιτικής του Καποδίστρια και πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την ενθρόνιση του Όθωνα.
Το 1833, όμως, διαφώνησε με την Αντιβασιλεία, γεγονός που τον οδήγησε στις φυλακές
της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, μαζί με  άλλους αγωνιστές, με την κατηγορία της εσχάτης
προδοσίας. Στις 25 Μαΐου 1834, μαζί με τον Πλαπούτα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Έλαβε
χάρη μετά την ενηλικίωση του Όθωνα το 1835, οπότε και ονομάσθηκε στρατηγός και έλαβε
το αξίωμα του «Συμβούλου της Επικρατείας». Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κολο-
κοτρώνης υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα «Απομνημονεύματά» του, που κυκλοφό-
ρησαν το 1851 με τον τίτλο «Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από το 1770ως το
1936» και τα οποία αποτελούν πολύτιμη πηγή για την Ελληνική Επανάσταση.

Στις 7 Οκτωβρίου 1838 ο γηραιός στρατηγός και εν ενεργεία Σύμβουλος Επικρατείας,
δηλαδή Σύμβουλος του Βασιλέως, επισκέφθηκε το βασιλικό Γυμνάσιο της Αθήνας, νυν 1ο

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας για να παρακολουθήσει τη διδασκαλία του Γυ-
μνασιάρχη Γεωργίου Γενναδίου (1780 - 1854) για τον Θουκυδίδη. Τόσο εντυπωσιάστηκε
από την «παράδοσιν του πεπαιδευμένου γυμνασιάρχου και την θέαν τοσούτων μαθητών»,
ώστε εξέφρασε την επιθυμίαν να ομιλήσει και ο ίδιος προς τους μαθητές. Την πρότασή του
απεδέχθη ο Γεννάδιος και λόγω της στενότητας του χώρου και του πλήθους των μαθητών
η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ορίσθηκε για τις 10 το πρωΐ της 8ης Οκτωβρίου 1838
στην Πνύκα. Το γεγονός αυτό μαθεύτηκε στην Αθήνα αστραπιαία και εκτός από μαθητές
πλήθος ανθρώπων «διαφόρων επαγγελμάτων και τάξεων» συνέρρευσε στην Πνύκα, το
πρωΐ της 8ης Οκτωβρίου για να ακούσει τον ηγέτη της Επανάστασης του ’21. Η ομιλία αυτή
αποτελεί την πνευματική παρακαταθήκη του Γέρου του Μωριά προς τη νέα γενιά και πρω-
τοδημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1838 στην αθηναϊκή εφημερίδα «Αιών», την οποία εξέ-
διδε ο ιστορικός, Ιωάννης Φιλήμων.6

Δυστυχώς, ξαφνικά εμφανίστηκε στον χώρο της ομιλίας «σμήνος χωροφυλακής», απο-
φασισμένο να διαλύσει την συγκέντρωση, επειδή τη θεώρησε αντικαθεστωτική. Όμως, ο
Γυμνασιάρχης και οι καθηγητές διαβεβαίωσαν για το «αθώο της πράξεως», οι χωροφύλακες
απεχώρησαν και όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Εξάλλου ο Κολοκοτρώνης δεν αποτελούσε κίνδυνο
για τη δυναστεία, αφού οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν με τον Όθωνα και μάλιστα ο Κο-
λοκοτρώνης κατείχε το αξίωμα του Συμβούλου της Επικρατείας, δηλαδή του πολιτικού συμ-
βούλου του βασιλιά.7

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ
Παιδιά μου!
Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες

σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ
ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ,
ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ
κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα.

Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα
ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿ ἡμέραν οἱ
διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ
ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των.

Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς
καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν
τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό
του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿
ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς
γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι
τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν.

Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι
ἔλαβαν καιρὸ πρῶτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλ-
μάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς
ἀνθρώπους, ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε.
Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα βιτσερὲ [ἀντιβασιλέα], ἕναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία
τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμ-
πάσηδες [προεστοὶ] εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξη, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι, τὸ καλύτερο μέρος τῶν
πολιτῶν, μὴν ὑποφέρνοντες τὸν ζυγὸν ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα των, καὶ ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς
ἀθλίαν κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε κάθε ἡμέρα χειρότερα· διότι, ἂν εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ λαοῦ κανεὶς
μὲ ὀλίγην μάθηση, τὸν ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔμπορο τῆς Εὐρώπης
ὡς βοηθός του, ἐγίνετο γραμματικὸς τοῦ προεστοῦ. Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τοῦ Τούρ-
κου καὶ βλέποντας τὲς δόξες καὶ τὲς ἡδονὲς ὁποὺ ἀνελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τους καὶ ἐγίνοντο
Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχαινε.

Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραμματισμένους ἐμετάφραζαν
καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία, καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει νὰ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς
ὁποὺ κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε
ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ ἄλλοι πολλοὶ παλαιοί μας, καὶ
ἐβλέπαμε καὶ εἰς ποίαν κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε καὶ
νὰ γίνουμε εὐτυχέστεροι. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.

Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς
δὲν ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος
μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους
μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ
πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε
τὴν Ἐπανάσταση.

Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας
ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε
ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους,
ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντι-
νούπολη. Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, ὁποὺ ἄκουγαν Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά.
Ἑκατὸν Ἕλληνες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι μίαν ἁρμάδα. Ἀλλὰ δὲν ἐβάσταξεν.
Ἦλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέλησαν νὰ γένουν μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε τὸ μπαρμ-
πέρισμά τους. Μὰ τί νὰ κάμωμε; Εἴχαμε καὶ αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καὶ
ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια. Καὶ ὅταν ἔλεγες τὸν Κώστα νὰ δώσῃ χρήματα διὰ τὰς ἀνάγκας
τοῦ ἔθνους, ἢ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν πόλεμο, τοῦτος ἐπρόβαλλε τὸν Γιάννη. Καὶ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο κανεὶς
δὲν ἤθελε οὔτε νὰ συνδράμῃ οὔτε νὰ πολεμήσῃ. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕναν ἀρχηγὸ καὶ
μία κεφαλή. Ἀλλὰ ἕνας ἔμπαινε πρόεδρος ἕξη μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε, καὶ ἐκάθετο αὐτὸς
ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας ἤθελε τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο. Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό, πλὴν κα-
θένας κατὰ τὴν γνώμη του. Ὅταν προστάζουνε πολλοί, ποτὲ τὸ σπίτι δεν χτίζεται οὔτε τελειώνει. 

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (1770 – 1843) - Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ 175 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

(Υπό Δρ. Φιλ. Μαρία Ελευθερίας Γ. Γιατράκου)
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Euroclassica - ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
13-22/7/2018 (ΑΘΗΝΑ-ΧΙΟΣ-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ)
Ευχαρίστως σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν για εικοστή δεύτερη συνεχή χρονιά οι εργασίες της

Euroclassica (ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ) και της
ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, όπου τελεί υπό την αιγίδα του εξοχωτάτου προέδρου της Δημοκρατίας, κ.κ. Προκο-
πίου Παυλόπουλου.

Η Ομηρική Ακαδημία θα λειτουργήσει για εικοστή πρώτη χρονιά από την ίδρυσή της (1998). Θα συμμετά-
σχουν διακεκριμένοι Ελληνιστές και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων από ολόκληρο τον κόσμο, Ακαδημαϊκοί,
Καθηγητές Πανεπιστημίων, διδάκτορες, φοιτητές, καθηγητές από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προ-
πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι απερχόμενοι γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας
μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα δώσουν σπουδαίες διαλέξεις, θα εντρυφήσουν στα ομηρικά έπη, θα μελετή-
σουν την ελληνική γραμματεία, γλώσσα, Ιστορία και πολιτισμό στη διαχρονική τους ροή. 

Θα επισκεφθούν την Ακρόπολη, το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, το αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, τα Μου-
σεία της Χίου και των Οινουσσών, τη Δασκαλόπετρα ή σχολείο του Ομήρου, όπου δίδαξε ο Όμηρος τα έπη
του, το Μουσείο Μαστίχας Χίου. Θα επισκεφθούν τη Νέα Μονή και θα ξεναγηθούν, το ιερόν προσκύνωμα της
Αγίας Μαρκέλλας, την Ιερά μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου Οινουσσών, τον Άγιο Νικόλαο Οινουσσών, το Στάδιο
και τα εκπαιδευτήρια Οινουσσών, όπως την Ανωτάτη Σχολή Πλοιάρχων, όπου λειτούργησε για πρώτη χρονιά
η Ομηρική Ακαδημία.

Η Ομηρική Ακαδημία συμβάλλει στην εξάπλωση των Ελληνικών Γραμμάτων και του Ελληνικού πολιτισμού
σε ολόκληρο τον κόσμο και στην παγκόσμια ακτινοβολία της πατρίδας μας.

Αξίζει κάθε προσπάθεια θυσιαστική και ανιδιοτελής, όπως γίνεται επί σειράν ετών για να συνεχίσει η
Ομηρική Ακαδημία, η ναυαρχίδα του πολιτισμού, το πολιτιστικό της ταξίδι και να ακτινοβολεί παντοτινά
«Φως ανέσπερον».

Ο μαρμαρωμένος βασιλιάςΟ Τελευταίος Παλαιολόγος
-Τον είδες με τα μάτια σου,
γιαγιά τον Βασιλέα, ή μήπως
και σε φάνηκε, σαν όνειρο
να πούμε, σαν παραμύθι
τάχα;
- Τον είδα με τα μάτια μου,
ωσάν και σένα νέα, πα να
γενώ κατό χρονώ, κι ακόμα
το θυμούμαι, σαν νάταν
χθες μονάχα...
- Απέθανε γιαγιά; -Ποτέ,
παιδάκι μου! Κοιμάται, κοι-
μάται μόνο! Την χρυσή κο-
ρώνα στο κεφάλι, το
σκήπτρο του στο χέρι... Ζερ-
βιά, ως κάτου κρέμεται τ’
αστραφτερό θηκάρι - μέσα
σπαθί δεν έχει!...
-Γιατί γιαγιά; Πού είναι το; Βαμμένο μέσ’ στο αίμα, ακόμ’ ώς
τώρα βρίσκεται σ’ ενός αγγέλου χέρι, στον ουρανόν επάνου...
Ήτανε τότε που η Τουρκιά την Πόλη επολέμα. Μέσα μια φούχτα
ελεύθεροι, απ’ έξω μύριο ασκέρι οι σκλάβοι του Σουλτάνου...
- Και τώρα πια δεν ημπορεί, γιαγιάκα, να ξυπνήσει;
- Ω, βέβαια! Καιρούς καιρούς, σηκώνει το κεφάλι... και βλέπ’ αν
ηρθεν ο άγγελος για να του φέρει πάλι το κοφτερό σπαθί του.
- Και θάρθη ναι, γιαγιάκα μου; - Θαρθή, παιδί μου, θάρθη... 
- Πότε, γιαγιά μου; Πότε;
- Οταν τρανέψεις, γιόκα μου, κι αρματωθής, και κάμης τον
όρκο στην Ελευθερίά, συ κι όλ’ η νεολαία, να σώσετε τη χώρα.
Τότε θενάρθ’ ο άγγελος κι αγγελικαί δυνάμεις, να μβούνε, να
ξυπνήσουνε, να πουν στον Βασιλέα πως ήρθε πια η ώρα!

Του Γεωργίου Βιζυηνού

Είκοσι εννέα Μαΐου 1453. «Εάλω η Πόλις». Φρικιαστικότερη κραυγή δεν ακούστηκε ποτέ
σε πόλη ανθρώπου ωσάν να έφτανε η συντέλεια του κόσμου. Η πτώση της βασιλεύουσας
επισφράγισε το τέλος του μεσαιωνικού ελληνισμού, την τελευταία ημέρα της ένδοξης πο-
λιτείας, που ίδρυσε χίλια διακόσια χρόνια ο Μέγας Κωνσταντίνος και του «Λεωνίδα» του
Βυζαντίου, του τελευταίου αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του «μαρμαρω-
μένου βασιλιά». Μία μαύρη σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας γραμμένη με το αίμα των Βυ-
ζαντινών. Ημέρα πένθους για τον Ελληνισμό. Αλλά και ημέρα μνήμης.

Υπάρχουν αντισώματα που τιμούν τη μνήμη του «μαρμαρωμένου βασιλιά», θυμούνται την
Άλωση και τους θρύλους της και έτσι ενοχλούν και αναταράσσουν τα λιμνάζοντα νερά της ιστορι-
κής μνήμης κάθε χρόνο.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε στη Βασιλεύουσα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με λε-
ωνίδειο φρόνημα για να σταθεί αντάξιος των πιο ένδοξων προκατόχων του. Γι’ αυτό, όταν ο
Σουλτάνος Μωάμεθ Β’ του έκανε πρόταση να παραδώσει την Πόλη, έδωσε απάντηση θερμο-
πυλάρχου: «Το την πόλιν σοι δούναι ούτ’ εμού, ούτε των αυτήν οικούντων. Κοινή γαρ γνώμη
πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών». Ήταν μία μακρινή
απήχηση του «Μολών λαβέ» και πέρασε σαν άλλος Λεωνίδας στην Ιστορία. Έγινε θρύλος, σύμ-
βολο και τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος δεν πολέμησε για να νικήσει, πολέμησε για να μην ηττηθεί
η τιμή της Βασιλεύουσας. Η πόλη κυριεύεται αλλά δεν παραδίδεται. Στάθηκε άγρυπνος ακά-
ματος, ακαταπόνητος. Μάχεται σαν τον Αθανάσιο Διάκο με σπασμένο σπαθί. «Απέθανε απάνω
στο σπαθί του», όπως λέει το ποντιακό τραγούδι. Μπορεί να σκοτώθηκε στην Πύλη του Ρωμα-
νού αλλά αναστήθηκε στην ψυχή του λαού. 

Ο Γέρος του Μόριά έλεγε ο τελευταίος υπερασπιστής δεν συνθηκολόγησε αλλά έπεσε πολε-
μώντας. Και το γένος μας δεν δέχτηκε το ζυγό της δουλείας, δεν συμβιβάστηκε με τον κατακτητή
και σε κάθε ευκαιρία έπαιρνε τα όπλα για να ανακτήσει την ελευθερία του. Ο Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος έμεινε ο Έλληνας με τον μύθο του «μαρμαρωμένου βασιλιά» σύμβολο αθάνατο,
ενσαρκωτής του ονείρου και των προσδοκιών του, που κράτησε άσβεστη τη φλόγα του Ελλη-
νισμού γιατί μέσα από τις συμφορές βρίσκουμε
την αυτοσυνειδησία μας και αυτή έχουμε σήμερα
ανάγκη για να μη αλλοτριωθούμε. «Η πόλις εάλω!
Αλλοίμονον, όμως, αν την αφήσωμεν να αλωθεί
εντός μας» (Καθ. Ν. Τωμαδάκης). Όχι λησμονιά
αλλά μνήμη για να διατηρηθεί η ιστορική μας συ-
νέχεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το βιβλίο του Καπετάν- Κώστα Μιχ. Φράγκου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: 

Ευλαβικό Προσκύνημα στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Απόσπασμα Ιστορικού Συγγραφέα για 
την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

Η μεγάλη ακολουθία εκείνης της βραδιάς - 28ης Μαΐου 1453 - η οποία πρέπει να
κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία, ήταν η τελευταία Χριστιανική ακολουθία που
έλαβε χώρα στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας... Ο Αυτοκράτορας και όσοι από τους αρ-
χηγούς μπορούσαν, ήταν παρόντες και το κτίριο για μια φορά ακόμη - την τελευταία -
γέμισε από πιστούς Χριστιανούς. Δε χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια της φαντασίας για
να περιγράφει η σκηνή.

Το εσωτερικό της εκκλησίας ήταν το ωραιότερο που είχε ποτέ δημιουργηθεί από
τη Χριστιανική τέχνη και η ωραιότητά του αυξάνει χάρη στα μεγαλοπρεπή του εξαρ-
τήματα. Ο Πατριάρχης, το πλήθος των ιερέων, ο Αυτοκράτορας και οι ευγενείς - τα
τελευταία υπολείμματα της άλλοτε μεγαλοπρεπούς και γενναίας αριστοκρατίας του
Βυζαντίου - ιερείς και στρατιώτες, όλοι μαζί βρίσκονταν εκεί. Ο Αυτοκράτορας και η

ακολουθία του μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων και αποχαιρέτησαν τον Πα-
τριάρχη. Η ιερή ακολουθία στην πραγματικότητα ήταν μία επιθανάτια λειτουργία. Η
Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε την αγωνία και έπρεπε η σχετική με το πνεύμα της που
έσβηνε. Ακολουθία να γίνει δημόσια, στην πιο ωραία της εκκλησία και μπροστά στον
τελευταίο γενναίο της Αυτοκράτορα. “Αν η σκηνή της στέψεως του Καρόλου του
Μεγάλου και της δημιουργίας μιας αυτοκρατορίας - την οποία τόσο ζωντανά περι-
γράφει ο Bryce - ανήκει στις πιο γραφικές της ιστορίας, η σκηνή της τελευταίας Λει-
τουργίας, που έγινε στην Αγία Σοφία, είναι ασφαλώς από τις πιο τραγικές”.

Α.Α. ΒΑΣΙΛΙΕΦ
“Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας”
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ΑΛΒΑΝΙΑ
Προϊστορία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Η μάστιγα των ναρκωτικών

Κατά την απώτατη προϊστορική αρχαιότητα σύμφωνα με τα ανασκαφικά ευ-
ρήματα και τις μελέτες της παλαιοεθνολογίας ήταν κατοικημένη από ινδογερ-
μανικά φύλλα και κύριο στρώμα ήταν οι Ιλλυριοί που κυρίως κατοικούσαν στα
Β. μέρη ενώ στα νότια σχετίζονται περισσότερο με τους Έλληνες (Ηπειρώτες
και Μακεδόνες) 

7ος π.χ. Τα παράκτια άλλωστε κατοικούνται κυρίως από Έλληνες που έχουν
εκεί ανθούσες ελληνικές αποικίες. 

(168 π.χ.) Έγινε επαρχία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το νότιο τμήμα ιδίως
επί Διοκλητιανού πήρε το όνομα Νέα Ήπειρος.

(11ος -12ος αιώνας) Αυτή τη χρονική περίοδο αρχίζει να αναφέρεται το
όνομα Αλβανία από Έλληνες συγγραφείς ιδίως την Άννα την Κομνηνή. 

(16ος αιώνας) Επικρατεί το όνομα Αλβανία εκτός από την γλώσσα των αλβα-
νικών που λέγεται Σκιπερία (Σκιπεράρ – διπλοφόρος) Κατά τη Βυζαντινή εποχή
η χώρα ανήκει στο θέμα του Δυρραχίου το οποίο μαζί με τους σταυροφόρους
πέφτει στα χέρια των Βενετών. Μετά περιέρχεται στο δεσποτάτο της Ηπείρου
επί της δυναστείας των αγγέλων.  

(1346 μ.Χ.) Ο Τσάρος των Σέρβων την προσαρτά στη Σερβία, ακολούθησαν
αγώνες για τη δημιουργία ανεξαρτήτων κρατιδίων και τελικά το Δυρράχιο ανα-
κηρύχθηκε αυθέντης.

15ος. Μετά από μεγάλη αντίσταση οι Τούρκοι κατέλαβαν την Α. Η περίοδος
των αγώνων αυτών παρουσιάζεται με δύο σπουδαία γεγονότα και θα έχουν
σημαντικές συνέπειες στην κατοπινή πορεία των Αλβανών. Την έναρξη δημι-
ουργίας εθνικής συνείδησης και την διασπορά στην Ελλάδα και την Ιταλία πολ-
λών κατοίκων και ιδίως πολεμιστών.

Τουρκοκρατία: Κατά την περίοδο αυτή παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί
κλάδοι. Σκληροτράχηλοι πολεμισταί και ποιμένες συνεχίζουν την Υλλυρική ζωή,
με επιδράσεις καθολικισμού, στα Βόρια ενώ στα Νότια ζουν πιο ήρεμοι κάτοι-
κοι με βαθιές επιδράσεις ορθοδοξίας και ελληνικότητας.

Βαλκανικοί Πόλεμοι: Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους συνεργάστηκαν με
τους Τούρκους και τότε οι Σέρβοι έφθασαν μέχρι το Δυρράχιο και οι Έλληνες

μέχρι τον Αυλώνα.
1913. Οι μεγάλες δυνάμεις στο Λονδίνο αναγνώρισαν την Αλβανία αυτόνομη

με ηγεμονία του πρίγκιπα Βίντ και με το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας υποχρέ-
ωσαν τις Ελλ. Δυνάμεις να αποσυρθούν από την Β. Ήπειρο. Τότε οι Βορειοηπει-
ρώτες με αρχηγούς τον Ζωγράφο και Τσόντου εξεγέρθησαν και δημιούργησαν
προσωρινή κυβέρνηση αλλά το 1914 αναγκάστηκαν να υπογράψουν τη συμφω-
νία της Κέρκυρας. Με την έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου οι Έλληνες κατέ-
λαβαν και πάλι την Β.Η. και οι Ιταλοί τον Αυλώνα.

1915. Οι δυνάμεις της Αντάντ αναγνώρισαν στην Ιταλία δικαιώματα προστα-
σίας της Αλβανίας

1919. Στο Παρίσι υπογράφεται η συμφωνία Τιτόνι – Βενιζέλου και παραχω-
ρείται πάλι η Β. Ήπειρος στην Ελλάδα και ο Αυλών στην Ιταλία.

1920. Η Αλβανία έγινε μέλος της Κοινωνίας των εθνών και συμφωνήθηκε να
διατηρηθεί η συμφωνία του 1913 υπάγονται έτσι στην Αλβανία και πάλι την Β.
Ήπειρο.

1924. Η Αλβανία ανακηρύχθηκε Δημοκρατία
1939. Κατάληψη από τους Ιταλούς.
1940. Με τον Ιταλοελληνικό πόλεμο τα Ελληνικά στρατεύματα έφθασαν πάλι

στην Β. Ήπειρο μέχρι τον Απρίλιο του 1941.
1944. Μετά την Ιταλογερμανική κατοχή το Κ.Κ. του Χότζα πήρε την εξουσία

και έγινε λαϊκή δημοκρατία με το σύνταγμα του 1946.
1961. Συνδέθηκε με την Κίνα και απεχώρησε από το σύμφωνο της Βαρσοβίας.
1969. Οι σχέσεις με την Αλβανία παραμένουν όπως τον καιρό του πολέμου

γιατί δεν ρυθμίστηκε ακόμα το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα. 
Δομή 1969
1992. (Από την Απογευματινή) του Τ. Αθανασιάδη:
Για δεύτερη φορά τον 20ο αιώνα η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να ενσωμα-

τώσει στον εθνικό κορμό της την Β.Η. που είχε απελευθερωθεί από τον Ελλ.
στρατό το 1940-1941.

Ενοριακά Νέα Μηνιαία Έκδοση Ενορίας Αγίου Γεωργίου Διονύσου

Καταιγισμός πληροφοριών και ειδήσεων, αγαπητοί αναγνώστες, είδαν το φως
της δημοσιότητας αυτές τις ημέρες με -θέμα τα ναρκωτικά. Δημοσιεύσεις, συ-
νεντεύξεις, ομιλίες και προβολές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, στατιστικές,
προτάσεις, δηλώσεις και αντιδηλώσεις, αρμοδίων και μη, για την αντιμετώπιση
του προβλήματος, πού απειλεί τον καθένα μας, την κοινωνία μας, και την Πα-
τρίδα μας, αλλά γιατί όχι και όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, όχι τόσο εύκολο στην
αντιμετώπιση του. Είναι, εκτιμούμε, ένα πρόβλημα, που μοιάζει με μια απλή
εξίσωση. Στο πρώτο σκέλος αυτής της εξίσωσης περιέχεται ή ψεύτικη γοητεία
της γνωριμίας με το υλικό (ναρκωτική ουσία), ο πειραματισμός στην αναζήτηση
της δήθεν ευτυχίας και ό μετεωρισμός στο άγνωστο όνειρο και στο δεύτερο σκέ-
λος καραδοκεί ό θάνατος! Τα ναρκωτικά οδεύουν το δρόμο του ολέθρου! Γι’
αυτό δεν είχε ποτέ κανείς ως τώρα αντίρρηση.

Οι επιτήδειοι όμως, οι έμποροι του λευκού θανάτου και τα ενεργούμενά
τους, έχουν κατορθώσει να παραπλανούν, να περιβάλουν τα ναρκωτικά με ένα
ύπουλο και ελκυστικό κάλυμμά πού αριστο-
τεχνικά μυθοποιούν και παγιδεύουν όσους
βρουν στο δρόμο τους, με φοβερές κατα-
στρεπτικές συνέπειες. Και οι άλλοι, εμείς, τί
κάνουμε; Παροπλισμένοι, κατά κανόνα, πα-
ρακολουθούμε το κακό απαθείς ή κάνουμε
ελάχιστα, για να το περιορίσουμε. Κράτος,
οικογένεια, δάσκαλοι, Εκκλησία, παρακολου-
θούμε το πρόβλημα να τρέχει, χωρίς να συ-
νεγειρόμεθα σε πανστρατιά αντεπίθεσης.
Και φυσικά, ό καθένας μας κάπως έτσι συμ-
περιφέρεται, αφού το πρόβλημα ακουμπάει
άλλους! Όχι εμάς τους ίδιους, όχι τα παιδιά
μας αλλά τους άλλους. Με αύτη τη τακτική
φθάσαμε στο σημείο, πού δεν πάει άλλο! Η μάστιγα χτύπησε και τα παιδιά της
ελληνικής κοινωνίας μέσα στην κυψέλη τους, τα σχολεία.

Η Ελληνική κοινωνία -χωρίς εξαιρέσεις- «καλή» ή «λιγότερο καλή» παραδί-
δεται καθημερινά όλο και περισσότερο στη μόλυνση της πανώλης αυτής. Τα
στοιχεία, που έρχονται στη δημοσιότητα, είναι τρομακτικά. Οι καταμετρήσεις
θανάτων από ναρκωτικά κάθε χρόνο αυξάνουν και είναι ηλικίας κάτω των 20
χρόνων. Το υψηλότερο ποσοστό χρηστών, που προσάγονται, κυμαίνεται από
16 έως 18 χρόνων. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπολογισθεί ότι,
από 600 χιλιάδες άτομα έως 1 εκατομμύριο κάνουν χρήση ηρωίνης.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνες Πανεπιστημιακών αρμοδίων και άλλων
ειδικών επί του θέματος, παρατηρείται επικίνδυνη αύξηση διακίνησης των ναρ-

κωτικών στα σχολεία, χωρίς ακόμη οι σκληρές ουσίες, όπως ηρωίνη και η κο-
καΐνη, να έχουν εισβάλλει στο χώρο αυτό. Τα περισσότερό διαδεδομένα είναι
το χασίς και τα χάπια τύπου «έκσταση» πού προκαλούν βλάβες στον εγκέφαλο
και μάλιστα ή επικινδυνότητά τους τελευταία γίνεται μεγαλύτερη, αφού μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε υγρή μορφή στο ποτό, εν άγνοια του χρήστη.

Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από δύο χιλιάδες παιδιά έκαναν χρήση μία η πε-
ρισσότερες φορές ναρκωτικών ουσιών. Η μεγαλύτερή συχνότητα παρουσιάζε-
ται στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα παιδιά αυτά προέρχονται από οικογένειες
με ελαστική συνδετικότητα έως διαλυμένη συνοχή. Η διαπίστωση αυτή όμως -
εκτιμούμε- ότι δεν πρέπει να μας οδηγεί σε εφησυχασμό, αφού ο εχθρός κα-
ραδοκεί τα θύματά του άνευ διακρίσεως. Όλοι ύποκείμεθα στον κίνδυνο αυτό.
Χρειάζεται θωράκιση με ισχυρή θέληση, πίστη στο Θεό και ενημέρωση σωστή.
Η ΕΛΠΙΔΑ πάντα υπάρχει, όταν υπάρχει θέληση και πίστη στο Θεό, όταν ζητάμε
τη βοήθειά Του. Προτιμότερο δεν είναι όμως αυτή τη ΘΕΛΗΣΗ να την έχουμε

προ της δοκιμής, προ της γνωριμίας με το
κακό; Εδώ ανακύπτει το θέμα της προσωπικής
ευθύνης του καθενός μας, των παιδιών μας,
της κοινωνίας γενικότερα. Το Κράτος πρέπει
να ενεργοποιηθεί με τούς Νομούς, τους θε-
σμούς και με κάθε τρόπο πού θα εκτιμηθεί
από τούς αρμοδίους ως τελεσφόρος. Αλλά τα-
χέως και χωρίς δισταγμούς πρέπει, ο πέλεκυς
να πέσει βαρύς στους έμπορους ναρκωτικών.
Ο μηχανισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας
πρέπει, επιτέλους, ν’ αποκτήσει σύγχρονες
δομές και να «μιλήσει» στα παιδιά τη γλώσσα
της αλήθειας έγκαιρα και χωρίς περιστροφές
αλλά και χωρίς πανικό. Η Πολιτεία να στηρίξει

τον εκπαιδευτικό σ’ αυτό το δύσκολο έργο. Η Εκκλησία δείχνει τον δρόμο της
ζωής και της Αγάπης του Χριστού, με Πίστη στις άξιες τις αληθινές του Ευαγγε-
λίου, ώστε ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας και να την θωρακίσουμε με θέληση και αν-
τίσταση στις αντιξοότητες που ανακύπτουν. Και οι γονείς να διδάξουμε στα
παιδιά μας αυτή τη Πίστη στο Θεό, την αισιοδοξία για τη ζωή και την καρτερία
στις δύσκολες ώρες με αληθινή αγάπη και στοργή, με σεβασμό στην προσωπι-
κότητα τους, με διαρκή επικοινωνία και σωστή ενημέρωση και φυσικά με το
παράδειγμά μας. Η Εκκλησία μας είναι πρόθυμη και συνεργάσιμη σε κάθε πρω-
τοβουλία για τη μεθοδική και υπεύθυνη ενημέρωση των παιδιών της τοπικής
κοινωνίας μας.

Ενοριακά Νέα Μηνιαία Έκδοση Ενορίας Αγίου Γεωργίου Διονύσου
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Οι διακοπές είναι αναγκαιότητα, δεν είναι πολυτέλεια. Το κακό, βέβαια, με τις δια-
κοπές είναι ότι δεν είναι ποτέ αρκετές. Στόχος των  διακοπών είναι η “αποσυμπίεση”,
η διακοπή της ρουτίνας και το “άδειασμα” από καταναγκασμούς και υποχρεώσεις.

Το να  οργανώνουμε διακοπές καιρό πριν μας κάνει καλό, γιατί μας δίνει χαρά.  Οι
διακοπές είναι ανανέωση και την ανανέωση  την χρειαζόμαστε. Μειώνεται το στρες,
η κατάθλιψη, τα παράπονα για σωματικές ενοχλήσεις, οι καρδιαγγειακές διαταραχές
και  βελτιώνονται  η παραγωγικότητα, ο ύπνος και οι σχέσεις. 

Επίσης αυξάνεται η ικανοποίηση από τη ζωή και συχνά οι διακοπές μας βοηθούν
να γίνουμε πιο δημιουργικοί.

Εξάλλου, μια ευκαιρία που προσφέρουν οι διακοπές είναι το δέσιμο με τα μέλη της
οικογένειας ή με τους αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους πάμε διακοπές, η
βελτίωση των σχέσεων και η ανάπτυξη αλληλεγγύης.

Οι διακοπές μπορούν και πρέπει να σπάνε τον κύκλο του στρες, γι’ αυτό είναι ση-
μαντικές. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να υπερεπενδύουμε στις διακοπές και να θέ-
λουμε να είναι τέλειες και ιδανικές. Οι διακοπές πρέπει να έχουν ξεκούραση, επαφή
με ανθρώπους που αγαπάμε, την οικογένεια και τους φίλους, και αν το επιθυμούμε,
μπορούν να περιλαμβάνουν απόκτηση νέων εμπειριών, γνωριμία με άλλους πολιτι-
σμούς, σπορ κλπ. Πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να πάρουμε απόσταση από τη
δουλειά. Στη σημερινή εποχή, βομβαρδιζόμαστε συνέχεια με e-mails και τηλέφωνα
από τη δουλειά και εκεί πρέπει να πούμε “όχι”. Ίσως μια καλή συμβουλή σε αυτό, θα
ήταν να ορίσετε μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας για να ασχοληθείτε με επαγγελμα-
τικά τηλέφωνα και mails.

Και βέβαια, σημαντικό μέρος των διακοπών, αποτελεί η επαφή με τα παιδιά.
Διακοπές και παιδιά 

To καλοκαίρι γονείς και παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και αυτό είναι κάτι
που το επιθυμεί όλη η οικογένεια και το προετοιμάζει σε πολλές περιπτώσεις μήνες
πρίν. Πώς μπορούν αυτές οι διακοπές να είναι ικανοποιητικές για όλους και να απο-
βούν εποικοδομητικές;

Καταρχήν, συζητείστε με τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν, πάρτε τη γνώμη τους και
προσπαθήστε να ικανοποιήσετε και τις επιθυμίες τους, αλλά την τελική απόφαση
πάρτε την εσείς. Οι διακοπές σημαίνουν ξεκούραση, χαλάρωση, διασκέδαση, γέμισμα
των μπαταριών μας, αλλά και ενασχόληση με sports και hobbies.

Στις διακοπές, παίξτε μαζί τους, γελάστε, κάντε κοινές δραστηριότητες και sports,
δώστε τους χρόνο να κάνουν αυτά που θέλουν. Μπορείτε επίσης, αν χρειάζεται, να συ-
ζητήσετε με τα παιδιά για τη χρονιά που πέρασε ή και για τη χρονιά που θα έρθει και
τα μελλοντικά σχέδια. Το χαλαρό περιβάλλον των διακοπών μπορεί να βοηθήσει σε συ-
ζητήσεις, που στο φορτισμένο κλίμα του σπιτιού να γίνονταν με μεγαλύτερη ένταση.

Επίσης, χρησιμοποιείστε το κινητό ή τον υπολογιστή με μέτρο και σε μειωμένη συ-
χνότητα από την καθημερινή ζωή. Θα πρότεινα να πηγαίνετε κάποιες βόλτες με τα
παιδιά, αφήνοντας όλα τα κινητά στο σπίτι. Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε σε
τακτά διαστήματα και καθ´ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το καλοκαίρι, βέβαια, προκύπτουν και κάποια ιδιαίτερα θέματα, που μπορεί να προ-
βληματίσουν τους γονείς, όπως ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης, ενασχόλησης

με tablets, η φοβία για το κολύμπι, η κατα-
σκήνωση, ή και γενικότερα θέματα ορίων.

Για το χρόνο παρακολούθησης σε οθόνη,
συστήνουμε να μην είναι περισσότερο από
3 ώρες την ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι γονείς μπορεί να εργάζονται και να λεί-
πουν ώρες από το σπίτι.

Πολλά παιδιά επίσης φοβούνται το κολύμπι
και το γεγονός αυτό μπορεί να προσδώσει
άγχος, ένταση και λιγότερη ευχαρίστηση στις
διακοπές της οικογένειας. Χρειάζεται να γνω-
ρίζουν οι γονείς με ποιο τρόπο και πότε πρέ-
πει να κινητοποιήσουν το παιδί προκειμένου να ξεπεράσει αυτούς τους φόβους του.

Η κινητοποίηση, η πρόκληση, η ανταμοιβή, η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση του
παιδιού είναι μερικοί από τους μηχανισμούς. Παράλληλα, ο γονιός πρέπει να θέσει
ρεαλιστικούς στόχους και να προσαρμόσει τη στρατηγική του, ανάλογα με την προσω-
πικότητα και την ηλικία του παιδιού.

Στις πρακτικές αυτές, η πίεση του παιδιού, ο μη σεβασμός στη γνώμη του και η επι-
θετικότητα από την πλευρά του γονιού, όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά φέρνουν και το
αντίθετο αποτέλεσμα.

Όταν το παιδί είναι μικρό, θα πρέπει να του δώσουμε την αίσθηση ότι η θάλασσα
δεν είναι μόνο κολύμπι, αλλά και παιχνίδι και έτσι να το αποσπάσουμε με κάποιες θα-
λάσσιες δραστηριότητες. Παράλληλα, πρέπει να του δώσουμε χρόνο και να αναλογι-
στούμε ποιος είναι ο προσωπικός χρόνος του δικού μας παιδιού στην απόκτηση μιας
καινούργιας εμπειρίας.

Η κατασκήνωση είναι συχνά μία πολύ καλή λύση για παιδιά και γονείς τους καλο-
καιρινούς μήνες. Σίγουρα οι γονείς θα πρέπει να συζητήσουν με το παιδί που πάει
πρώτη φορά (συνήθως μετά τα 7) τι σημαίνει κατασκήνωση, ποιές είναι οι δραστη-
ριότητες, οι κανόνες κλπ, αφού πρώτα οι γονείς έχουν ενημερωθεί για όλα αυτά.
Ασφαλώς, η κατασκήνωση συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης του παι-
διού για τον εαυτό του, στο να μπορεί να είναι αποτελεσματικό, να χρησιμοποιεί
στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, να χειρίζεται την ομάδα συνομηλίκων. Παράλ-
ληλα, μαθαίνει να ζητά βοήθεια από τους άλλους και να αναλαμβάνει ευθύνες και
ρίσκα χωρίς την παρουσία των γονιών, αλλά και να μαθαίνει την αξία της κοινοτικής
ζωής. Όμως, οι γονείς θα πρέπει και να σεβαστούν την επιθυμία των παιδιών για το
αν θέλουν να πάνε κατασκήνωση ή όχι, να σκεφτούν αν το παιδί είναι πραγματικά
έτοιμο για μια τέτοια εμπειρία, και αν το παιδί δυσφορεί και είναι αρνητικό να το
λάβουν σοβαρά υπόψη.

Ασφαλώς, σε όλα αυτά φροντίστε να ικανοποιήσετε και εσείς οι γονείς τον εαυτό
σας, δίνοντας χρόνο στους δυό σας να περάσετε μια βραδιά μόνοι ή με φίλους, ή να
πάτε μία ημέρα για μπάνιο μόνοι.

Όσο πιο καλά είμαστε με τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να προσφέ-
ρουμε και στα παιδιά, στα οποία λειτουργούμε συνεχώς ως παράδειγμα.
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ KAI ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ

Διαβάζοντας για πρώτη φορά Νίτσε, στοχάστηκα έντονα κάποια ερωτήματα: Τι
πιστεύεις πως είναι σημαντικό; Σε τι δίνεις προτεραιότητα; Τι λαμβάνεις σοβαρά
υπόψη στη ζωή σου και τι παραμερίζεις ως ασήμαντο; Κατά τον Νίτσε, όλα αυτά
εκδηλώνονται στη συμπεριφορά, στις συνήθειες και τις επιλογές. Κάποιος μπορεί
να πει πως ενδιαφέρεται για την παγκόσμια δικαιοσύνη, αλλά στην καθημερινή
του ζωή αυτή η ιδέα να μην παίζει σημαντικό ρόλο. Οι αξίες θα πρέπει να εκδηλώ-
νονται μες στη ζωή μας και να διαμορφώνουν κάθε πτυχή της ύπαρξής μας.

Επιπρόσθετα, ο Νίτσε λέει ουσιαστικά το εξής: Τα πράγματα που ποθούμε να κά-
νουμε και να πετύχουμε - το είδος του προσώπου που ελπίζουμε να γίνουμε - είναι
κατά βάση στο χέρι μας. Όμως, το μονοπάτι που οδηγεί σε κάθε στόχο έχει την εξής
δυσκολία: είναι ένα μονοπάτι που ενέχει οδύνη, ενόχληση με τον εαυτό, απογοή-
τευση, φθόνο και ματαίωση. Ο Νίτσε λέει πως τα καλά πράγματα κατακτώνται μόνο
μέσα από παρόμοιες δυσχέρειες. Δεν συμβαίνουν έτσι αυθόρμητα και τυχαία. Κοι-
τώντας απ’ έξω αυτό που θαυμάζουμε (ένα επιτυχημένο άτομο) βλέπουμε μόνο το
αποτέλεσμα. Συνήθως, ωστόσο, δεν έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε από
κοντά την ιστορία της εξέλιξής του. Δεν βλέπουμε τις αγωνιώδεις νύχτες, τους φό-
βους, την ανασφάλεια. Αυτή η ιδέα ωστόσο είναι παραδόξως ενθαρρυντική. Μας
βοηθά να καταλάβουμε πως η οδύνη δεν είναι σημάδι ότι αποτύχαμε να γίνουμε
η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, αλλά ένα απαραίτητο τμήμα της διαδικασίας
τού να γίνουμε αυτό που θέλουμε - και θα έπρεπε- να είμαστε.

Επιπλέον, η αναφορά στους ανθρώπους ως «αγέλες» είναι σίγουρα αρκετά μοχ-
θηρή. Ωστόσο ο Νίτσε παίρνει το ρίσκο να μας κάνει να διαπιστώσουμε έξαφνα κά-
ποιες δυσάρεστες μα σοβαρές ιδέες. Μπορεί ενίοτε να μας απασχολεί πολύ η
προσαρμογή μας ή κατά κάποιο τρόπο να είμαστε συνεσταλμένοι επειδή φοβόμα-
στε την αντιπαράθεση. Αυτό δεν ισχύει προφανώς για όλους. Εξάλλου, ποιο χρή-

σιμο μάθημα θα μπορούσε να ισχύει
για όλους; Το ερώτημα που υποβό-
σκει είναι το εξής: Μήπως ο φόβος της
κριτικής, κατακυριεύει τη ζωή σας; 

Μήπως οι ιδέες σας για τη ζωή απο-
τελούν κατά βάση τρόπους να προστα-
τεύετε τον εαυτό σας;

Ο Νίτσε επέμενε πολύ σε κάποια θέ-
ματα - την ανάγκη για εσωτερική δύ-
ναμη, για αντιμετώπιση της αντίδρασης,
για περιφρόνηση των ανθρώπων, για
άσκηση κριτικής - σε σχέση με τα οποία εμείς συνήθως κατεβάζουμε τους τόνους. Τις
τελευταίες δεκαετίες έχει διαχυθεί στην κουλτούρα μας η προτεραιότητα να είμαστε
καλοί απέναντι στους ανθρώπους, να μην κρίνουμε έχοντας μια ισχυρή προσωπική
άποψη, ή να αποφεύγουμε τη σύγκρουση. Και φυσικά υπάρχουν πολλά επιχειρήματα
προς υποστήριξη αυτής της προόδου. Κι όμως, πάντα υπάρχει κάτι να πούμε ενάν-
τια σε αυτά όπως το έλεγε συχνά και ο Νίτσε.

Κλείνοντας, ας σημειώσουμε πως σύμφωνα με τον Νίτσε, πολλές φορές θα προ-
σπαθήσουμε για κάτι και ναι, θα αποτύχουμε, εξακολουθείτε, όμως - λέει ο Τζον
Άρμστρονγκ - να είστε ένας «αεροναύτης του πνεύματος». Κρατήστε αυτό το
όνομα. Όταν νιώθετε φθόνο θα λέτε: «Μα είμαι ένας αεροναύτης του πνεύματος»
και δεν θα αποκαρδιώνεστε.

Υ.Γ. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες έχουν ανεξαιρέτως αντληθεί απο το βιβλίο
«Μαθήματα ζωής απο τον Νίτσε», του Τζον Άρμστρονγκ, μετάφραση Γιώργος Λαμ-
πράκος, εκδόσεις «Theschooloflife», Αθήνα, Νοέμβριος 2016.

Μαρία Φράγκου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Ψυχοθεραπεύτρια
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Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας
Πρόλογος

Στις μέρες μας σε όλους μας γίνεται Λιγότερο ή περισσότερο κατανοητό, η μεγάλη
καταστροφή που συντελείται από τον άνθρωπο στο περιβάλλον. Το κόστος που "πλη-
ρώνει" το περιβάλλον για το σύγχρονο τρόπο ζωής με τις απεριόριστες ανέσεις, την
πολυτέλεια και τον άκρατο καταναλωτισμό, και μάλιστα για ένα μόνο κομμάτι του
ανθρώπινου πληθυσμού, είναι μεγάλο. Οι πληγές που έχουν ανοίξει στο κορμί του
πλανήτη μας είναι βαθιές και αμφίβολο αν κάποτε θα κλείσουν.

Επιτακτική ανάγκη πλέον για το μέλλον αποτελεί η εφαρμογή μιας αειφόρου
ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης δηλαδή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του σημερινού
ανθρώπου χωρίς να στερεί από τις επόμενες γενιές το δικαίωμα αυτό.

Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί και η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της χώρας μας. Τα Προγράμματα τους, στην πλειοψηφία τους, στο-
χεύουν στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης των αυριανών πολιτών με σκοπό την
αλλαγή στάσεων ζωής, ώστε να ανακοπεί η ολισθηρή αυτή πορεία προς την ολο-
κληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος και τελικά του ίδιου του ανθρώπου.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, που λειτουργεί από το

1999, έχει δεχθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης αυτής, περίπου 17.000 μα-
θητές στους οποίους οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου προσπάθησαν, άλλες φορές
με μεγαλύτερη επιτυχία άλλες όχι, να μεταδώσουν κάποιες από τις αρχές και τις
αξίες που πρέπει να έχει ο αυριανός πολίτης ώστε να συνειδητοποιήσει την
άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το περιβάλλον και να αναλάβει
ενεργό δράση για την προστασία του, Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέ-
σει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών εκείνων που ευαισθη-
τοποιημένοι οι ίδιοι πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, προσπαθούν μέσα από τη
λειτουργία των Περιβαλλοντικών Ομάδων των σχολείων τους, να μεταλαμπαδεύ-
σουν τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες τους αυτές στους μαθητές τους. Στους εκ-
παιδευτικούς εκείνους που ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες αναλαμβάνουν,
εκτός από την τυπική κάλυψη μιας ύλης, την ουσιαστική εκπαίδευση ενός υπεύ-
θυνου αυριανού πολίτη της χώρας.

Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης
Βιολόγος, Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας

Νερό πολύ. Και παντού. Ανέκαθεν ευεργέτης. Ένας
κατά κανόνα σύμμαχος και φίλος του ανθρώπου.

Ο τελευταίος, όμως, ταξίδευε. Πότε από ανάγκη, πότε
από περιέργεια. Μοίρα του, να αλλάζει συνεχώς χώρο.
Το νερό τότε, ποταμός ολόκληρος, του στάθηκε αντίπα-
λος, του ’κλεισε το δρόμο.

Η πάλη τους αναπόφευκτη και μακροχρόνια. Στην
αρχή αμφίρροπη. Τελικά να κερδίζει -συνεχίζει το ταξίδι
του- ο άνθρωπος. Αλλά χωρίς να κατακτά. Χωρίς να αυ-
θαδιάζει. Χωρίς να ταπεινώνει τον αντίπαλο. Έξυπνα, με
ελιγμούς, για να καλύψει μιαν ανάγκη του, συμπλή-
ρωσε, προέκτεινε τη φύση! Και το αποτέλεσμα; Μονό-
τοξα, δίτοξα, …πολύτοξα γεφύρια!

Της Κούρτιας το γεφύρι! Το γεφύρι του Νούτσου! Της
Πορτίτσας το γεφύρι, της Πλάκας, της Τατάρνας! Η Κα-
μάρα της Κριεστόβας! Λα Πούντια Νουάουα, λα πούντια
Βιάκλι! Της Άρτας το γεφύρι! Το γεφύρι της Κυράς! Του
Εβραίου, της Νονούλως, του Πασά… 

Πέτρινα όλα τους και θολωτά! Κουρασανόχτιστα! Λί-
θινες βέργες, τροχιές δέους, μπροστά στην αιωνιότητα
του πλάτανου! Και αποκάτω τους, χωρίς σημάδια ήττας,
το νερό να συνεχίζει το δικό του το ταξίδι για τη θάλασσα.
Αχελώος, Αώος, Αχέροντας! Ποτάμιοι θεοί! Περήφανοι,
ανενόχλητοι. Γιατί όλες οι ζεύξεις τους υπήρξαν αποτέ-
λεσμα έντιμου συμβιβασμού, σοφή του Ανθρώπου αν-
τίδραση απέναντι στη φύση…

Ελάχιστες φορές, παλεύοντας με το νερό, ο άνθρωπος
αστόχησε, την ψυχραιμία του έχασε, αυθαδίασε. Και…
λιθοβόλησε τον ποταμό. Μια τέτοια, στο Ζαγόρι! Όποτε
η Ζαγορίσια η Κυρά νεκρό γεννούσε το παιδί της, έτρεχε
στο κοντινό ποτάμι, ανέβαινε στο θολωτό γεφύρι και με
τις αρκάδες-πέτρες του χτυπούσε το νερό! Έτσι -λέει-
εμάλλωνε τον ποταμό. Γιατί για ευγονίας Θεό, κάποτε,
τον πίστευε να μην ξανασυμβεί!

Κάτι τέτοια όμως, ήσαν ξεσπάσματα απόγνωσης, ξε-
στρατίσματα μεγάλης λύπης. Γρήγορα ο άνθρωπος συ-
νερχόταν, με τα νερό εφίλιωνε. Και στους αιώνες μέσα
συνέχιζε να γεφυρώνει το πεπρωμένο του αν ανάγκη,
στοίχειωνε στα θεμέλια και την Καλή του…

Για τον Βουκεφάλα
Μύθοι και πραγματικότητες θρύλοι και παραδόσεις

γεμίζουν ιστορία τα γεφύρια μας, διάσπαρτα σ' όλη την
Ελλάδα, αλλά με θρύλους πού μάς κάνουν υπερήφα-
νους όπως το γεφύρι στο Ελευθεχώριο. Η μικρή από-
σταση ανάμεσα στους βράχους πού επί πλέον είναι
επίπεδη στην πάνω επιφάνειά τους, λέγεται ότι εκεί
στάθηκε ό Μέγας Αλέξανδρος καβάλα στον Βουκεφάλα
κι από κείνο το σημείο πήδηξε απέναντι περνώντας το
ποτάμι με μια διασκελιά τού αλόγου.

Από τότε οί δύο αντικριστοί βράχοι έχουν την ονομα-
σία "Το πάτημα τού Βουκεφάλα".

Το Γεφύρι της Πλάκας
Σύμβολο ιστορικής αξίας το γεφύρι της Πλάκας με την

κατάρρευσή του σήμανε συναγερμό για την αποκατά-
στασή του.

Ολημερίς το κτίζανε, το βράδυ το γκρεμίζαν... Για το
γεφύρι της Άρτας μιλάει το δημοτικό τραγούδι, αλλά για
το άλλο γεφύρι κλαίνε και θρηνούν, οι Τζουμερκιώτες.

Το Γεφύρι της Πλάκας στο νομό Ιωαννίνων, πού είναι

το μεγαλύτερο γεφύρι με άνοιγμα τόξου 40 μέτρων,
ύψους τόξου 20 μέτρων, πλάτος 3,20 μέτρων, σήμανε
το θλιβερό μαντάτο για όλη την χώρα, όλη την Ελλάδα
το πρωί της Κυριακής, 1ης Φεβρουαρίου 2015.

Αρχή Τριωδίου Τελώνου και Φαρισαίου γράφει το
ημερολόγιο αλλά μόνο θλίψη και κατήφεια προκάλεσε
μόλις έγινε γνωστό από τα μέσα ΜΜΕ, η είδηση αυτή.
Το να καταρρέει ένα ονομαστό γα την ομορφιά και την
ιστορία του γεφύρι της Ελλάδος και των Βαλκανίων και
το τρίτο στην Ευρώπη, αποτελεί για μερικούς είδηση
χρησμό, και για μερικούς κακοσημαδιά.

Αλλά ας παραμερίσουμε όλα αυτά και ας θυμίσουμε
πως ο Όμηρος στην Ιλιάδα, [Μ245] συμβουλεύει παραι-
νετικά. Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης «ότι
γίνεται για το καλό της Πατρίδας, ότι γίνεται με προθέ-
σεις καλές για ένα λαό πού υπέφερε ήδη πολλά, ό αγώ-
νας για το καλό της Πατρίδας είναι ό μόνος οιωνός που
πρέπει να λαμβάνεται ύπόψιν.

Ας δούμε όμως και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει
η κατάρρευση ενός ιστορικού γεφυριού με γεωγραφική
και ιστορική αξία "από δυνατή βροχόπτωση διαρκείας".

Ένα φυσικό φαινόμενο αρκεί για να διάλυση σε πέ-
τρες που έπεσαν στα φουσκωμένα νερά του Άραχθου
ένα ανθεκτικό γεφύρι πρότυπο τέχνης και δουλειάς {Γ.
Λάιος, σελ 7} κατασκευάστηκε από τεχνίτες της πέτρας,
πετράδες από την Πυρσόγιαννη, κυρίως το 1860 ύστερα
από δύο καταρρεύσεις ολοκληρώθηκε το 1866.

Στην περιοχή της Πλάκας είχαν γίνει μάχες μεταξύ κλε-
φτών και Τούρκων γι΄ αυτές τις πέτρες πολεμάμε, “έχει
πει ο στρατηγός Μακρυγιάννης".

Η τοξωτή καμάρα κινδύνεψε από βόμβες των Γερμα-
νικών αεροπλάνων, υπάρχει φωτογραφία σε σέπια στο
διαδίκτυο που δείχνει την βλάβη στο δεξί της καμάρας
ψηλά. Οι Ραφτανίτες μάστορες έσπευσαν και το επι-
σκεύασαν με τσιμέντο και από τότε λειτουργούσε χωρίς
να υπάρχει πρόβλημα.

Είναι λόγω γεωγραφικής του θέσης, δρόμος εμπορίου
κι ενώνει τα Τζουμέρκα με την υπόλοιπη Ήπειρο και
Θεσσαλία.

Λειτούργησε ως τελωνείο από την ελεύθερη Ελλάδα,
στη σκλαβωμένη Ήπειρο.

Καί πήρε ιστορική εθνική αξία ως σύμβολο ενότητας
και ομοψυχίας των αντιστασιακών δυνάμεων κατά των
Γερμανών καθώς εκεί, στις 29 Φεβρουάριου 1944 υπε-

γράφει η Συμφωνία της Πλάκας- Μυρόφυλλου ανά-
μεσα στο ΕΔΕΣ, το ΕΛΛΑΣ την ΕΚΚΑ, και τους εκπροσώ-
πους του στρατηγίου της Μέσης Ανατολής και της
Ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης, του Αμερικανου
ταγματάρχη Ουάιντ και του Βρετανού συνταγματάρχη
Κρις Γούντχαουζ. 

Στον οικισμό Ραφταναίικα που απέχει μια ανάσα
από το γεφύρι της Πλάκας, έριχναν κάθε Θεοφάνεια
το Σταυρό και μαζευόταν πλήθος κόσμου από τα γύρω
χωριά και πολλοί ξένοι για να παρακολουθήσουν και
να φωτογραφίσουν.

Συνεργείο τού ΥΠΠΟ, προχώρησε στην αυτοψία και
φωτογραφία.

Με δουλειά και στόχο θα ξανανεβεί η πέτρινη τοξωτή
καμάρα που λες και άγγιζε τον ουρανό όταν παραμέρι-
ζαν τα σύννεφα που κατέβαιναν απ' τα Τζουμέρκα...

Σαν ουράνιο τόξο έλαμπαν οι πέτρες του γεφυριού της
Πλάκας, μια καταιγίδα τα γκρέμισε. Μια γαλήνη θα τα
υψώσει ξανά Με πολλή δουλειά και γνώση.

“Με λογισμό και όνειρο” ... Ένα κρίσιμο βήμα για την
αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας ολοκληρώθηκε
την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017. Θεμελιώθηκε το δυτικό
βάθρο τού γεφυριού.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και άλλοι φορείς
εκδηλώνουν φανερά και ενεργά την συμμετοχή και το
ενδιαφέρον τους για το γεφύρι της Πλάκας και έτσι η
αναστήλωση ας ελπίσουμε πως γρήγορα θα πραγματο-
ποιηθεί Οι γέφυρες κατασκευάζονται για να ενώσουν
μεταξύ τους γεωγραφικούς χώρους που τους χωρίζουν
δύσβατα φυσικά εμπόδια. Είναι δημιουργήματα που
συμβολίζουν και αποδεικνύουν την σημασία και την
ισχύ της ένωσης και της ενότητας για να επιτευχθούν
δύσκολοι και σημαντικοί στόχοι.

Λαοί και πολιτισμοί πού γνωρίζουν να κτίζουν, να δια-
τηρούν και να πολλαπλασιάζουν τις γέφυρές τους είναι
αυτοί που τιμούν την ιστορία τους και με αυτές δημι-
ουργούν ένα καλύτερο μέλλον.

Τα ιστορικά Γεφύρια της κοιλάδος του Αχελώου απο-
τελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο της
περιοχής και της Ελλάδος αλλά ολόκληρης της Ευρώπης
και θα πρέπει η Πολιτεία να τα προστατέψει.

Τα γεφύρια κτίστηκαν για να καλυφθεί μια ανάγκη
επιτακτική. Μα μορφοποιήθηκαν έτσι που γρήγορα- το
κυριότερο- αβίαστα μετουσιώθηκαν σε τέχνη. Σήμερα
σύμβολα πια, λειτουργούν σε μια άλλη διάσταση, αυτή
του θρύλου.

Αναρωτηθήκαμε; Άνθρωπος- επίγειος γεφυράς- δημι-
ουργός ή βλάσφημος, κατακτητής ή ευεργέτης. Η απάν-
τηση στο μεταίχμιο περηφάνιας και φόβου.

Φοβάται και ο τολμηρός, υπάρχουν στιγμές που ναι,
τότε τροφοδοτείται υπέρμετρα η φαντασία, τότε γεννι-
ούνται, θρύλοι, παραδόσεις, μύθοι.

Όμως στην όχθη την απέναντι από κάθε υγρό εμπό-
διο, ένα γεφύρι θα πηγαινοφέρνει πάντα... Καλό ταξίδι

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας που μου αφιερώ-
σατε να με ακούσετε.

Από την ομιλία της κας Ανδρ. Σκαρβέλη 
στον Διαλεκτικό όμιλο Φιλοθέης, με θέμα 

τα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδος.

Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων 
Το γεφύρι της Πλάκας
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Aπό την ομιλία της κα Νίκης Σκαρβέλη στον Διαλεκτικό Όμιλο Ελλάδος

Άγγελος Σικελιανός ο Οραματιστής
Έτσι αποκαλεί η εφημερίδα Καθημερινή τον μεγάλο μας λογο-

τέχνη. Φιλέλληνα λογοτέχνη, και τον αποκαλώ έτσι, Φιλέλληνα λο-
γοτέχνη, γιατί σ’ όλη του την ζωή δούλεψε εξαντλητικά για την
Ελλάδα, την γλώσσα και τους μύθους της.

Αναμόρφωσε ένα ανεξάντλητο λεξιλόγιο, ανάπτυξε μια τεράστια
θεματολογία που διακρινόταν από μία εκρηκτική εκφραστικότητα.

Θαυμάστηκε ως μεγαλόστομος. Γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου
1884 στην Λευκάδα. Ο μικρότερος γιός από εφτά αδέλφια, μεγά-
λωσε και σπούδασε σε μια οικογένεια από πατέρα δάσκαλο και
πατριώτη με μεγάλη εθνική δράση, δίνοντας στον απελευθερω-
τικό αγώνα χρήμα και αίμα. Στην πλούσια βιβλιοθήκη της οικο-
γένειας, ανέπτυξε την αγάπη του στα Γράμματα και τις Τέχνες.

Το 1897 εγγράφεται στο Γυμνάσιο της Λευκάδος, και εκεί στην
εφηβεία του ηχούν τα πρώτα φτερουγίσματα, αλλά και οι πρώτοι
στίχοι σε λευκώματα, επηρεασμένος από το φυσικό περιβάλλον
του νησιού του, την θάλασσα, τον κάμπο, τα βουνά, τους αμπελώ-
νες και τις πατριωτικές φιλοδοξίες του.

Εκεί συχνάζοντας σε φιλολογικά σαλόνια της θείας του ανα-
πτύσσει την καλλιτεχνική και πνευματική του καλλιέργεια.

Το 1901 εγγράφεται στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, και γνωρίζεται και με τους καλλιτεχνικούς και λογοτε-
χνικούς κύκλους. Το 1902 δημοσιεύει τα πρώτα του ποιήματα. Το
1904 με τα ποιήματα «Γόης», «Το πέρασμα της τσιγγάνας», «Γέλιο»,
«Δέηση», «Ο αστερισμός των αμνών», κλπ. Στο περιοδικό Ακρίτα
έχει κατακτήσει προσωπικό ύφος, και τελειότητα στον στίχο του.

Όταν η αδελφή του Σικελιανού Πηνελόπη συναντά τον αδελφό
της Ισιδώρας Ντάνκαν, Ράιμον Ντάνκαν και τον παντρεύεται, ήταν
μια σηματοδότηση για την ζωή του Σικελιανού.

Το 1905 το ζεύγος Ντάνκαν πηγαίνει στο Παρίσι όπου συναντούν
την Αμερικανίδα διανοούμενη Εύα Πάλμερ την οποία φέρνουν
στην Ελλάδα και την φιλοξενούν.

Εκεί την συναντά ο Άγγελος Σικελιανός και παρόλο που ήταν
δέκα χρόνια μεγαλύτερη αναπτύσσεται ένα αμοιβαίο αίσθημα.
Επειδή ο Σικελιανός έπρεπε να φύγει για την Λιβυή η Εύα πηγαί-
νει να μείνει στην μητέρα του στην Λευκάδα. Στην έρημο της Λι-
βύης ο Σικελιανός γράφει τον «Αλαφροΐσκιωτο». Όταν επιστρέφει
φεύγουν για την Αμερική με την Εύα όπου και παντρεύονται.

Το 1909 η έκδοση του «Αλαφροΐσκιωτου» επιβάλλει τον Σικε-
λιανό ως σημαντική ποιητική φυσιογνωμία στα Ελληνικά Γράμ-
ματα. Την ίδια χρονιά γεννιέται ο Γλαύκος το μοναδικό παιδί του
Άγγελου και της Εύας.

Τότε αρχίζει και δημοσιεύει διάφορα έργα του.
Το 1910 χάρη στη γυναίκα του είναι απερίσπαστος από βιοπο-

ριστικά προβλήματα, εξελίσσεται με τις συνθέσεις των «Συνειδή-
σεων». Ο ποιητής σχεδιάζει τον πρόλογο της ζωής με τις πέντε
συνειδήσεις. Της γης εμού, της φυλής μου, της Γυναίκας, της πί-
στης, και της προσωπικής μου δημιουργίας.

Πηγαίνει στο Παρίσι για παραστάσεις αρχαίου δράματος και
εκεί επωάζεται τη «Δελφική ιδέα».

Το 1911 θρηνεί τον θάνατο του πατέρα του. Το 1912 ταξιδεύει
στο Παρίσι και γνωρίζει τον μεγάλο γλύπτη Ροντέν, επηρεασμένος
γράφει άρθρα με τίτλο ομιλίες με τον Ροντέν και άλλα έργα. Τον
Σεπτέμβριο κηρύσσεται ο βαλκανικός πόλεμος και πηγαίνει στρα-
τιώτης, ενώ δημοσιεύει διάφορα ποιήματα στην «Ακρόπολη».

Τον Ιανουάριο του 1913 ο Σικελιανός επιστρέφει στην Αθήνα και
δημοσιεύει διάφορα έργα του. Ένα χρόνο μετά συνδέεται φιλικά
μα τον Νίκο Καζαντζάκη και πάνε μαζί στο Άγιο όρος.

Το 1915 συνεχίζουν με τον Καζαντζάκη τις περιηγήσεις τους
αναζητώντας την συνείδηση της γης και της φυλής τους.

Εκδίδονται σε πολυτελείς μικρούς τόμους τα πρώτα κείμενα της
«Γης μας, και της φυλής μας».

Γράφει πολλά ποιήματα και τα δημοσιεύει μέχρι το 1921, οπότε
πηγαίνουν με την Εύα στην Παλαιστίνη και διαλογίζονται τις συ-
νέπειες των κοινωνικών ανακατατάξεων στην μεταπολεμική Ευ-
ρώπη και τις επιπτώσεις της Μικρασιατικής εκστρατείας, δίνουν
προβάδισμα στην δελφική ιδέα, και με το «Μήτηρ Θεού» το μου-
σικότερο ποίημα της Ελληνικής λογοτεχνίας επιχείρησε  την δια-
σύνθεση των αξιών του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.

Το 1922 μελετά  στην Συκιά Κορινθίας την Δελφική ιδέα, γράφει,
αλληλογραφεί, συγκλονίζεται από τα γεγονότα της Μικρασιατικής
καταστροφής και επί τρείς ημέρες κλείνεται στο δωμάτιό του και
κλαίει.

Οργανώνει ομιλίες προς τους φοιτητές δημοσιεύει σειρά άρ-
θρων, δουλεύει συνεχώς στην Δελφική ιδέα, την ιδέα της παγκό-
σμιας ελευθερίας και της αδελφοσύνης των λαών.

Για την πλήρη ανάπτυξη της Δελφικής ιδέας, μετακομίζει στους
Δελφούς.

Το 1925 πεθαίνει η μητέρα του, αλλά προσπάθησε και συνέχισε
τις δραστηριότητές του.

Το 1926 με την Εύα εργάζονται πυρετωδώς για τις Δελφικές
γιορτές, τον πρόδρομο της υλοποίησης της Δελφικής ιδέας.

Πραγματοποιούνται γιορτές, με αρχαίο δράμα, μουσική Βυζαν-
τινή, λαϊκοί χοροί και λοιπά, που εξυμνούνται από τον Ελληνικό
και ξένο τύπο. Οι οικονομικές υπερβάσεις τον κάνουν να υποθη-
κεύσει την βίλα του στην Συκιά Κορινθίας.

Μετά πηγαίνει στο Παρίσι με την Εύα και σε διαλέξεις και δη-
μοσιεύματα προπαγανδίζουν την συνέχιση της Δελφικής προσπά-
θειας.

Το Νοέμβριο του 1918 ο Σικελιανός υποβάλλει στο υπουργείο
το πρόγραμμα των επόμενων Δελφικών εορτών. Στην Νέα Υόρκη
σε μετάφραση εκδίδεται σε φυλλάδια η ιδέα του Δελφικού Λόγου.

Το 1922 λειτουργεί γραφείο Επιτροπής Δελφικών Εορτών στην
οδό Φιλελλήνων 33. Ταξιδεύουν στο Παρίσι, κάνουν διαλέξεις,
γνωρίζουν επιφανείς Έλληνες, όπως ο Αντώνης Μπενάκης, συ-
στήνουν επιτροπή Δελφικών Εορτών από ιδιώτες που θα έμπαι-
ναν εγγυητές για τα έξοδα των εορτών του 1930. Η Πηνελόπη
Μπενάκη-Δέλτα, η Αλεξάνδρα Χωρέμη, η Έλενα Βενιζέλου, τρά-
πεζες χρηματοδοτούν την Δελφική ιδέα.

Για πρώτη φορά ρίχνεται η ιδέα απονομής του βραβείου Νόμ-

πελ στον Σικελιανό με τον τίτλο «Δελφική ιδέα και βραβείο Νόμ-
πελ». Η Ακαδημία Αθηνών απονέμει δύο αργυρά μετάλλια στον
Σικελιανό.

Η μεγάλη επιτυχία των Δελφικών Εορτών του 1930 είχε Πανελ-
λαδική και  παγκόσμια απήχηση και ο Σικελιανός προχωρεί στην
ίδρυση της Δελφικής Ενώσεως και προτείνει την ίδρυση Διεθνούς
Δελφικού Πανεπιστημίου. Η Βουλή ψηφίζει ειδικό νόμο για την
σύσταση του Δελφικού οργανισμού και ο Σικελιανός ενώ αστα-
μάτητα γράφει, δεν παύει να προωθεί στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό την Δελφική ιδέα.

Το 1933 η Εύα φεύγει στην Αμερική για παραστάσεις αρχαίου
δράματος, μετά 5 χρόνια την ακολουθεί ο γιος της Γλαύκος. Πρό-
θεσή της να μαζέψει χρήματα για την προώθηση των Δελφικών
Εορτών. Ο Σικελιανός κάνει παντού γνωστό τις προσπάθειες της
Εύας για την ενίσχυση της Δελφικής ιδέας, αλλά οι προσπάθειές
του για την ενίσχυση από το κράτος δεν βρίσκουν ανταπόκριση.

Άγγελος Σικελιανός, ο Αρχαιολάτρης

Αρχαιολάτρες, Κες μου και Κοι υπήρξαν ανέκαθεν και υπάρχουν
πολλοί. Τολμώ να πω ότι τα διασημότερα ονόματα στον κόσμο των
Γραμμάτων και της Τέχνης ήταν Ελληνολάτρες. Ο Νίτσε, ο Hegel, ο Σο-
πενάουερ, ο Σίλλερ, ο Καντ, ο Σπένσερ, ο πολύς Σαίξπηρ, ο Χάϊνε, ο
Λαλό, σχεδόν όλοι οι μεγάλοι μουσουργοί, και ακόμη ο Μπέγκσον, ο
Zasper, ο Ραμπώ), για να αναφέρω έστω και μόνο τα ονόματά τους. Όλοι
αυτοί ήταν λάτρεις του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος και το δηλώνουν
ανεπιφύλακτα ή το αφήνουν να διαφαίνεται σαφώς στα έργα τους.

Επίσης πολλοί είναι και οι Έλληνες «Αρχαιολάτρες». Και αν,
ανάμεσα σ’ αυτούς ξεχωρίζουμε τώρα τον Άγγελο Σικελιανό είναι
γιατί εκείνος φανέρωσε την λατρεία του αυτήν, πιο έκδηλα, πιο
έντονα και -με τη δύναμη του ποιητικού του οίστρου- πιο εντυ-
πωσιακά.

Ακούστε, για παράδειγμα, τούτους τους λίγους στίχους του από
τον όγδοο τόμο του έργου του «Θυμέλη» σελ 137.
... Όταν θα πάρει ο άνεμος και πάλι 
του Απόλλωνα, γαλήνιος και μεγάλος, 
πάνω απ’ τη γη, καθώς αιφνίδια 
υψώνονται οι αητοί μαζύ, κι’ ως τόσο 
ακολουθά ο καθένας την τροχιά του 
στην ίδια μέσα ζέστα αδερφωμένοι, 
όμοια απ’ την ίδια Απολλώνια φλόγα 
την μυστική ανάβοντας ορμή τους, 
όλοι μαζί, το φως να κοινωνήσουν, το απέραντο...»

Ο Σικελιανός αντλεί την αισιοδοξία του για την πορεία και τη
μοίρα του Ελληνισμού μέσα από την ανεπανάληπτη σε δύναμη και
ουσία μυθολογία μας αλλά και την προϊστορία.

Και σ’ αυτό ακριβώς διακρίνεται. Κανείς, Έλληνας ποιητής (και
βέβαια ούτε ξένος) δεν ανασκάλεψε με τόση εμβρίθεια και δεν
ζωντάνεψε με τόσο πάθος τους ελληνικούς μύθους, όσο ο Σικε-
λιανός. Τούτη η φαντασμαγορία που περνά μέσα από την αστρα-
φτερή απλότητα των στίχων του, δεν είναι αφηρημένα ρομαντική,
όπως η μελάγχολη ποίηση των ιδαλγών και desperaδos. Ο Σικε-
λιανός είναι ένας μύστης της αρχαιοελληνικής πραγματικότητας
που πιστεύει στέρεα στην διαχρονική της ανοδική πορεία και την
οικουμενική της εξέλιξη. Και το κήρυγμά του ξεπερνά τα όρια του
Ελλαδικού χώρου. Και μπορούμε κάλλιστα να θεωρήσουμε ότι
απευθύνεται, το ίδιο, στον Ευρωπαίο, όχι μόνο της εποχής του Σι-
κελιανού αλλά και του σημερινού που βιώνει αυτή τη στιγμή τις
δραματικότερες ίσως ώρες της ιστορίας του.

Οι στίχοι του στον «Όρθιο Σκοπό του Απόλλωνα» που βρίσκομε στον
8° τόμο των «απάντων» του, στην σελίδα 140, ο Σικελιανός σαλπίζει.

«... Το γένος (και δεν εννοεί μόνο το Ελληνικό, αλλά γενικά το
ανθρώπινο γένος) να λυτρωθεί μονάχο του μπορεί.
Μα να ξυπνήσει πρέπει η πλέρια Μνήμη
Της ζωής θε να ντυθεί την πανοπλία 
και μ’ ακέριο τον άγιο σκελετό 
των περασμένων, θα στηθεί στη γη του 
αλύγιστος! Ορθός!..».

Νομίζω πως τούτα τα λίγα λόγια κρύβουν όλο το μεγαλείο και
τη δύναμη που υπάρχει στο ποιητικό έργο -και κατ’ ακολουθία-
στο πνεύμα του Αγγέλου Σικελιανού. Ένα πνεύμα που οι άνθρωποι
των Γραμμάτων και Τεχνών του αιώνα μας δεν το γνώρισαν μόνο
από τους στίχους του αλλά και από τις πύρινες ομιλίες του, στα
εμπρηστικά προλογιστικά του σημειώματα, σε άπειρες ευκαιρίες
που ποτέ δεν απέφευγε, και βέβαια σε κείνες τις εξαίρετες παρα-
στάσεις των Δελφικών εορτών, που -δυστυχώς- μόνο από περι-
γραφές τρίτων γνωρίζαμε.

Το 1938 οι κρίσεις μοναξιάς που τον διακατέχουν, φαίνονται στα
έργα του.

Ωστόσο, τον Μάρτιο γνωρίζεται με την Άννα Καραμάνη. Με την
συγκατάθεση της Εύας και του συζύγου της Καραμάνη την παν-
τρεύεται.

Το 1941 η Γερμανική κατοχή βρίσκουν την Άννα και τον Άγγελο
Σικελιανό στο διαμέρισμα τους στην Αθήνα . Η Εύα από την Αμε-
ρική δεν μπορεί να βοηθήσει.

Πηγαίνουν στην Αίγινα οπού γειτονεύουν με τον Ν. Καζαντζάκη.
Γράφει την τραγωδία «Ο Δαίδαλος στην Κρήτη» και το «Μέγιστο

Μάθημα» και άλλα έργα μέχρι το 1943 που στην κηδεία του Κωστή
Παλαμά έγραψε το «Ηχήστε σάλπιγγες» που συγκλόνισε όλη την
Ελλάδα.

Στην απελευθέρωση η πρώτη ραδιοφωνική ομιλία αρχίζει με
το ηχήστε σάλπιγγες.

Κι ενώ η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών με έγγραφο της προς
την Σουηδική Ακαδημία υποβάλλει την υποψηφιότητα του Σικε-
λιανού για το Νόμπελ το 1946 στις 27 Μαΐου ξανά υποβάλλει πρό-
ταση αλλά αυτήν την φoρά και για τον Νίκο Καζαντζάκη.

Εν το μεταξύ ο Άγγελος Σικελιανός δε σταματά να δημιουργεί και
να υποστηρίζει τις ιδέες του και όπως πάντα οι αντιρρησίες υπήρχαν.

Ο Σπύρος Μελάς τα σχολίασε στο περιοδικό «Ελληνική Δημι-
ουργία» ως Σικελιανές αρλούμπες.

Το 1951 γυρνώντας από τη Σουηδία ο Σπύρος Μελάς αρνήθηκε
ότι πήγε εκεί για να σαμποτάρει την υποψηφιότητα του Αγγέλου
Σικελιανού.

Το Μάιο ο ακαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος υποβάλει την
υποψηφιότητα του Σικελιανού ως ακαδημαϊκού αλλά χωρίς απο-
τέλεσμα. Την εκλογή κερδίζει ο Σ. Σκίπης. Κι ενώ στην Αμερική
δημοσιεύονται ποιήματα του σε μετάφραση, ο ποιητής παίρνοντας
λάθος φάρμακο, του δημιουργούνται μεγάλες αναταραχές, μετα-
φέρετε στο Παμμακάριστο όπου μετά από αγωνία δώδεκα ημε-
ρών πεθαίνει σε ηλικία 67 χρονών. Ένας μεγάλος λογοτέχνης και
υπερήφανος ιδεολόγος Έλληνας έφυγε. Ένας άνθρωπος που συ-
νέλαβε τη Δελφική Ιδέα, που αποσκοπούσε στην συναδέλφωση
όλης της ανθρωπότητας μέσα από τον ποιητικό λόγο και το αρχαίο
ελληνικό πνεύμα στον ομφαλό της γης, τους Δελφούς.
Ηχήστε οι Σάλπιγγες, Καμπάνες βροντερές, 
δονήστε σύγκορμη τη χώρα, πέρα ως πέρα 
Βογγήστε τύμπανα πολέμου… οι φοβερές σημαίες 
ξεδιπλωθείτε στον αέρα, ξεδιπλωθείτε στον αέρα. 
Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα

Με όλα τούτα τα μέσα, ο Άγγελος Σικελιανός, καλός γνώστης
των μηνυμάτων του παρελθόντος -και της πολύτιμης αξίας τους-
προσδιορίζει την ευθύνη των σημερι νών ανθρώπινων όντων,
ηγετών, ταγών και παρακεντέδων στο παρόν και το μέλλον. Εδώ
θα κάνω μια παρατήρηση.

Η αρχαιοελληνολατρεία του Σικελιανού δεν έχει τίποτα από τις
ουτοπιστικές αναφορές του Νίτσε και πολλών άλλων.

Με πολλή απλότητα αλλά και εντυπωσιακή ευκρίνια ο Σικελια-
νός προσπαθεί να γεφυρώσει τον αρχαϊκό Παγανισμό με τον Χρι-
στιανισμό στον οποίο βαθιά πιστεύ ει. Αυτό διαφαίνεται καθαρά
στο συνταίριασμα του «Ύμνου στην Ελένη» και του «Τραγουδιού
των Αργοναυτών» με τους στίχους του στον «Δωδεκαετή Χριστό»
και το «Πέμπτο Ευαγγέλιο». Έτσι αποδείχνεται (μόνο σ’ αυτό το ση-
μείο βέβαια) επιδεξιό τερος του Παλαμά, εμφανίζοντας ένα δικό
του ενιαίο, κοσμοθεωρητικό θεμέλιο. Έτσι κατορθώνει να υπο-
δείξει τον δρόμο για την ανάκτηση του «χαμένου Παράδεισου»
που ο Μίλτων, από την σκοπιά του -την καθαρά ποιητική- απέ-
δωσε την απώλειά του στο χάσιμο των χρόνων της νιότης μας,
που για τον άνθρωπο, είναι φυσιολογική και ορι στική.

Ο Σικελιανός καταγγέλλει, λάβρος, την κατάπτωση που έφερε
στον άνθρωπο η απομάκρυνση από την Μητέρα Γη την Παγανι-
στική θεότητα της αγάπης, της στοργής και του ελέους, που οι Χρι-
στιανοί ταύτισαν με την Θεοτόκο.

Είναι ένα ποίημα του Σικελιανού -ίσως το καλύτερο που έχει
γράψει- όπου ο ποιητής εκφράζει όλο του τον πόνο για τα τραγικά
αποτελέσματα από αυτή την απομάκρυνση.

Τίτλος του ποιήματος «Ιερά οδός». Πορευόμενος προς την πα-
νάρχαια Ελευσίνα ο ποιητής, κάθεται μια στιγμή να ξεκουραστεί
στην παρυφή του δρόμου, κάτω από ένα δεντράκι. Ένας ατσίγγα-
νος, εκεί δίπλα, τραβάει δυο αλυσοδεμένα αρκούδια και τα αναγ-
κάζει βίαια να χορέψουν.
«Η μιά -γράφει στον στίχο του ο ποιητής- ήταν η μάνα η μεγάλη,
με πλεχτές χάντρες όλο στολισμένο το μέτωπο, γαλάζιες.
Ξάφνου σηκώθη τρανή, σαν προαιώνιο νάταν
ξόανο Μεγάλης θεάς, της αιώνιας Μάνας, 
αυτής της ίδιας που, ιερά θλιμμένη, 
για τον καημό της κόρης της 
(λεγόταν Δήμητρα εδώ για τον καημό του γιου της,
πιο πέρα, λεγόταν Παναγιά).
Και το μικρό στο πλάι της αρκούδι, σαν ανίδεο μικρό παιδί, 
ανασηκώθηκε κι εκείνο, υπάκοο
μη μαντεύοντας ακόμα του πόνου του το μάκρος 
και την πίκρα της σκλαβιάς που καθρέφτιζε η μάνα 
στα δυο πυρά της που το κοιτάν μάτια...
Κι εγώ ως εκοίταζα τραβούσα εξ’ απ’ τον χρόνο 
μακρυά απ’ τον χρόνο.
Μπροστά μου, ορθωμένη από τη βία του χαλκά
και της άμοιρης στοργής της δεν έβλεπα άλλο
παρά την τρανή αρκούδα με τις γαλάζιες χάντρες στο κεφάλι
μαρτυρικό, τεράστιο, σύμβολο όλου του κόσμου, τωρινού και
περασμένου σύμβολο του πόνου, του πανάρχαιου, που ακόμα 
δεν του πληρώθη απ’ τους θνητούς αιώνες ο φόρος της ψυχής...
κι η καρδιά μου (αποτελειώνει ο ποιητής)
ως βάδιζα βογγούσε
Θάρθει τάχα ποτές θε νάρθει η ώρα
που η ψυχή της αρκούδας κι η ψυχή μου,
που μυημένη τηνε κράζω,
θα γιορτάσουνε μαζί;

Δεν τελειώνει εδώ ο Σικελιανός. Ένας Σικελιανός δεν μπορεί
να παίζει μέσα του με την αισιοδοξία και την πίστη.

Και προσθέτει έναν ακόμη στίχο για φινάλε.
«... Ένα μούρμουρο απλώθη απάνωθέ μου, 
ένα μούρμουρο που έμοιαζε να λέει.
Θαρθεί!...»

Αυτός είναι ο Σικελιανός.
Και κρίμα! Κρίμα λέω, τώρα που ενώ τόση χρεία υπάρχει, σαν

αυτόν δεν έχομε πολλούς...
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Από την ξενάγηση στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στο Δ.Ι. 
Η εκκλησία ιδρύθηκε το 1800

Από την ξενάγηση στο Μουσείο του Δ.Ι.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ισίδωρος Πρώιος ενώ ομιλεί 
προς τους συνδαιτυμόνες κατά την ξενάγηση

Μετά το πέρας της ξενάγησης προσφέρθηκαν 
διάφορα εδέσματα από το ΣΦΔ και το Δ.Ι.

Στιγμιότυπα από τον
εορτασμό των Αγίων

Αναργύρων 
στον ομόνυμο Ναό 
του Δρομοκαϊτείου

Επίσκεψη και προσφορά του 
Σωματείου ΦΔΙ σε είδη ρουχισμού. 

Προσφορά από καταστήματα σε 
καινούργια παντελόνια, πουκάμισα,

σορτς, σακάκια κλπ.

Προσφορά σε τρόφιμο του Δ.Ι. σε 
ρουχισμό από τα μέλη του ΣΦΔ κες 
Μ. Νικολαϊδου και Π. Θεοδωράκη

Προσφορά της 
12ης Ιουνίου 

για φαγητό στου 
Μπαϊρακτάρη. 

Η εκλεκτή φίλη του ΕΦΔ 
συνομιλεί με τρόφιμο 

του ιδρύματος

Τραπέζι στον ξενώνα Πετραλώνων 
την 12η Ιουνίου

Στο προσωπικό του μαγειρείου επίσκεψη
και δώρο ωραίες ειδικές ποδιές

Προσφορά από το Σωματείο μας 
σε ποδιές στο προσωπικό 
των μαγειρείων του Δ.Ι.

Το Δ.Σ. του ΣΦΔ στα μαγειρεία 
του ιδρύματος Από την επίσκεψη στα μαγειρεία

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2018-8-

Έξοδος και φαγητό σε τροφίμους 
του Ξενώνα Αμαρουσίου
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