


Στάςισ πάντων πο-
λέμων χαλεπώτα-
τοσ. 
 
(Η εξε γερςη εί ναί ο 
πίο δυ ςκολοσ δρο μοσ 
απο  ο λουσ τουσ πολε -
μουσ) 
Πλϊτων, Υιλόςοφοσ 

Editorial ΑΦΙΕΡΩΜΑ 1821- 2021 

Να ‘μαςτε, λοίπο ν, εν ε τεί 2021, 200 χρο νία μετα  την 
Ελληνίκη  Επανα ςταςη, 200 χρο νία Ελλα δα. Εί ναί γεγονο σ πωσ 
φε τοσ η γίορτη  τησ 25ησ Μαρτί ου θα εί ναί ξεχωρίςτη , αφου  α-
ποτελεί  επε τείο των 200 χρο νων απο  την επί ςημη ε ναρξη τησ 
ελληνίκη σ επανα ςταςησ. Η αλη θεία, βε βαία, εί ναί πωσ η φλο γα 
τησ εί χε ανα ψεί καίρο  πρίν. Οί καρδίε σ των Ελλη νων ζητου ςαν 
την ελευθερί α, ε να κρα τοσ ανεξα ρτητο που δε θα η ταν τί ποτε 
α λλο παρα  ελληνίκο . 

Εκτο σ ο μωσ απο  τη γίορτη  τησ επετεί ου καί τον φο ρο 
τίμη σ που θα αποτί ςουμε ςτουσ προγο νουσ μασ γία τον ςκληρο  
τουσ αγω να, εί ναί μί α ευκαίρί α γία ενδοςκο πηςη. Οί ρί ζεσ ενο σ 
λαου  εί ναί η ίςτορί α του. Εμεί σ τη γνωρί ζουμε ο ντωσ η  ε χουμε 
αρκεςτεί  ςε επίφανείακε σ γνω ςείσ; Ενο ςω η επε τείοσ γίορτα ζε-
ταί, καίνου ργία ερωτη ματα καί ανηςυχί εσ δημίουργου νταί. Ποί-
εσ ςυνθη κεσ οδη γηςαν ςτην Επανα ςταςη; Πω σ αυτη  οργανω θη-
κε καί ποία η ταν τα αποτελε ςματα  τησ; Ποίεσ εί ναί οί ομοίο τη-
τεσ των το τε Ελλη νων με τουσ ςυγχρο νουσ μασ; 

Σα ερωτη ματα εί ναί πολλα  καί πρε πεί να απαντηθου ν. 
Ο ςκοπο σ τησ ομα δασ μασ δημίουργω ντασ το παρο ν φυ λλο εί ναί 
να εμβαθυ νεί, ςε ο χί καί το ςο ςυνηθίςμε να θε ματα, που αφο-
ρου ν την ίςτορί α τησ Επανα ςταςησ, αλλα  καί τησ χω ρασ ςε αυ-
του σ τουσ δυ ο αίω νεσ. Ελα τε, λοίπο ν, μαζί  μασ γία μί α κατα δυςη 
ςτην ίςτορί α. 

200 ΦΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
03  Κύρηο άρζρο 
04- 05 Μοσζείο οκοηωκάηωλ 
06- 07  Λέλα Δηβάλε 
08- 09 Προζωπογραθίες 
10- 11 Ίδρσκα . Ιωάλλοσ 
12- 13 Σρεης θαρη ποζηάι 
14 Γλώκες 
15 Ρεπορηάδ  
16 Δηζζοί ιόγοη 
17 Θεωρίες 
18 Περηβάιιολ 
19 Λογοηετλία 
20 Προηάζεης 

21 Κρηηηθή  
22 Ειεύζερος τρόλος 
23 Προορηζκοί 
24 Εηθολογράθεζε 

ΗΜΕΙΨΜΑ  ΕΚΔΟΗ 

Η κατα ςταςη ςτην οποί α βρί-
ςκο μαςτε καί κυρί ωσ η καρα-
ντί να δε θα μασ επίτρε ψουν 
να γίορτα ςουμε αυτη  την επε -
τείο ο πωσ κα θε χρο νο με πα-
ρελα ςείσ καί μεγα λεσ ςυγκε-
ντρω ςείσ. Σί ποτα, ο μωσ, δε θα 
μασ ςταματη ςεί απο  την ί δία 
την εορτη  με ο ,τί με ςο ε χουμε. 
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Ποιεσ ςυνθήκεσ οδήγηςαν ςτην Επανάςταςη; Πώσ αυτή 
οργανώθηκε και ποια ήταν τα αποτελέςματά τησ; Ποιεσ 
είναι οι ομοιότητεσ των τότε Ελλήνων με τουσ ςυγχρό-
νουσ μασ; 

             Φρίςτί να Υωτακί δου 



ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ 

 Αν … μία λε ξη 
ςυνεχω σ χρη-

ςίμοποίου μενη ςτίσ ζωε σ μασ, 
ίκανη  να ανατρε ψεί τα πα ντα, 
ακο μη καί να προκαλε ςεί ε ρίδεσ. 
την ίςτορί α, λε νε, δε χωρου ν 
υποθε ςείσ, ο μωσ, ο ταν γί νουν, 
μπορου ν να μασ δίδα ξουν πολλα , 
γίατί  εί ναί μαθη ματα ςτρατηγί-
κη σ, η θουσ, αξίοπρε πείασ. 
 Επί  τη ευκαίρί α του εορ-
ταςμου  τησ δίακοςίετηρί δοσ 
απο  την Ελληνίκη  Επανα ςταςη 
το να ανατρε ξουμε ςτο ςυ γχρο-
νο Ελληνίκο  Κρα τοσ με ε να «Αν» 
εί ναί πρα γματί ενδίαφε ρον: 
Αν δε γινόταν η ςυνδιϊςκεψη 
τησ «Ιερϊσ υμμαχύασ; 
Γία να απαντηθεί  κα τί τε τοίο θα 
‘πρεπε να μην εί χαν προηγηθεί  
οί Ναπολεο ντείοί Πο λεμοί, που 
εν τε λεί επανε φεραν τη Μοναρ-
χί α καί τον φο βο ανα  την Ευρω -
πη. ί γουρα, πα ντωσ, εα ν δεν 
υπη ρχε αυτη  η τα ςη αμφίςβη τη-
ςησ του οτίδη ποτε καίνου ργίου 
η Επανα ςταςη θα εί χε ξεςπα ςεί 
νωρί τερα. 
Αν ο Ρόγασ Βελεςτινλόσ δε 
ςκοτωνόταν το 1798; 
Σο ε ργο του Ρη γα απο  τη Φα ρτα 
ε ωσ τον Θου ρίο η ταν δημοκρατί-
κο  καί μπορου ςε να αφυπνί ςεί 
ολο κληρο το Γε νοσ. Λαμβα νο-
ντασ αυτο  υπ’ ο ψίν θα λε γαμε 
ο τί αν ζου ςε παραπα νω χρο νία, 
θα μετε δίδε το μη νυμα του ελλη-
νίςμου  ανα  την Ευρω πη καί ςε 
ο λουσ τουσ υπο δουλουσ 

Ϊλληνεσ.  
Αν δε δολοφονούταν ο Καπο-
δύςτριασ; 
Ο πυρί δων Σρίκου πησ γρα φεί 
γία τον Καποδί ςτρία ο τί «αν 
ανεχω ρεί, η Ελλα σ απω λλυτο». 
Εν τε λεί, «ε φυγε» δολοφονημε -
νοσ (!). Ψσ α νθρωποσ με βαθία  
ςυναί ςθηςη τησ θε ςησ του, αφί-
λοκερδη σ καί ρεαλίςτη σ ε πραξε 
πολλα  ωφε λίμα γία τον το πο. 
Εα ν ολοκλη ρωνε την προκαθο-
ρίςμε νη επταετη  παραμονη  του 
ςτην εξουςί α, θα εί χε θε ςεί γερα  
θεμε λία ςτο ελληνίκο  κρα τοσ ςε 
ο λουσ τουσ τομεί σ καί κυρί ωσ 
την εκπαί δευςη. 
Αν δε γινόταν ο Ελληνοτουρ-
κικόσ Πόλεμοσ του 1897; 
Μελετω ντασ το ζη τημα απο  ί-
ςτορίκη  ςκοπία , ςη μερα, μασ 
φαντα ζεί αδίανο ητο το ο τί 
προε βημεν ςε μία τε τοία πρα ξη 
κα τω απο  αυτε σ τίσ ςυγκυρί εσ, 
το 1897. Πε ραν του κυρίο τερου, 
δηλαδη  τησ επίβολη σ του Δίε-
θνου σ Οίκονομίκου  Ελε γχου, η 
Ελλα δα δίαςυ ρθηκε δημοςί ωσ 
καί χα λαςε την «είκο να» που 
το ςο εί χε ανα γκη. Εα ν αυτα  δε 
ςυνε βαίναν, οί ευκαίρί εσ γία α-
να πτυξη ςτην πρω τη δεκαετί α 
του 20ου αίω να ί ςωσ να ‘ταν πε-
ρίςςο τερεσ.  
Αν δεν ϋχανε τισ εκλογϋσ ο 
Βενιζϋλοσ του 1920; 
Καί ρίο το ερω τημα. Μία απο  τίσ 
πίο αο ρατεσ κακοτυχί εσ τίσ ο-
ποί εσ υπε φερε η χω ρα. Σο με λ-
λον τησ Μίκραςίατίκη σ Εκςτρα-

τεί ασ αναντί ρρητα θα η ταν δία-
φορετίκο  χωρί σ αυτο  να ςημαί -
νεί την απο λυτη επίτυχί α του, 
αλλα  ου τε καί την πλη ρη κατα-
ςτροφη  του. Ακο μη, η χω ρα θα 
εί χε ςταθεροποίηθεί  πολίτίκα , 
α ρα δε θα περνου ςε ακο μη καί 
τα χρο νία αςτα θείασ τησ Β΄ Ελ-
ληνίκη σ Δημοκρατί ασ. 
Αν δεν επιβαλλόταν η ςτρατι-
ωτικό χούντα το 1967; 
άςωσ απο  τα πίο δυ ςκολα ερω-
τη ματα, ωςτο ςο μπορεί  να υπο-
τεθεί  ο τί η Βαςίλευομε νη Δημο-

κρατί α θα δίατηρου ταν ωσ πολί -
τευμα καί ο τί η χω ρα θα εί χε 
είςε λθεί νωρί τερα ςτην Ε.Ο.Κ 
καθο τί ςυζητη ςείσ γία πίθανη  
ε νταξη τησ Ελλα δασ γί νονταν 
η δη απο  τίσ αρχε σ τησ δεκαετί ασ 
του ’60. 
Αν η χώρα δε χρεοκοπούςε το 
2010; 
Ψσ ε να απο  τα ίςτορίκα  ςυμβα -
ντα που ο λοί ζη ςαμε πολλοί  
ε ντονα, θα μπορου ςε να λεχθεί  
ο τί χωρί σ τη δεκαετη  οίκονομίκη  
κρί ςη τί ποτα δε θα η ταν το ί δίο. 
Ασ κρατη ςουμε, ο μωσ, τίσ θετί-
κε σ επίδρα ςείσ αυτη σ, ο πωσ η 
αλλαγη  ςτον τρο πο ςκε ψησ μασ 
καί ςτη νοοτροπί α μασ. 
 Απορί εσ καί υποθε ςείσ γία 
τα 200 χρο νία ςυ γχρονου βί ου 
του ε θνουσ μασ υπα ρχουν ακο μα 
περίςςο τερεσ. Όλεσ ςτε κουν ςτο 
πω σ καί το γίατί , ληςμονου ν, 
ο μωσ, την πραγματίκη  αλη θεία 
καί ςυνεπακολου θωσ την ουςί α. 
Οφεί λουμε να αποτα ξουμε την 
εθνίκη  αυτη  μεμψίμοίρί α, η ο-
ποί α δίε πεί δυςδία κρίτα τα πα -
ντα ανα μεςα  μασ. Δίο τί ο ςο μασ 
κατακυρίευ εί η απα θεία καί η 
αυτο -λυ πηςη  μασ δεν προ κείταί 
να αποπερατω ςουμε τον βαθυ -
τερο ςτο χο των δίανοητω ν τησ 
Επανα ςταςησ «να γί νωμεν Ευ-
ρω πη». Ακο μα καί εδω  απαντη -
ςείσ ςτα προβλη ματα μα σ δί νεί η 
Ιςτορί α. Ασ αποτελε ςεί, λοίπο ν, 
αυτη  η επε τείοσ ε ναυςμα γία 
αναδημίουργί α καί εξε λίξη. 

ΜΑΡΣΙΟ 2021 
ΑΥΙΕΡΨΜΑ 1821– 2021 
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Κύριο άρθρο 

 

 

[…] 

όςο μασ κατακυ-

ριεύει η απάθεια 

και η αυτό-λύπηςή 

μασ δεν πρόκειται 

να αποπερατώ-

ςουμε τον βαθύτε-

ρο ςτόχο των δια-

νοητών τησ Επα-

νάςταςησ «να γί-

νωμεν Ευρώπη» 

«ΑΝυπόςτατα αν  

επύ τη επετεύω» 

             Μα ρθα Οίκονο μου 

“ 

” 



 

ΑΠΟ ΣΗ 

ΔΗΜΗΣΡΑ 
ΑΝΑΓΝΨΣΟΠΟΤΛΟΤ 

Σο Μουςεί ο Ελληνίκη σ Ιςτορί ασ Παυ λου Παν. Βρε λλη 
βρί ςκεταί ςτο ίςτορίκο  Μπίζα νί, εκεί  ο που δίαδραμα-
τί ςτηκαν οί ςφοδρε σ μα χεσ κατα  την απελευθε ρωςη 
τησ πο λησ των Ιωαννί νων τον Υεβρουα ρίο του 1913. 
Δημίουργη θηκε απο  τον γλυ πτη Παυ λο Βρε λλη, ο ο-
ποί οσ αγο ραςε με το εφα παξ του (ωσ ςυνταξίου χοσ 
Γυμναςία ρχησ το 1982) αυτη  την ε κταςη των 17 
ςτρεμμα των, καί με δίκη  του προςωπίκη  εργαςί α 
μεταμο ρφωςε τον εξωτερίκο  χω ρο καί ε δωςε μορφη  
ςτο κτί ρίο καί ςτο εςωτερίκο  του. υμπαραςτα τεσ, 
βοηθοί  καί αρωγοί  ςτην προςπα θεία  του υπη ρξαν οί 
πρω ην μαθητε σ του.  

 

 

 

 

 

Ο λο γοσ που επε λεξα να επίκοίνωνη ςω με τον υπευ -
θυνο καί απο γονο του ίδρυτη  του Μουςεί ου, Κων-
ςταντί νο Βρε λλη, εί ναί αρχίκα  η ςυμβολη  του ςτη 
δίατη ρηςη καί δία δοςη τησ ίςτορί ασ, αλλα  καί η 
α μεςη ςυ νδεςη  του με τον μεγα λο Αγω να τησ Επανα -
ςταςησ του ’21, καθω σ μεγα λο με ροσ των εκθεμα των 
εί ναί αφίερωμε νο ςε ςτίγμε σ τησ.  

Ποιο όταν το ϋναυςμα για την ύδρυςη του μου-
ςεύου; Πόςα χρόνια διόρκηςε η καταςκευό του; 
Ξεκίνω ντασ μία πρω τη -πείραματίκη - ε κθεςη ςτο 
χωρίο  Μουζακαί οί (1975), προκείμε νου να υποςτηρί -
ξεί τη θε ςη του γία το ο τί η ίςτορί α θα ε πρεπε να με-
τουςίω νεταί με ςα απο  βίωματίκε σ εμπείρί εσ καί ο χί 
μο νο να υφί ςταταί με ςα απο  προφορίκε σ παραδο -
ςείσ η  καί γραπτε σ εξετα ςείσ, δημίου ργηςε μία πρω τη 
ομα δα Ιςτορίκω ν παραςτα ςεων, εμπνεο μενοσ απο  
την Προεπαναςτατίκη  περί οδο του 1821. Οραματίζο -
μενοσ ε να πληρε ςτερο ε ργο με θεματολογί α αντλημε -
νη απο  την Ελληνίκη  Ιςτορί α, ξεκί νηςε το 1983 να 
δημίουργεί  αυτο  το Μουςεί ο. Σο ολοκλη ρωςε το 
1995.  

ΜΑΡΣΙΟ 2021  
ΑΥΙΕΡΨΜΑ 1821– 2021 
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Αφιέρωμα 

Ο Παύλοσ 
Βρϋλλησ 
γλύπτησ και 
δϊςκαλοσ 
(1923– 2010) 

ΜΟΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ  

Γνωςτο  ωσ το μουςεί ο των κε ρίνων  

ομοίωμα των ςτο Μπίζα νί Ιωαννί νων 

Η κυρα  τησ Ρω, 
Δε ςποίνα Αχλα-
δίω του, υ ψωνε 
γία 34 χρο νία 
κα θε με ρα την 
ελληνίκη  ςημαί -
α! Ϊφυγε απο  
τη ζωη  το 1982 
καί κηδευ τηκε 
με τίμε σ εθνίκη σ 
ηρωί δασ! 



Πόςο εύκολο εύναι να καταςκευαςτεύ 
ϋνα κϋρινο ομούωμα; Ποια η διαδικαςύα 
που ακολουθεύται;  
Αν το ομοί ωμα ςε βεταί το μοντε λο καί δημί-
ουργεί ταί απο  ε μπείρο, ταλαντου χο καί μορ-
φωμε νο καλλίτε χνη (ο Παυ λοσ Βρε λλησ απο-
φοί τηςε απο  την Ανωτα τη χολη  Καλω ν 
Σεχνω ν το 1954 με Θεωρητίκο  καί Πρακτίκο  
πτυχί ο), το μο νο που χρεία ζεταί εί ναί 3-5 
μη νεσ προςεκτίκη σ δουλεία σ. Πρω τα δημί-
ουργεί ταί ε να πη λίνο προ πλαςμα καί μετα  
ε να γυ ψίνο εκμαγεί ο με ςα ςτο οποί ο χυτευ -
εταί το κε ρίνο ομοί ωμα. Σο ρετουςα ρίςμα, η 
τοποθε τηςη μαλλίω ν καί ματίω ν καί κυρί ωσ 
η προ νοία  του που  θα ενταχθεί  με ςα ςτο 
θε μα εί ναί εξί ςου ςημαντίκα  με την κατα-
ςκευη .  
 
Πώσ πετυχαύνετε να εύναι τα εκθϋματα 
τόςο όμοια με τα πραγματικϊ πρόςωπα; 
Όντασ ε νασ μορφωμε νοσ καί ταλαντου χοσ 
γλυ πτησ που ςε βεταί τα θε ματα  του, δίατη-
ρεί  την καλλίτεχνίκη  ευςυνείδηςί α του, επί-
λε γεί τίσ πηγε σ του καί δουλευ εί μο νοσ, χω-
ρί σ εξωτερίκου σ ςυνεργα τεσ, προςπαθω -
ντασ να δεί πί ςω απο  το φυςίκο  ςω μα, γία 
να περίγρα ψεί το πνευ μα που το κατοίκεί . 
 
Ποιο ϋκθεμα εντυπωςιϊζει περιςςότερο 
τουσ επιςκϋπτεσ;  
Μία ερω τηςη με πολλε σ απαντη ςείσ! Να α-
ναφε ρω τη «φαγη  του Αλη -Παςα », τίσ 
«Γυναί κεσ τησ Πί νδου», το «Εργαςτη ρί του 
Καλλίτε χνη», το «Κρυφο  χολείο »,… καί να 
αφη ςω εςα σ να ςυνεχί ςετε με τίσ δίκε σ ςασ 
προτίμη ςείσ – γίατί  αυτε σ θα εί ναί καί οί 

πλε ον πολυ τίμεσ. Ποίοσ ξε ρεί, μετα  απο  χρο -
νία, ο ταν θα ε χετε μεγαλω ςεί (καί αλλα ξεί), 
ί ςωσ να ε χουν αλλα ξεί καί αυτε σ! Σο θε μα 
εί ναί να θυμο μαςτε το πρίν, το μετα  καί το 
γίατί … 
 
Πώσ νομύζετε ότι ςυμβϊλλει το μουςεύο 
ςτη γνώςη και τη διατόρηςη τησ ιςτορύ-
ασ; 
Μο νο ο κα θε επίςκε πτησ μπορεί  
να το απαντη ςεί. Μία καθολίκη  
προςε γγίςη ςε αυτη  την απα -
ντηςη θα η ταν: «γίατί  η Ιςτορί α 
εμπνε εί, (ο ταν τη ςεβο μαςτε)». 
 
Ποιεσ εύναι οι εντυπώςεισ και 
τα ςυναιςθόματα που προκα-
λούνται ςτουσ επιςκϋπτεσ, 
τόςο του εςωτερικού όςο και 
του εξωτερικού, κατϊ την 
επύςκεψό τουσ ςτο μουςεύο; 
ε μίκρα  παίδία , το αρχίκο  δε οσ 
δίαδε χεταί η δία θεςη γία εξε-
ρευ νηςη. ε εφη βουσ, κυρίαρχεί  
η παρατη ρηςη (καί μερίκε σ φο-
ρε σ κα ποία πείρα γματα…). ε 
ενη λίκεσ, η προςπα θεία γία κα-
τανο ηςη τησ Ιςτορί ασ αλλα  καί 
του Μουςεί ου (που εί ναί πρω τα 
καί πα νω απ’ ο λα ε να ε ργο Σε -
χνησ). ε ηλίκίωμε νουσ, ξαναζω-
ντανευ ουν οί παίδίκε σ τουσ μνη μεσ, ο ταν οί 
ί δίοί (πρίν απο  πολλα  χρο νία!) ανακα λυπταν 
μορφε σ καί γεγονο τα τησ Ελληνίκη σ Ιςτορί -
ασ. 
 

Ετοιμϊζετε κϊποια δρϊςη ςχετικϊ με 
την επϋτειο των 200 χρόνων από την 
Ελληνικό Επανϊςταςη; 
Παραμε νουμε λείτουργίκοί  καί τα θε ματα  
μασ θα παραμεί νουν επίςκε ψίμα. Καί μετα  
το 2021!  
[ημεί ωςη: οί είκο νεσ ανακτη θηκαν απο  το δίαδί κτυο] 

«γιατί η Ιστορία εμπνέει, (όταν τη σεβόμαστε)» 
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Αφιέρωμα 

Σο κρυφο  ςχο-
λείο ! το Μου-
ςεί ο υπα ρχουν 
προ ςωπα γνω-
ςτα  αλλα  καί 
καθημερίνα , 
δα ςκαλοσ καί 
μαθητε σ! 

Α΄ Παγκο ςμίοσ 
Πο λεμοσ, ςτρα-
τίω τεσ καί αξί-
ωματίκοί ! 



Η Λε να Δίβα νη γεννη θηκε ςτον Βο λο. 
Εί ναί Ελληνί δα ςυγγραφε ασ που ε χεί 
δημοςίευ ςεί μυθίςτορη ματα καί ςυλλο-
γε σ δίηγημα των, τα οποί α μεταφρα ςτη-
καν ςε πολλε σ γλω ςςεσ, ε να το μο με θεα-
τρίκα  ε ργα καί τε ςςερα παίδίκα  βίβλί α.  

 

 

 

Σαυτο χρονα, δίδα ςκεί ίςτορί α εξωτερί-
κη σ πολίτίκη σ ςτη Νομίκη  χολη  Αθη-
νω ν. Ϊχεί δημοςίευ ςεί ίςτορίκε σ μελε τεσ 
καί ε χεί επίςκεφτεί  πολλα  πανεπίςτη μία 
του εξωτερίκου . Σε λοσ, 
υπη ρξε ίδρυτίκο  με λοσ 
τησ εθνίκη σ επίτροπη σ 
γία τα ανθρω πίνα δί-
καίω ματα. 

 

Η ιςτορύα διδάςκει,  
επαναλαμβάνεται; 
Ποια εύναι η γνώμη 
ςασ; 

H ίςτορί α δεν εί ναί τί -
ποτα α λλο απο  την ί-
ςτορί α τησ ζωη σ μασ. 
κεφτεί τε: η ίςτορί α 
τησ δίκη σ ςασ ζωη σ ε-
παναλαμβα νεταί; Ναί, 
αν δεν αλλα ξετε, αν δεν 
δίορθω ςετε τα λα θη 
ςασ. Υυςίκα  τα λα θη 
ςασ γί νονταί ςε α λλεσ 
ςυνθη κεσ καί εί ναί 
α λλησ βαρυ τητασ γίατί  
δεν εί ςτε πία ο ί δίοσ, 
ε χουν αλλα ξεί πολλα  
πρα γματα ςτη ζωη  ςασ 
μεγαλω νοντασ. Αν λ.χ. 

η ςουν απρο ςεκτοσ καί 
ςου ε πεςε το κλείδί  του 
ςπίτίου  ςου ο ταν η ςουν 
μίκρο σ με αποτε λεςμα 
να κλείςτεί σ ε ξω ςτο 
κρυ ο γία ο λο το απο γευ-
μα, εί ναί μίκρο  το κακο . 
Αν, ο μωσ, παραμεί νείσ 
απρο ςεκτοσ ο ταν μεγα-
λω ςείσ θα χα ςείσ τα λε-
φτα  ςου η  την υγεί α 
ςου. Με λί γα λο γία τί πο-
τα δεν επαναλαμβα νεταί 
ακρίβω σ αλλα  καί ο λα 
επαναλαμβα νονταί αν 
δεν βα λουμε μυαλο ! 

Αν ο Καποδύςτριασ 
όταν Κυβερνότησ για 
μεγαλύτερο διϊςτη-
μα, ποια διαφορετικϊ 
χαρακτηριςτικϊ θα 
εύχε η εκπαύδευςη 
ςτην Ελλϊδα; 

Αυτο  δεν μπορου με να 
το προβλε ψουμε με 
ςίγουρία . Σο μο νο ςί -
γουρο εί ναί ο τί θα εί χα-
με α ρίςτησ ποίο τητασ 
εκπαί δευςη γίατί  ο Κα-
ποδί ςτρίασ πί ςτευε 
πα ρα πολυ  ς΄αυτη ν, 
θεωρου ςε ο τί πρε πεί 
να εί ναί το πρω το με -
λημα κα θε κρα τουσ. Καί 
εί χε απο λυτο δί κίο. Ο 
πολί τησ χωρί σ μο ρφω-
ςη θα παραμεί νεί υπη -
κοοσ, δεν μπορεί  να 
δίεκδίκη ςεί ουςίαςτίκη  
δημοκρατί α. 

ΑΠΟ ΣΗ 

ΜΑΡΘΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 

ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ 

«Είμαςτε ο λαόσ που επικαλείται ςυνεχώσ 
την ιςτορία του χωρίσ να αςχολείται ςτην 
ουςία καθόλου μαζί τησ.» 
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υνέντευξη 

 

Η ςυγγραφϋασ και κα-
θηγότρια του ΕΚΠΑ Λϋ-
να Διβϊνη  

 

Η ςυγγραφε ασ μα σ μίλα εί γία τα 
προ ςωπα, τα γεγονο τα, την ίςτο-
ρί α καί το παρο ν τησ Ελλα δασ 

 



Η ζωό ποιου ζευγαριού καθορύςτηκε ςε 
μεγαλύτερο βαθμό από τα ιςτορικϊ γεγο-
νότα;  

Όλων. Αυτο  που ςυμβαί νεί γυ ρω μασ, ςτην κοί-
νωνί α, μασ επηρεα ζεί πολυ  περίςςο τερο απ  ́
ο ,τί φανταζο μαςτε ςτην καθημερίνη  μασ ζωη . 
Ασ πα ρουμε γία παρα δείγμα τον εγκλείςμο  λο -
γω πανδημί ασ. Ξε ρετε πο ςα ζευγα ρία η ρθαν ςε 
τερα ςτία κρί ςη λο γω του ο τί αναγκα ςτηκαν 
να εγκλωβίςτου ν επί  το ςο καίρο  με ςα ςε λί γα 
τετραγωνίκα ; 

Καθώσ ϋχετε αςχοληθεύ με τισ μειονότητεσ 
τησ Ελλϊδασ ποια πιςτεύετε ότι εύναι λιγό-
τερο γνωςτό και γιατύ; 

Η πίο αδίκημε νη εί ναί οί Ρομα , γίατί  κανε νασ 
δεν την υπολογί ζεί ςαν μείονο τητα καί γίατί  
δεν ε χεί πολλου σ μορφωμε νουσ εκπροςω πουσ 
που μπορου ν να δίεκδίκη ςουν τα δίκαίω ματα  
τουσ. Εί ναί ςτην ουςί α απο λυτα περίθωρίοποί-
ημε νοί καί ανί ςχυροί. 

Ποια προςωπικότητα τησ ςύγχρονησ Ελλϊ-

δασ ςασ ςυγκινεύ και για-
τύ; 

Ο Καποδί ςτρίασ καί ο Φαρί -
λαοσ Σρίκου πησ. Γίατί  η ταν 
μοναχίκοί , ίδίο ρρυθμοί 
α νθρωποί αφοςίωμε νοί 
100% ςτο ςκοπο  τησ πα-
τρί δασ, χωρί σ καμία  ίδίοτε -
λεία. 

Ποιοσ “ςυρρύκνωςε” την 
Ελλϊδα; 

Οί Ϊλληνεσ φυςίκα . Κανε -
νασ α λλωςτε δεν μπορεί  να 
ςε βλα ψεί περίςςο τερο 
απο  τον εαυτο  ςου. Σο χεί-
ρο τερο εί ναί ο τί, ο πωσ ο λοί 
οί ανω ρίμοί α νθρωποί, α-
ποδί δουμε την αποτυχί α 
μασ ςε εξωτερίκου σ παρα -
γοντεσ, ποτε  ςτον εαυτο  
μασ. 

Από ποιο γεγονόσ/ επύ-
τευγμα τησ Ελλϊδασ α-
ντλεύτε αιςιοδοξύα για το 
μϋλλον τησ;  

Θεωρω  ο τί, ακρίβω σ λο γω 
τησ ίδίο μορφησ κατα ςτα-
ςησ τησ χω ρασ, οί νε οί 
α νθρωποί που μεγαλω νουν 
εδω  μαθαί νουν να εί ναί 
εφευρετίκοί , γία να ξεπε-
ρα ςουν τα χίλία δεσ εμπο δί-
α που βρί ςκουν ςτο δρο μο 

τουσ. Γί νονταί αναγκαςτίκα  πίο ε ξυπνοί, κατα-
φε ρνουν πολλα  με λί γα με ςα. Αυτο  εί ναί τερα -
ςτίο προςο ν καί το βλε πουμε ο ταν τα παίδία  
αυτα  βγαί νουν ςτο εξωτερίκο  γία να δουλε -
ψουν.  

Πιςτεύετε ότι οι ςημερινού νϋοι γνωρύζουν 
την ιςτορύα για την επανϊςταςη του 1821; 

Πίςτευ ω πωσ δεν ε χουν ίδε α ου τε οί νε οί, ου τε 
οί παλίο τεροί. Εί μαςτε ο λαο σ που επίκαλεί ταί 
ςυνεχω σ την ίςτορί α του χωρί σ να αςχολεί ταί 
ςτην ουςί α καθο λου μαζί  τησ. 

Πώσ ςυνδϋονται με την επανϊςταςη τα 
βιβλύα ςασ «Σο πικρό ποτόρι» και 
«Ζευγϊρια που ϋγραψαν την ιςτορύα τησ 
Ελλϊδασ»; 

υνδε ονταί με την απο φαςη  μου να τίμη ςω 
δυο εξαίρετίκε σ περίπτω ςείσ, δυο παρα ξενα 
πουλία  που τα ε δωςαν κυρίολεκτίκα  ο λα, γία 
να βοηθη ςουν την Ελλα δα να γεννηθεί : Ση Μα-
ντω  Μαυρογε νουσ καί τον Ιωα ννη Καποδί ςτρί-
α. 
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υνέντευξη 

 

 
 

Η πιο αδικημένη 
είναι οι Ρομά, για-
τί κανένασ δεν την 
υπολογίζει ςαν 
μειονότητα και 
γιατί δεν έχει πολ-
λούσ μορφωμένουσ 
εκπροςώπουσ που 
μπορούν να διεκδι-
κήςουν τα δικαιώ-
ματά τουσ.  

“ 

” 

Ιςτορικϋσ μελϋτεσ, 
μυθιςτορόματα, 
διηγόματα, θεατρι-
κϊ, ϋργα για παιδιϊ 



Ακου γοντασ το ο νομα Θεο δωροσ Κολοκοτρω νησ, οί 
περίςςο τεροί πλα θουμε ςτον νου μασ την είκο να ενο σ α ντρα 
αρχοντίκου , μακρυμα λλη με μεγα λο μουςτα κί. Πω σ, ο μωσ, 
μασ εί ναί οίκεί α η μορφη  του, αφου  δεν υπη ρχε φωτογραφί-
κο σ φακο σ να τον απαθανατί ςεί; ωςτα , κα ποίοσ τον ζωγρα -
φίςε. Οί γνωςτο τερεσ καί ςημαντίκο τερεσ προςωπογραφί εσ 
ηρω ων τησ Επανα ςταςησ εί ναί αυτε σ των Καρλ Κρα τςαί ζεν 
καί Μπενζαμε ν Μαρί . 

 
Ο πρω τοσ η ταν Γερμανο σ αξίωματίκο σ, που πολε μηςε 

εθελοντίκα  ςτην Ελληνίκη  Επανα ςταςη, φίλε λληνασ καί αυ-
τοδί δακτοσ ζωγρα φοσ. Υίλοτε χνηςε πορτρε τα μορφω ν του 
αγω να καί φρο ντίςε να φε ρουν την υπογραφη  του προςω -
που που απείκονί ζεταί ςτο καθε να. Σο αρχίκο  η ταν του Γε-
ωργί ου Κουντουρίω τη, ενω  ακο μη ςκί τςαρε τον Γεω ργίο Κα-
ραί ςκα κη, μί α με ρα πρίν τον θανα ςίμο τραυματίςμο  του. Σα 
λίθογραφη ματα  του, περνω ντασ απο  πολλα  χε ρία, εν τε λεί 
πουλη θηκαν το 1926 ςτην Εθνίκη  Πίνακοθη κη καί ςη μερα 
βρί ςκονταί ςτο Εθνίκο  Ιςτορίκο  Μουςεί ο ςτην Αθη να, ο που 
εκτί θενταί. 

Γία πληροφορί εσ του ε ργου καί τησ επί ςκεψησ του 
Βε λγου δίπλωμα τη Benjamin Mary ςτη χω ρα μασ, η ρθαμε ςε 
επαφη  με το ί δρυμα υ λβίασ Ιωα ννου, που με την Ιςτορίκη  
καί Εθνολογίκη  Εταίρεί α Ελλα δοσ – Εθνίκο  Ιςτορίκο  Μουςεί ο 
εξε δωςαν βίβλί ο με 125 ανε κδοτα ςχε δία  του. Κα ποία απο  
αυτα  απείκονί ζουν πληρεξου ςίουσ καί θεατε σ τησ εθνίκη σ 
ςυνε λευςησ του 1843 – 1844, ο που παρευρε θηκε. Ϋταν ερα-
ςίτε χνησ καί αρκετα  απο  τα ςκί τςα του φε ρουν υπογραφη  
του είκονίζο μενου. Σο 1992, εί χε εκδοθεί  ε να α λλο λευ κωμα 
με προςωπογραφί εσ γυναίκω ν τησ ί δίασ περίο δου, χωρί σ, 
ο μωσ, να γνωρί ζουμε που βρί ςκεταί ςη μερα το πρωτο τυπο. 

Σα ε ργα τουσ αποτελου ν είκονογραφίκο  θηςαυρο  καί 
γία εμα σ, τουσ Ϊλληνεσ, ε χουν ανεκτί μητη αξί α. Σο βλε μμα 
τουσ λείτου ργηςε ςαν φωτογραφίκο σ φακο σ καί μασ χα ρίςε 
τίσ είκο νεσ των ηρω ων τησ Επανα ςταςησ, ςτουσ οποί ουσ ο-
φεί λουμε την ελευθερί α μασ. 

ΟΙ ΗΡΨΕ ΣΟ ΦΑΡΣΙ 
 

Τα οικεία πρόσωπα  

του παρελθόντος 

Ωνθρωποσ, πολίτίκο σ, μεταφραςτη σ, ςυγγραφε ασ. 
άςωσ ε νασ απο  τουσ μεγαλυ τερουσ Ϊλληνεσ πολίτίκου σ. Ο 
λο γοσ γία τον Ελευθε ρίο Βενίζε λο, που κατο ρθωςε τα ακα-
το ρθωτα. την εποχη  των πολίτίκω ν ελί τ ε γίνε η λυ ςη ςτα 
προβλη ματα τησ χω ρασ. 

Γεννημε νοσ ςτην Κρη τη το 1864, ςυνε δεςε το ο νομα  
του με το Κρητίκο  Ζη τημα καί την επανα ςταςη του Θερί ςου. 
ε ο λεσ τίσ θητεί εσ του ωσ πρωθυπουργο σ (1910-1915, 1917-
1920, 1924, 1928-1932, 1933) δου λεψε ςκληρα  γία την εξυ-
γί ανςη τομε ων που ο ί δίοσ θεωρου ςε ο τί υπολείτουργου ςαν, 
ο πωσ ο ςτρατο σ, η εκπαί δευςη καί η υγεί α. 

Ευφυη σ καί οξυ νουσ, με ρητορίκο  χα ρίςμα καί δίο ρα-
ςη προίκίςμε νου ηγε τη ε κανε τολμηρε σ επίλογε σ, χωρί σ να 
υπολογί ζεί το πολίτίκο  κο ςτοσ. Οί βαλκανίκοί  πο λεμοί (1912-
1913), που επεξε τείναν τα ςυ νορα τησ Ελλα δοσ καί ο χείρί-
ςμο σ των καταςτα ςεων μαρτυρου ν το ςτρατηγίκο  πνευ μα 
που τον δίεί πε. 

τον καίρο  του εθνίκου  δίχαςμου , ςυνε πεία των δία-
φωνίω ν Βαςίλε ωσ- Βενίζε λου καί φυςίκα  ολο κληρου του 
λαου  αναφορίκα  με την πλευρα  που θα ταςςο ταν η χω ρα 
ςτον Α΄ παγκο ςμίο πο λεμο, επε δείξε μαχητίκο τητα καί αγω-
νίςτίκο  πνευ μα γία τίσ θε ςείσ του, ανα λογο με αυτο  του α-
πλου  ςτρατίω τη.  

Ο θρί αμβοσ τησ υνθη κησ των εβρω ν καί η ίκανο-
ποίητίκη  γία τα δεδομε να τησ η ττασ μασ υνθη κη τησ Λωζα -
νησ του  πίςτω νονταί ωσ δίκε σ του επίτυχί εσ. τίσ τελευταί εσ 
πρωθυπουργί εσ του (1928-33), ε πραξε το αναγκαί ο καί επί-
κεντρω θηκε ςτα εςωτερίκα  ζητη ματα, εφο ςον το ο ραμα τησ 
«Μεγα λησ Ιδε ασ» εί χε πεθα νεί. 

Αν καί δίε πραξε λα θη, ςί γουρα η πολίτίκη  του απεδεί -
χθη αναγκαί α γία την εξε λίξη τησ Ελλα δασ. Πίθανο τατα, επεί-
δη  αδίκη θηκε το ςο πολυ  ο ςο η ταν εν ενεργεί α πολίτίκο σ, α-
ντίλαμβανο μαςτε ςη μερα το βεληνεκε σ καί τίσ ορθε σ επίλο-
γε σ του. Καί αυτο  εί ναί μία δίαπί ςτωςη του γίατί  αποτελεί  
μία μεγα λη προςωπίκο τητα καί τίμα ταί. 
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Προσωπογραφίες 

ΑΠΟ ΣΗ ΣΕΛΛΑ ΣΕΥΑΝΟΠΟΤΛΟΤ 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ 
 

Ο μεγάλος 

πολιτικός 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΗΜΗΣΡΗ ΓΑΚΗ 

Ευφυήσ και οξύνουσ, με 

ρητορικό χάριςμα και 

διόραςη προικιςμένου 

ηγέτη έκανε τολμηρέσ 

επιλογέσ 



Η  Δο μνα Βίςβί ζη γεννη θηκε το 1783 ςτην Αί νο, 
ςημαντίκο  λίμα νί τησ Ανατολίκη σ Θρα κησ, απο  ευ πορη οίκο-
γε νεία. Σο 1808 παντρευ τηκε τον μυημε νο ςτη Υίλίκη  Εταί-
ρεί α πλοί αρχο Φατζη-Αντω νη Βίςβί ζη. Σο κα λεςμα του 1821 
η ταν αρκετο  γία την οίκογε νεία Βίςβί ζη, ω ςτε να εγκαταλεί -
ψεί την α νετη  τησ ζωη  καί να αφίερωθεί  ςτον Αγω να. Ϊτςί, 
το ίςτορίκο  μπρί κί «Καλομοί ρα» ςαλπα ρεί ακολουθω ντασ 
πίςτα  ωσ το τε λοσ τον α νεμο τησ Επανα ςταςησ. 

Η «Καλομοί ρα» ςυνδρα μεί ςτίσ ναυμαχί εσ τησ Λε -
ςβου, τησ α μου καί του Αγί ου Όρουσ. Σον Δεκε μβρίο του 
1821 παραλαμβα νεί απο  τον Ωθω τον Εμμανουη λ Παππα , 
που τελίκα  πεθαί νεί απο  καρδίακη  προςβολη  πα νω ςτο ςκα-
ρί  τησ, καθω σ τον μετε φερε ςτην Ύδρα. Σο 1822 λαμβα νεί 
με ροσ ςτίσ πολεμίκε σ επίχείρη ςείσ γία την κατα ληψη του 
φρουρί ου τησ Λαμί ασ, ο που ο Βίςβί ζησ ςκοτω νεταί 
«μυςτηρίωδω σ». Η Δο μνα γί νεταί αμε ςωσ καπετα νίςςα καί 
θαλαςςομα χοσ. υμμετε χεί ςτην πολίορκί α του φρουρί ου του 
Ευρί που δίαδραματί ζοντασ καθορίςτίκο  ρο λο. την Ευ βοία 
μα χεταί, δεί χνοντασ αυταπα ρνηςη καί γενναίο τητα. Κερδί ζεί 
τον ςεβαςμο  πολλω ν ανδρω ν, του Ανδρου τςου, του Τψηλα -
ντη, του Νίκηταρα … Εί ναί μία ςπουδαί α ηρωί δα τησ οποί ασ 
τα κατορθω ματα ε γίναν δημοτίκο  τραγου δί καί υμνη θηκαν! 

Όταν πία, το 1824, δεν μπορεί  να ςυντηρη ςεί οίκονο-
μίκα  το πλοί ο, το παραχωρεί  ςτην κυβε ρνηςη. Η Βίςβί ζη 
α ςτεγη καί πα μφτωχη περίπλανίε ταί με τα 5 παίδία  τησ καί 
εγκαθί ςταταί ςε Ύδρα, Ναυ πλίο, Μυ κονο. Αλληλογραφεί  με 
την Ελληνίκη  Δίοί κηςη ζητω ντασ βοη θεία. Με την απονομη  
βοηθημα των λαμβα νεί ςυ νταξη 30 δραχμω ν το μη να-το ςο 
θεω ρηςαν πωσ α ξίζε η προςφορα  τησ ςτον Αγω να(!) Σο 1845 
καταλη γεί ςτον Πείραία , ο που καί πεθαί νεί το 1850. Αν καί το 
ε ργο τησ η ταν ίςα ξίο με τησ Μπουμπουλί νασ, η ί δία ε μείνε 
ςτην αφα νεία. Πρα γματί, η «Ιςτορί α» τη ληςμο νηςε, ο μωσ η 
θα λαςςα τησ Ελευθερί ασ που το ςο αγα πηςε, πα ντα θα υπο-
κλί νεταί ςτην αγε ρωχη καπετα νίςςα τησ «Καλομοί ρασ», Δο -
μνα Βίςβί ζη. 

Ο Αλε ξανδροσ Τψηλα ντησ υπη ρξε ςτρατίωτίκο σ καί 
λο γίοσ που εγκατε λείψε τη ζωη  του καί δίε θεςε την περίουςί α 
του γία τη δημίουργί α ενο σ ελευ θερου ελληνίκου  κρα τουσ. Γεν-
νη θηκε τη 12η Δεκεμβρί ου του 1792 ςτην Κωνςταντίνου πολη 
καί η ταν πρωτο τοκοσ γίο σ του Κωνςταντί νου Τψηλα ντη, ηγε-
μο να τησ Μολδοβλαχί ασ (ςημερίνη  Μολδαβί α, Ρουμανί α καί 
δυτίκη  Ουκρανί α). Υοί τηςε ςτη ςχολη  του ω ματοσ των Βαςί-
λίκω ν Ακολου θων ςτην Πετρου πολη καί υπηρε τηςε ςτην αυ-
τοκρατορίκη  φρουρα . Δίακρί θηκε ςτουσ πολε μουσ κατα  του 
Ναπολε οντα, ο που καί ε χαςε το δεξί  του χε ρί. 

Σο 1820, ο Εμμανουη λ Ξα νθοσ του προςε φερε την αρ-
χηγί α τησ Υίλίκη σ Εταίρεί ασ, την οποί α αποδε χθηκε καί ξεκί νη-
ςε αμε ςωσ την οργα νωςη γία την ε ναρξη τησ επανα ςταςησ 
ςτην Πελοπο ννηςο. Σο τε, ο Ιωα ννησ Καποδί ςτρίασ τον ε πείςε, 
λε γοντασ ο τί ε πρεπε να επίςπευ ςεί την προκαταςκευη  τησ. 

Σον Ιου νίο του 1820 εγκαταςτα θηκε ςτην Οδηςςο , 
ενω  ςτίσ 22 Υεβρουαρί ου 1821 πε ραςε τον ποταμο  Πρου θο 
(ςυ νορο Ρωςί ασ – Μολδοβλαχί ασ). Δυ ο με ρεσ μετα , εξε δωςε 
προκη ρυξη ανεξαρτηςί ασ «Μα χου υπε ρ Πί ςτεωσ καί Πατρί -
δοσ» καί υ ψωςε την ςημαί α τησ επανα ςταςησ ςτο Ια ςίο τησ 
Μολδοβλαχί ασ, με ροσ ςτο οποί ο απαγορευο ταν η παραμονη  
του Σουρκίκου  ςτρατου . 

Μετα  την παραί τηςη  του απο  τον ρωςίκο  ςτρατο , επί-
δο θηκε ο ί δίοσ ςτη δημίουργί α ςτρατου . τα με ςα Μαρτί ου, 
ςυγκρο τηςε τον Ιερο  Λο χο (ςτρατίωτίκο  ςω μα απο  εθελοντε σ 
ςπουδαςτε σ). Όμωσ, ο ςτρατο σ του καταςτρα φηκε ςτίσ 7 Ιου-
νί ου 1821 ςτη μα χη του Δραγατςανί ου καί υποχω ρηςε ςτα 
αυςτρίακα  ςυ νορα. Αί τία τησ αποτυχί ασ η ταν η ε λλείψη ςτρα-
τίωτίκω ν δυνα μεων καί οίκονομίκη σ υποςτη ρίξησ, καθω σ καί ο 
αφορίςμο σ του Τψηλα ντη απο  τον πατρία ρχη Γρηγορί ου Ε’. 

Σελίκα , παραδο θηκε ςτουσ Αυςτρίακου σ καί φυλακί -
ςτηκε. Απελευθερω θηκε ςτίσ 24 Νοεμβρί ου 1827, αλλα  η υγεί α 
του δεν του επε τρεψε να βοηθη ςεί ςτον Αγω να. Πε θανε ςτη 
Βίε ννη ςτίσ 31 Ιανουαρί ου του 1828. 
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Προσωπογραφίες 

ΔΟΜΝΑ ΒΙΒΙΖΗ 
 

Η θρακιώτισσα  

ηρωίδα 

ΑΠΟ ΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΟΤ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΧΗΛΑΝΣΗ 
 

Μάχου υπέρ πίστεως 

και πατρίδος 

ΑΠΟ ΣΗ ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 

Η κυρϊ Δομνύτςα από 
την Αύνο και ο Αλϋξαν-
δροσ Τψηλϊντησ τησ 
Μολδοβλαχύασ 
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Σα πρόσωπα 

Μετα  την Σουρκίκη  είςβολη  
ςτην Κυ προ, η υ λβία Ιωα ννου, λο -
γω τησ αγα πησ που εί χε γία τον το -
πο τησ, ξεκί νηςε να ςυλλε γεί περίη-
γητίκα  βίβλί α, χείρο γραφα καί χα ρ-
τεσ απο  τον 15ο αίω να. Σο ο ραμα  
τησ το τε – καί ςη μερα – εί ναί να δί-
ατηρη ςεί καί να δίαδω ςεί τον πολί-
τίςτίκο  καί ίςτορίκο  θηςαυρο  τησ 
Κυ πρου. 

Σο άδρυμα υ λβίασ Ιωα ννου 
ίδρυ θηκε το 2009 με ε δρα ςτο Λί-
χτενςτα ίν. Ενςωμα τωςε την ςυλλο-
γη  τησ ίδρυ τρίασ καί με χρί ςη μερα 
περίλαμβα νεί περίςςο τερα απο  
3.000 ςπα νία βίβλί α καί χα ρτεσ. Η 
υλλογη  εμπλουτί ζεταί ςυνεχω σ 
αποτελω ντασ μί α απο  τίσ ςημαντί-
κο τερεσ παγκοςμί ωσ ςχετίκα  με την 
Κυ προ. 

Σο ί δρυμα ςε ςυνεργαςί α με 
την Ιςτορίκη  καί Εθνολογίκη  Εταί-
ρεί α τησ Ελλα δοσ δημίου ργηςαν μία 
νε α ε κδοςη με γνωςτα  καί α γνωςτα 
προ ςωπα τησ Ελληνίκη σ Επανα ςτα-
ςησ. Περίλαμβα νονταί ςχε δία με 
320 μοναδίκα  προ ςωπα απο  το λευ -
κωμα του Benjamin Mary. 

Ερχο μενοί ςε επαφη  με το 
ί δρυμα, ςτίσ ερωτη ςείσ μασ ςχετίκα  
με το ε ργο καί τη ζωη  του Μπενζα-
με ν Μαρί  απαντα εί η κυρί α Μαρύα 
Γιουρούκου, (Υίλο λογοσ-Παλαίο-
γρα φοσ, Δρ. Υ. Sylvia Ioannou Foun-
dation)  

 
Πότε μϊθατε για την ύπαρξη των 
εκθεμϊτων και πώσ αποκτόθη-
καν; 
Σο άδρυμα υ λβίασ Ιωα ννου παρα-
κολουθεί  τίσ δημοπραςί εσ που δίε-
νεργου ν δίεθνω σ αναγνωρίςμε νοί 
καί πίςτοποίημε νοί οί κοί, προκείμε -
νου να εμπλουτί ζεί τη υλλογη  του 
με τεκμη ρία που αφορου ν ςτην Ι-
ςτορί α καί ςτον Πολίτίςμο  τησ Κυ -

πρου. ε μί α απο  αυτε σ τίσ δημο-
πραςί εσ, το 2016 ςτο Λονδί νο, απο-
κτη θηκε το ςυγκεκρίμε νο λευ κωμα 
με τα ςχε δία που φίλοτε χνηςε ο 
Benjamin Mary, επείδη  περίεί χε καί 
προςωπογραφί εσ Κυπρί ων. 
 
Διεκδικόθηκαν από το Βϋλγιο, 
δηλαδό τη χώρα καταγωγόσ του  
Μπενζαμϋν Μαρύ;  
τίσ δημοπραςί εσ δε γί νονταί γνω-
ςτε σ αυτου  του εί δουσ οί πληροφο-
ρί εσ, δίο τί καλυ πτονταί απο  το α-
πο ρρητο των ςτοίχεί ων του αγορα-
ςτη .  
 
Εκτόσ από τη ςυναιςθηματικό-
ιςτορικό αξύα, που ϋχουν για ε-
μϊσ τουσ Ϊλληνεσ, εύναι εξύςου  
ςημαντικϊ για τον υπόλοιπο κό-
ςμο; 
ημαντίκο  απο  ίςτορίκη σ πλευρα σ 
εί ναί αυτο  καθαυτο  το γεγονο σ τησ 
Ελληνίκη σ Επανα ςταςησ. Επομε νωσ, 
εί ναί φυςίκο  να υπα ρχεί ενδίαφε ρον 
καί γία τα προ ςωπα που ςυμμετεί -
χαν ςτον Αγω να. 
Αυτο  που μπορου με να που με, επί-
πλε ον, εί ναί ο τί η ε ρευνα καί η τεκ-
μηρί ωςη που ε γίναν ςτο πλαί ςίο 
τησ ε κδοςησ του Ιδρυ ματοσ υ λβίασ 
Ιωα ννου καί τησ Ιςτορίκη σ καί Ε-
θνολογίκη σ Εταίρεί ασ τησ Ελλα δοσ - 
Εθνίκο  Ιςτορίκο  Μουςεί ο Η Ιςτορί α 
ε χεί προ ςωπο - Μορφε σ του 1821 
ςτην Ελλα δα του Όθωνα απο  τον 
Βε λγο δίπλωμα τη Benjamin Mary
(Αθη να 2020), ε φεραν ςτο φωσ 
προςωπίκο τητεσ καί απο  α λλεσ ευ-
ρωπαί κε σ χω ρεσ εκτο σ τησ Ελλα δασ 
καί τησ Κυ πρου, καί φυςίκα  απο  
χω ρεσ τησ Ανατολίκη σ Μεςογεί ου 
ο που ταξί δεψε ο B. Mary. 

ΑΠΟ ΣΗ  

ΣΕΛΛΑ ΣΕΥΑΝΟΠΟΤΛΟΤ 

ΙΔΡΤΜΑ 

ΤΛΒΙΑ ΙΨΑΝΝΟΤ 

Η ίςτορί α ε χεί προ ςωπο. 

320 μοναδίκα  προ ςωπα  

τησ Ελληνίκη σ Επανα ςταςησ. 

 

ύλβια 
Ιωϊννου:  

«Φωρύσ μνόμη 
δεν ϋχουμε 

καταγωγό»  

 

Τπαύθρια 
ϋκθεςη για τα 
200 χρόνια από 
την Ελληνικό 
Επανϊςταςη  



Σι περιλαμβϊνει η ςυλλογό; 
Σο λευ κωμα του Benjamin Mary περίλαμβα -
νεί προςωπογραφί εσ κυρί ωσ ανδρω ν, Ελλη -
νων καί μερίκω ν Σου ρκων, Αίγυπτί ων καί 
Λίβανε ζων. 
Αξί ζεί επί ςησ να ςημείω ςουμε ο τί, προτου  
αναχωρη ςεί ο καλλίτε χνησ απο  την Ελλα δα 
γία το ταξί δί του ςε Κυ προ, Λί βανο καί Αί γυ-
πτο, παρακολου θηςε ζωγραφί ζοντασ τίσ 
εργαςί εσ τησ Εθνίκη σ υνε λευςησ του 1843-
1844, ο ταν η νεο τερη Ελλα δα απε κτηςε το 
νε ο τησ υ νταγμα μετα  την Επανα ςταςη τησ  
3ησ επτεμβρί ου 1843. αν 
«φωτορεπο ρτερ» τησ εποχη σ, ο B. Mary, κα-
θίςμε νοσ ςτο δίπλωματίκο  θεωρεί ο με ςα 
ςτην αί θουςα ο που δίεξαγο ταν η υνε λευςη,  
ςκίτςα ρίζε πυρετωδω σ τουσ πληρεξου ςίουσ 
καί τουσ θεατε σ. κεφτεί τε τί εντυ πωςη θα 
του ε καναν οί θυελλω δείσ ςυνεδρία ςείσ, οί 
ομίλί εσ καί η φαςαρί α ςτην αί θουςα, αλλα  
καί οί δία φορεσ ενδυμαςί εσ των πληρεξουςί -
ων! Με αυτα  τα ςχε δία ο B. Mary δίε ςωςε 
μία μοναδίκη  ςτίγμη  τησ ελληνίκη σ ίςτορί ασ, 
δίο τί αντί ςτοίχο είκονογραφίκο  τεκμη ρίο 
δεν εί ναί γνωςτο  απο  α λλη πηγη  με χρί ςη με-
ρα. 
Ορίςμε να απο  τα προ ςωπα που είκονί ζονταί 
ςτο λευ κωμα του B. Mary εί ναί τα εξη σ: Θεο -
δωροσ Κολοκοτρω νησ, Νίκηταρα σ, Λα ζαροσ 
Κουντουρίω τησ, Ιωα ννησ Μακρυγία ννησ, 
Φρίςτο δουλοσ Φατζηπε τρου, George Finlay, 

Πανου τςοσ Νοταρα σ, Θεο κλητοσ Υαρςακί -
δησ, Νίκο λαοσ Θηςευ σ, Βαςί λείοσ Πετίμεζα σ, 
Αναςτα ςίοσ Μαυρομίχα λησ, Ηλί ασ αλαφα-
τί νοσ, Ιωα ννησ Κωλε ττησ, Ιωα ννησ Καρα-
τζα σ, Δημη τρησ Νο τη καί Κω ςτασ Μπο τςα-
ρησ, Δημη τρίοσ Πλαπου τασ, Σςα μησ Καρατα -
ςοσ καί α λλοί. 
 
Τπϊρχουν ϊλλα ϋργα του Μπενζαμϋν Μα-
ρύ, ςχετικϊ με την επανϊςταςη, που δεν 
βρύςκονται ςτην Ελλϊδα; 
Αυτο  εί ναί ε να ερω τημα που απαςχολεί  τουσ 
ερευνητε σ. Η αρί θμηςη που αναγρα φεταί 
ςτο λευ κωμα με τουσ Αγωνίςτε σ, μασ οδηγεί  
ςτη ςκε ψη ο τί εί ναί με ροσ μίασ ςείρα σ ςχεδί -
ων εμπνευςμε νων απο  την Ελλα δα. 
Σο 1992 εί χε εκδοθεί  ε να α λλο λευ κωμα του 
B. Mary, με προςωπογραφί εσ γυναίκω ν τησ 
ίδί ασ περίο δου (Νεοελληνίςμου , απαρχε σ-
Ελληνίκε σ προςωπογραφί εσ, 1840-1844).  
η μερα ο μωσ δεν γνωρί ζουμε που  βρί ςκεταί 
το πρωτο τυπο. 
 
Εύναι γνωςτό το κύνητρο για τη δημιουρ-
γύα τουσ; 
Σα ε ργα φίλοτεχνη θηκαν ςε μία εποχη  που 
δεν εί χε ακο μη εφευρεθεί  η φωτογραφί α. 
Ϊνασ καλλίτε χνησ, λοίπο ν, θα ζωγρα φίζε ο ,τί 
του τραβου ςε την προςοχη  ω ςτε να απαθα-
νατί ςεί προ ςωπα, τοπί α καί ςτίγμίο τυπα 
που τον ενδίε φεραν. την περί πτωςη του B. 

Mary η ίδίο τητα του εραςίτε χνη ζωγρα φου 
ςυνδυαζο ταν με την αποςτολη , χα ρη ςτην 
οποί α βρε θηκε ςτην Ελλα δα. Να ςημείω ςου-
με ο τί ο B. Mary η λθε ςτην Ελλα δα ωσ δί-
πλωματίκο σ αντίπρο ςωποσ του Βελγί ου, με 
ςκοπο  την υπογραφη  εμπορίκη σ ςυνθη κησ 
μεταξυ  των δυ ο χωρω ν. Ψσ δίπλωμα τησ 
η ταν υποχρεωμε νοσ να ςυντα ςςεί αναφορε σ 
προσ τουσ ανωτε ρουσ του καί δεν αποκλεί ε-
ταί τα ςχε δία να λείτουργου ςαν ςυμπληρω-
ματίκα  προσ αυτε σ τίσ αναφορε σ. 
 
Θα τον κατατϊςςαμε ςτουσ Υιλϋλληνεσ; 
Ο B. Mary δεν η λθε ςτην Ελλα δα γία να πο-
λεμη ςεί, ο πωσ ξε ρουμε ο τί ε καναν οί Υίλε λ-
ληνεσ (γία παρα δείγμα ο λο ρδοσ Βυ ρωνασ), 
αλλα  ωσ δίπλωμα τησ του Βελγί ου, 20 χρο νία 
περί που μετα  την Επανα ςταςη, την οποί α 
θαυ μαζε. Θαυ μαζε βε βαία καί τουσ πρωτα-
γωνίςτε σ τησ-πολλοί  απο  τουσ οποί ουσ ζου -
ςαν το τε- καί γί’αυτο  επεδί ωξε να τουσ γνω-
ρί ςεί καί να τουσ ζωγραφί ςεί εκ του φυςί-
κου , δηλαδη , χρεία ςτηκε να ποζα ρουν αρκε-
τε σ ω ρεσ ω ςπου να ολοκληρωθεί  κα θε ςχε -
δίο, ζητω ντασ κίο λασ απο  αρκετου σ να υπο-
γρα ψουν τα πορτραί τα τουσ. 
 
Πού εκτύθενται αυτό τη ςτιγμό; Υιλοξε-
νόθηκαν ποτϋ ςε μουςεύα ϊλλων χωρών; 
Οί ςυγκεκρίμε νεσ προςωπογραφί εσ αγωνί-
ςτω ν (αλλα  καί πολίτίκω ν, ίερωμε νων, λογί -
ων, φίλελλη νων, καθημερίνω ν ανθρω πων) 
εί ναί ςυγκεντρωμε νεσ καί επίκολλημε νεσ 
ςτίσ ςελί δεσ ενο σ λευκω ματοσ, το οποί ο δεν 
εί χε εκτεθεί  ςτο παρελθο ν γίατί  βρίςκο ταν 
ςε ίδίωτίκη  ςυλλογη . 
Η δί μηνη υπαί θρία ε κθεςη ςτην Αθη να, που 
δίοργανω θηκε απο  το άδρυμα υ λβίασ Ιωα ν-
νου, το Εθνίκο  Ιςτορίκο  Μουςεί ο με τον Δη -
μο Αθηναί ων, ε χεί ςκοπο  να ςυςτη ςεί ςε 
ευρυ τερο κοίνο  επίλεγμε να ε ργα του B. 
Mary, καθω σ αυτο  δεν θα η ταν ευ κολο δία-
φορετίκα  ςτην εποχη  τησ πανδημί ασ. 
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1. ύνθεςη προ-
ςώπων 
2. Κουντουριώ-
τησ 
3. Μακρυγιϊννησ 
Σα ςκύτςα του B. 
Mary ανακτόθη-
καν από το διαδύ-
κτυο 

1 

2 

3 

κεφτεί τε τί εντυ πωςη 
θα του ε καναν οί θυελλω -
δείσ ςυνεδρία ςείσ, οί ομί-
λί εσ καί η φαςαρί α ςτην 
αί θουςα, αλλα  καί οί δία -
φορεσ ενδυμαςί εσ των 
πληρεξουςί ων!  

“ 

” 



ΑΠΌ ΣΗ  

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΌΛΙΔΌΤ 

ΣΡΕΙ ΚΑΡΣ ΠΟΣΑΛ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Ο φη κασ Κωνςταντί νοσ γεννη -
θηκε ςτην Κατερί νη Πίερί ασ το 
1960 καί ςπου δαςε οίκονομίκα  
ςτο ΑΠΘ. Εργα ςτηκε γία 20 χρο -
νία ςτίσ Σρα πεζεσ Μακεδονί ασ-
Θρα κησ καί Πείραίω σ αςχολου -
μενοσ ταυτο χρονα με τη φωτο-
γραφί α καί τον χορο . το ενερ-
γητίκο  του ε χεί 22 εκθε ςείσ φω-
τογραφί ασ καί πανελλη νία βρα-
βεί α ςτη φωτογραφί α. Αρθρο-
γρα φηςε γία πολλα  χρο νία 
α ρθρα με ταξίδίωτίκο  περίεχο με-
νο, γεγονο σ που του ε δωςε την 
δυνατο τητα να γί νεί Δημοςίο-
γρα φοσ τησ UNESCO. που δαςε 
ςτη χολη  Ξεναγω ν Θεςςαλονί -
κησ καί με το πε ρασ των ςπου-
δω ν του δί δαξε επί  ςείρα  ετω ν 
ςτην ί δία ςχολη . Εργα ζεταί ωσ 
ξεναγο σ ςε ο λη την Ελλα δα με χρί  
ςη μερα. Ζεί ςτη Θεςςαλονί κη καί 
ςτη ουρωτη .  

 
Αν εύχαμε μύα καρτ ποςτϊλ 
εκεύνησ τησ εποχόσ, ποια αντι-
προςωπευτικϊ ςτοιχεύα θα 
περιελϊμβανε;  
Μπροςτα  ςτα μα τία ενο σ επίςκε -
πτη τησ Θεςςαλονί κησ λί γο πρίν 
την επανα ςταςη του 1821 θα  
α πλωνα 3 καρτ ποςτα λ επίχρω-
ματίςμε νεσ, γία να ξεχωρί ζουν τα 
θρηςκευτίκα  καί φυλετίκα  χαρα-
κτηρίςτίκα  των τρίω ν κυ ρίων 
εθνοτη των τησ πο λησ.  
Καρτ ποςτϊλ Λιμανιού. Σο πο-
λυπληθε σ εβραί κο  ςτοίχεί ο ςτην 
περίοχη  γυ ρω απο  το λίμα νί καί 
με χρί το πα νω με ροσ τησ Ζα ντε 
Γκίολ, δηλαδη  τον φαρδυ  δρο μο 
ο πωσ ονομαζο ταν η μετε πείτα 
Εγνατί α οδο σ, εμφανί ζεταί με τα 
κί τρίνα ςαρί κία καί τίσ χαρακτη-
ρίςτίκε σ φου ςτεσ γία τουσ Ε-

βραί ουσ εμπο ρουσ. 
Καρτ Ποςτϊλ Ωνω πόλησ με τη 
χαρακτηρίςτίκη  οθωμανίκη  αρ-
χίτεκτονίκη . Οί Οθωμανοί  Σου ρ-
κοί με τα χαρακτηρίςτίκα  πρα ςί-
να ςαρί κία τουσ καί τα ςαλβα ρία 
τουσ, ενω  οί Οθωμανί δεσ γυναί -
κεσ, καλυμμε νεσ απο  τα πο δία 
με χρί το κεφα λί με τα χαρακτη-
ρίςτίκα  τςαρτςα φ καί τουσ φε-
ρετζε δεσ. 
Καρτ Ποςτϊλ περιοχόσ Ροτό-
ντασ. Σο Ελληνίκο  ςτοίχεί ο να  
περίφε ρεταί ςτην περίοχη  απο  
τα ανατολίκα  τεί χη με χρί τον 
Ωγίο Αθανα ςίο, με τα χαρακτηρί-
ςτίκα  γαλα ζία ςαρί κία. Ϊμποροί, 
ο πωσ καί οί Εβραί οί τησ πο λησ, 
με τίσ πολλε σ εκκληςί εσ τουσ, 
ο λεσ μεταγενε ςτερεσ ςτην περίο-
χη . 
 
Αναφϋρετϋ μασ 
τα ςημαντικότε-
ρα γεγονότα που  
διαδραματύςτη-
καν την περύοδο 
αυτό ςτη Θεςςα-
λονύκη. 
 Σα γεγονο -
τα ςτην πο λη τησ 
Θεςςαλονί κησ 
ε χουν να κα νουν 
κυρί ωσ με τα πο-
γκρο μ που εξαπο-
λυ θηκαν απο  τίσ 
Σουρκίκε σ αρχε σ.  
 Σο επανα-
ςτατίκο  κί νημα 
ςτην Ιερίςςο  καί 
το Ωγίο Όροσ με 
αρχηγο  τον Εμμα-
νουη λ Παππα , 
(α γαλμα του οποί -
ου υπα ρχεί ςτο 
πα ρκο απε ναντί 

απο  το Δημαρχεί ο τησ Θεςςαλο-
νί κησ), καί το αντί ςτοίχο επανα-
ςτατίκο  κί νημα ςτην περίοχη  
των Βαςίλίκω ν με αρχηγο  τον 
τα μο Κα ψα (Φα ψα ο πωσ η ταν 
το παρατςου κλί του αφου  
«ε χαβε» τουσ Σου ρκουσ), θορυ -
βηςαν τον Γίουςου φ παςα  Μπε η 
τησ Θεςςαλονί κησ. Ϊτςί, ε δωςε 
εντολη  να γί νουν ςυλλη ψείσ 400 
Ελλη νων ομη ρων. Οί ο μηροί φυ-
λακί ςτηκαν ςτο Κονα κί, δηλαδη  
το Σουρκίκο  Δίοίκητη ρίο που 
ςη μερα ε χεί αντίκαταςταθεί  απο  
το νεο τερο κονα κί, ςη μερα υ-
πουργεί ο Μακεδονί ασ-Θρα κησ. 
 Μετα  την επίτυχημε νη 
μα χη των Βαςίλίκω ν γία τουσ 
Ϊλληνεσ με τον καπετα ν Φα ψα, ο 
Γίουςου φ εκτε λεςε ςτο Καπα νί, 

που ςω ζεταί καί ςη μερα ωσ πλα-
τεί α Ωθωνοσ καί αγορα  Βατίκίω -
τη, τουσ 200 απο  τουσ 400 ομη -
ρουσ, μεταξυ  των οποί ων καί οί 
προεςτοί , Πα ίκοσ, Μενεξε σ, Σα τ-
τησ, Βλα λησ καί ο επί ςκοποσ Κί -
τρουσ Μελε τίοσ. την πλατεί α 
Φορτα τζη εφε ντη, ςτη Ροτο ντα,  
απαγχο νίςαν τον προεςτο  Φρη -
ςτο Μενεξε .  
 την πο λη ε λαβαν χω ρα  
λεηλαςί εσ, βίαίοπραγί εσ καί βία-
ςμοί , καθω σ επί ςησ καί ςφαγη  
γυναίκο παίδων. 2000 Ϊλληνεσ  
παρε μείναν επί  ςείρα  μηνω ν 
ςτην αυλη  τησ Ιερα σ Μητροπο λε-
ωσ Θεςςαλονί κησ Ωγίοσ Δημη τρί-
οσ ο Νε οσ, ςη μερα Ωγίοσ Γρηγο -
ρίοσ ο Παλαμα σ, εκκληςί α που 
αντίκατε ςτηςε την παλαίο τερη. 
 Ϊνα ςημεί ο αναφορα σ ωσ 
το πο θυςί ασ των Θεςςαλονίκε -
ων πρε πεί να αναφερθεί  ο Ωγίοσ 
Αθανα ςίοσ, ο που φυλακίςτη καν 
γία 40 ημε ρεσ 100 γυναίκο παίδα 
καί γε ροντεσ χωρί σ νερο  καί φα-
γητο . Σο αποτρο παίο θε αμα καί 
η δυςοςμί α απο  τα πτω ματα, 
ο ταν ανοί χτηκε η εκκληςί α, 
ε δίωξε τον κο ςμο που ζου ςε γυ -
ρω τησ γία μη νεσ. 
 
Ϊχουν διαςωθεύ οι χώροι 
όπου ςυντελϋςτηκαν αυτϊ τα 
γεγονότα; Εύναι επιςκϋψιμοι; 
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Ο Κωνςταντί νοσ φη κασ μασ μεταφε ρεί ςτον 

χρο νο καί ςτον χω ρο, ςτη Θεςςαλονί κη, που 

περί μενε α λλα 91 χρο νία, γία να γευτεί  την ε-

λευθερί α! 

 

… 3 καρτ ποςτα λ επίχρω-

ματίςμε νεσ, γία να ξεχωρί -

ζουν τα θρηςκευτίκα  καί 

φυλετίκα  χαρακτηρίςτίκα  

των τρίω ν κυ ρίων εθνοτη -

των τησ πο λησ. 



 Οί χω ροί ο που εκτυλί ςςεταί το δρα μα 
των Ελλη νων τησ Θεςςαλονί κησ κατα  την 
ε ναρξη τησ Επανα ςταςησ του 1821, ε χουν 
αλλα ξεί πολυ  καί ο ςον αφορα  ςτη θε ςη με 
τη δο μηςη του ςη μερα, αλλα  καί ο ςον αφο-
ρα  ςτα ονο ματα των θε ςεων.  
 Ο Πυ ργοσ του Αί ματοσ η  Κανλη  Κουλε ,  
ςημερίνο σ Λευκο σ Πυ ργοσ, δίαβο ητη φυλακη  
ο πωσ, επί ςησ, καί οί φυλακε σ του Επταπυρ-
γί ου δίατηρου νταί ωσ αρχαίολογίκοί  χω ροί 
τη ςη μερον ημε ρα. Σο καπα νί, που ςημαί νεί 
αλευραγορα , μετακίνη θηκε πίο δυτίκα  ςτη 
ςημερίνη  αγορα  Βλα λη η  Καπα νί, ο πωσ το 
λε με. Η πλατεί α Ωθωνοσ καί η πε ρίξ αυτη σ, 
αγορα  Βατίκίω τη η ταν το ςημεί ο των εκτε-
λε ςεων προυχο ντων καί απλου  λαου , ο ο-
ποί οσ επίλε χθηκε τυχαί α απο  το πλη θοσ των 
ομη ρων ςτον μητροπολίτίκο  ναο . Ο ςημερί-
νο σ ναο σ τησ Μητροπο λεωσ Θεςςαλονί κησ 
Ωγίοσ Γρηγο ρίοσ Παλαμα σ, ςε ςχε δία του 
Ερνε ςτου Σςί λλερ, ςτε κεί ςτη θε ςη τησ Μη-
τρο πολησ του Αγί ου Δημητρί ου του Νε ου. Ο 
ναο σ του Αγί ου Αθαναςί ου χτίςμε νοσ το 
1818 παραμε νεί ςτη θε ςη του επα νω ςτην 
οδο  Εγνατί α. Η Ροτο ντα δίατηρεί  την πλα-
τεί α τησ, το πο εκτε λεςησ του Φ. Μπαλα νου. 
 
Ο Λευκόσ Πύργοσ, ςόμα κατατεθϋν τησ 
πόλησ, υπόρξε φυλακό ςτα χρόνια τησ 
Σουρκοκρατύασ. Ϊχει να μασ «μαρ -
τυρόςει» κϊποια ιδιαύτερη ιςτορύα από 
τα χρόνια εκεύνα; 
 Ο Πυ ργοσ των Λεο ντων η  τησ Καλαμα-
ρία σ η  Κανλη  Κουλε , ο μεταγενε ςτερα Λευ-
κο σ Πυ ργοσ, λείτου ργηςε ωσ ο ςτρατω νασ 
των Γενίτςα ρων, αλλα  καί ωσ δίαβο ητη φυ-
λακη . Γνωρί ζουμε μία ίςτορί α του τί ςυνε -
βαίνε εκεί νεσ τίσ ζοφερε σ ημε ρεσ απο  μία 
οθωμανίκη  πηγη . Η δολοφονί α του προε-
ςτου  πανδου νη ςτο κε ντρο τησ πο λησ ε γίνε 
αφορμη  να φυλακίςτεί  ο Μουλα σ Φαίρουλα χ 

Φαςεκη , επείδη  ε δωςε ευχη  ςτον νεκρο  με 
αναφορα  ςτον Αλλα χ. Ο μπε ησ τησ πο λησ, 
Γίουςου φ, ε δωςε εντολη  φυλα κίςησ του 
Μουλα  ο οποί οσ ε γίνε μα ρτυρασ τησ α φίξησ 
ςτα κελία  του Πυ ργου του προεςτου  Αρί-
ςτεί δη Παπα , απεςταλμε νου του Τψηλα ντη,  
ο οποί οσ δε χτηκε 100 καμτςίκίε σ καί ςτη 
ςυνε χεία τον εκτε λεςαν. Οί φυλακίςμε νοί 
ςτη δίαβο ητη αυτη  φυλακη  ζου ςαν μο νο με 
νερο , χωρί σ καθο λου τροφη , γία ο ςο καίρο  
ε ζηςαν ε γκλείςτοί. Ο ςυνολίκο σ εκτελεςμε -
νοσ πληθυςμο σ των Ελλη νων καί ο ςων πε -
θαναν απο  τίσ κακουχί εσ ανα γεταί ςτίσ 
3.000. Οί Γενί τςαροί ζητου ςαν δίακαω σ πλη -
ρη γενοκτονί α η οποί α, τελίκα , δεν υπεγρα -
φη. 
 
Τπϊρχουν και μικρϋσ γωνιϋσ τησ πόλησ 
που περνούν απαρατόρητεσ αλλϊ κρύ-
βουν κϊποια μυςτικό ιςτορύα ςχετικό με 
την Επανϊςταςη;  
 Όταν ανακοίνω θηκε η απο φαςη τησ 
εκτε λεςησ του Φρίςτο φορου Μπαλα νου, 
προεςτου  καί δημογε ροντα τησ Θεςςαλονί -
κησ, ο οργίςμε νοσ ο χλοσ ο ρμηςε προσ το αρ-
χοντίκο  του γία να ατίμα ςεί τη ςυ ζυγο  του,  
Ωννα Μπαλα νου, εκπα γλου ομορφία σ, καλ-
λονη  τησ εποχη σ τησ. Η Αννα, ενημερωμε νη 
γία ο ςα επρο κείτο να ςυμβου ν, εγκατε λείψε 
το αρχοντίκο  Μπαλα νου χρηςίμοποίω ντασ 
τίσ μεςαυλε σ των ελληνίκω ν ςπίτίω ν τησ 
περίοχη σ του Αγί ου Αθαναςί ου, καταφευ γο-
ντασ ςτην εκκληςί α τησ Παναγου δασ 
(Παναγί α η Γοργοεπη κοοσ), που ο πωσ καί ο 
Ωγίοσ Αθανα ςίοσ, εί χαν ανεγερθεί  ςτα χαλα -
ςματα των προηγουμε νων ναω ν απο  τη φω-
τία  του 1817.  
 Η Αννα Μπαλα νου δίανυκτε ρευςε μυ-
ςτίκα  με ςα ςτον ναο  καί την επο μενη ημε ρα 
πε ραςε απε ναντί ςτο αρχοντίκο  τησ οίκογε -
νείασ Σα ττη, ε να αληθίνο  καςτρο ςπίτο πολυ  

κοντα  ςτο μίκρο  ναί δρίο τησ Μεταμο ρφω-
ςησ του ωτη ροσ, (βρί ςκεταί ςτη ςυμβολη  
των οδω ν Εγνατί ασ καί Παλαίω ν Πατρω ν 
Γερμανου ), το ςημερίνο  «ωτηρα κί» ο πωσ 
χαί δευτίκα  το ονομα ζουν οί Θεςςαλονίκεί σ. 
Η Αννα μετα  απο  μη νεσ εμφανί ςτηκε δημο-
ςί ωσ αναλαμβα νοντασ τα ηνί α τησ οίκογε-
νεί ασ ξανα . 
 
Πόςο ϋχει αλλϊξει η Θεςςαλονύκη μϋςα 
ςε αυτϊ τα 200 χρόνια;  
 Η πο λη τησ Θεςςαλονί κησ ε χεί αλλα ξεί 
πολυ  απο  το 1821 με χρί ςη μερα. Οί πολυ  
μίκρε σ αλλαγε σ που ςυντελου νταν ςτο ςω μα 
τησ νυ μφησ του Θερμαί κου  με ςα απο  τουσ 
αίω νεσ, μετα  την απελευθε ρωςη του 1912 
α ρχίςαν να γί νονταί μεγα λεσ καί ταχυ τατεσ. 
 Ο ανατολί τίκοσ χαρακτη ρασ τησ πο λησ 
με τα ρε ματα που κατα φυτα κατε βαίναν 
ςαν πρα ςίνεσ χαρακίε σ απο  τα τεί χη κοντα  
ςτην Ακρο πολη  τησ, το Επταπυ ργίο, με χρί 
τον κυ ρίο οδίκο  τησ α ξονα, τον φαρδυ  δρο -
μο, τη μεταγενε ςτερη Εγνατί α, εξαφανί ςτη-
κε ςταδίακα .  
 Οί δυο μεγα λεσ φωτίε σ του 1890 καί 
του 1917 η ταν ευκαίρί εσ γία μεγα λεσ αλλα-
γε σ ςτον πολεοδομίκο  ίςτο  τησ πο λησ. 
Όντωσ η πο λη αμε ςωσ μετα  αναπτυ χθηκε 
θαυμαςτα , αλλα  -είδίκα  μετα  την πυρκαγία  
του 1917- η μεταεκλεκτίκίςτίκη  Θεςςαλονί -
κη δεν εί χε να ζηλε ψεί τί ποτα απο  τίσ μεγα-
λουπο λείσ τησ Ευρω πησ.  
 Δυςτυχω σ, η ανοίκοδο μηςη καί η 
α ναρχη οίκοπεδοποί ηςη των δεκαετίω ν 
1960-1990 αφαί ρεςαν εν πολλοί σ τον χαρα-
κτη ρα τησ ευρωπαί κη σ Θεςςαλονί κησ που 
εί χε αντίκαταςτη ςεί το «Ρο δο Σησ Ανατο-
λη σ», ο πωσ ονο μαζαν τη Θεςςαλονί κη οί Ο-
θωμανοί  Σου ρκοί, κυρί αρχοί  τησ γία ςχεδο ν 
500 χρο νία. 

“ Ο ςυνολικόσ εκτελεςμϋνοσ πληθυςμόσ 
των Ελλόνων και όςων πϋθαναν από 
τισ κακουχύεσ ανϊγεται ςτισ 3.000 
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200  χρο νία απο  το ξε -ςπαςμα τησ Ελληνί-
κη σ Επανα ςταςησ. Φρο νία θηρίω δουσ 
εξε λίξησ με τίσ θετίκε σ επίςτη μεσ να  
καλπα ζουν ςε παγκο ςμίο επί πεδο. 
Δυςτυχω σ ο μωσ, πολλοί  νεοε λληνεσ -
ναί βα ζω καί τον εαυτο  μου με ςα- δε 

γνωρί ζουμε ο τί ςε αυτη ν την προ οδο, η Ελλα δα αρί θ-
μηςε χίλία δεσ λαμπρα  μυαλα  ςτην κορυφη . Καί ςυνεχί -
ζεί το με τρημα. 

Αρχί ζοντασ απο  τον Αναςτα ςίο Φρηςτομα νο,  
που ε μαθε τον ο ρο «χημεί α» ςτουσ Ϊλληνεσ, ακολουθεί  
ο Κωνςταντί νοσ Καραθεοδωρη , ςυνείςφε ροντασ ςημα-
ντίκα  ςε τομεί σ πραγματίκη σ καί ςυναρτηςίακη σ ανα -
λυςησ, θεωρί ασ με τρου καί ολοκλη ρωςησ. Σην κορυφη  
ε πείτα, ε ρχεταί να κατακτη ςεί, ο α νθρωποσ που με την 
εφευ ρεςη  του ε χεί καταφε ρεί να προλα βεί τον καρκί νο 
του τραχη λου τησ μη τρασ καί να ςω ζεί καθημερίνα  ε-
κατομμυ ρία γυναί κεσ. Ο λο γοσ φυςίκα  γία τον Γεω ργίο 
Παπανίκολα ου καί το ςωτη ρίο  του «Σεςτ Παπ». Σον 
δίαδε χεταί ο Αρίςτεί δησ Κωςτα κησ, του οποί ου η 
ε ρευνα η ταν καθορίςτίκη  ςτην ανα δείξη τησ δρα ςησ 
τησ κυκλοςπορί νησ ςτη μεταμο ςχευςη. 

 
Φρηςτομϊνοσ, Καραθεοδωρό, Παπανικολϊου,  

Κωςτϊκησ, Δαςκαλϊκησ, Παπαεμμανουόλ  
και το μϋτρημα ςυνεχύζεται…  

 
Νε α τησ Ελλα δοσ παίδία , που δίαπρε πουν ςε 

πανεπίςτη μία του εξωτερίκου , αποδείκνυ ουν περί τρα-
να ο τί το με τρημα ςυνεχί ζεταί, προςθε τοντασ κα θε 
φορα  ε να πο ντο ςτο ανα ςτημα  μασ, κα νοντα σ μασ πε-
ρη φανουσ που ε χουμε την τίμη  να λεγο μαςτε Ϊλληνεσ. 
Ο Κωνςταντί νοσ Δαςκαλα κησ, που τα τελευταί α χρο νία 
ε γίνε γνωςτο σ δί νοντασ λυ ςη ςε ανοίχτα  προβλη ματα 
που ςχετί ζονταί με την ίςορροπί α Νασ, η Ϊλλη Παπα-
εμμανουη λ επίκεφαλη σ ερευνητίκη σ ομα δασ ςτο κε -
ντρο κατα  του καρκί νου, ανακα λυψε το γονί δίο που 
προκαλεί  την παίδίκη  λευχαίμί α, καί πολλοί  ακο μη 
α νδρεσ καί γυναί κεσ βοηθου ν καθημερίνα  ςτην ανθρω -
πίνη εξε λίξη. 

Αν θε λετε τη γνω μη μου, το με τρημα θα ςυνεχί -
ζεταί ο ςο υπα ρχεί Ελλα δα, που θα γεννα  ανθρω πουσ 
που αφίερω νονταί ςτη μα χη γία το καλο  τησ ανθρωπο -
τητασ. Αξί ζουν την αγα πη καί το θαυμαςμο  μασ, ε να 
μεγα λο μπρα βο καί ε να τερα ςτίο ΕΤΦΑΡΙΣΨ! 
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ΣΟ ΜΕΣΡΗΜΑ 
 

Επιστημονικά 

επιτεύγματα 

ΑΠΟ ΣΗ ΕΒΗ ΓΙΑΛΟΧΟΤ 

Σα «Ελληνίκα  Φρονίκα » η ταν εφημερί δα πολίτίκη  καί πολεμίκη , 
που εκδίδο ταν κατα  τη δία ρκεία του Αγω να ςτο Μεςολο γγί απο  τον 
Ελβετο  φίλε λληνα ίατρο , Ιωα ννη Ια κωβο Μα γερ. Η πρω τη περί οδοσ τησ 
εφημερί δασ δίη ρκεςε απο  την 1η Ιανουαρί ου 1824 ε ωσ την 31η Δεκε μ-
βρη 1824, κατα  την οποί α κυκλοφο ρηςαν 106 φυ λλα. Η δευ τερη περί ο-
δοσ δίη ρκεςε απο  τίσ 3 Ιανουαρί ου ε ωσ τίσ 30 Δεκε μβρη του 1825 με 
105 φυ λλα καί η τρί τη απο  τίσ 6 ε ωσ τίσ 20 Υλεβα ρη του 1826 , με την 
κυκλοφορί α 15 φυ λλων. Σο πρω το φυ λλο τυπω θηκε ς’ ε να μίκρο  χεί-
ροκί νητο πίεςτη ρίο του Μεςολογγί ου, ενω  απο  τίσ 20 Απρίλί ου τυπω-
νο ταν ς’ ε να πίο ςυ γχρονο χείροκί νητο πίεςτη ρίο, που εί χε φε ρεί ςτην 
Ελλα δα ο Ωγγλοσ ςυνταγματα ρχησ Λε ςτερ τα γχοπ . 

Σα «Ελληνίκα  Φρονίκα » ε παψαν να κυκλοφορου ν ςτίσ 20 Υε-
βρουαρί ου 1826, ο ταν μί α βο μβα απο  το τουρκοαίγυπτίακο  ςτρατο πε-
δο κατε ςτρεψε ολοκληρωτίκα  τίσ εγκαταςτα ςείσ τησ, λί γεσ εβδομα δεσ 
πρίν απο  την ε ξοδο των πολίορκημε νων. Η εφημερί δα η ταν δίςεβδομα-
δίαί α καί εκδίδο ταν ςυνη θωσ κα θε Σετα ρτη καί α ββατο. Δίακίνου νταν 
μο νο με ςω ςυνδρομητω ν, ε χοντασ ε να ευρυ  δί κτυο αντίπροςω πων καί 
εί χε τρίμηνίαί α ςυνδρομη , ε ξί ίςπανίκα  τα λληρα. 

Ακο μη, εκατο  φυ λλα απο  κα θε ε κδοςη δίανε μονταν δωρεα ν 
ςτον λαο , υ ςτερα απο  πρωτοβουλί α τησ ελληνίκη σ δίοί κηςησ τησ επο-
χη σ, καθω σ η εφημερί δα η ταν ημίεπί ςημο ο ργανο τησ Δίοίκη ςεωσ τησ  
Δυτίκη σ Ελλα δασ. Η εφημερί δα η ταν τετραςε λίδη καί η υ λη τησ αποτε-
λου νταν κυρί ωσ απο  προκηρυ ξείσ καί ανακοίνω ςείσ τησ ελληνίκη σ δίοί -
κηςησ, εςωτερίκε σ καί εξωτερίκε σ είδη ςείσ καί ςυχνα  δημοςί ευε λογο-
τεχνίκα  κεί μενα, κυρί ωσ ποίη ματα, αλλα  καί επίςτολε σ των ςυνδρομη-
τω ν.  

Σε λοσ, η εφημερί δα επανεκδο θηκε ςτίσ 13 Υεβρουαρί ου 1859, 
κυκλοφο ρηςε ε ωσ τίσ 15 Ιουνί ου 1864 καί εί χε δίαφορετίκη  μορφη . 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΝΙΚΑ 
 

Ο αγώνας διεξήχθη  

σε όλα τα πεδία 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΨΣΑ ΡΕΓΚΑ 



   Σην 25η Μαρτί ου γίορτα ζουμε την 
ε ναρξη τησ Ελληνίκη σ Επανα ςταςησ του 
1821. Πίο ςυγκεκρίμε να, τίμου με τον ξεςη-
κωμο  των υπο δουλων Ελλη νων κατα  του 
Σου ρκου δυνα ςτη γία ελευθερί α. Μετα  απο  
επίθυμί α του Αλε ξανδρου Τψηλα ντη καί τησ 
Υίλίκη σ Εταίρεί ασ, η εθνίκη  αυτη  εορτη  
ςυνδε εταί καί με το εκκληςίαςτίκο  γεγονο σ 
του Ευαγγελίςμου  τησ Θεοτο κου, γία να 
τονωθεί  το φρο νημα των υπο δουλων Ελλη -
νων. 

Πο ςο καλα , ο μωσ, γνωρί ζουν οί πε-
ρίςςο τεροί αυτα  τα γεγονο τα καί γενίκα  
λεπτομε ρείεσ γία την Επανα ςταςη του 
1821; Με αφορμη  δία φορα βί ντεο που υ-
πα ρχουν ςτο YouTube ςχετίκα  με την παρα-
πα νω ερω τηςη, αποφα ςίςα να δίεξα γω μία 
ε ρευνα ςε μίκρου σ καί μεγα λουσ. 

Ϊτςί, ςτην ερω τηςη «Σί ε γίνε την 
25η Μαρτί ου;» πολλοί  η ταν αυτοί  που απα -

ντηςαν εί τε ο τί δε γνωρί ζουν εί τε ο τί ε γίνε 
μί α επανα ςταςη αλλα  δε θυμου νταί με ποί-
ουσ αντίπα λουσ. Απο  την α λλη, λί γοί υπο-
ςτη ρίξαν ο τί γίορτα ζουμε το «ΟΦΙ» ςτουσ 
Ιταλου σ, ενω  ακο μη πίο λί γοί απα ντηςαν ο τί 
τίμου με την απελευθε ρωςη απο  τουσ Γερ-
μανου σ. Ϊπείτα, ο ταν τουσ ρωτη θηκε ποία 
εί ναί η ημερομηνί α ε ναρξησ τησ επανα ςτα-
ςησ, οί περίςςο τεροί απα ντηςαν ςωςτα , 
εκτο σ απο  δυ ο παίδία  που το ε να απα ντηςε 
1840 καί το α λλο 1925. Επίπλε ον, ο ταν τουσ 
ζητη θηκε να αναφε ρουν μερίκου σ εθνίκου σ 
η ρωεσ, κα ποίοί ενη λίκεσ δεν η ξεραν, ενω  
ε να παίδί  απα ντηςε τον Οδυςςε α καί τον 
Με γα Αλε ξανδρο. το τε λοσ, τουσ τε θηκαν 
μερίκε σ μπερδεμε νεσ ερωτη ςείσ ςχετίκα  με 
την επανα ςταςη του 1821 καί την επε τείο 
του «ΟΦΙ», γία παρα δείγμα «Σί ε γίνε την 
25η Οκτωβρί ου του 1821;» ο που λί γοί κα-
τα λαβαν ο τί η ταν λανθαςμε νεσ. 

το τε λοσ αυτη σ τησ ε ρευνασ αναλο-
γί ςτηκα ο λεσ αυτε σ τίσ απαντη ςείσ που κα-
τε γραψα. Εί ναί αλη θεία, ο τί πολλοί  εί ναί 
αυτοί  που δε γνωρί ζουν το ίςτορίκο  παρελ-
θο ν τησ χω ρασ μασ. Εί τε μπερδευ ονταί με 
την επε τείο του «ΟΦΙ» καί τίσ χρονολογί εσ , 
εί τε απλω σ απαντου ν ο ,τί τουσ ε ρθεί ςτο 
μυαλο . Θεωρω  πωσ εί ναί απαρα δεκτο να μη 
γνωρί ζεί κα ποίοσ γεγονο τα που ςυνε βηςαν 
ςτο παρελθο ν, πο ςο μα λλον γεγονο τα τησ 
πατρί δασ του. Βε βαία, δε φταί εί κανεί σ ςε 
αυτο  παρα  μο νο ο ί δίοσ τουσ ο εαυτο σ, δίο τί 
ο ταν τουσ τα παρουςί αζαν εί τε ςε ςχολίκε σ 
γίορτε σ, εί τε ςε δία φορεσ ενημερω ςείσ δεν 
παρακολουθου ςαν αρκετα , ω ςτε να τα α-
φομοίω ςουν. Γί΄ αυτο , καλο  θα η ταν να εί -
μαςτε πίο ενη μεροί καί προςεκτίκοί  γία τα 
γεγονο τα καί είδίκα  ο λα ο ςα αφορου ν τη 
χω ρα μασ. 

ΡΕΠΟΡΣΑΖ ΦΡΙΣΙΝΑ 
 ΥΨΣΑΚΙΔΟΤ 

Και αν σε ρωτήσουν: 

«Τι γιορτάζουμε σήμερα;» 

ΜΑΡΣΙΟ 2021 
ΑΥΙΕΡΨΜΑ 1821– 2021 

 
 

15 
 

Ρεπορτάζ 



Κρυφο  ςχολείο ... άςωσ ε να απο  τα πίο αμφίλεγο μενα 
θε ματα τησ ελληνίκη σ ίςτορί ασ. Ϋταν ο ντωσ κρυφο  η  προ κεί-
ταί γία ε ναν αςτίκο  μυ θο που δημίουργη θηκε ςτην προςπα -
θεία να ξαναβρεθεί  η εθνίκη  ελληνίκη  ταυτο τητα; 

υ μφωνα με μαρτυρί εσ, ςε περίφερείακα  κε ντρα, 
ο πωσ η Αδρίανου πολη καί η Θεςςαλονί κη, υπη ρξαν γενναί οί 
δα ςκαλοί που το λμηςαν να ςυνεχί ςουν το ε ργο τουσ γία 20-
30 χρο νία μετα  την α λωςη. Η πολίτίκη  των Οθωμανω ν η ταν 
γενίκο τερα κατα  τησ εκπαί δευςησ του λαου , ο χί μο νο των 
Ελλη νων, καθω σ γνωρί ζουμε πωσ δε φρο ντίζαν ου τε γία τη 
ςτοίχείω δη εκπαί δευςη των παίδίω ν τουσ, δίω κοντασ ακο μα 
καί Σου ρκουσ δαςκα λουσ. άςωσ οί δίω ξείσ δεν η ταν το ςο 
ε ντονεσ καί ςυςτηματίκε σ ο ςο ε χουμε ακου ςεί ςτίσ λαί κε σ 
ίςτορί εσ τησ πατρί δασ μασ, ο μωσ η ταν ςί γουρα υπαρκτε σ. 

Σο κυρίο τερο ίςτορίκο  τεκμη ρίο, ςτο οποί ο βαςί ζουν 
την α ποψη  τουσ οί ίςτορίκοί , εί ναί κα ποίεσ μαρτυρί εσ απο  
την Καςταμονη  του Πο ντου που υποςτηρί ζουν πωσ το 1670 
ςτα λθηκε ςουλτανίκο  φίρμα νί με εντολη  να ςταματη ςουν οί  
δίω ξείσ των δαςκα λων τησ περίοχη σ. Μα λίςτα, αυτο  το περί-
ςτατίκο  ςυνε βη μετα  τη δίαταγη  γία ί δρυςη κοίνω ν ςχολεί ων 
απο  την Ιερα  υ νοδο, το 1593, γεγονο σ που αποδείκνυ εί ο τί 
οί δίω ξείσ ςυνεχί ζονταν ακο μα καί τον καίρο  που οί Ϊλληνεσ 
εί χαν αποκτη ςεί δίκαί ωμα ςτην εκπαί δευςη. Επίπρο ςθετα, 
ςτα τε λη του 19ου αίω να α ρχίςαν να εμφανί ζονταί ποίη ματα, 
πί νακεσ ζωγραφίκη σ καί δημοτίκα  τραγου δία με αναφορε σ 
ςτο θε μα του το τε ςχολεί ου. 

Σε λοσ, αξί ζεί να αναφερθεί  καί ο τί καθ' ο λη τη δία ρ-
κεία αυτη σ τησ ςκοτείνη σ εποχη σ, κατα  την οποί α κίνδυ νεψε 
κα θε ί χνοσ ελληνίςμου , η γλω ςςα μασ κατα φερε να δίατηρη-
θεί  καί να επίβίω ςεί με χρί ςη μερα. Πω σ θα μπορου ςε να εί χε 
ςυμβεί  αυτο  δί χωσ την υ παρξη του κρυφου  ςχολείου ; 
*Ευχαρίςτου με τον Παντελη  Κομνηνο  γία τίσ χρη ςίμεσ πληρο-
φορί εσ που μασ παραχω ρηςε γία τίσ ανα γκεσ των δυ ο αυτω ν 
α ρθρων. 

άςωσ καί ε να απο  τα πίο αμφίλεγο μενα θε ματα ςτη 
ςυ γχρονη νεοελληνίκη  ίςτορί α, εί ναί αυτο  γία την υ παρξη 
του «κρυφου  ςχολείου ». Όμωσ, μετα  απο  προςωπίκη  ε ρευνα, 
μο νο κρυφο  δε θα μπορου ςε να περίγραφεί . 

Βρίςκο μαςτε ςε ε να κομμα τί τησ Οθωμανίκη σ αυτο-
κρατορί ασ, ςτο οποί ο, πολυ  αργο τερα, θα αναγεννηθεί  το ελ-
ληνίκο  ε θνοσ. Με χρί το τε, ο ουλτα νοσ Μωα μεθ ο Πορθητη σ, 
ανε θεςε ςτον Πατρία ρχη Γεννα δίο χολα ρίο- πε ρα απο  τα 
κληρίκα  του καθη κοντα- το δίκαί ωμα λη ψησ αποφα ςεων γία 
τουσ ορθο δοξουσ υπο δουλουσ. Ϊτςί, λοίπο ν, με δίαταγη  τησ 
Ιερα σ υνο δου, εμφανί ζεταί μετα  το 1593 η ςτοίχείω δησ εκ-
παί δευςη. υγκεκρίμε να, χτί ζονταί ςχολεί α ςε περίοχε σ ο πωσ 
τα νηςία  του Αίγαί ου καί πρωτί ςτωσ τη Φί ο, Με τςοβο, Αμπε-
λα κία, Θεςςαλονί κη καί Αθη να. Ϊπείτα, μετα  το 1596 δημί-
ουργου νταί δία φορεσ ακαδημί εσ.  

Βε βαία, οί ανεπα ρκείεσ ςτην εκπαί δευςη δεν ε λείπαν. 
Ψςτο ςο, ίςτορίκοί  αναφε ρουν μεγα λο αρίθμο  μαθητω ν γυ ρω 
απο  ε να κελί  μοναχου . Εκεί , οί μαθητε σ δε χονταν βαςίκε σ 
γνω ςείσ ανα γνωςησ καί γραφη σ, ενω  ςτίσ ακαδημί εσ δίδα -
ςκονταν μαθη ματα ο πωσ φίλοςοφί α καί μαθηματίκα  απο  
απο δημουσ Ϊλληνεσ καθηγητε σ. Αυτοί , με την ευρωπαί κη  
παίδεί α που κατεί χαν, ε ςπευςαν να βοηθη ςουν ο ςο μπορου -
ςαν. 

Σο 1770 ο Ελληνίκο σ Δίαφωτίςμο σ θα αναδεί ξεί ίδεο-
λογί εσ, ο πωσ αυτη  τησ εθνίκη σ αποκατα ςταςησ. Οί Ϊλληνεσ 
η θελαν να απελευθερωθου ν τελεί ωσ απο  την Οθωμανίκη  
δίοί κηςη καί ανα μεςα ςτίσ δία φορεσ αδυναμί εσ που τησ απε -
δίδαν, ςυμπερίελα μβαναν καί την ίςχνη  εκπαί δευςη. Κα πωσ 
ε τςί, προκυ πτουν πί νακεσ, ποίη ματα καί δημοτίκα  τραγου δία 
ωσ ρομαντίκε σ εκφρα ςείσ καί απλε σ αίςθητοποίη ςείσ του 
ζητη ματοσ τησ παίδεί ασ. 

Σο ςί γουρο εί ναί ο τί το λεγο μενο «κρυφο  ςχολείο », 
αποτελου ςε απλω σ ε ναν αςτίκο  μυ θο τησ εποχη σ με μεγα λεσ 
δίαςτα ςείσ ανα  τουσ αίω νεσ. 

ΚΡΤΥΟ ΦΟΛΕΙΟ 
 

Οι διώξεις  

ήταν υπαρκτές 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΣΨΝΙΑ ΓΡΙΒΑ 

ΥΑΝΕΡΟ ΦΟΛΕΙΟ 
 

Ένας αστικός  

μύθος; 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΑΝΑΡΙΨΣΗ 
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Δισσοί λόγοι 

Το κρυφό ςχο-

λειό, ελαιο-

γραφία του 

Νικόλαου Γύ-

ζη, 1885-86 



 14 επτεμβρί ου 1814 ίδρυ εταί ςτην Οδηςςο  τησ Ρωςί -
ασ απο  τουσ Νίκο λαο κουφα , Εμμανουη λ Ξα νθο καί Αθανα -
ςίο Σςακα λωφ η Υίλίκη  Εταίρεί α. Προ κείταί γία τη ςημαντί-
κο τερη μυςτίκη  οργα νωςη που ςχηματί ςτηκε με ςκοπο  την 
προετοίμαςί α του εθνίκοαπελευθερωτίκου  αγω να των Ελλη -
νων. Προ κείταί γία ε να κί νημα που ουςίαςτίκα  οργα νωςε την 
Επανα ςταςη. 
 Ξεκίνω ντασ με την ηγεςί α τησ, αφη νεταί να εννοηθεί  
ο τί απο  πί ςω βρί ςκεταί κα ποία μεγα λη δυ ναμη, ο πωσ ο Σςα -
ροσ τησ Ρωςί ασ η  ο Ιωα ννησ Καποδί ςτρίασ, προκείμε νου να 
ανταποκρίθου ν οί Ϊλληνεσ. Ψςτο ςο, η κί νηςη αυτη  αποβαί νεί 
ανεπίτυχη σ καί το 1818 η ε δρα τησ Εταίρεί ασ μεταφε ρεταί 
ςτην Κωνςταντίνου πολη, ο που ξεκίνα  η πραγματίκη  τησ ανα -
πτυξη. Δίανοου μενοί, ε μποροί, βίοτε χνεσ, α νθρωποί τησ Εκ-
κληςί ασ μυου νταί ςταδίακα  ςτην ομα δα. 
 Σα με λη τησ επίκοίνωνου ν με ςω μυςτίκου  κω δίκα, φαί-
νο μενο ςυχνο  γία την εποχη . Εντου τοίσ, οί κω δίκεσ δεν η ταν 
αρκετοί , γία να κρατη ςουν ε να κί νημα ο ρθίο, οπο τε γί νεταί 
φανερο  ο τί υπη ρχε γενίκη  ςυνωμοτίκη  αντί ληψη. 
 Λί γο μετα  τίσ αρχε σ του 1820 καί αφου  ο Ι. Καποδί ςτρί-
ασ ε χεί αρνηθεί  να αναλα βεί την εξουςί α τησ Εταίρεί ασ, αρχη-
γο σ τησ γί νεταί ο Αλε ξανδροσ Τψηλα ντησ. Τπο  την ηγεςί α 
του, ξεκίνα  τον Υεβρουα ρίο του ’21 η Επανα ςταςη ςτα εδα -
φη τησ Μολδοβλαχί ασ (ςημερίνη  Ρουμανί α). 
 Εί ναί αξίοςημεί ωτο ο τί, ενω  τα προηγου μενα χρο νία οί 
Ϊλληνεσ προςδοκου ςαν τη βοη θεία μεγα λων δυνα μεων, μετα  
την ω θηςη που δε χτηκαν απο  τουσ Υίλίκου σ, φαί νεταί να 
αρχί ζουν γία πρω τη φορα  την προςπα θεία αποτί ναξησ του 
Οθωμανίκου  ζυγου  αποκλείςτίκα  με δίκη  τουσ ευθυ νη. Σε λοσ, 
ο κομβίκο σ ρο λοσ τησ Υίλίκη σ Εταίρεί ασ αποκαλυ πτεταί απο  
το γεγονο σ ο τί δεν ε παψε ποτε  να υφί ςταταί. Ακο μη καί ςτα 
χρο νία του Β’ Παγκοςμί ου Πολε μου οργανω θηκαν δεκα δεσ 
ομα δεσ με αυτο  το ο νομα. 
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Θεωρίες 

ΚΡΤΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΗΝΙΟ 
 

Φιλική 

εταιρεία 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΑΝΑΓΝΨΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΤΝΨΜΟΙΕ 
 

Ποιος κρύβεται πίσω από 

την… αλήθεια; 

ΑΠΟ ΣΗ ΦΡΤΗ ΣΟΤΦΣΙΔΟΤ 

25η Μαρτί ου 1821… ημε ρα δίακη ρυξησ τησ Επανα -
ςταςησ κατα  των Οθωμανω ν Σου ρκων καί ορο ςημο γία το 
ελληνίκο  ε θνοσ… η  μη πωσ ο χί; Σί ε γίνε το τε καί ποίοί μυ θοί 
περίβα λλουν την εθνίκη  μασ εορτη ; 

Πρα γματί, ε χουμε δίδαχθεί  πολλα κίσ γία την ελληνίκη  
επανα ςταςη, χωρί σ να γνωρί ζουμε τί αληθευ εί. Καταρχα σ, ο 
μεγαλυ τεροσ μυ θοσ που την  περίβα λλεί εί ναί η ημερομηνί α 
τησ. Βα ςεί των ίςτορίκω ν βίβλί ων, ςτίσ 25 Μαρτί ου ο Πα-
λαίω ν Πατρω ν Γερμανο σ κη ρυξε την Επανα ςταςη υψω νοντασ 
το λα βαρο  τησ ςτη Μονη  Αγί ασ Λαυ ρασ. Βε βαία, η επανα ςτα-
ςη εί χε η δη ξεκίνη ςεί ςε δία φορα ελλαδίκα  με ρη. Ο εορτα-
ςμο σ τησ 25ησ Μαρτί ου καθίερω θηκε επίςη μωσ το 1838 με το 
Βαςίλίκο  Δία ταγμα  απο  την κυβε ρνηςη του Όθωνα. 

Επίπλε ον, μεγα λο ερω τημα του 1821 εί ναί η θε ςη τησ  
Εκκληςί ασ. Παρο λη την ταυ τίςη τησ επανα ςταςησ με την Εκ-
κληςί α, ο Πατρία ρχησ Κωνςταντίνουπο λεωσ Γρηγο ρίοσ Ε' την 
αφο ρίςε, αφου  θεωρου ςε απροετοί μαςτη τη χω ρα, αλλα  καί 
γία να προςτατευ ςεί τη Μίκρα  Αςί α απο  ςφαγε σ που θα ακο-
λουθου ςαν. Ακο μα καί μετα  τον αφορίςμο , ο Πατρία ρχησ α-
παγχονί ςτηκε ςτίσ 10/ 4/ 1821. 

Απο  την α λλη, ο ςον αφορα  τον μυ θο γία τον ρο λο του 
τεκτονίςμου , φημολογεί ταί ο τί η Υίλίκη  Εταίρεί α εί χε οργα-
νωθεί  με βα ςη τα προ τυπα  του καί πωσ πολλοί  η ρωεσ καί 
υποςτηρίκτε σ τησ Επανα ςταςησ υπη ρξαν ενεργοί  τε κτονεσ. 
Αυτα  τα γεγονο τα, ωςτο ςο, δεν ε χουν αποδείχθεί  ίςτορίκα , 
οπο τε η ςυμβολη  του τεκτονίςμου  δεν μπορεί  να ληφθεί  ωσ 
ε γκυρο γεγονο σ. 

την πραγματίκο τητα, η γραμμη  ανα μεςα ςτην αλη -
θεία καί τον μυ θο εί ναί λεπτη  καί τί ποτα δεν αποτελεί  ίςτορί-
κο  γεγονο σ με χρί να αποδείχθεί . Ψςτο ςο, πρε πεί να εί μαςτε 
δεκτίκοί  καί υποψίαςμε νοί, ο ταν ακου με μυ θουσ, δίο τί: ςυνη -
θωσ, ο που υπα ρχεί καπνο σ, υπα ρχεί καί φωτία .  
Καλη  ίςτορίκη  αναζη τηςη! 

Ίςωσ τα πρόςωπα 
που προκϊλεςαν τα 
περιςςότερα ςενϊ-
ρια ςυνωμοςύασ όςο 
ζούςαν ακόμα... 



Ο αγω νασ γία την Ανεξαρτηςί α των 
Ελλη νων περίγρα φεταί απο  τουσ ςυ γχρο-
νουσ ίςτορίκου σ ωσ ε να κί νημα με εθνίκε σ 
καί κοίνωνίκε σ δίαςτα ςείσ. Πα ντωσ, αποτε-
λεί  ε ναν πο λεμο με τίσ αντί ςτοίχε σ του επί-
πτω ςείσ. Πολλε σ απο  αυτε σ φυςίκα , αφο-
ρου ν καί το περίβα λλον. 

το βίβλί ο «Η κοίνωνίκη  ςημαςί α 
τησ ελληνίκη σ επανα ςταςησ του 1821» μα-
θαί νουμε ο τί ο αγωνίςτη σ Λυκου ργοσ Λογο-
θε τησ, μετα  την ορίςτίκη  απελευθε ρωςη 
του νηςίου  τησ α μου-απο  ο που καταγο ταν
-στο χευε να βοηθη σει ε να εξι σου σημαντικο  
νηςί , τη Φί ο, να γλυτω ςεί απο  τον Οθωμανί-
κο  ζυγο . Με τη βοη θεία των αμίωτω ν, λοί-
πο ν, το καλοκαί ρί του 1821, ο Λογοθε τησ 

κατε βαλε προςπα θείεσ γία την απελευθε -
ρωςη του νηςίου  τησ Φί ου. Δυςτυχω σ, οί 
Οθωμανοί  κατε φθαςαν ςτο νηςί  καί μαζί  με 
τίσ ςφαγε σ γυναίκο παίδων, (γεγονο σ το ο-
ποί ο ενε πνευςε τη δημίουργί α του γνωςτου  
πί νακα «Η ςφαγη  τησ Φί ου»), ε καψαν πολ-
λε σ κατοίκί εσ, οδηγω ντασ ςτον οίκοδομίκο  
μαραςμο  του νηςίου . Σο ςί γουρο εί ναί ο τί 
δεν προ κείταί γία την μοναδίκη  περί πτωςη 
κατα  την οποί α ξε ςπαςε πυρκαγία  ςτον 
επαναςτατίκο  αγω να.  

Βε βαία, η επανα ςταςη, πε ρα απο  τίσ 
πυρκαγίε σ καί τα ερεί πία που α φηςε, γονα -
τίςε την ελληνίκη  χερςο νηςο. Ιςτορίκε σ πη-
γε σ αναφε ρουν την κατα ρρευςη τησ αγροτί-
κη σ οίκονομί ασ εξαίτί ασ των κατεςτραμμε -

νων αμπελίω ν καί των πυρπολημε νων φυ-
τείω ν. Επί  μία ολο κληρη δεκαετί α, οί 
α νθρωποί τησ Πελοποννη ςου ζου ςαν ςτα 
βουνα , βαςίζο μενοί ςτα δίκα  τουσ αποθε μα-
τα τροφη σ, με χρί να αναγκαςτου ν να κατα-
ναλω ςουν χο ρτα η  ςαλίγκα ρία. 

υμπεραςματίκα , γί νεταί αντίληπτο  
ςε ο λουσ μασ το αρνητίκο  αντί κτυπο ενο σ 
πολε μου- ακο μα καί με αυτο ν τον χαρακτη -
ρα- ςτο φυςίκο  περίβα λλον. Ιδίαί τερα μα λί-
ςτα, ο ταν η δίατροφη  του ανθρω που εξαρ-
τα ταί ολοκληρωτίκα  απο  αυτο . Θα μπορου -
ςε κανεί σ να πεί, λοίπο ν, ο τί η Επανα ςταςη 
του ’21 δίδα ςκεί τον ςεβαςμο  που οφεί λου-
με να ε χουμε γία τη φυ ςη. 
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Περιβάλλον  ΕΒΟΤ ΣΗ ΥΤΗ 
 

Δεν είναι παράπλευρη απώλεια, 

αλλά καταστροφή 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΑΝΑΡΙΨΣΗ 

Η πολυτραγουδιςμϋνη 
«Γερακύνα» τησ περιοχόσ Βι-
ςαλτύασ ερρών με το φϋςι, 
τη ςκϋπη, το γιλϋκο και τισ 
παντόφλεσ τησ 

Ακο μα καί ςτίσ αρχε σ του 20ου αίω να, η παραδοςίακη  
φορεςία  η ταν ςυνηθίςμε νη ςτην υ παίθρο καί τα νηςία , 
εκτο σ απο  τα μεγα λα αςτίκα  κε ντρα. Οί ελληνίκε σ παρα-
δοςίακε σ φορεςίε σ εξακολουθου ςαν να φορίου νταί ςε 
πολλε σ περίοχε σ καί παρουςί αζαν μεγα λη ποίκίλομορφί α. 
την παραδοςίακη  κοίνωνί α, η φορεςία  περίε χεί ε να μη -
νυμα ίςχυρα  κοίνωνίκο . Σα παίδία  μαθαί νουν απο  μίκρα  
να ξεχωρί ζουν τα ςημα δία τησ κα θε φορεςία σ καί να 

προςλαμβα νουν το μη νυμα αν π.χ. μία γυναί κα εί ναί ανυ παντρη, παντρεμε νη, 
νίο νυμφη η  μητε ρα, η  αν ε νασ α ντρασ εί ναί χωρία τησ, ξωμερί τησ, γεωργο σ η  
βοςκο σ. 
 Οί γυναίκεί εσ φορεςίε σ ςυνη θωσ η ταν πίο περί τεχνεσ απο  τίσ ανδρίκε σ. 
Κα θε γυναί κα αναλα μβανε την υ φανςη καί τον ςτολίςμο  τησ ενδυμαςί ασ τησ, 
καθω σ- ίδί ωσ ςτίσ φτωχίκε σ κοίνωνί εσ- η ταν κατεξοχη ν χείροποί ητεσ. Επί ςησ, 
η φορεςία  ςυνοδευο ταν απο  κοςμη ματα. Όςο περίςςο τερα τα κοςμη ματα, 
το ςο πίο ευ πορη η οίκογε νεία τησ γυναί κασ. 

Η φορεςία  χα νεί με ρα με τη με ρα ε δαφοσ. Ο βίομηχανοποίημε νοσ ευ-
ρωπαί κο σ ρουχίςμο σ την αντίκατε ςτηςε. Πλε ον ςυνηθί ζεταί μονα χα ςε κα -
ποίουσ γα μουσ καί πανηγυ ρία η  φυλα ςςεταί ςτοργίκα  απο  ηλίκίωμε νουσ με -
ςα ςε ςεντου κία, ςαν μία ξεθωρίαςμε νη, νοςταλγίκη  ανα μνηςη. 

Όπωσ ε να δε ντρο δεν μπορεί  να αναπτυχθεί  εα ν οί ρί ζεσ του δεν πα νε 
βαθία  ςτο ε δαφοσ, ε τςί καί οί νε εσ γενίε σ εί ναί αναγκαί ο να γνωρί ζουν γία την 
παρα δοςη των προγο νων τουσ, ω ςτε να μπορου ν να χτί ςουν αδία ςείςτα θε-
με λία ςτίσ δίκε σ τουσ μελλοντίκε σ κοίνωνί εσ. 

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΥΟΡΕΙΑ 
 

Ένα καλομελετημένο 

ρούχο 

ΑΠΟ ΣΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΖΕΛΕΠΙΔΟΤ 



ο γιος της καλογριάς 
 

του Στέλιου Σωτηράκογλου 

 23 Απρίλί ου 1857,  
  Αν καί η μουν μαζί  του απο  τίσ πρω τεσ με ρεσ τησ 
ε ναρξησ τησ Επανα ςταςησ, λί γο καίρο  μετα  μου  εξο-
μολογη θηκε το δυ ςκολο παρελθο ν του υπηρετω -
ντασ ςτην αυλη  του Αλη  Παςα .  

Σο 1821 προτου  αρχί ςεί ο μεγα λοσ αγω νασ 
παντρευ τηκε την Γκο λφω Χαρογίαννοπου λου καί 
απε κτηςε μαζί  τησ καί δυ ο παίδία , την Πηνελο πη 
καί την Ελε νη, οί οποί εσ εί χαν ε ναν ετεροθαλη  αδελ-
φο , τον πυρί δωνα, μητε ρα του η ταν η Εγκολπί α 
κυλοδη μου. Ο Γίω ργησ φυγα δεψε την οίκογε νεία  
του ςτη νη ςο Κα λαμο.  

Ϋμουν ςτο πλα ί του Γίω ργη ςε κα θε μα χη 
του Αγω να που πη ρε με ροσ, απο  τα Ωγραφα καί το 
Μεςολο γγί ςτην Αρα χωβα ε ωσ  καί την υπερα ςπίςη 
τησ Ακρο πολησ τησ Αθη νασ το 1827.  

Ο καπετα νίοσ μου οχυ ρωςε την πο λη ςω-
ςτα  καί ακολου θηςε το ε νςτίκτο  του, η Κυβε ρνηςη,  
ο μωσ, μα σ ε ςτείλε δυ ο νε ουσ ςτρατηγου σ να βοηθη -
ςουν ονο ματί Κο ρχαν καί Σζω ρτσ φε ρνοντασ μαζί  
τουσ ε να απο  τα πίο φρίκτα  πρα γματα που υπα ρ-
χουν, τη δίχο νοία. Οί αρχίςτρα τηγοί μα λωναν γία 
την τακτίκη  που θα ακολουθη ςουμε καί αυτο  δη-
μίου ργηςε αναταρα ξείσ ςτο ςτρατο πεδο, αν καί ο 
Γίω ργησ  πα ντα η ταν εκεί  να «φε ρεί» την είρη νη.  

Σο μοίραί ο βρα δυ, ο μωσ, ςτίσ 22-23 Απρίλί -
ου ενω  ο ί δίοσ η ταν βαρία  α ρρωςτοσ, πη γε να ςτα-
ματη ςεί τίσ εχθροπραξί εσ των Κρητίκω ν με τουσ 
Οθωμανου σ, γίατί  εί χαν λα βεί εντολη  να μην πυρο-
βολη ςουν, εα ν δεν τουσ δοθεί  η δίαταγη . Δυςτυχω σ, 
μία ςφαί ρα τον βρη κε ςτην κοίλία , οί γίατροί  μασ 
δεν μπορου ςαν να κα νουν κα τί καί ε τςί ε νασ μεγα -
λοσ η ρωασ πε θανε, ο γνωςτο σ ςε ο λουσ γίο σ τησ κα-
λο γρίασ. 

 Αγαπητο  ημερολο γίο, 
  
 25η Μαρτί ου... Αγαπημε νη γίορτη , ςημαντίκη . Ξυ-
πνα με πρωί  πρωί , φορα με τα πίο α βολα ρου χα που υ-
πα ρχουν ςτην ντουλα πα του με ςου Ϊλληνα μαθητη  καί 

πα με ςτην εκκληςί α. Μετα , κα νουμε παρε λαςη γία τουσ η ρωεσ που πολε μη-
ςαν ςτην Επανα ςταςη καί ο ταν τελείω νεί, επίτε λουσ... μπουγα τςα καί κα-
φε ! τοί χημα ο τί, αν επίχείρη ςείσ να ρωτη ςείσ μερίκου σ μαθητε σ λυκεί ου 
το αίω νίο ερω τημα «Σί γίορτα ζουμε την 25η Μαρτί ου;», οί απαντη ςείσ θα 
ςε ςοκα ρουν. Πα με καλα ; Οί προ γονοί  μασ θυςία ςτηκαν, γία να ζου με εμεί σ 
ελευ θεροί καί να μην εί μαςτε ςί γουροί αν αυτη  τη με ρα γίορτα ζουμε το 
«ο χί» ςτουσ Γερμανου σ (;), το «Μολω ν λαβε » του Λεωνί δα η  κα τί ςχετίκο  με 
τουσ Σου ρκουσ; 

Πλε ον, την 25η Μαρτί ου γίορτα ζουμε την εθνίκη  ημε ρα μπουγα -
τςασ, το η ξερεσ; Αφου  αυτο  μασ ενδίαφε ρεί περίςςο τερο... Καί φυςίκα , δεν 
μπορω  να μην αναφερθω  ςτα κατορθω ματα  μασ ςτην παρε λαςη. Μία δίευ-
κρί νηςη γία τα κορί τςία. Ωλλο παρε λαςη, α λλο μπουζου κία. Γία να μη γί νεί 
καμία  παρεξη γηςη, ο χί τί ποτα α λλο. Καί ο ςον αφορα  τα αγο ρία... Καλο  θα 
η ταν να ςυγχρονίζο ςαςταν καμία  φορα , ε τςί; Εμεί σ φορα με τα τακου νία, 
εςεί σ δεν ξε ρετε να περπατα τε. 

Απο  την α λλη, οί γονεί σ... Να μαλω νουν γία το ποίοσ θα ε χεί την κα-
λυ τερη θε ςη, ςτην πρω τη ςείρα , ε τςί ω ςτε να μπορε ςεί να καμαρω ςεί τα 
«α ξία τε κνα του ε θνουσ μασ», που δεν εί ναί ςί γουρα γία ποίον λο γο κα νουν 
παρε λαςη. 

Εκτο σ απο  ο λα αυτα , υπα ρχεί καί το μεςημερίανο . Μπακαλία ροσ με 
ςκορδαλία . Ποίοσ ακρίβω σ ςκε φτηκε ο τί θα η ταν καλη  ίδε α να φα εί ο λη η 
Ελλα δα ςκο ρδο την ί δία ημε ρα; Πολυ  ε ξυπνο... Ωραγε θα φτία ξεί ποτε  αυτη  
η κατα ςταςη η  θα εί μαςτε γία πα ντα ςτον κο ςμο μασ;  
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Λογοτεχνία 

ΟΒΑΡΟΣΗ ΜΗΔΕΝ 
 

Γαλανόλευκη 

μπουγάτσα 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΣΨΝΙΑ ΓΡΙΒΑ 

Ο ψί θυροσ του ουρανου  ςτα φυ λλα αργοςαλευ εί 
θεί α ςίωπη , θεί α κραυγη  α ραγε προμαντευ εί; 
 
Παν’ ςτουσ κροτα φουσ α ςπρίςε ςκληρη  του χρο νου η ςκο νη 
τα αί ματα ξερα θηκαν, μα η θυ μηςη ματω νεί… 
 
Καί α μα η ρθε η Λευτερία  αγα λλίαςε η πλα ςη 
καί ο Γε ροσ ο περη φανοσ τρε μεί να μην τη χα ςεί. 
 

Αναθίβα νεί η ψυχη , μετρα  κα θε θυςί α 
εκεί νουσ που χαθη κανε θυμα ταί με πίκρί α. 
 
Καί δα κρυ κυ ληςε μεμία σ ςτίσ αυλακίε σ ρυτί δεσ 
ανθί ςανε ςτα μα τία του δα φνεσ λαμπρε σ ελπί δεσ 
 
τεφα νί να αφη ςουνε ςτα ευλογημε να πο δία 
τησ Λευτερία σ που ανα μεςα ςτουσ η ρωεσ ςτε κεί ο ρθία. 

Όταν ήρθε η Λευτεριά 
 

της Μαρίνας Καραγκιολίδου 



ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΦΡΙΣΙΝΑ ΥΨΣΑΚΙΔΟΤ  

Η αφη γηςη ξεκίνα εί απο  την 
ί δρυςη τησ Υίλίκη σ Εταίρεί ασ, το 1814,  
καί φτα νεί ωσ τον θα νατο του Καποδί -
ςτρία, το 1831. Αναφε ρεί τίσ ςυνθη κεσ 
κα τω απο  τίσ οποί εσ οί Ϊλληνεσ ξεςηκω -
θηκαν καί οργανω θηκαν με ςω τησ Υίλί-
κη σ Εταίρεί ασ, ω ςτε να αποκτη ςουν ανε-
ξα ρτητο ελληνίκο  κρα τοσ. Περίγρα φεί 
τον αγω να, ο οποί οσ απο  την αρχη  φαίνο -
ταν καταδίκαςμε νοσ, δίο τί η ταν ςαν του 
Δαβί δ ενα ντία ςτον Γολία θ.  

Αρχίκα , οί Ϊλληνεσ η ταν χωρί σ 
ο πλα καί χρη ματα, ο μωσ, κατα  τη δία ρ-
κεία του αγω να οί ί δίοί α ρχίςαν να πί-
ςτευ ουν ςτον εαυτο  τουσ καί κα ποία 
κρα τη ςτην Ευρω πη α ρχίςαν να πίςτευ -
ουν ςε αυτου σ, υποςτηρί ζοντα σ τουσ. 

Παρ’ ο λα αυτα , αναφε ρεί ο τί μετα  
τίσ πρω τεσ επίτυχί εσ μπη κε με ςα τουσ το 
ςαρα κί τησ εξουςί ασ που προκα λεςε την 
εμφυ λία δίαμα χη λο γω τησ οποί ασ παραλί -
γο να χα ςουν ο ,τί κε ρδίςαν. Ευτυχω σ, ο μωσ, 

επίκρα τηςαν οί λογίκε σ φωνε σ καί με τη 
βοη θεία των ξε νων δυνα μεων (ναυμαχί α 
Ναβαρί νου) ο αγω νασ τελίκα  ςω θηκε, με 
αποτε λεςμα να δημίουργηθεί  το πρω το ανε-

ξα ρτητο ελληνίκο  κρα τοσ. 
Εί ναί ε να αρκετα  ενδίαφε -
ρον βίβλί ο, καθω σ είςχω-
ρεί  βαθία  ςτην ίςτορί α τησ  
χω ρασ μασ καί αναφε ρεί 
πληροφορί εσ που πολλοί  
ί ςωσ δεν ξε ραμε. Παρ ’ο λα 
αυτα , γία την ανα γνωςη 
καί την κατανο ηςη  του 
χρεία ζονταί κα ποίεσ γνω -
ςείσ ίςτορί ασ. Επί ςησ, το 
λεξίλο γίο εί ναί λί γο ίδίαί -
τερο οπο τε εί ναί πολυ  πί-
θανο  να «ταλαίπωρη ςεί» 
ε ναν ε φηβο αναγνω ςτη 
του.  
 Με λί γα λο γία, ςαν 
βίβλί ο εί ναί λί γο απαίτητί-

κο , αλλα  οί λα τρείσ τησ ίςτορί ασ εί ναί ςί γου-
ρο ο τί θα το απολαυ ςουν. 

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΡΕΓΚΑ  

«Λαο σ που δεν ξε ρεί την ίςτορί α του 
εί ναί καταδικαςμϋνοσ να την ξανα-
ζη ςεί», εί πε κα ποτε ο Ιςπανο σ φίλο -
ςοφοσ ανταγία να.  
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Προτάσεις 

The reading booth  

 

1797 1823 1896 1940 1960 1964 2005 

Ρόγασ  
Βελεςτινλόσ 

Διονύςιοσ  
ολωμόσ 

Κωςτόσ  
Παλαμϊσ 

οφύα Βϋμπο Μϊνοσ  
Φατζηδϊκισ 

Μύκησ  
Θεοδωρϊκησ 

Ϊλενα  
Παπαρύζου  

Ο πατρίωτίκο σ 
υ μνοσ Θούριοσ 
ακου ςτηκε ςε 
ςυγκεντρω ςείσ με 
ςκοπο  να ξεςηκω -
ςεί τουσ Ϊλληνεσ 
καί ςί γουρα ςυνε -
βαλε ςτο ξε ςπα-
ςμα τησ Επανα -
ςταςησ του 1821. 

Ϊνα τμη μα του 
ποίη ματοσ Ύμνοσ 
εισ την Ελευθε-
ρύα αποτελεί  τον 
Εθνίκο  Ύμνο τησ 
Ελλα δασ. 

Ο Ολυμπιακόσ 
Ύμνοσ ςε ςυ νθε-
ςη του πυ ρου 
αμαρα  ακου ςτη-
κε ςτουσ πρω τουσ  
ςυ γχρονουσ Ολυ-
μπίακου σ αγω νεσ. 

Σο τραγου δί Παι-
διϊ τησ Ελλϊδοσ 
η ταν το πρω το 
τραγου δί του 
ε πουσ του 1940 
με ςκοπο  την εμ-
ψυ χωςη των 
ςτρατίωτω ν. 

Σα παιδιϊ του  
Πειραιϊ εί ναί  
απο  τα πίο γνω-
ςτα  παγκοςμί ωσ 
τραγου δία, καθω σ 
ε χεί ερμηνευτεί  
απο  πα ρα πολ-
λου σ καλλίτε χνεσ, 
ο πωσ η Μελί να 
Μερκου ρη, απο  
ο λο τον κο ςμο καί  
ε χεί κερδί ςεί αρ-
κετε σ δίακρί ςείσ. 

Σο ορχηςτρίκο  
τραγου δί Ο χορόσ 
του Ζορμπϊ γία 
την ταίνί α που 
ε κανε το ςυρτα κί 
γνωςτο  ςε ο λο 
τον κο ςμο.  

Σο τραγου δί My 
Number One κε ρ-
δίςε τον πεντηκο-
ςτο  δίαγωνίςμο  
τραγουδίου  τησ 
Eurovision το 
2005  

ΕΠΣΑ ΣΑΘΜΟΙ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 
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Κριτική 

 

 25η Μαρτί ου… ημε ρα ορο ςημο 
γία το ελληνίκο  ε θνοσ. ε ο λον τον κο ςμο, 
ακο μα καί τω ρα, παρατηρεί ταί ε νασ θαυμα-
ςμο σ προσ την αρχαί α ελληνίκη  ίςτορί α, αλ-
λα  καί τη ςυ γχρονη. Ϊτςί, λοίπο ν, αυτη  η 
ημε ρα καί το βίβλί ο τησ Δίαμαντοπου λου 
αποτε λεςαν ε μπνευςη γία τον Βαν Λίγκ , ο 
οποί οσ εξυμνεί  την ελληνίκη  ίςτορί α με την 
ταίνί α του: Οί Βρα χοί τησ ελευθερί ασ. 

Η ταίνί α δεν αποτελεί  ακρίβη  περί-
γραφη  των γεγονο των τησ Επανα ςταςησ, 
αλλα  ςί γουρα ε χεί να δίηγηθεί  μία πολυ  
ο μορφη ίςτορί α. Μία ίςτορί α ενο σ αδυ να-
του ε ρωτα, ανα μεςα ςε μία Ελληνί δα χωρία-
τοπου λα, την Φρίςτί να- ενεργη  ςτην Επανα -

ςταςη καί ορκίςμε νη εχθρο  των Σου ρκων- 
καί ςε ε ναν Σου ρκο αξίωματίκο , ςτον οποί ο 
ε χεί ανατεθεί  η αίχμαλωςί α τησ. 

Αναμφίςβη τητα, το ε ργο μπορεί  να 
χαρακτηρίςτεί  ωσ μία φανταχτερη  χολίγου-
ντίανη  παραγωγη  με τα ο λα τησ, αν καί εί ναί 
εμφανε σ ο τί ε χεί μερίκε σ ανατολίκε σ επίρ-
ροε σ, ο ςον αφορα  τη ςκηνοθεςί α, αφου  
πολλε σ φορε σ θυμί ζεί του ρκίκο ςί ρίαλ. Σα 
ςκηνίκα  εί ναί θεαματίκα , ςε αντί θεςη με τα 
κουςτου μία που δεί χνουν «φτηνα » καί τίσ 
ερμηνεί εσ, που εί ναί αρκετα  αμη χανεσ, ίδί ωσ 
με την προφορα  που χρηςίμοποίου ν οί ηθο-
ποίοί , λο γω των ρο λων τουσ. 

Όπωσ καί να ‘χεί, μπορεί  η ταίνί α να 

μην περίλαμβα νεταί ςτα κίνηματογραφίκα  
αρίςτουργη ματα, αλλα  ςε εγκλίματί ζεί πλη -
ρωσ ςτα χρο νία τησ Επανα ςταςησ. Εί ναί μία 
πολυ  καλη  αφορμη , γία να γνωρί ςουν οί 
νε εσ γενίε σ την παρα δοςη καί την ίςτορί α 
του το που με ε ναν ευχα ρίςτο τρο πο, εξαί-
ρω ντασ τίσ ςκληρε σ ςκηνε σ που προβα λλο-
νταί. 

Κλεί νοντασ, εί ναί ςημαντίκο  να 
ε χουμε ςτον νου πωσ το ςενα ρίο αποτελεί  
προί ο ν μυθοπλαςί ασ καί ςί γουρα δεν μπο-
ρεί  να αντίκαταςτη ςεί τίσ γνω ςείσ που πα-
ρε χεί ε να βίβλί ο. Πα ντωσ, εί ναί μία ταίνί α 
που ςυςτη νω με επίφυλα ξείσ! 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΦΡΤΗ ΣΟΤΦΣΙΔΟΤ 

cinefreak 

το πλαί ςίο τησ επετεί ου των 200 
χρο νων απο  την Ελληνίκη  Επανα ςταςη το 
Εθνίκο  Θε ατρο ζωντανευ εί ςτη ςκηνη  την 
εμβληματίκη  τρίλογί α «Ο Κοτζα μπαςησ του 
Καςτρο πυργου»- «Αί μα χαμε νο καί κερδί-
ςμε νο»- «Σα ςτερνα  του Μί χαλου» του Μ. 
Καραγα τςη, με ςα απο  τη ςκηνοθετίκη  ματία  
του Δημη τρη Σα ρλοου, τη θεατρίκη  δία-
ςκευη  του Θανα ςη Σρίαρί δη καί μί α ομα δα 
εξαίρετίκω ν ςυντελεςτω ν. 

Ο Καραγα τςησ καί ςε αυτο  το ε ργο 
του επίλε γεί ωσ πρωταγωνίςτη  ε ναν αντίη -
ρωα, ε ναν α νθρωπο που φτα νεί ςτο ςημεί ο 
να υπερβεί  τα ε νςτίκτα καί τα ο ρία τησ γη ί-
νησ υ παρξη σ του, ο ταν βρεθεί  αντίμε τωποσ 

με τη δυ ναμη τησ μοί ρασ. Ο Μί χαλοσ Ρου ςησ, 
ο «Κοτζα μπαςησ του Καςτρο πυργου», που 
ενςαρκω νεί θαυμα ςία ο Γίω ργοσ Φρίςτο-
δου λου, προκείμε νου να μη χα ςεί τίσ ηδονε σ 
τησ ζωη σ, «τουρκευ εί» απο  φο βο καί μετα , 
καθω σ βλε πεί ο τί τα δεδομε να ε χουν αλλα -
ξεί, ξαναγί νεταί «Ϊλληνασ» καί α θελα  του 
η ρωασ, πα λί απο  φο βο. Καί μπορεί  ε τςί να 
γλίτω νεί το τομα ρί του, ο μωσ «ο τρελο σ με 
τα κουδου νία» καί μία λε ξη, το «Φακ», που 
ηχεί  ανελε ητα ςτο μυαλο  του θα ςτοίχείω -
νουν την ψυχη  του θυμί ζοντα σ του πωσ ο ,τί 
κί αν κα νεί ο λα πληρω νονταί ςτο τε λοσ… 

Μία ςυναρπαςτίκη  παρα ςταςη που 
με φο ντο το 1821, ο χί μο νο «αναςταί νεί» τίσ 

θρυλίκε σ μορφε σ του, αλλα  τίσ ψυχογραφεί , 
ακολουθω ντασ τη ςκληρα  είλίκρίνη  πε να 
του ςυγγραφε α η οποί α δεν α φηςε τί ποτα 
ςτη θε ςη του. Όλα τα ε θίξε καί τα 
απομυθοποί ηςε˙ με χίου μορ καί είρωνεί α. Η 
ςκηνοθεςί α προςεγγί ζεί γοητευτίκα  καί 
πρωτο τυπα την ίςτορί α. Σα ςκηνίκα  καί τα 
κοςτου μία μασ παραςε ρνουν ςτην εποχη , 
ο πωσ καί οί ςυγκλονίςτίκε σ ερμηνεί εσ των 
ηθοποίω ν. «Ο Κοτζα μπαςησ του Καςτρο -
πυργου» εί ναί, λοίπο ν, ε να ςπουδαί ο θεατρί-
κο  δημίου ργημα-ταξί δί ςτην Επανα ςταςη 
καί ςτην ανθρω πίνη ψυχη . 

Ο ΚΟΣΖΑΜΠΑΗ  

ΣΟΤ ΚΑΣΡΟΠΤΡΓΟΤ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ  

ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΟΥ 

Η τρίλογί α του Μ. Καραγα τςη ςτο 
Εθνίκο  θε ατρο 

ΟΙ ΒΡΑΦΟΙ ΣΗ  
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 
Μια πολύ καλό α-
φορμό, για να γνω-
ρύςουμε τον Αγώνα 
για την Ελευθερύα 



Με αφορμη  την 
επε τείο των 200 χρο νων 
απο  την Ελληνίκη  Επανα -
ςταςη του 1821, αποφα -
ςίςα να γρα ψω γία τουσ 
πρω τουσ ςυ γχρονουσ 
Ολυμπίακου σ Αγω νεσ. Αυτοί  δίαδραματί -
ςτηκαν ςτη χω ρα μασ, ςτίσ 6 Απρίλί ου του 
1896 καί γία πρω τη φορα  ακου ςτηκε ςτο 
Παναθηναί κο  τα δίο ο «Ολυμπίακο σ 
Ύμνοσ». 

Όςον αφορα  το αθλητίκο  κομμα τί, 
ςυμμετεί χαν 241 αθλητε σ απο  14 χω ρεσ· μία 
απο  αυτε σ η ταν καί η Ελλα δα. Η χω ρα μασ, 
μα λίςτα, η ταν πρω τη ςτον πί νακα μεταλλί -
ων, με 46 μετα λλία. Πρωταγωνίςτε σ αναδεί -
χθηκαν ο πυ ροσ Λου ησ καί ο Ϊντουίν 
Υλακ. Ο Αυςτραλο σ, ε χοντασ η δη κερδί ςεί 

τουσ 
αγω νεσ 
των 800 
καί 
1500 
με τρων, 

την επο μενη με ρα αποφα ςίςε να τρε ξεί καί 
ςτον μαραθω νίο, ο που η ταν πρω τοσ. Όμωσ, 
3χλμ. πρίν τον τερματίςμο  κατε ρρευςε κί’ 
ε τςί κε ρδίςε ο πυ ροσ Λου ησ, φορω ντασ μία 
παραδοςίακη  ςτολη  ςε ο λη την δία ρκεία 
του αγω να!  

η μερα, ο αθλητίςμο σ ςτη χω ρασ-
μασ εί ναί ςε υψηλο  επί πεδο, ε χοντασ πολλα  
μετα λλία ςτο ίςτορίκο  του. Τπη ρξαν, ο μωσ, 
κα ποίεσ αλλαγε σ απο  το 1896. Γία παρα -
δείγμα, οί γυναί κεσ το τε δεν επίτρεπο ταν να 
δουν τουσ αγω νεσ, πο ςο μα λλον να δίαγωνί-

ςτου ν, ενω  τω ρα μπο-
ρου ν. Ακο μη, μία αλλα-
γη  εί ναί η απονομη  
χρυςου , αςημε νίου καί 
χα λκίνου μεταλλί ου 
ςτουσ νίκητε σ. τουσ 
πρω τουσ Ολυμπία-
κου σ, ο πρω τοσ 
ε παίρνε το αςημε νίο μετα λλίο μαζί  με ε να 
κλαδί  ελία σ καί αναμνηςτίκο  δί πλωμα , ο 
δευ τεροσ ε παίρνε τα ί δίο, με την δίαφορα  
ο τί το μετα λλίο του η ταν χα λκίνο, καί ο τρί -
τοσ ε παίρνε τα ί δία, αλλα  ο χί μετα λλίο. 

Η ίςτορί α του αθλητίςμου  ςτην Ελ-
λα δα εί ναί τερα ςτία, αφου  ξεκί νηςε απο  τα 
αρχαί α χρο νία καί ανθί ζεί με χρί ςη μερα! 

 Σα επαναςτατίκα  χρο -
νία αποτε λεςαν μί α εξαίρετί-
κα  δυ ςκολη περί οδο γία τον 
ελληνίκο  λαο . Γί’ αυτο , τα 
περίθω ρία δίαςκε δαςησ τον 
καίρο  του δίαρκου σ αγω να 
γία την ελευθερί α φαί νονταν 
υπερβολίκα  ςτενα . Αν καί το 

μεγαλυ τερο πλη θοσ ίςτορίκω ν πηγω ν πα-
ραλεί πεί τίσ ςκηνε σ του καθημερίνου  καί 
κοίνωνίκου  βί ου, το αδου λωτο ελληνίκο  
πνευ μα δε ςταμα τηςε να εξυπηρετεί  τίσ κοί-
νωνίκε σ του ανα γκεσ. 

Κυρίο τερα με ςα δίαφυγη σ απο  τη 
ςκληρη  καθημερίνο τητα η ταν ο χορο σ καί 
το τραγου δί. Οί παραδοςίακοί  χοροί  ςυνδε -

ονταν με πολλε σ πλευρε σ τησ ζωη σ των Ελ-
λη νων, ο πωσ την επαγγελματίκη , την πολε-
μίκη  καί την κλε φτίκη, ενω  α λλεσ φορε σ 
χρηςίμοποίου νταν γία καθαρα  ψυχαγωγί-
κου σ η  ψυχολογίκου σ ςκοπου σ. Όςον αφορα  
το τραγου δί, τα δημοτίκα  τραγου δία η ταν 
α ρρηκτα ςυνδεδεμε να με τον επαναςτατίκο  
αγω να. Τπολογί ζεταί ο τί απο  την περί οδο 
τησ επανα ςταςησ με χρί την απελευθε ρωςη 
δημίουργη θηκαν περίςςο τερα απο  300 με 
400 τραγου δία. Σα τραγου δία αυτα  περίε -
γραφαν τη ζωη  των κλεφτω ν καί δίε θεταν 
ε ναν ξεςηκωτίκο  το νο. Μα λίςτα, χαρακτηρί-
ςτίκη  εί ναί η είκο να των ςτρατίωτω ν να 
χορευ ουν καί να τραγουδου ν πρίν απο  μα -
χεσ. υ μφωνα με τον Γα λλο αξίωματίκο  του 

ναυτίκου  Olivier Voutier: «Η ε φοδοσ ςτο 
Ανα πλί ορί ςτηκε γία τη νυ χτα τησ 3ησ προσ 
4η Δεκεμβρί ου. Η παραμονη  τησ εφο δου πε -
ραςε με τραγου δία καί χορο . Ρω τηςα τον 
Ϊλληνα που μασ φίλοξενου ςε γίατί  οργα νω-
ςε αυτη  τη γίορτη . Μου απα ντηςε με αφε -
λεία: «η μερα ζου με, αυ ρίο δεν ξε ρουμε τί 
θα γί νουμε. Μπορεί  να μασ απομε νουν μονα -
χα λί γεσ ω ρεσ. Ασ τίσ χαρου με».  

Επομε νωσ, δεν εί ναί τυχαί ο που η 
ελληνίκη  παρα δοςη δε ςταμα τηςε ποτε  να 
εξελί ςςεταί. Ακο μα καί ςτίσ πίο δυ ςκολεσ 
ςτίγμε σ, ςυνε χίςε να ανθί ζεί, παραδί δοντασ 
ε ναν τερα ςτίο πολίτίςμίκο  πλου το ςτίσ επο -
μενεσ γενίε σ. 

 

ΠΤΡΟ 
ΛΟΤΗ 

 
Πρώτοσ 

Ϊλληνασ 
Ολυμπιο-

νύκησ 

ΨΡΑ ΓΙΑ SPORTS 
 

Σύγχρονοι  

Ολυμπιακοί Αγώνες 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΕΛΙΟ ΨΣΗΡΑΚΟΓΛΟΤ 

Βϊλε funταςί α! 
 

Παραδοσιακά  

πανηγύρια 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΨΑΝΝΑ ΠΟΤΛΙΟΤ 
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Ελεύθερος χρόνος 



κε φτεςτε πω σ να γίορτα ςετε τον 
ερχομο  τησ α νοίξησ καί παρα λληλα την επε -
τείο τησ ελληνίκη σ Επανα ςταςησ; Μην ανη-
ςυχεί τε, ςασ ε χω τη λυ ςη καί δεν εί ναί α λλη 
απο  μί α επί ςκεψη ςτίσ ο μορφεσ πε τςεσ. 

Σο νηςί  τησ καπετα νίςςασ, Λαςκα-
ρί νασ Μπουμπουλί να, εί ναί το νοτίοδυτίκο -
τερο του Αργοςαρωνίκου  καί ςυνδυα ζεί 
τε λεία ίςτορί α απ’ τον Αγω να, φυςίκε σ ο-
μορφίε σ καί ςυναρπαςτίκε σ δραςτηρίο τη-
τεσ. Οί καίρίκε σ ςυνθη κεσ τησ εποχη σ ευ-
νοου ν την περίπλα νηςη  ςασ!  

Ξεκίνη ςτε απο  το λίμα νί τησ Ντα -
πίασ, που αποτελεί  το ςη μα κατατεθε ν, καί 
την πλατεί α Ποςείδωνί ου, με το επίβλητίκο  
α γαλμα τησ Μπουμπουλί νασ. Αξί ζεί να επί-

ςκεφθεί τε, μα λίςτα, καί το αρχοντίκο  τησ 
ί δίασ, που λείτουργεί  ωσ μουςεί ο, καθω σ καί 
το νεοκλαςίκο  αρχοντίκο  του ευεργε τη των 
πετςω ν απο  τον 18ο αί., . Ανα ργυρου. 
Οπωςδη ποτε, να περα ςετε απο  το Δημαρ-
χεί ο, την Αναργυ ρείο-Κοργίαλε νείο χολη  
καί την Παναγί α τησ Αρμα τασ, με ίςτορίκο -
θρηςκευτίκο  χαρακτη ρα. Πα ντωσ, αν θε λετε 
η δίαμονη  ςασ να εί ναί μοναδίκη , προτίμη -
ςτε το ίςτορίκο  ξενοδοχεί ο «Ποςείδω νίον» 
καί αφη ςτε την αρχίτεκτονίκη  του να ςασ 
ταξίδε ψεί ςτον προηγου μενο αίω να. 

Ξε ρατε ο τί ςτίσ πε τςεσ απαγορευ -
εταί η μετακί νηςη με αυτοκί νητο; Να, λοί-
πο ν, ο λο γοσ να εξερευνη ςετε το νηςί  καί να 
δίαςκεδα ςετε κα νοντασ πεζοπορί α, ποδη -

λατο η  καί ςκου τερ ςτα πευκοδα ςη. Ακο μη, 
μην ξεχα ςετε να περα ςετε απο  το παλίο  
λίμα νί, ο που θα δεί τε τουσ ταρςανα δεσ καί 
τον πρω το ελληνίκο  φα ρο. Υυςίκα , αν η 
θερμοκραςί α εί ναί ίκανοποίητίκα  υψηλη , 
μη δίςτα ςετε να κολυμπη ςετε ςτίσ καταγα -
λανεσ ςπετςίω τίκεσ παραλί εσ, ο πωσ αυτη  
των Αγί ων Αναργυ ρων, ςτην οποί α θα βρεί -
τε καί την εντυπωςίακη  ςπηλία  του Μπεκί -
ρη, καταφυ γίο των αγωνίςτω ν του ’21. Επί-
πλε ον, μπορεί τε να ςυμμετα ςχετε ςε προ-
γρα μματα γία καταδυ ςείσ, ψα ρεμα η  καί να 
νοίκία ςετε κα ποίο ςκα φοσ. 

Η α νοίξη εί ναί εδω … ω ρα γία ταξί δί 
ςε ίςτορίκο  χωροχρο νο!  
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Σαξίδια  

ΒΑΛΙΣΑ, ΦΑΜΟΓΕΛΟ, ΥΤΓΑΜΕ! 
 

Ας ταξιδέψουμε στον χρόνο, 

στον χώρο και στις γεύσεις 

ΑΠΟ ΣΗ ΒΙΚΗ ΡΟΤΜΕΛΙΨΣΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΦΣΑΠΟΔΙ 
Τλίκα : 1 χταπο δί μεςαί ου μεγε θουσ/ 1 τε-
μα χίο κρεμμυ δία ξερα , ψίλοκομμε να/ 1 μί-
κρο  ματςα κί κρεμμυδα κία φρε ςκα 
ψίλοκομμε να/ 50-100ml πετίμε ζί/ Λί γο 
βου τυρο γία τη ςα λτςα/ Ελαίο λαδο/ Ζωμο σ 
λαχανίκω ν/ Δεντρολί βανο/ Θυμα ρί/ 
Δαφνο φυλλα/ Αλα τί καί πίπε ρί/ Λί γεσ ελίε σ 
 την αρχη , καθαρί ζουμε το χταπο δί, 
το κο βουμε ανα  2 πλοκα μία καί το λία ζουμε 
κρεμω ντασ το απο  ςχοίνία , ω ςτε να το βλε -
πεί ο η λίοσ γία μία με ρα. Σην επο μενη με ρα, 
αφαίρου με το ξεραμε νο δε ρμα καί τςίγαρί -

ζουμε το χταπο δί ςε μία κατςαρο λα μαζί  με 
λα δί καί το ψίλοκομμε νο ξερο  καί φρε ςκο 
κρεμμυ δί. τη ςυνε χεία, ςβη νουμε το φαγη-
το  με το πετίμε ζί, προςθε τουμε το ζωμο  λα-
χανίκω ν καί το αφη νουμε να βρα ςεί. Σε λοσ, 
φτία χνουμε τη ςα λτςα βα ζοντασ βου τυρο 
καί ελαίο λαδο, το οποί ο ε χουμε αρωματί ςεί 
με δεντρολί βανο καί θυμα ρί. Μην ξεχα ςετε 
να προςθε ςετε καί ελίε σ… θα ομορφυ νεί. 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΛΕΤΚΟ ΣΑΡΑΜΑ 
Τλίκα : 
500γρ. λευκο σ ταραμα σ/ 400γρ. Παξίμα δί/ 
1 με τρίο κρεμμυ δί/ 200ml ελαίο λαδο/ Φυμο  

απο  2 λεμο νία/ Λί γεσ ελίε σ 
 Ξεκίνα με ρί χνοντασ ςτο μί ξερ τον τα-
ραμα , το λεμο νί, το χοντροκομμε νο κρεμμυ -
δί καί προςθε τουμε ςίγα  ςίγα  το ελαίο λαδο. 
Ϊπείτα, ςπα με το παξίμα δί καί το βα ζουμε 
ςτο μπλε ντερ, με χρί να ομογενοποίηθου ν 
ο λα τα υλίκα . Καί κα πωσ ε τςί εί ναί ε τοίμο 
γία ςερβί ρίςμα με φρε ςκο ελαίο λαδο καί 
λί γεσ ελί τςεσ γία δίακο ςμηςη! ασ δίαβε-
βαίω νω πωσ η αυθεντίκο τητα αυτου  του 
πία του θα ςασ ταξίδε ψεί ςτην περί οδο τησ 
Επανα ςταςησ με τον πίο ευχα ρίςτο τρο πο. 
Καλη  απο λαυςη! 

200 χρο νία απο  την Επανα ςταςη 
του ’21 καί αναςκοπου με το πα-
ρελθο ν με βίβλί α, είκο νεσ, μουςί-
κη … ω ρα, λοίπο ν, γία ε ναν καί-
νου ργίο τρο πο, ο οποί οσ, μεταξυ  
μασ, εί ναί κί ο πίο… νο ςτίμοσ! 

ΦΣΑΠΟΔΙ ΛΙΑΣΟ  
ΣΟΤ ΚΛΕΥΣΗ  

ΜΕ ΛΕΤΚΟ ΣΑΡΑΜΑ 
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