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Πρωταπριλιά
Ιδού μια γιορτή με απάτη πολλή,
που επίσημα πάντα το ψέμα γιορτάζει,
μ’ ελπίδες που πας για να βρεις το
μαλλί
κι’ η μέρα αυτή κουρεμένο σε βγάζει!

Γιορτάζει το ψέμα, το τόσο γλυκό,
το αθώο, η αλλιώς το κατά συνθήκη,
καθώς και το ψέμα που κάνει κακό
και που στο σερβίρει το κάθε καθίκι.

Γιορτάζουν οι εμπόροι σε όλη τη γη,
καθώς κι’ οι ξενύχτες που έχουν
κυράδες,
ψαράδες γιορτάζουν, μα και κυνηγοί
και οι δημοσιογράφοι, τρανοί
ψευταράδες.

Μα, πρώτοι απ’ όλους, την
Πρωταπριλιά
γιορτάζουν αυτοί βουλευτές που έχουν
γίνει.
Το ψέμα που έχουν σαν μόνη δουλειά
και μας το σερβίρουν δίχως διόλου
αισχύνη.

Αγιάτρευτη είναι του Έθνους πληγή!
Και, όμως, με ψεύδη κρατούν τα ηνία,
αφέντες, δυνάστες, ραγιάδων ταγοί,
σε μια θλιβερή διαφθοράς κοινωνία.

του Λευτέρη Μουφτόγλου
συγγραφέα, ποιητή, 

μέλος της ΕΛΒΕ

Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
Σ’ αυτό το μήνυμα... 
οι λέξεις δεν καταδέχτηκαν
συνεργασία!
Μοιάζουν «αγάλματα»,
διάτρητα κι αποκωδικοποιημένα.
Αλυσοδένω το «θυμό» μου με τοξική
ανία.
Καταπίνω στο βυθό μου υπόκωφες
λύπες.
Τα ρήματα- των πράξεων- 
αρνούνται να χαράξουν μια στάλα
ουρανό.
Οι σύνδεσμοι -των σχέσεων- 
αρνούνται να συνθέσουν περιδέραια
ψυχής.
Τα ουσιαστικά, ορισμών και ορίων,
θολωμένα σκοντάφτουν σε «πέτρες»
ιδεοληψίας!
Κίβδηλη «αθωότητα» συμφερόντων,

μαχαιρώνει τους γαλαξίες των ονείρων.
Σάβανο ανήλιαγων αξιών σαπίζει τα
τοπία...
Φτιάχνω κωδικούς, στήνω 
παγερά φαντάσματα διεγερτικών
λέξεων…
«Αγάπη», «Ειρήνη», «Αξιοπρέπεια»!

Ξεκλειδώνω την εκκωφαντική
παραποίηση!

«Φιλία», «Αγάπη», «Ειρήνη»,
«Αξιοπρέπεια». 
Καίγομαι στο συννεφόκαμα της σιωπής
σας!

της Kορίνας Πάντου φιλoλόγου
Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020

Συλλογή: «Συννεφόκαμα»
Υ.Σ. Συννεφόκαμα κορωναϊού
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Είναι γνωστό ότι ο Μέγας Κωνσταντί-
νος όρισε το Πάσχα να εορτάζεται
την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέ-

ληνο, την επομένη της εαρινής ισημερίας.
Μέχρι τότε ή εορταζόταν μαζί με το Εβραϊ-
κό  Πάσχα  ή  την  25η  Μαρτίου  ή  άλλοτε
καλοκαίρι ή χειμώνα. Η σύγχυση του εορ-
τασμού κράτησε μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ.
περίπου, μέχρι που καθιερώθηκε (ή επι-
βλήθηκε) ο νόμος του Μεγάλου Κωνσταν-
τίνου.

Όπως όλα τα Χριστιανικά έθιμα, έτσι και τα
έθιμα του Πάσχα διαμορφώθηκαν κατά τη Βυ-
ζαντινή περίοδο, έχοντας βέβαια επιρροές από
την αρχαιότητα.

Οι νοικοκυρές άρχιζαν τις προετοιμασίες για τη γιορτή
από πολύ νωρίς. Έβαφαν με ασβέστη τα σπίτια ή με χρώ-
ματα διάφορα, καθάριζαν τα δάπεδα και τα έστρωναν με
κλαδιά δάφνης, μυρτιάς, δενδρολίβανου και λεμονιάς.
Στον Πόντο μάλιστα έστρωναν με φύλλα δάφνης το σπίτι,
την Κυριακή των Βαϊων και έμενε έτσι στρωμένο σ’ όλη τη
διάρκεια της Λαμπρής. 

Ο εορτασμός της Ανάστασης κρατούσε μέχρι την Κυ-
ριακή του Θωμά κι όλη η εβδομάδα λογιζόταν ως «Κυριώ-
νυμος Ημέρα». Η συνήθεια αυτή διατηρήθηκε και μετά
την Άλωση, στα χρόνια της σκλαβιάς, αλλά μετά προτιμή-
θηκε ο τριήμερος εορτασμός. 

Σ’ αυτήν την πολυήμερη αργία οι πολίτες παρακολου-
θούσαν ή συμμετείχαν σε συναρπαστικά δημόσια θεάματα
(κυρίως αρματοδρομίες-ιπποδρομίες) και το έθιμο αυτό
διατηρήθηκε μέχρι το 1922… με αγώνες πάλης και άλλων
αγωνισμάτων (Γιάννης Λουκίδης-Αξέχαστα Περασμένα).

Αυτήν την εβδομάδα τα δικαστήρια δε(ν )λειτουργούσαν,
έπαιρναν χάρη κάποιοι ελαφροποινίτες και όσοι έπιπταν
σε ελαφρά παραπτώματα δε(ν) φυλακίζονταν.

Οι Βυζαντινοί τηρούσαν τη νηστεία της Σαρακοστής με
ευλάβεια και το ρήμα «λαμπρεύω» επιβίωσε μέχρι τώρα,
με την έννοια τρώω κρέας. Το Πάσχα οι Βυζαντινοί έπρεπε
οπωσδήποτε να έχουν καινούργια ρούχα, ήταν τα «Λαμ-
πριάτικα» ή τα «λαμπρά», που κι εμείς τα ζητούσαμε μέχρι
πριν λίγα χρόνια. Ένα μόνο σκέλος αυτού του εθίμου
επιζεί ακόμη στις μέρες μας. 

Είναι το δώρο του νονού προς το βαφτισίμι, που είναι
ρούχα και παπούτσια μαζί με τη λαμπάδα. Ένα ποίημα
του Πτωχοπρόδρομου (σατιρικού ποιητή του 12ου αιώνα),
στο οποίο η γυναίκα του παραπονείται για τη φτώχια
τους, επιβεβαιώνει την πληροφορία:

«Ποίον ιμάτιον μ’ έραψες; 
Ποίον δίμιτον μ’εποίκες; 
Και ποιον γυρίν μ’εφόρεσες; 
Ουκ οίδα Πασχαλίαν!»
Η Ανάσταση γιορταζόταν με πανηγυρισμούς και φωτα-

γώγηση πόλεων και χωριών σ’ όλη την αυτοκρατορία.
Αυτή η εντυπωσιακή φωταγώγηση περιγράφτηκε από πολ-

λούς. Σε κάποιες εκκλησίες την νύχτα της Ανά-
στασης, η πόρτα ήταν κλειστή για το εκκλησία-
σμα και άνοιγε κατά τις 3 το πρωί, με το «Ανα-
στάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί». 

Ο αυτοκράτορας και οι αξιωματούχοι παρα-
κολουθούσαν την ακολουθία με κάθε επισημό-
τητα μέσα στην κατάμεστη Αγια-Σοφιά. Αργό-
τερα στρώνονταν επίσημα γεύματα στο χρυ-
σοτρίκλινο, στο παλάτι, πάνω σε χρυσή τράπεζα.
Συνέτρωγαν, η πολιτική κι η στρατιωτική ηγεσία,
μαζί και οι ξένοι πρεσβευτές με τις εθνικές
τους ενδυμασίες. Άλλη μέρα μαζί με τον αυτο-
κράτορα, έτρωγαν ο Πατριάρχης, οι Μητροπο-
λίτες, οι ιερείς του παλατιού και οι ηγούμενοι
12 μοναστηριών.
Το «φιλί της αγάπης» είναι επίσης έθιμο Βυζαν-

τινό. Μάλιστα είναι δύο συγγραφείς, ο Θεόδωρος Πρό-
δρομος τον 12ο αιώνα και ο Χριστόφορος Μυτιληναίος,
που έγραψαν επιγράμματα αφιερωμένα εις «τον κατά το
Πάσχα ασπασμόν». 

Επίσης σε κείμενα του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέν-
νητου, διαβάζουμε για τη συνήθεια των αντιπροσώπων
των Πράσινων και των Βένετων, να πηγαίνουν στον Δήμαρχο
της πόλης και να του ψέλνουν διάφορα εγκωμιαστικά:
«Πρωτοσπαθάριε Δήμαρχε πολλοί σοι χρόνοι, ως γαρ
αγαπώμεν σε, αξίως σε ευχόμεθα ίνα αδιάδοχος μείνης
διοικών ημάς» κτλ. Το Πασχαλινό τραπέζι, όλα ήταν άφθονα
και για όλους και στα μοναστήρια σερβίρονταν μέχρι τέσ-
σερα διαφορετικά φαγητά. Εξ ου και η ευχή «ειν’ τα ’χει η
μέρα η Λαμπρή, να τα’ χεις μες το σπίτι». Σε χειρόγραφο
του 11ου αιώνα υπάρχει αναφορά στον «υπέρ την πυράν
ψηνόμενον οβελία».

Αλλά και το βάψιμο των αυγών και το τσούγκρισμα (με
το τσούγκρισμα ξεπηδάει η αιώνια ζωή, όπως ο Χριστός
από τον τάφο) υπήρχαν, αν και έχουν αρχαιότερες ρίζες.
Κατά τους ερευνητές και σύμφωνα με την αντίληψη των
αρχαίων λαών, το αυγό συμβολίζει τη ζωή και τη δημιουργία.
Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το αυγό σαν διακο-
σμητικό τάφων (στη Θράκη βάζουν κόκκινα αυγά στους
τάφους των αγαπημένων τους) οι δε Ρωμαίοι το έβαζαν
μέσα στους τάφους, μαζί με τον νεκρό και επιπλέον το θε-
ωρούσαν απαραίτητο για το επικήδειο δείπνο. Σύμφωνα
με τον Κοραή, η κόκκινη βαφή συμβόλιζε το αίμα των προ-
βάτων με το οποίο οι Εβραίοι έβαψαν τις παραστάδες των
σπιτιών τους, για να γλιτώσουν από τον άγγελο εξολο-
θρευτή, τα δε πρόβατα αυτά συνδέθηκαν με το έθιμο του
οβελία. Το τσούγκρισμα των αυγών συμβολίζει την Ανάσταση
και αναφέρεται σε κείμενα του Ιωάννη Απόκαυκου, Μη-
τροπολίτη Ναυπάκτου. Οι κουλούρες ακόμη με το κόκκινο
αυγό στη μέση είναι έθιμο Βυζαντινό. Ο Θεόδωρος Βαλ-
σαμών τον 12ο αιώνα περιγράφει πιστούς που φέρνουν
στον ναό «ορνίθεια ωά εν ζύμη άρτου συνηνωμένα».

Αλήθεια τελικά τι γλυκό και τι ζωντανό πράγμα η Παρά-
δοση και πόσο δυνατή απάντηση είναι σ’ αυτούς, που αμ-
φισβητούν την Ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού!

Τα έθιμα του Πάσχα 
κατά τη βυζαντινή εποχή

της Δέσποινας
Xίντζογλου -
Αμασλίδου

γιατρού,
μέλος της Ε.Λ.Β.Ε
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Κεκλεισμένων των θυρών, η ανθρωπότητα,
σε καταστολή, υπνώττει, εν μέσω θανατη-
φόρου πανδημίας. Πάσχα 2020! Πρωτό-

γνωρο, ασυνήθιστα παράξενο, για την πλειο-
νότητα των Ελληνορθόδοξων πιστών. Με κλει-
στούς τους ναούς, απαγορευμένες τις ιερές Α-
κολουθίες, ακόμη και τη Μεγάλη Εβδομάδα των
Παθών, με απουσία, έστω και ελάχιστων πιστών
στην κορωνίδα των εορτών, τη λειτουργία της
Αναστάσεως, την πανήγυρη των πανηγύρεων.

Πίκρα, απογοήτευση, έντονος προβληματισμός
και πολλά ερωτηματικά. Ο φόβος έγινε κυρίαρχο
στοιχείο στις ανθρώπινες ψυχές, σκέπασε τις μεγάλες
πολιτείες του κόσμου.

Γραμματείς και Φαρισαίοι, Πόντιοι Πιλάτοι κι όλοι
εμείς, ο “όχλος”, ξανασταυρώσαμε τον Δεσπότη του Παντός,
τον Λυτρωτή του κόσμου, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. “Παρέ-
στησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το
αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού...”(Ψαλμός
22). Ένας παράξενος πόλεμος, μ’ έναν ύπουλο εχθρό να διχάζει
ανθρώπινες κοινωνίες, να διασαλεύει τις οικονομίες των κρατών,
να στέλνει στον θάνατο χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Όλη η αν-
θρωπότητα κάτω από τα απειλητικά σύννεφα του εκφοβισμού,
της τρομοκρατίας, του αναγκαστικού εγκλεισμού. Η πορεία προς
τον σύγχρονο Γολγοθά βασανιστική. Καμία βούληση για κάποιες
εναλλακτικές λύσεις, για μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση στο
μείζον αυτό πρόβλημα της πνευματικής ανάγκης των πιστών, να
στηριχτούν στα ουσιαστικά εφόδια, που αποκομίζουν από την
έστω και για λίγο παρουσία τους στον ιερό χώρο των εκκλησιών.
Μ. Εβδομάδα, 2020: Οι καμπάνες σίγησαν πένθιμα, οι ψυχές

θρήνησαν για το ξεστράτισμα από την γνήσια Ελλη-
νορθόδοξη Παράδοση, ήρθαν “εις εαυτόν” για τα
ολισθήματα στο προσωπικό αλλά και κοινωνικοπο-
λιτικό “γίγνεσθαι”, που συντελείται (βάσει σχεδίου
άραγε;), εδώ και πολλές δεκαετίες. Αντικαταστήσαμε
την ουσία των πραγμάτων και της ζωής με το “φαί-
νεσθαι”, καθιερώσαμε το αφύσικο και απατηλό, αμ-
φισβητήσαμε την ίδια την αλήθεια. (Λέγει αυτώ ο
Πιλάτος: “τι εστίν αλήθεια;”). Ζούμε σε μια κοινωνία
με άπειρες προκλήσεις, στο όνομα και την κυριαρχία
των επιτευγμάτων της υψηλής τεχνολογίας, αλλά
με βαθειά ρήγματα στα θεμέλιά της. 
Ο υπερκαταναλωτισμός, η εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, η παραβίαση του νόμου του Δικαίου,
η υπερφίαλη εξωτερίκευση και ελαφρότητα, η υπο-
βάθμιση της ψυχικής και πνευματικής καλλιέργειας

στη βάση θεμελιωδών αρχών και αξιών, η πολυπραγμοσύνη και
η κατάργηση των απλών, καρδιακών σχέσεων μεταξύ μας, οδή-
γησαν σε τραγικά αδιέξοδα και στην απόγνωση. 

Φοβόμαστε τον θάνατο, γιατί κόψαμε τον ομφάλιο λώρο που
μας συνδέει με τον ίδιο τον Δημιουργό μας. “Αγαπήσεις Κύριον
τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας
σου...” κι εμείς Τον απαξιώσαμε, βουτηγμένοι στην εφήμερη μα-
ταιότητα της καθημερινότητας, διαστρέφοντας το νόημα της
ζωής, υποδουλωμένοι στο υλιστικό και κοσμικό φρόνημα. (“Λαός
μου, τι εποίησά σοι και τι μοι ανταπέδωκας; Τους τυφλούς σου
εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα...”). 

Μόνο που εμείς αναγάγαμε τη μωρία μας σε υπέρτατη σοφία,
χάσαμε το βάθος και μείναμε στην επιφάνεια, κολυμπώντας στα
θολά νερά της έπαρσης και της υπέρμετρης αυτοπεποίθησής
μας… “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!”

Ο Κορωνοϊός Ζ΄
Λένε πως είχαν οι παλιοί σοφία στο κεφάλι,

μα δεν πιστεύω τίποτα, άγνοια μεγάλη.

Θυμάμαι, δίναν συμβουλές για πως να πορευθούμε,

να γίνουμ’ άνθρωποι σωστοί και να δημιουργούμε.

Μου έλεγ’ η μητέρα μου πως, για να προοδέψω,

πολύ θα πρέπει στην ζωή να τρέξω, να δουλέψω.

Πως αραχτός στον καναπέ ή ξάπλα στο κρεβάτι,

δεν θα μπορέσω στην ζωή να επιτύχω κάτι.

Τώρα με βλέπει από ψηλά κλεισμένο μες στο σπίτι

και αραχτό στον καναπέ να… σώζω τον πλανήτη!!!

Ο Κορωνοϊός Θ΄
Τι όμορφη χρονιά που ζούμε φέτος,
χωρίς σκοτούρες, βάσανα πολλά!
Στο σπίτι αραχτοί πολύ ανέτως
ταξίδια κάνουμε και η ζωή κυλά.
Λοιπόν, μέχρι τον Μάη
και πού δεν θα ’χω πάει.

Ταξίδι απ’ το δωμάτιο στο σαλόνι,
κουζίνα και γραφείο καθιστικό,
θα βγαίνω που και που και στο
μπαλκόνι,
ήτοι ταξίδι στο… εξωτερικό.
Αν θέλω και σαφάρι,

θα πάω στο πατάρι.

Απρίλιος με χιόνια! Όλα λάσκα.
Μα, λύση βρήκα ευεργετική:
Ανοίγω παραθύρια, πάω Αλάσκα,
καλοριφέρ στο φουλ, στην Αφρική
κι’ ο νους μου, όταν βρέχει,
στην Βενετία τρέχει.

Μπροστά μου τα κανάλια βλέπω πάντα
κι’ απ’ τον Κορωνοϊό παίρνω ρεβάνς
πίνοντας το καφέ μου στην βεράντα,
σαν να τον πίνω με ορχήστρα στο

Φλοράνς!*
Δίπλα μου μια γαρδένια,
είναι η Ιφιγένεια…**

*Το πλέον ιστορικό καφέ της
Βενετίας στην πλατεία Αγ. Μάρκου

**Κόρη μια φιλικής οικογένειας που
εκεί ήπιαμε μαζί καφέ

του Λευτέρη Μουφτόγλου
συγγραφέα, ποιητή, 

μέλος της ΕΛΒΕ

«ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»

της Αθηνάς 
Παπαϊωάννου 

Φιλολόγου, λογοτέχνη
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Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020. Μία ημερομηνία
που θα γραφτεί στην ιστορία του τόπου
μας. Μία ημερομηνία που θα θυμίζει σε

όλους μας την αναγκαιότητα να ζήσουμε κάτι
πρωτόγνωρο:

Να κλειστούμε στα σπίτια μας, να κυκλοφορούμε
με χαρτιά – θύμιζε άλλες εποχές – μάσκα και γάντια,
να πάψουμε να βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα,
κάποιοι να χάσουν αγαπημένα πρόσωπα, να αλλάξουμε
τη ζωή μας πολλές μοίρες προς το άγνωστο και το
αβέβαιο.

Η βίαιη εισβολή του ιού, διέκοψε την κανονική ροή
των πραγμάτων και της καθημερινότητάς μας. Προ-
γραμματισμένες ζωές με κόπους χρόνων, παραμέρισαν
από την απότομη εισαγωγή του “εισβολέα”. Προκάλεσε
σε σύντομο χρονικό διάστημα πανδημία, ανάκατα συναισθήματα
φόβου, άγχους, ανησυχίας και αβεβαιότητας για το μέλλον.

Ένας λαός, αυθόρμητος στην έκφραση των συναισθημάτων
όπως είναι οι Έλληνες, υποχρεώθηκε να μαζέψει χειρονομίες, αγ-
καλιές και αγγίγματα. Πόσο δύσκολο, πόσο απάνθρωπο…Ταυτό-
χρονα έγινε άμεσα αντιληπτή η ρήση: «…πρώτα η υγεία!». 

Ένας αόρατος εχθρός που “δραπέτευσε” από ένα εργαστήρι
που ήταν ταγμένος για άλλους σκοπούς, ήρθε στις ζωές όλων
μας και αποφάσισε, με το «έτσι θέλω» να τις κατακτήσει, να ανα-
τρέψει αξίες, να προκαλέσει οικονομική κρίση (μόνο αυτό χρει-
αζόμασταν ακόμη), υγειονομική κρίση και να αποφασίσει ότι θα
μείνει, παραβλέποντας τις συνέπειες της παραμονής του στις
ζωές όλων μας.

Δώσαμε χρόνο στον εαυτό μας να συνέλθουμε από το ανε-
πάντεχο σοκ, χρόνο προσαρμογής και εξοικείωσης με τα νέα

δεδομένα. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι προσαρμοστικό
ον. Πώς θα επιβίωνε διαφορετικά;

Ανασυγκροτήσαμε δυνάμεις, αποφορτιστήκαμε συ-
ναισθηματικά και επανήλθαμε. Πιαστήκαμε ο ένας
από τον άλλο με πίστη ότι μαζί θα τα καταφέρουμε.
Γίναμε εθελοντές, “ήρωες”, δοτικοί, προσεκτικοί, κα-
λύτεροι, συνετοί…και επανήλθαμε σιγά σιγά σε νέους
ρυθμούς. Δύναμή μας ήταν η υπακοή και η υπομονή.
Ο αόρατος εχθρός αποδυνάμωσε απότομα το «εγώ»
μας και ενίσχυσε το «εμείς».Τα αποθέματα ψυχικής
ανθεκτικότητας που διαθέτει ο άνθρωπος για τις δύ-
σκολες στιγμές, βγήκαν στην επιφάνεια βοηθώντας
τον έτσι να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Ξεκινήσαμε από την αρχή με αργούς ρυθμούς
αυτή τη φορά. Σταθήκαμε, κοιτάξαμε γύρω μας,
είδαμε το συνάνθρωπό μας…δεν τον προσπεράσαμε

αδιάφορα.
Γίναμε πιο σοφοί. Αναρωτηθήκαμε: «Σε τι είδους κόσμο, τελικά

θα σήθελα να ζήσω;». Μέσα στο κακό υπάρχει το καλό και αντί-
στροφα, υποστηρίζουν κάποιοι λαοί.

Έχουν δίκαιο. Μέσα από αυτήν την τρίμηνη δοκιμασία, όλοι
μας πήραμε ένα μάθημα ζωής. Μάθαμε καλύτερα το εαυτό μας,
νιώσαμε πιο βαθιά τα συναισθήματα, χαρήκαμε τα μικρά και
“ασήμαντα”, οργανώσαμε καλύτερα τη μέρα μας, ήρθαμε πιο
κοντά με τους δικούς μας ανθρώπους, ρίξαμε με ενδιαφέρον τη
ματιά μας στη φύση, δώσαμε και πήραμε, συνεργαστήκαμε, επι-
κοινωνήσαμε, συμπονέσαμε… καθάρισε η ματιά και το μυαλό
μας…εκτιμήσαμε τη ζωή.

Ευχή όλων μας τώρα θα ήταν: η δοκιμασία αυτή να γίνει η
αρχή μιας καλύτερης πορείας ζωής για όλους τους ανθρώπους
με δυνατές αξίες και αγάπη για το συνάνθρωπο και τη φύση...

Αόρατη απειλή

της Eλένης
Μπλιούμη-Μπαρά

εκπαιδευτικού

Ηεπέλαση του κορωνοϊού έχει τρομοκρατή-
σει όλο τον κόσμο και όλοι μιλούν γι’
αυτόν. Η Ιστορία, όμως, έχει να μας δείξει

πολλά θανατικά κατά τη διάρκεια προηγούμενων
αιώνων, τα οποία είχαν την έμπνευση να κατα-
χωρίσουν, υπό την μορφή ενθύμησης, στα παρά-
φυλλα, κυρίως, των εκκλησιαστικών βιβλίων,
ολιγογράμματοι ιερείς, καλόγεροι και ψάλτες. 

Οι ενθυμήσεις αυτές, ολιγόστιχες τις περισσότερες
φορές, είναι μεστές περιεχομέ-νου. Η αξία τους έχει
εκτιμηθεί από σπουδαίους ιστορικούς, διότι αποτελούν
ιστορία από πρώτο χέρι, χωρίς καμία σκοπιμότητα. 

Η αρχαιότερη μνεία θανατικού στη Θεσσαλία
ανάγεται στο έτος 1649. Ο καλόγερος της Ολυ-
μπιώτισσας, σε δύο γραμμές, έδωσε την έκταση του
θανατικού εξαιτίας της πανούκλας: «πανούκλα η τρανή
αχμθ [1649] έγινεν το θανατικό το δυνατό, όπου
απέθανεν ο αδελφός μου».

Το δεύτερο θανατικό, πραγματική πανδημία, αναφέρεται σε
όλη τη Θεσσαλία και ευρύτερα, το έτος 1667. «και κατά τους
αχξζ΄[1667] έγινεν μεγάλο θανατικό εις την οικουμένην όλην.
Εξόχως αναπαύθηκαν ο παπα-Τριαντάφυλλος Σταμουλή, παπα-
Σταμάτης Καρανίκου, παπα-Δημήτρης του παπα-Ιωάννου, παπα-
Τριαντάφυλλος Μπομπονίκα. Και έτεροι κοσμικοί πολλοί αιωνία
τους η μνήμη». 

Ένας καλόγερος της Ολυμπιώτισσας, για το ίδιο έτος ανέφερε
ότι ακολούθησε και δεύτερη επέλαση του κακού. «αχξζ΄ [1667]
έγινε το δεύτερο το θανατικόν, οπόταν ήλθεν ο βεζίρης» [ο πρω-
θυπουργός της Τουρκίας]. 

Το ίδιο έτος, από την πανδημία αποδεκατίστηκε ο
πληθυσμός της Λάρισας, όπως μας πληροφορεί ένας
Λαρισαίος: «το 1667 η πανώλης αφήρπασεν εκ Λαρίσης
το ήμισυ των κατοίκων, των δε πέριξ χωρίων έπαθον
πολλά ολίγοι».

Φαίνεται η πανούκλα εμφανιζόταν συχνά στον
θεσσαλικό χώρο, όπως μας πληροφορεί μία άλλη
ενθύμηση, γραμμένη σε κάποιον κώδικα των
μετεωρίτικων μοναστηριών: «+έτους 1679 Ιούνιο
θανατικόν περισσό».

Μεγάλες υπήρξαν οι απώλειες από την άνοιξη
έως το καλοκαίρι του 1688, όπως μας πληροφορεί
μία ενθύμηση, γραμμένη από τον ιερομόναχο Άνθιμο
σε ένα εκκλησιαστικό βιβλίο κάποιου μοναστηριού
της Αγιάς: «εν έτει από της ενσάρκου οικονομίας του
κυρίου ημών Ιησού Χριστού αχπη΄ [1688], εν μηνί
Απριλίου S [6] βάρεσε το θανατικό εις την χώρα
[Αγιά] και απέθαναν ψυχές ως χίλιοι και τον αυτόν

χρόνον επάτησαν οι κλέπτες την Σελίτζανη». 
Η πανούκλα στην Αγιά είχε πολλά θύματα και ήταν αδύνατο να

τα καταγράψει όλα ο Άνθιμος. Κατέγραψε μόνο τα ονόματα των
πολύ γνωστών του και μερικών κληρικών: «τον αυτόν χρόνον
απέθανεν ο Λάμπρος του Αγοραστού και ο παπα-Δήμος, ο παπα-
Γιάννης ο Κασσαντρινός, και ο παπα-Θωμάς και ο Νικόλας ο
καλαϊτζής και ο Μίχος του Πούλιου και διά τούτο έγραψα διά
ενθύμησιν».

[Οι ενθυμήσεις προέρχονται από τον πρώτο τόμο του έργου
μου Θεσσαλικές Ενθυμήσεις 1404-1881, Λάρισα 2011. Στην παρου-
σίαση των ενθυμήσεων αποκατέστησα την ορθογραφία τους].

www.thessaliko.gr

ΤΟ ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1649-1688

του Κώστα
Σπανού

συγγραφέα, εκδότη,
του περιοδικού 

«Θεσσαλικό Ημερολόγιο»

14 EN OLYMPO_Layout 1  27/8/2020  9:52 μμ  Page 5



6 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020Ε ν  Ο λ ύ μ π ὼ

‘ ‘

Πρωτομαγιά 2020
Μια αλλιώτικη, βουβή Πρωτομαγιά

Δεν είναι κακό, βέβαια, να κάνουμε
όνειρα, αφού τα όνειρα σέρνουν το
άρμα μας στον ουρανό, αλλά, όταν

εμείς, οι θνητοί, κάνουμε όνειρα, η Ειμαρ-
μένη γελά. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί
πέρυσι, με τις τόσες ανά τον κόσμο κινητο-
ποιήσεις, ότι η φετινή Πρωτομαγιά θα ήταν
βουβή και άχαρη, όπως και η φετινή Πασχα-
λιά.

Δεν ξέρω αν είναι μόνο λόγω κορωνοϊού, όμως
όλα έχουν ανατραπεί και όλα κινούνται γύρω
από μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που
αποκλείουν συγχρωτισμό και αγωνιστικές συνα-
θροίσεις στους δρόμους των πόλεωνˆ μέτρα που
αποκλείουν τις εκδρομές με την οικογένειά σου, συναθροίσεις
με τους φίλους σου στις εξοχέςˆ μέτρα απόλυτου εγκλεισμού,
αφού, λόγω προστίμων, απαγορεύεται να με επισκεφθεί
κάποιο από τα παιδιά μου, για να περάσουμε λίγες ώρες
μαζί, να γευματίσω μ’ έναν άνθρωπο απέναντί μου στο
τραπέζι, κι ας κατοικούν όλα στην πόλη. Οι εντολές των
ανωτέρων είναι ρητές και 3.000 αστυνομικοί θα είναι στους
δρόμους για την αποφυγή των μετακινήσεων εκτός τόπου
κατοικίας, των «άσκοπων μετακινήσεων», όπως τις ονομάζουν
οι «ειδικοί», με τα πρόστιμα να παραμένουν υψηλά. 

Σήμερα, μια αλλιώτικη Πρωτομαγιά, χωρίς ανθρώπους
στους δρόμους και στην εξοχή, μια Πρωτομαγιά διαφορετική
από όλες τις προηγούμενες,
ξύπνησα με μια έντονη με-
λαγχολία, μια νοσταλγία για
τα παλιά με πλημμύρισε και
άρχισα να αναθυμάμαι τις
υπέροχες ημέρες Πρωτομα-
γιάς των παιδικών και εφηβι-
κών μου χρόνων και αργότε-
ρα των χρόνων που τα παιδιά
μου ήταν μικρά πουλιά γύρω
μου και τα χαμόγελα άνθιζαν
στο σπίτι μουˆ δεν είχαν πε-
τάξει ακόμη στις δικές τους
φωλιές.

Φέρνω στην μνήμη μου τα
παλιά, όλα όμως άλλαξαν.
Και στο χωριό να ήμουν δεν
είναι ίδιες οι καταστάσεις,
όπως τότε… Αλλάξαμε κι
εμείς… Ίσως φταίει το ότι άρχισα να γερνάω…

Παιδί, και αργότερα έφηβη, θυμάμαι την Πρωτομαγιά
που μαζευόμασταν και τρέχαμε στους αγρούς και στις
πλαγιές να μαζέψουμε λουλούδια, για να κάνουμε στεφάνια,
που κρεμούσαμε στην εξωτερική πόρτα του σπιτιού μας.
Πολλές φορές ανεβαίναμε μέχρι τις πλαγιές του βουνού,
στα 1200 με 1300 υψόμετρο, για να μαζέψουμε δακράκια
(πρίμουλα), υπέροχα λουλούδια που ομοιάζουν κάπως με
τον νάρκισσο, (έχουν όμως ρίζα και όχι βολβό). Εκεί, στις
κατάσπαρτες κατακίτρινες πλαγιές, ανάμεσα στα δακράκια,

βρίσκαμε και σαλέπι. Η γενέτειρά μου, η Μερκάδα,
είναι ένα πανέμορφο χωριό της Δυτικής Φθιώτιδος
–μπαλκόνι σκαρφαλωμένο στον Τυμφρηστό (Βε-
λούχι). 

Εκείνα τα χρόνια, την Πρωτομαγιά, ο πατέρας
μου έσφαζε ένα δεύτερο αρνί ή κατσίκιˆ το πρώτο
το ψήναμε την Λαμπρήˆ το δεύτερο το ψήναμε
την Πρωτομαγιά στην αυλή του σπιτιού μας, ή
μερικές φορές και στην Λελούδα, ένα υπέροχο
μέρος λίγο έξω από το χωριό. Ακόμα θυμάμαι τα
τραγούδια του Μαγιού που τραγουδούσαμε. Γιατί
δεν τραγουδάμε πιά;

Η Μερκάδα, εκτός από τον ιερό ναό της Αγίας
Παρασκευής στο κέντρο του χωριού, έχει και
τρία εξωκκλήσια: του Αγίου Γεωργίου και του

Αγίου Αθανασίου, τα οποία βρίσκονται λίγο έξω από το
χωριό, και των Αγίων Αποστόλων στα 1200 μέτρα υψόμετρο,
στις πλαγιές του βουνού.

Στις 23 Απριλίου, ημέρα εορτής του Μεγαλομάρτυρος
και Τροπαιοφόρου Αγίου Γεωργίου –το διευκρινίζω γιατί το
εορτολόγιο περιλαμβάνει περισσότερες από 50 μορφές με
το όνομα «άγιος Γεώργιος»– πάντα εορτάζαμε στο εξωκκλήσι,
εκτός και αν η ημερομηνία έπεφτε την Μεγάλη Εβδομάδα,
οπότε συνήθως ο ιερέας μετέφερε την εορτή κάποια Κυριακή
αργότερα. 23 Απριλίου. Λοιπόν, πρωί πρωί ετοιμάζαμε την
λειτουργιά που είχε ζυμωθεί από την παραμονή, στολίζαμε
με ζάχαρη, καρύδια, σταφίδες και κουφέτα το μεγάλο

όμορφο πιάτο με το σιτάρι,
το οποίο είχαμε βράσει από
την προηγουμένη για χρόνια
πολλά, φορούσαμε τα καλά
μας ενδύματα, παίρναμε και
τις μισολιωμένες αναστάσιμες
λαμπάδες μας, για να τις ξα-
ναανάψουμε και να τις αφή-
σουμε πλέον, και οδεύαμε με
τα πόδια για το εξωκκλήσι
του Αγίου Γεωργίου. Πολλοί,
που λόγω ηλικίας δυσκο-
λεύονταν, πήγαιναν με το μου-
λάρι ή το γαϊδουράκι. Εξοχή,
θρησκευτική κατάνυξη, ανα-
στάσιμες ευχές, φιλιά και χρό-
νια πολλά σε όλους και ιδιαί-
τερα στους εορτάζοντες, οι
οποίοι μας κερνούσαν και το

γλυκύτατο σιτάρι. Στην επιστροφή μαζεύαμε από τις άκρες
του μονοπατιού μερικά λουλούδια, που τοποθετούσαμε σε
ένα ποτήρι με νερό ή στο μικρό ανθοδοχείο, αν υπήρχε, και
κάποια τρυφερά βλαστάρια από τις μικρές βελανιδιές. Όλα
ειδυλλιακά και υπέροχα.

Στις 2 Μαΐου εορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων του
Μεγάλου Αθανασίου, οπότε εόρταζε το άλλο εξωκκλήσι
μας. Και πάλι ετοιμάζαμε το πρόσφορο (λειτουργιά), το
σιτάρι για χρόνια πολλά και ανηφορίζαμε για το εξωκλήσι,
το οποίο βρίσκεται σε ένα πανέμορφο μέρος, με φόντο τις

της Γεωργίας
Γοργώ-Αλεξίου

Καθηγήτριας
Φυσικής Αγωγής,

Προέδρου της Ένωσης
Λογοτεχνών 

Βορείου Ελλάδος
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δύο κορυφές του Βελουχιού και κάτω να ανοίγεται η ματιά
σου στην κοιλάδα του Σπερχειού και τα χωριά του κάμπου,
μέχρι την ασημίζουσα λουρίδα της θάλασσας του Μαλιακού.
Αυτή την ημέρα, μετά την θεία λειτουργία, πανηγυρίζαμε
στον χώρο γύρο από το εξωκκλήσι του Άϊ Θανάση, έτσι
απλά και όμορφα. Παίρναμε το λιτό λουκουμάκι, δωρεά για
την ημέρα, μα τόσο γλυκό κέρασμα, και σιτάρι από τους
εορτάζοντες και από όσες θρησκευόμενες και καλές νοικο-
κυρές είχαν την ευχαρίστηση να φτιάξουνˆ θυμάμαι τον
Γιώργο Τσούνη και την Ευτυχία
Αλεξίου, που διατηρούσαν τα
δύο από τα τρία μπακάλικα
να κερνούν πάντα λουκούμια.
Η Μητέρα μου κι εγώ- βοηθός
της- δεν υπήρχε περίπτωση
να μην ετοιμάσουμε πρόσφορα
και σιτάρι, όταν πηγαίναμε στα
εξωκκλήσια μας, αφού μάλιστα
ο αδελφός μου Αθανάσιος κι
εγώ η ίδια, ήμασταν και μεταξύ
των εορταζόντων. 

Το πανηγυράκι λιτό και
όμορφο. Στρώναμε κάτω φτέ-
ρες και πάνω μια κουβέρτα
και ένα λινό τραπεζομάντιλοˆ
εκεί καθόμασταν χάμω, στην
χλόη της ανοιξιάτικης γης κι
ανοίγαμε τα φαγητά μαςˆ βραστά αυγά, ίσως τσουγκρίζαμε
ξανά τα κόκκινα, που είχαμε βάψει την Μεγάλη Πέμπτη, αν
το Πάσχα ήταν κοντά και δεν τα είχαμε αναλώσει όλα,
φρέσκο γιαούρτι, που φτιάχναμε μόνοι μας στο σπίτι την
παραμονή, δικό μας τυρί και για ψωμί, ζυμωτή λειτουργιάˆ
κρέας ψητό και κοκορέτσι, όσοι δεν είχαν το δικό τους
σφάγιο, υπήρχαν και οι χασάπηδες: ο Γιώργος ο Μπαλα-
γιάννης, ο Στέλιος ο Κουρέλης, η «Μανούλα», όπως συνηθί-
ζαμε να τον φωνάζουμε –δεν ξέρω πώς απέκτησε αυτό το
παρωνύμιο– και ο Πάνος ο Δελενίκας αργότερα, που
φρόντιζαν και έψηναν ο καθείς από ένα ή δύο σφάγιαˆκρασί
έρρεε αρκετόˆ οι περισσότερες οικογένειες είχανε δικό
τους, κι όσοι δεν είχαν αγόραζαν πάντα από τους χασάπηδες
που διατηρούσαν και μικρά ταβερνεία, ή από τους μπακάληδες
που ταυτόχρονα κερνούσαν στον χώρο τους καφέ και κρασί.

Τα ραδιόφωνα και τα πικάπ τραγουδούσαν, το κλαρίνο ήταν
στις δόξες του με τα παραδοσιακά λεβέντικα τραγούδια κι
όσοι επιθυμούσαν έστηναν και τον χορόˆ τα μικρά παιδιά
έτρεχαν κι έπαιζαν χαρούμεναˆ φιλιά ανταλλάσσονταν, γέλια
φτερούγιζαν, ποτήρια τσούγκριζαν, τα δένδρα χόρευαν κι
όλη η φύση πανηγύριζε μαζί μας. Το απόγευμα, πριν την
δύση, κατηφορίζαμε ευχαριστημένοι για τα σπίτια μας, με
την αίσθηση της απόλυτης πληρότητας. 

Γιατί τώρα δεν εορτάζουμε έτσι απλά και λιτά; Οι περισ-
σότεροι από τους παλιούς
έχουν ταξιδέψει για άγνω-
στους τόπουςˆ το νεκροτα-
φείο του χωριού είναι γε-
μάτο με τα ονόματά τους
χαραγμένα σε πλάκα και μια
φωτογραφία τους για να
μην τους ξεχάσουμε οι νε-
ώτεροιˆ ελάχιστοι κάτοικοι
έχουν μείνει και εμείς οι νε-
ώτεροι πηγαίνουμε στο χω-
ριό μόνο το καλοκαίρι, από
τις 20 Ιουλίου έως τις 20
Αυγούστου οι περισσότεροι.
Τα εξωκκλήσια μας έρημα,
μια σκέτη λειτουργία κάποια
Κυριακή το καλοκαίρι, λίγα
πρόσφορα και λίγο σιτάρι

για όποιον παραβρεθεί για τα «χρόνια πολλά»ˆ όλα σιωπηλά,
θαρρείς, και άχρωμα. 

Αχ! πόσο νοσταλγώ εκείνα τα χρόνια! Πόσο νοσταλγώ
τις πρωτομαγιάτικες οικογενειακές εκδρομές, που κάναμε
όταν είχα μικρά τα παιδιά μου, με παιγνίδι και φαγητό στην
εξοχή. Τα χρόνια εκείνα πέρασαν, τα σημερινά είναι αλλιώτικα,
κι εγώ γερνάω, μ’ ακούς!!… «Γερνάω μαμά»!!!...

Ο κορωνοϊός προβάλλει, ως ο νέος Χάρος, που θερίζει
με την κόσα του φτωχούς και πλούσιους, ενώ οι πολιτικοί
ηγέτες, άκρως προβληματισμένοι, μηνύουν για την επάνοδο
στην «νέα κανονικότητα», με την τήρηση αυστηρών μέτρων,
και ότι το κόστος των θυσιών για την ανάταξη μιας οικονομίας,
πρέπει να το μοιραστούμε όλοι κι αυτοί με τα πολλά κι αυτοί
με τα λίγα. 

Φέτος, η Πρωτομαγιά είναι αλλιώτικη,….

Ο δικός μου πανσές
Μικρός ωραίος πανσές φύτρωσε στον μπαχτσέ μου.
Με παχιά βελούδινα φύλλα και πέταλα λιλά, βαρύ μετάξι,
άραξε στην αυλή μου, δίπλα σε ία ταπεινά
κι ομόρφυνε την ψυχή μου και το σπίτι μου…
Δεν είναι ρόδο με άρωμα, αγκάθια και βασιλική
καταγωγή.
Δεν είναι κρίνο με θεϊκή κληρονομιά, ούτε μολόχα
του λαού, ούτε μπουκαβίλια γκλαμουράτη.
Είναι πανσές μικρός, χωρίς ύφος και φωνή.
Δεν ζηλεύει τ’ άλλα ούτε τα παραβγαίνει.

Είναι πανσές και μ’ αρέσει πολύ.
Καλέ μου πανσέ, ελαφροπατάς και στολίζεις τη γη.
Έχεις ευγένεια κι αρχοντιά και δεν το ξέρεις. Μάθε το…
Ομορφαίνεις εμένα που σ’ έχω και σε πιστεύω, αλλά
κι αυτούς που τρομάζουν μπρος στα περήφανα
τριαντάφυλλα.
Αυτούς… που προτιμούν τα ωραία, αλλά… ταπεινά !!!

** Αφιερωμένο στην Ιφιγένεια.

Ψυχογραφήματα-Ψυχοποιήματα
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ-ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ
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Αστείρευτη Πηγή
Μητέρα,

ύπαρξη ζωντανή,
αστείρευτη πηγή αγάπης.

Είσαι το ξύλο που καίγεται,
για να δώσει θερμότητα,
το λάδι που αναλώνεται,

για να κρατήσει άσβεστη την φλόγα,
το θυμίαμα,

για να μοσχοβολήσουν οι ουρανοί.
Είσαι φως, ζεστασιά,

στοργική αγκαλιά,
θαλπωρής γωνιά.

Μητέρα,
η καρδιά σου τραγουδά στο δικό της σκοπό…

Τους χτύπους της μετρώ.
Κάθε χτύπος κι ένας καημός.
Κάθε χτύπος κι ένα δάκρυ…

Πόνος, χαρά, αγωνίες, πίκρες,
ελπίδες, όνειρα… το ίδιο κοντά.

Όλα συσσωρευμένα στην ψυχική σου υδρία.

Μητέρα,
η ψυχή σου πάντα αναζητά
τις ψυχές των παιδιών σου.

Η καρδιά σου αγκαλιάζει τις καρδούλες τους.
Με το πρώτο σκίρτημα του σπλάχνου σου στη μήτρα,

σκιρτούν τα φυλλοκάρδια σου.
Κι αυτό το σκίρτημα μένει στην αιωνιότητα…

(Από την συλλογή, «Δροσοσταλίδες»)

Στην Αρχαία Ελλάδα συναντάμε τις πρωταρχικές πηγές
αναφοράς στην «Εορτή της Μητέρας». Ήταν Εορτή της
Άνοιξης, όπου λατρευόταν η Γαία, η Μητέρα Γη, Μητέρα
θεών και ανθρώπων. 

Η Γαία, σύζυγος τ’ Ουρανού
είναι η προσωποποίηση της Παμ-
μήτορος Φύσεως, η γεννήτρα του
σύμπαντος κόσμου, και λατρεύτηκε
ως υπερτάτη θεότητα. Αργότερα
την αντικατέστησε η κόρη της η
Ρέα, η Αθάνατος Ροή, σύζυγος του
Κρόνου - Χρόνου, Μητέρα του Διός
και θεά της γονιμότητας. 

Στην Αλεξανδρινή εποχή η λα-
τρεία της Μεγάλης Μητέρας, συν-
δυάστηκε με την λατρεία της θεάς
Κυβέλης. 

Η Κυβέλη ήταν φρυγική θεότητα
της άγριας φύσης, των δημιουργι-
κών δυνάμεων της γης, Θεά της
καρποφορίας και της γονιμότητας,
μητέρα και τροφός θεών και αν-
θρώπων.

Στον Χριστιανισμό, μετά τον 5ο αιώνα, λατρεύεται η
Παναγία, ως Πλατυτέρα των ουρανών και Μήτηρ Κυρίου.
Συχνά αναφέρεται με το όνομά της Μαριάμ ή Μαρίαˆ είναι
η μητέρα του Χριστού, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη.
Στο πρόσωπό της λατρεύεται η Μάνα, η Βρεφοκρατούσα,

η Ελεούσα, η Μεγαλόχαρη, η Θα-
λασσινή, η Δεξιά, ή η Εκατονταπυ-
λιανήˆ λατρεύεται η Μάνα, ως πηγή
ελπίδας και εκπληρώσεως των
προσδοκιών μας.  

Στην Αγγλία του 1600, συναν-
τούμε μία νεότερη εκδοχή σχετική
με την εορτή της Μητέρας, την
αποκαλούμενη «Mothering Sunday».
Αυτή η ημέρα εορταζόταν την 4η
Κυριακή της Σαρακοστής, προς τιμή
όλων των μητέρων της Αγγλίας. 

Η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου,
που καθιερώθηκε ως εορτή της μη-
τέρας στις ΗΠΑ, οφείλεται στην έμ-
πνευση μιας γυναίκας από την Φι-

λαδέλφεια, της Ana Jarvis (Άννα Μαρία Τζάρβις), η οποία,
θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της μητέρας της, ξεκίνησε
το 1907 μια εκστρατεία, για να καθιερωθεί μια επίσημη
ημέρα τιμής στην Μητέρα. Οι προσπάθειές της ευοδώθηκαν
και στις 9 Μαΐου το 1914, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Γούν-
τροου Γουΐλσον, υπέγραψε προκήρυξη, σύμφωνα με την
οποία η Ημέρα της Μητέρας καθιερώθηκε επίσημα, ως
εθνική εορτή των Η.Π.Α. 

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ορίστηκε να εορ-
τάζεται την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. 

Έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η
Ελλάδα, εορτάζει την Μητέρα την δεύτερη Κυριακή του
Μαΐου, που είναι ο μήνας των λουλουδιών. Ο μήνας που
τιμά με το όνομά του την θεά Μαία, (Μάϊα, κατά την Ερα-
σμιακή προφορά), την μεγαλύτερη και ενδοξότερη από
τις Πλειάδες, (κόρες του Άτλαντα και της Πλειόνης), την
μητέρα του θεού Ερμή.

Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ε.Λ.Β.Ε., ο νέος κορωνοϊός,
δυστυχώς, μας απομόνωσε, οι εκ-
δηλώσεις μας αναβλήθηκαν, ας
κρατήσουμε, όμως, μια επαφή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και εύχομαι σύντομα να μας επι-
τραπεί να συνεχίσουμε. 

Αυτή η αποξένωση με έχει πολύ
προβληματίσει. Οι άνθρωποι της
γενιάς μας ήμασταν μαθημένοι
στην ανθρώπινη επαφή, στην επι-
κοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.
Τώρα θα πρέπει να δω τα εγγόνια
μου και αντί να τα αγκαλιάσω να
στέκομαι απόμερα με την μάσκα.
Πώς να χαρίσω ένα χαμόγελο στα
παιδιά μου, στην μητέρα μου, με
την μάσκα; 

Κυριακή, 10 Μαΐου, Εορτή της
Μητέρας, ας εορτάσουμε και ας
τιμήσουμε την Γυναίκα - Μάνα,

ψυχή της οικογένειας, αστείρευτη πηγή αγάπης, έστω και
με γάντια, μάσκες και αντισηπτικά. Για όσους/ες ζουν οι μη-
τέρες ας τους προσφέρουν λίγα λουλούδια, ένα ευχαριστώ
για την σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους!! 

Ένα ευχαριστώ για την ζωή που τους χάρισαν!!! 

της Γεωργίας
Γοργώ-Αλεξίου

Καθηγήτριας
Φυσικής Αγωγής,

Προέδρου της Ένωσης
Λογοτεχνών 

Βορείου Ελλάδος
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‘ ‘

Όταν είναι Μάιος και είσαι 19 Μαΐων,
νιώθεις σαν νεοσσός, που μεγάλωσε
και ετοιμάζεται να πετάξει. Να φύγει

από τη φωλιά του και να δει τον κόσμο από
ψηλά. Να δει τις κόκκινες παπαρούνες στα
χωράφια, να χαρεί τον πράσινο άνεμο, που
φυσά πάνω από τα λιβάδια, να παίξει με τα
άλλα πουλιά. Και, ίσως - ίσως, να νιώσει τα
πρώτα σκιρτήματα, που ο μικρός φτερωτός
Θεός χαρίζει σε όλα τα όντα, όταν αυτά μεγα-
λώσουν.

Κάπως έτσι αισθανόταν ο μικρός μας φίλος,
όταν ξεκινούσε εκείνο το Μαγιάτικο πρωινό να πάει
εκδρομή με τη σχολή Αγγλικών, στην οποία φοιτούσε.
Προορισμός η Κυανή Ακτή, όχι της Γαλλίας, φυσικά,
αλλά των Σερρών, κάπου εκεί στους πρόποδες των Κερδυλίων,
στο Στρυμονικό κόλπο. Ήταν η εποχή, που μόλις είχε αξιοποιηθεί
η εν λόγω παραλία, ενώ η Χαλκιδική ήταν ακόμα τελείως
αναξιοποίητη.

Κάθισε στο λεωφορείο, (ένα από εκείνα τα παλιά λεωφορεία
που δεν είχαν καμιά σχέση με τα μετέπειτα άνετα πούλμαν),
περιμένοντας να ανέβουν και οι άλλοι συμμαθητές του για να
ξεκινήσουν. 

Είχε την αίσθηση ότι θα ήταν μια συνηθισμένη εκδρομή,
χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Καθόταν αδιάφορος περιμένοντας
να ξεκινήσουν, όταν ξαφνικά ΤΗΝ ΕΙΔΕ!!! Ανέβηκε με έναν
συμμαθητή του, ο οποίος, όπως έμαθε αργότερα ήταν αδελφός
της και κάθισαν μαζί στις απέναντι δύο θέσεις. 

Μαύρα μαλλιά, δεμένα αλογοουρά, ένα γκρι μπλουζάκι και
ένα εφαρμοστό, κοντό μέχρι τα γόνατα, γαλάζιο τύπου τζιν
παντελονάκι ήταν το πορτραίτο, που έκανε την καρδιά του να
χτυπήσει, να χτυπήσει σαν αναστάσιμη καμπάνα. Και όλο αυτό
το σύνολο το πλαισίωναν δυο μαύρα μάτια, μία χαριτωμένη,
ελαφρώς σηκωμένη μπροστά μυτούλα και ένα χαμόγελο, αχ,
τι χαμόγελο ήταν εκείνο, Θεέ μου! 

Έπιασε τα μάτια του να είναι καρφωμένα πάνω της, χωρίς
την άδεια του. Το λεωφορείο ξεκίνησε. Και, ξαφνικά, τον είδε
και εκείνη! Και ένα χαμόγελο, που δεν κατάλαβε αν ήταν για
εκείνον, άνθισε στα χείλη της. Μα ναι, για εκείνον ήταν! Και,
μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους, τα μάτια τους είπαν
πολλά. Όλα εκείνα, που λένε τα μάτια, όταν η καρδιά τα
προστάζει να μιλήσουν.

Φτάσανε στον προορισμό τους, κατέβηκαν από το λεωφορείο
και διασκορπίστηκαν. Την είδε μόνη και την πλησίασε. Εκείνη
του έστειλε πάλι ένα ελπιδοφόρο χαμόγελο, που τον έκανε τα
χάσει. «Πως σε λένε»; την ρώτησε τραυλίζοντας, απορώντας
και ο ίδιος για το θάρρος του. «Ελένη» του απάντησε, με μια
φωνή σαν πρωινό κελάηδημα αηδονιού. ΕΛΕΝΗ!!! Μα ναι! Δεν
θα μπορούσε να την λένε αλλιώς, αυτό το όνομα της ταίριαζε!
Δραπέτευσε, άραγε, από κάποιο Ομηρικό έπος; Ή, μήπως
βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και μοιάζει με Αγία; Αλλά αυτά ήταν
ερωτήματα του μέλλοντος.

«Θέλεις να πάμε μια βόλτα στο ύψωμα, να δούμε από ψηλά
τη θάλασσα, τον ήλιο, τον κόσμο»;  Και ήθελε. Ανέβηκαν και
για την βοηθήσει την έπιασε από το χέρι. Και δεν το άφησε.
Ούτε εκείνη το τράβηξε. Οι θάμνοι ματώσανε τις γυμνές
γάμπες της, αλλά ούτε που την ένοιαξε. Απλά χαμογελούσε
και τον έλιωνε! 

Κατέβηκαν μετά στην αμμουδιά, όπου οι ψαράδες ετοίμαζαν
τα δίχτυα τους. Άκουσαν το κύμα να σκάει στην άμμο και
έβρεξαν σ’ αυτό τα πόδια τους, που είχαν ανάψει. Ήθελαν να

μην τελείωνε αυτή η μέρα, αλλά, δυστυχώς, όλα
τα ωραία τελειώνουν γρήγορα.  

Επέστρεψαν με χίλια όνειρα. Εκείνο το βράδυ
κοιμήθηκε αγκαλιά με το όνομά της. Και είδε όλα
εκείνα τα όνειρα, που βλέπουν όλοι, όταν απαντούν
στο δρόμο τους μια Ελένη. 

Πήγε μερικές φορές σπίτι της τάχα να διαβάσουν
με τον αδερφό της Αγγλικά. Την συνάντησε μερικές
φορές στα κλεφτά, ενώ πήγαινε σχολείο. Δεν
είχαν, όμως, ποτέ ευκαιρία να πούνε πολλά.
Έπρεπε να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι της. Εκείνη
την εποχή τα ήθη ήταν πολύ πιο αυστηρά από
σήμερα και υπήρχαν γονείς, που δεν άφηναν τα
κορίτσια να κυκλοφορούν ελεύθερα, και ας ήταν
δεκαεφτά χρονών. Τέτοιοι, ατυχώς, ήταν και οι
γονείς της. 

Η περιοχή που κατοικούσαν, ήταν στην Ανατολική
Θεσσαλονίκη, κάπου κοντά στην 25ης Μαρτίου. Ο πατέρας
της είχε μια επιχείρηση στην άλλη μεριά της πόλης, στη
Σταυρούπολη. Αυτό σήμαινε, για όσους δεν ξέρουν την
Θεσσαλονίκη, ότι απαιτούνται δύο λεωφορεία για να πας εκεί.
Έτσι, ένα απόγευμα, που θα πήγαινε στην εργασία του πατέρα
της μόνη, την περίμενε και ανέβηκαν στο ίδιο λεωφορείο, για
να πουν, όλα εκείνα, τα οποία πάντα έχουν μια κοινή κατάληξη:
Την αγάπη!

Και, ξαφνικά, ήρθε η καταστροφή! Στην Αριστοτέλους που
κατέβηκαν για να αλλάξει λεωφορείο την περίμενε η μητέρα
της! Την χαιρέτησε, αφού την γνώριζε από τις επισκέψεις του
στο σπίτι τους και εκείνη του έριξε μια φαρμακερή ματιά. 

Αυτό ήτανε. Την έχασε, αφού ακόμα και στο σχολείο την
πήγαιναν με συνοδεία. Κι’ ας ήταν 17 χρονών!!! Πράγματα
αδιανόητα για την σημερινή εποχή, το μέσον της δεύτερης
δεκαετίας του 21ου αιώνα. 

Άρχισε να ζει με αναμνήσεις, με τη νοσταλγία που έχει ένα
παιδί, που δεν του αγόρασαν το παιχνίδι, που ζήλεψε. Ένα
αγκάθι τρυπούσε την καρδιά του, για ένα όνειρο, που χάθηκε,
πριν καλά - καλά αρχίσει. 

Πέρασε λίγος καιρός, ένας χρόνος, ίσως και παραπάνω. Σε
ένα από εκείνα τα πάρτι, με τα οποία διασκέδαζαν οι νέοι της
εποχής, μια γλυκιά κοπέλα του έκανε εντύπωση. Ερχόταν για
πρώτη φορά στα πάρτι τους και εκείνος την ζήτησε να
χορέψουν. «Πως σε λένε;», την ρώτησε ενώ χόρευαν. «Ελένη!»
του απάντησε. Πάγωσε. Ένα ρίγος ένιωσε να διαπερνά το
κορμί του, σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αναμνήσεις άρχισαν να
πηγαινοέρχονται μπροστά στα μάτια του σαν τρένα σε
πολυσύχναστο σταθμό. Ένα ανεπαίσθητο καρδιοχτύπι τον
ανάγκασε να διακόψει τον χορό, ζητώντας ευγενικά συγνώμη.
Πήρε ένα ποτό και κάθισε βαρύς σε έναν καναπέ, ενώ η άλλη
Ελένη φτερούγιζε τριγύρω του.  

Και, ξαφνικά, αισθάνθηκε ότι είναι ποιητής!!! Πήρε μολύβι
και χαρτί και άρχισε να γράφει. Και έγραψε ένα ποίημα γεμάτο
πίκρα, που τα αρχικά κάθε μιας από τις δύο στροφές του
σχημάτιζαν το όνομα της.

Το όνομα εκείνο
Εκείνο τ’ όνομα, που, πάντα στη ζωή
Λύπες μου πρόσφερε χωρίς καμιά συμπόνια
Είναι γραφτό στ’ αυτιά μου, πάντα,  να βοεί
Να με παιδεύει ως την ύστατη πνοή,
Ή και στο θάνατο. Πάντα, αιώνια.
Έφυγε εκείνη που αγαπούσα η μικρή,
Λιόχαρη μέρα δεν ξανοίχτηκε για μένα,

“ Ελ έ νη ”

του Λευτέρη
Μουφτόγλου

συγγραφέα, ποιητή,
μέλος της ΕΛΒΕ
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Έμεινα μόνος μες στον δρόμο τον μακρύ…
Ναι, τ’ όνομα σου κι’ άλλη ανάμνηση πικρή
Ήρθε να φέρει στα όνειρά μου τα σβησμένα.

Αυτό ήταν! Είχε βρει το φάρμακο, που θα επούλωνε τις
πληγές του και θα τον άφηνε, ελεύθερο πια, να προχωρήσει,
να κοιτάξει μπροστά, να ψάξει για καινούργια λιμανάκια, να
δει τον ήλιο ν’ ανατέλλει ξανά.

Θα γινόταν ποιητής! Θα έγραφε για τον εαυτό του, τους
φίλους του, για τις αγάπες τους, για τις χαρές, τις πίκρες, τα
όνειρά, τις αναμνήσεις και τις προσμονές. Έγραφε, έγραφε,
έγραφε. Ο καιρός περνούσε, τα νιάτα πάντα είναι μια άνοιξη,
που μοσχομυρίζει και όταν τριγύρω ανθίζει η άνοιξη, είναι
πάντα μια Ελένη, μια γλυκιά ανάμνηση, που οδηγεί την πένα
σου και σε κάνει να γράφεις για εκείνη. 

Αναμνήσεις
Θυμήθηκα πάλι την μέρα εκείνη
του Μάη που σ’ είδα. Ποτέ δεν αφήνει
ο χρόνος ελπίδα αγάπης να σβήσει.
Σε είδα όπως τότε που σ’ είχα αγαπήσει.

Το μπλε πανταλόνι, τα μαύρα μαλλιά σου,
γκρι μπλούζα, θυμάμαι, γλυκιά η μιλιά σου,
σαν τρέχαμε μέσα σε δάση, λαγκάδια,
στις βάρκες, στην άμμο και στα παραγάδια.

Τις δυο σου γαμπίτσες ματώσαν οι θάμνοι
-το στόμα σου βλέπω γκριμάτσα να κάμνει-.
Και, όμως, γελούσε η καρδιά σου η άδεια,
τα πρώτα είχε νιώσει τρελά χτυποκάρδια.

Θυμήθηκα τόσες γλυκές αναμνήσεις,
αυτές, είχε η μοίρα μονάχα, ν’ αφήσεις…
Σε βλέπω εμπρός μου, -μακριά γιατί να’ σαι;
Και, όμως, δεν ξέρω εσύ αν θυμάσαι…

Λένε ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα. Έχουν δίκιο, αλλά όχι
απόλυτο. Πάντα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι της καρδιάς, στο
οποίο τρυπώνουν και φωλιάζουν κάποιες αναμνήσεις, χαρές ή
πίκρες, που θέλεις, ή «πρέπει» να ξεχάσεις, αλλά αυτές
δραπετεύουν, κατά πως προστάζει η ζωή, οι συγκυρίες, ή και
η τύχη και έρχονται για λίγο στην επιφάνεια, σε ποτίζουν με το
νέκταρ των αναμνήσεων και ξαναγυρίζουν πίσω, εκεί όπου
έχουν καταδικαστεί να είναι ισόβια φυλακισμένες. 

Η τύχη τους έφερε να συναντηθούν μετά από καμιά δεκαριά
χρόνια στο δρόμο. Η Ελένη, στηριγμένη στο μπράτσο κάποιου,
τον κοίταξε με ένα βλέμμα, που ήταν δύσκολο να το μεταφράσει
κανείς. Ήταν αδιάφορο; Έκρυβε κάποια πίκρα; Ήταν γεμάτο
αγάπη; Δεν τον χαιρέτισε φοβούμενη μην προδοθεί στον
συνοδό της; Αδιευκρίνιστο. Τον προσπέρασε, αφού του έριξε
μια ματιά, που ήταν ένα βέλος κατάστηθα για εκείνον. Ούτε
αυτός, όμως, δεν ήθελε να σκαλίσει παλιές πληγές. Είχε
κατασταλάξει, τακτοποιήθηκε, δεν έπρεπε να φυλλομετρά
παλιά βιβλία. Εξ άλλου, σήμερα υπήρχαν και οι άλλοι γύρω
του, δεν ήταν πια μόνος. Έβγαλε απλά το μολύβι και έδωσε
ζωή σε ένα άψυχο φύλλο χαρτιού, γράφοντας αυτό, που του
υπαγόρευε εκείνη τη στιγμή η καρδιά του.

Σ’ είδα πάλι
Σ’ είδα πάλι, αγάπη παλιά μου,
αχ, τρελά παιδικά μου παιχνίδια -
ασημί γίναν, πια, τα μαλλιά μου,
μα, για σένα, η καρδιά μου είν’ ίδια.

Πάλι πέρασες, πάλι θα φύγεις,
σαν και τότε, καιροί όλο λύπη…
Οι βραδιές της χαράς μας της λίγης,

χωρισμού το βουβό καρδιοχτύπι.
Πάλι σ’ είδα! Και, όμως, λυπάμαι.
Η ματιά σου μου ήρθε σαν βέλος.
Εαυτέ μου φτωχέ, έλα πάμε,
είν’ της μοίρας η αρχή να’ χει τέλος.

Τα χρόνια κύλησαν σαν το νερό στο ποτάμι. Φύγανε και δεν
γυρίζουν πίσω. Κάποιοι λένε, ότι περνάνε γρήγορα, χωρίς να
το καταλάβουμε. Είναι αυτοί, που πέρασαν μια άδεια ζωή.
Όταν ασχολείσαι στη ζωή σου με χίλια δυο πράγματα, όταν
χαίρεσαι γι’ αυτό που κάνεις, όταν βλέπεις τριγύρω σου παιδιά,
εγγόνια, φίλους, όταν έχεις με όλους κάτι να θυμηθείς, είτε
είναι ευχάριστο, είτε δυσάρεστο, η ζωή σου ήταν πάντα
γεμάτη, δεν πέρασε με ταχύτητα φωτός! Ακόμα και οι αναμνήσεις
για αγαπημένα πρόσωπα που «έφυγαν», ακόμα και αυτές
γεμίζουν τη ζωή σου κι’ ας είναι ένα αγκάθι, που ματώνει την
καρδιά.

Με αυτές τις σκέψεις βάδιζε στον δρόμο, όταν την είδε
ξανά! Ο χρόνος είχε αφήσει και σε εκείνη τα σημάδια του,
αλλά αυτός τη είδε όπως ήταν πριν πενήντα χρόνια. «Ελένη!»
την φώναξε, με μια λαχτάρα, αλλά και έναν κρυφό φόβο
μήπως δεν τον γνωρίσει, ή, ακόμα χειρότερο, μήπως δεν του
μιλήσει. Αλλά εκείνη, (Παναγία μου!!!), μόλις τον είδε έπεσε
στην αγκαλιά του. Φιλήθηκαν στο μάγουλο, (εκεί επιτρεπόταν,
πλέον), κοιτάχτηκαν με λαχτάρα και επιχείρησαν να ξεκινήσουν
με τετριμμένες κουβέντες. Μα, αμέσως κατάλαβαν, ότι δεν
έχει νόημα να μιλήσουν για παιδιά και εγγόνια, αυτά ήταν για
κουβέντες με άλλους. «Θυμάσαι;» τον ρώτησε, δειλά. Μα,
ήταν ερώτηση αυτή; 

Ήταν ποτέ δυνατόν να ξεχάσει; Και πόση συγκίνηση ένιωσε,
όταν έμαθε μετά από πενήντα χρόνια, ότι θυμόταν και εκείνη!!!
Θυμήθηκαν πολλά. Ή, μάλλον, δεν είχαν ξεχάσει τίποτα. Ακόμα
και εκείνο το τραγουδάκι με τον Γιάννη Βογιατζή, που άκουσαν
στο τζουκ - μποξ της Κυανής Ακτής. «Την είδα ξανά στο δρόμο
μια μέρα και μια καλημέρα δεν είπαμε οι δυο…». «Με συγχωρείς,
που τότε που συναντηθήκαμε, δεν σου μίλησα, αλλά ήταν
δίπλα μου ο άλλος».

«Ναι, υπάρχουν οι άλλοι» της απάντησε, «αλλά αυτοί δεν
ξέρουν που είναι η Κυανή Ακτή». Κάποιες σταγόνες άρχισαν
να πέφτουν από τον ουρανό και ανακατεύτηκαν με τις σταγόνες
των αναμνήσεων, που είχαν αρχίσει να βρέχουν τα μάγουλά
τους. «Πρέπει να φύγουμε» του είπε. «Ναι» της απάντησε,
«αλλά αυτή τη φορά θα χωρίσουμε μόνοι μας».  Δεν μίλησε.
Ένα κλεφτό φιλί στο μάγουλο ακόμα και έφυγε τρέχοντας.
Εκείνος έμεινε για λίγο άγαλμα. Κατάλαβε. Σιγά σιγά περπάτησε
προς μία καφετέρια, σιγοτραγουδώντας; «Την είδα ξανά…».
Παράγγειλε έναν καφέ και έβγαλε χαρτί και μολύβι: 

Το τραγουδάκι μας
Ξανά το τραγουδάκι μας σε έφερε
στη σκέψη μου, όπως τότε σ’ είχε φέρει
στη αγκαλιά μου. Μα, πολύ διέφερε
εκείνη η εποχή, που από το χέρι
πιασμένοι κάθε λύπη λησμονούσαμε,
όνειρα πλάθαμε. Καιροί χαμένοι…
Ναι, ήρθες όπως τότε που τ’ ακούσαμε
ντυμένη στ’ άσπρα. Μα, ήσουνα πια ξένη…

Ήπιε τον καφέ του και πήρε τον δρόμο για το σπίτι. Και,
ξαφνικά, ένιωσε ένα κενό. Δεν της είπε τίποτα για όσα ποιήματα
είχε γράψει γι’ αυτήν. 

Ούτε ένα ευχαριστώ δεν της είπε, που άθελά της τον έκανε
ποιητή. Τι παράλειψη! Όμως γρήγορα συνήλθε. Καλύτερα
έτσι. Τα γερασμένα μάτια δεν πρέπει να δακρύζουν συχνά. Και
οι καρδιές των μεγάλων δεν αντέχουν πολλές συγκινήσεις…
Δεν έπρεπε να την κάνει να κλάψει!

Α΄ Βραβείο, 7ου Παγκόσμιου 
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ΕΠΟΚ
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

του Δρα Ιωάννη
Σιγάλα

παιδοψυχίατρου

Οικογένεια και εφηβεία – Μία εκρηκτική αλληλεπίδραση

με 12 χρόνια, συνήθως λίγο αργότερα στα αγόρια, και θεωρείται
ότι, όσον αφορά τουλάχιστον την βιολογική ωρίμανση, τελειώνει
γύρω στα 18 έως 21 χρόνια. Στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο μπο-
ρούμε να ορίσουμε την εφηβεία σαν την μεταβατική διαδικασία
από την παιδική ηλικία της εξάρτησης από την γονεϊκή φροντίδα,
στην ενήλικη αυτοδύναμη ζωή. Στο επίπεδο αυτό φαίνεται ότι
πλέον η εφηβεία παρατείνεται πολύ μετά τα 20 χρόνια, ίσως
μέχρι τα 25 – 30 χρόνια της ζωής, και αυτό σημαίνει ότι οι νέοι
άνθρωποι στην εποχή μας αργούν να νιώσουν έτοιμοι να ανα-
λάβουν όλες εκείνες τις ευθύνες που σχετίζονται με την αυτο-
δύναμη φροντίδα των αναγκών τους, και να προχωρήσουν
στην δημιουργία δικής τους οικογένειας. 

Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας είναι τα εξής:
α) Η μεγάλη σωματική ανάπτυξη και η εμφάνιση των δευτε-

ρογενών χαρακτηριστικών του φύλλου (μαστοί στα κορίτσια,
τρίχωμα στο εφήβαιο και στις μασχάλες, αλλαγή της φωνής
στα αγόρια κλπ.), που συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της σε-
ξουαλικότητας. Αυτά κάνουν μερικές φορές τους εφήβους να
φέρονται αμήχανα και αδέξια, και αυτό γιατί έχει αλλάξει γι’
αυτούς η εικόνα του σώματος, ενώ παράλληλα δίνουν μεγάλη
προσοχή στην εξωτερική τους εμφάνιση.

β) Ο έφηβος κινείται μεταξύ εξάρτησης και ανεξαρτησίας.
Άλλοτε επιθυμεί να του συμπεριφέρονται σαν να είναι ενήλικας,
άλλοτε έχει την ανάγκη να παραμείνει παιδί και να εξαρτάται
από την γονεϊκή φροντίδα. Συνεχίζει να χρειάζεται κάποιον να
το φροντίζει, αφού συχνά δυσκολεύεται να αναλάβει υπευθυ-
νότητα, ενώ φοβάται την κριτική, όταν το κάνει. Δύο βασικές
διεργασίες απαιτούνται για την επίτευξη της αυτοδυναμίας: Η
διεργασία του πένθους για την απώλεια της παιδικής ηλικίας
και η επώδυνη διαδικασία της από-ιδανικοποίησης των γονιών
του. Για να γίνει κατανοητή η έννοια του πένθους στην φάση
της εφηβείας, ας σκεφθούμε ότι για να περάσουμε σε κάποια
επόμενη φάση της ζωής μας χρειάζεται πάντα κάτι να αφήσουμε
πίσω. Και αυτό πονάει. Ο έφηβος χρειάζεται σταδιακά να
αφήσει πίσω την ελπίδα ότι οι γονείς θα είναι πάντα παρόντες
στην ζωή του για να τον υποστηρίζουν. Αλλιώς δεν θα μπορέσει
ποτέ να ανακαλύψει τις δυνάμεις του και να τις εμπιστευθεί.
Όσον αφορά την από-ιδανικοποίηση των γονιών, που βαδίζει
παράλληλα με το πένθος για το τέλος της παιδικότητας,
σημαίνει ότι ο έφηβος έχει να ξαναγνωρίσει τους γονείς του
σαν συνηθισμένους ανθρώπους, με ανθρώπινες αδυναμίες, να
τους αποδεχθεί και να τους αγαπήσει ξανά έτσι. Αυτό του
προκαλεί αρχικά απογοήτευση, αποτελεί όμως και μια βασική
αποδοχή της κοινωνικής πραγματικότητας.

γ) Η συναισθηματική αστάθεια και οι απότομες και συχνές
αλλαγές της διάθεσης. Ο έφηβος μπορεί την μια στιγμή να
είναι πολύ χαρούμενος και την άλλη πολύ μελαγχολικός. Πα-

λεύονται να βρουν το θάρρος να το εκφράσουν, κάτι που
κάνουν πιο άνετα όσο προχωρούν προς την ολοκλήρωση της
εφηβείας και την ενηλικίωση. 

ε) Δίνει μεγάλη σημασία στην σχέση με τους συνομήλικους.
Η ομάδα των συνομήλικων – η παρέα - αποτελεί το μέσον, με
την βοήθεια του οποίου ο έφηβος επιχειρεί να αποσυνδεθεί
βαθμιαία από την οικογένεια καταγωγής του και να ενταχθεί
στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Έτσι η σημασία που δίνει ο
έφηβος στην σχέση με τους συνομήλικους είναι πολύ μεγάλη.
Διαλέγει τους φίλους του, έτσι ώστε να ενισχύουν την επιθυμία
του να ενηλικιωθεί και έχει μεγάλη ανάγκη να γίνεται αποδεκτός
από αυτούς. Εξιδανικεύει τις φιλικές σχέσεις, περιγράφει την
φιλία με απόλυτο και «ρομαντικό» τρόπο, εύκολα απογοητεύεται
ή αλλάζει φίλους. Με τον τρόπο αυτό ασκείται στην ανάπτυξη
ισότιμων σχέσεων, επιδεξιότητα απαραίτητη για να μπορέσει
να αναπτύξει στο μέλλον ικανοποιητική συντροφική σχέση.

Με την βοήθεια της παρέας χαλαρώνει φυσιολογικά η σύν-
δεσή του παιδιού με τους γονείς και η επιρροή τους επάνω
του μειώνεται. Αρχίζει να έχει «μυστικά» από αυτούς και ανα-
πτύσσει κώδικες επικοινωνίας, που δύσκολα γίνονται κατανοητοί
από τους ενήλικες. Στην φάση αυτή καλό είναι οι γονείς να
μην εμπλακούν σε διαμάχες αντιζηλίας και ανταγωνιστικότητας
με τα παιδιά τους, γιατί τότε μια φυσιολογική εκδήλωση μπορεί
να εξελιχθεί σε σοβαρή σύγκρουση, που μπορεί να απομακρύνει
ψυχικά τον έφηβο από την οικογένεια, ενώ συνεχίζει να την
έχει πολλή ανάγκη.

στ) Η μελλοντική του επαγγελματική απασχόληση και οι
στόχοι για την εκπαίδευση και τον τρόπο ζωής του διερευνώνται
και αναθεωρούνται. Παράλληλα θέτει στον εαυτό του στόχους
κοινωνικής συμμετοχής (ένταξη σε κοινωνικές ομάδες κλπ).

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε και την σημασία που
μπορεί να έχει η ένταξη των εφήβων σε αθλητικές ομάδες
ενδο- ή εξωσχολικές. Στις ομάδες αυτές οι έφηβοι κοινωνικο-
ποιούνται, εκφράζονται μέσω της κίνησης (η οποία αποτελεί
έναν φυσικό τρόπο έκφρασης στην εφηβεία), ενώ αναπτύσσουν
«υγιή» και ελεγχόμενο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Παράλληλα
ο αθλητισμός αποτελεί ένα πολύ κατάλληλο πεδίο έκφρασης
των ταλέντων πολλών παιδιών (από τα οποία κάποια δεν κατα-
φέρνουν να έχουν επιτυχίες στον αυστηρά μαθησιακό τομέα).

ζ) Αρχίζει να σχηματίζει το σύστημα των δικών του αξιών,
ιδεών και στάσεων προς τη ζωή. Αμφισβητεί και επανεξετάζει
τις αξίες των γονιών του, καθώς και τα συστήματα αξιών της
κοινωνίας και τις τρέχουσες ηθικές και φιλοσοφικές αξίες.
Απορρίπτει μερικές από αυτές, ενώ παράλληλα προσπαθεί να
ενστερνιστεί κάποιες καινούργιες. Στην προσπάθειά του αυτή
αναζητά και ταυτίζεται – «θαυμάζει» κοινωνικά πρότυπα (αντί-
στοιχα με αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω). 

ρουσιάζει αστάθεια στις σχέσεις του και παράλογες
αλλαγές στην συμπεριφορά του. Άλλοτε δείχνει
μεγάλο πείσμα και είναι άκαμπτος, ενώ άλλοτε γί-
νεται υποχωρητικός και υπάκουος. Μπορεί επίσης
να παρουσιάζει μεγάλες και συχνές αλλαγές στα
ενδιαφέροντά του.

δ) Το ερωτικό ενδιαφέρον. Στην αρχή της εφη-
βείας τόσο τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια δείχνουν
αδιαφορία για το άλλο φύλο, ενώ μπορεί να «ερω-
τεύονται» άτομα, συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας,
που είναι δύσκολο να πλησιάσουν και που μπορεί
να λειτουργούν σαν κοινωνικά πρότυπα (πχ. ηθο-
ποιούς, τραγουδιστές, αθλητές, καθηγητές κλπ.).
Στην μέση της εφηβείας υπάρχει συνήθως έντονο
ερωτικό ενδιαφέρον, που όμως τα παιδιά δυσκο-

Έκτο μέρος

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην εξέ-
λιξη του ατόμου και της Οικογένειας, θα
αναφερθούμε τώρα στην Εφηβεία, την

περίοδο της ζωής που μας οδηγεί στην ενη-
λικίωση των παιδιών και την αποπαίδωση,
όπου  ο  κύκλος  της  οικογενειακής ζωής ο-
λοκληρώνεται, δίνοντας την θέση του σε νέες
οικογένειες. Η έναρξη της εφηβείας σηματο-
δοτείται από την ήβη, τον χρόνο δηλαδή που
αρχίζει η ωρίμανση των γεννητικών οργάνων
και των δευτερογενών χαρακτηριστικών του
φύλλου. 

Γενικά η εφηβεία αρχίζει βαθμιαία γύρω στα 11
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Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες.
Σώπασε κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζεις,
πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας εί-
ναι.

Παρασκευή 29 Μαΐου και στα χείλη μας τρε-
μάμενο ψελίζεται το «Ανακάλημα της Κωνσταντι-
νούπολης», ο παλαιότερος θρήνος για την κατά-
ληψη της Πόλης:
Σημαίνει ο Θιός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα
επουράνια,
σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,
με τετρακόσια σήμαντρα κι εξήντα δυο καμπά-
νες…

Η Κωνσταντινούπολη αποτελούσε συνεχώς το
«μήλο της έριδας» ή το «μήλο της επιθυμίας» των
περισσότερων λαών της εποχής, ως ο χώρος που
περικλείει τον μεγαλύτερο πολιτισμό, τα περισ-
σότερα πλούτη και μια ιστορία που τη συνέδεε με τους μεγα-
λύτερους λαούς της εποχής. Μέσα σ’ αυτήν ήταν περικλεισμένα
τα 2/3 του πλούτου όλου του κόσμου.  

Η καταστροφική περίοδος 1204-1261 είχε βέβαια παρέλθει
και ακολούθησαν  πολλές προσπάθειες ανοικοδόμησης της
πόλης, αλλά αυτή παρέμενε ως επί το πλείστον παρηκμασμένη,
γεμάτη ερείπια και μεγάλες ερημωμένες εκτάσεις. Το 1453
δεν υπήρχε βυζαντινή αυτοκρατορία, παρά μονάχα κατ’
όνομα. 

Η οικονομική της κατάσταση ήταν πραγματικά οικτρή. Τα
στρατιωτικά μέσα ήταν ανύπαρκτα: 5000 μάχιμοι και περίπου
3000 οι βοηθοί τους. Ο αυτοκράτορας έψαχνε κάθε δυνατή
λύση.

Η αναζήτηση βοήθειας από τη Δύση προσέκρουε στο με-
γαλύτερο πρόβλημα, τον χωρισμό των Εκκλησιών. Και ενώ η
ύπαρξη «Ενωτικών» και «Ανθενωτικών» δίχαζε τους κατοίκους
του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έστειλε πρεσβεία
στον πάπα Νικόλαο Ε’ για να ζητήσει βοήθεια. Οι απεσταλμένοι
του Πάπα λειτούργησαν στην Αγία Σοφία, αλλά προκάλεσαν
την αντίδραση του κόσμου, που ξεχύθηκε στους δρόμους
και γέμισε τις εκκλησίες, όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί
με το κυρίαρχο σύνθημα «Την γαρ Λατίνων ούτε βοήθειαν
ούτε την ένωσιν χρήζομεν. Απέστω αφ’ ημών η των αζύμων
λατρεία». 

Το μίσος του λαού το τροφοδοτούσε ακόμα η μνήμη της
βαρβαρότητας που επέδειξαν οι Σταυροφόροι στην Πρώτη
Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Και, επειδή οι Οθω-
μανοί συμπεριφέρονταν καλύτερα προς τους χριστιανούς,
είχε σχηματισθεί μία μερίδα που διέκειτο ευνοϊκά προς τους
Οθωμανούς. 

Την παράταξη αυτή εξέφραζε ο Λουκάς Νοταράς με τη
φράση «Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέση τη πόλει φακιόλιον
βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν». Η ενωτική λει-
τουργία, το «συλλείτουργο», κόστισε στον Κωνσταντίνο όλο
το μίσος όλης της Εκκλησίας. Η πόλη διχάστηκε και η ψυχική
ενότητα χάθηκε.

Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης…
Φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόμα:
«Πάψατε το Χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ’ άγια,
παπάδες πάρτε τα ιερά, και σεις κεριά σβηστήτε,

γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψη.
Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ’ρθούν τρία
καράβια,
το ’να να πάρει το Σταυρό και τ’ άλλο το Βαγγέ-
λιο,
το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας,
μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρί-
σουν».

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης, η σημασία
της απώλειάς της για την αυτοκρατορία αλλά και
η απώλεια της ίδιας της αυτοκρατορίας εντυπω-
σίασαν όλα τα στρώματα του πληθυσμού, εντός
και εκτός των εδαφών της. Γιατί «Στις 29 Μαΐου
1453 ένας πολιτισμός σαρώθηκε αμετάκλητα» Με
τη φράση αυτή ο Άγγλος βυζαντινολόγος Στίβεν
Ράνσιμαν περιγράφει την κατάληψη της Πόλης
από τους Οθωμανούς, τις εκτεταμένες λεηλασίες

και την πανηγυρική είσοδο του Μωάμεθ του Πορθητή στην
Αγία Σοφία το βράδυ της άλωσης, όπου, «αναβάς επί της
Αγίας Τραπέζης», ευχαρίστησε τον Αλλάχ. 

Σύμφωνα με τον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, «Στην αρχή της
άνοιξης (1453), όταν ο καιρός καλυτέρεψε, ο Μωάμεθ, ο
γιος του Μουράτ, ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον της Κων-
σταντινούπολης …Όταν του φάνηκε πλέον κατάλληλος ο
καιρός για να ξεκινήσει την εκστρατεία, έστειλε πρώτα τον
στρατηγό της Ευρώπης, τον Καρατζά, να οδηγήσει από τις
ευρωπαϊκές επαρχίες στην Κωνσταντινούπολη τα στρατεύματα,
τα κανόνια, τις πολιορκητικές μηχανές και βέβαια το μεγάλο
κανόνι. 

Αυτό το κανόνι το έσερναν εβδομήντα ζεύγη βοδιών και
2.000 άνδρες. …Λίγο αργότερα προήλασε και ο ίδιος ο σουλ-
τάνος και παρέταξε το στρατό του από τη μία θάλασσα
μέχρι την άλλη. 

Δεξιά από τον σουλτάνο και μέχρι τη Χρυσή Πύλη, στρα-
τοπέδευσαν όλα τα στρατεύματα από την Ασία. Λίγο μετά
την άφιξη του σουλτάνου έφθασε και ο στόλος του. Ως
τριάντα μεγάλα πολεμικά πλοία και περίπου διακόσια μικρό-
τερα, συνοδείας». Λέγεται ότι όλος ο στρατός ήταν περίπου
400.000, ενώ τα υποζύγια διπλάσια, γεγονός που όντως συ-
νέβαινε στο στρατόπεδο του σουλτάνου. Η Κωνσταντινούπολη,
έπειτα από πολιορκία επτά εβδομάδων, έπεσε στα χέρια του
Μωάμεθ Β΄ και 100.000 Οθωμανών. Τα τείχη της, επανδρωμένα
με 8000 υπερασπιστές, αποδείχτηκαν αδιαπέραστα από τα
κανόνια, μέχρι που μια πύλη με ανεπαρκή φρούρηση έδωσε
στους εχθρούς την ευκαιρία να εισβάλλουν στο εσωτερικό
της. 

Σύμφωνα με τον ιστορικό Παπαρηγόπουλο, ο αυτοκράτορας
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε 
με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ,
έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Οι πολιορκητές άρπαζαν και αιχ-
μαλώτιζαν όσους έβρισκαν μπροστά τους, έσφαζαν όσους
επιχει ρούσαν να αντισταθούν και σε ορισμένα μέρη δε δια-
κρινόταν η γη από τα πολλά πτώματα που ήταν πεσμένα
κάτω. Το θέαμα ήταν φρικτό. Παντού ακούγονταν θρήνοι και
παντού γίνονταν αρπαγές γυναικών όλων των ηλικιών. Αρ-
χόντισσες, νέες κοπέλες και καλόγριες σέρνονταν από τα
μαλλιά  έξω  από  τις  εκκλησίες όπου είχαν  καταφύγει, ενώ 

(Συνέχεια στη σελίδα 13)

της Δρ Ευαγγελία
Ράπτου 

Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τ. Ε.Π.Α.Ε.Σ.

29 Μαΐου 1453:
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

14 EN OLYMPO_Layout 1  27/8/2020  9:52 μμ  Page 12



13Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020 Ε ν  Ο λ ύ μ π ὼ
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(Συνέχεια από τη σελίδα 12)
έκλαιγαν και οδύρονταν. Ποιος μπορούσε να πε ριγράψει τα
κλάματα και τις φωνές των παιδιών ή τη βεβήλωση των ιερών
εκκλησιών; Το άγιο σώμα και αίμα του Χριστού χυνόταν στη
γη. 
Οι Τούρκοι άρπαζαν τα ιερά σκεύη, τα έσπαζαν ή τα κρατού -
σαν για λογαριασμό τους. Το ίδιο έκαναν και με τα ιερά ανα-
θήματα. Ποδοπατούσαν τις άγιες εικό νες, τους αφαιρούσαν
το χρυσάφι, το ασήμι και τους πολύτιμους λίθους και έφτιαχναν
με αυτές κρεβάτια και τραπέζια. Άλλοι στόλιζαν τα άλογα
τους με τα χρυσοΰφαντα μεταξωτά άμφια των ιε ρέων και
άλλοι τα έκαναν τραπεζομάντιλα. Άρπαζαν τα πολύτιμα μαρ-
γαριτάρια από τα άγια κει μήλια, καταπατούσαν τα ιερά
λείψανα των αγίων και, σαν πραγματικοί πρόδρομοι του δια-
βόλου, έκαναν αμέτρητα ανοσιουργήματα, που μόνο τον
θρήνο μπορούν να προκαλέσουν. Για τρία μερόνυχτα, οι
Τούρκοι λεηλατούσαν την πόλη και έσφαζαν τους κατοίκους
της. 

Ο πορθητής Μωάμεθ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ιστο-
ρικός Στίβεν Ράνσιμαν καθώς περιδιάβαινε τους δρόμους
της κατεκτημένης πόλης, μονολογούσε φανερά συγκινημένος:
Τι πόλη παραδώσαμε στη λεηλασία και την καταστροφή!».
«Θρήνος, κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη,
θλίψις απαραμύθητος έπεσεν τοις Ρωμαίοις.
Εχάσασιν το σπίτιν τους, την Πόλιν την αγία,
το θάρρος και το καύχημα και την απαντοχήν τους»
«Τις είδεν η τις ήκουσεν ποτέ του τέτοιον πράμα…

29 Μαΐου 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

ἐν καιρῷ προσήκοντι
Σε βήμα σημειωτόν
κινείται πια ο κόσμος.
Τις μεγάλες ταχύτητες
τις απαγόρευσε 
ο φόβος του θανάτου,
που κυκλοφορεί ανέμελα
στους έρημους δρόμους.
Ελεύθεροι πολιορκημένοι
οι κάτοικοι της γης,
σε κατ’ οίκον περιορισμό, 
για την αφροσύνη τους,
άνευ δίκης καταδικάστηκαν!
Ο αόρατος εχθρός παραμονεύει
σαν ύπουλη σπίθα σε δάσος 
και γύρισε η ζωή ανάποδα!

Το νήμα του χρόνου
-που ποτέ δεν ήταν αρκετό 
για εργασία, διασκέδαση,
δραστηριότητες ποικίλες
και συναναστροφές κοινωνικές-
ξαφνικά περισσεύει…
Τι να πλέξουν μ’ αυτόν
της περιορισμένης ευθύνης
οι δύστυχοι άνθρωποι;

Της αλληλεγγύης μάσκες,
της κατανόησης φόρμες
ή της αγάπης γάντια;
Σκοτάδι. Κλειστά τα παράθυρα.
Μ’ αντισηπτικό πλένει τις φοβίες του 
ο άγνωστος εαυτός…

Έμπονη, μαρτυρική 
η εσωτερική περιήγηση.
Αρνούνται ν’ ακούσουν τ’ αυτιά 
τη λιμοκτονούσα ψυχή. 

Ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους
συνειδησιακές εκκρεμότητες,
βλέμματα γεμάτα παράπονο,
ανείπωτες έντιμες λέξεις, 
ασυνόδευτα όνειρα…
Ανοίγουν τα παράθυρα
ν’ ανανεωθεί ο αέρας
και μπαίνουν απρόσκλητα
ασθενοφόρων σειρήνες 
που σφίγγουν σαν θηλιά 
των υποψήφιων θυμάτων τον λαιμό!

Σε ήρεμη ανησυχία οι άνθρωποι

αρχίζουν, επιτέλους, 
να σκέφτονται όσα έπραξαν, 
σ’ όσα έγιναν συνεργοί, 
σ’ όσα δεν αντιτάχτηκαν
από δειλία ή αδιαφορία…
Για το κάθε «τώρα»
που ξεπούλησαν φτηνά
κι έκαναν τη ζωή 
πεζή και άχρωμη!
Ελέγχονται δριμύτατα
για την προδομένη αγάπη,
τα ασκούπιστα δάκρυα,
τις τοξικές ανάσες της γης,
το σβηστό τους καντήλι!

Σε συγκυρία απρόσμενη,
έγινε ο φόβος μεταμέλειας οδηγός,
ο περιορισμός ατομική ευθύνη,
η απαγόρευση περίσκεψη συλλογική,
η γνώση άμυνα της υγείας καθολική
και το υποκινούμενο χειροκρότημα
του ηρωισμού πληρωμή ανέξοδη!... 

Φωτεινή Φωτιάδου-Κωνσταντίνου,
Φιλόλογος

Εκείν’ η μέρα σκοτείνή, αστραποκαϊμένη,
της Τρίτης της ασβολερής, της μαυρογελασμένης,
της θεοκαρβουνόκαυτης, πουμπαρδοχαλασμένης…»

Ούτε είναι επί του παρόντος ούτε ωφελεί η εξιστόρηση
των καθ’ εκάστων γεγονότων της μεγάλης αυτής τραγωδίας.
Επειδή, ωστόσο, οι καιροί έρχονται και παρέρχονται, οι
κρίσεις αλλάζουν πρόσωπο και προσωπείο, απομένει σ’ εμάς
το χρέος της μνήμης. Ας στοχαστούμε, λοιπόν, όλοι μας πριν
«αλωθεί» για ύστατη πλέον φορά ο ελληνισμός. Αυτό είναι το
χρέος μας. 
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ΗΕλασσόνα είναι ένας τόπος που εκτός
των άλλων διαθέτει πλούσια ιστορία. Το
άρθρο μου θα κινηθεί σε τέσσερις άξο-

νες: τη γεωγραφία, την οικονομία, την κοινω-
νία και τον πολιτισμό του δήμου Ελασσόνας, ο
οποίος αποτελεί την ιστορική συνέχεια του
Κοινού των Περραιβών.

Βρισκόμαστε στην παρολύμπια περιοχή. Η αν-
θρώπινη παρουσία στον χώρο αυτό, πιθανότατα
άρχισε το 200.000 περίπου π.Χ. Οι Νεολιθικοί οικι-
σμοί που βρέθηκαν στη Θεσσαλία χρονολογούνται
μεταξύ του 7.000 και 6.000 π.Χ., ενώ την εποχή του
χαλκού, γύρω στο 1.900 π.Χ., εμφανίστηκε στην
περιοχή το πρωτοελληνικό φύλο των Περραιβών.

Για πρώτη φορά το όνομά τους μνημονεύεται
στους ύμνους του Ορφέα προς τον θεό Απόλλωνα,
ενώ είναι γνωστοί από την εποχή του Ομήρου,
καθώς αναφέρονται στον κατάλογο όσων έλαβαν μέρος στον
τρωικό πόλεμο, περίπου το 1150 π.Χ. Το όνομα «Περραιβός»
είναι μυκηναϊκό και σημαίνει πιθανότατα «αυτός που έχει κυρ-
τωμένο, γερμένο το σώμα του προς τα εμπρός», χαρακτηριστικό
γνώρισμα των ορεσίβιων λαών.

Α. Όσον αφορά τη Γεωγραφία:
Η συνολική έκταση της επαρχίας μας είναι 1.798 τ. χλμ. και

ο συνολικός πληθυσμός της, σύμφωνα με τα στοιχεία της απο-
γραφής του 2001, ανερχόταν σε 37.264 κατοίκους, ενώ σύμφωνα
με την απογραφή του 2011 συγκέντρωνε 32.044 κατοίκους. Η
μορφολογία του εδάφους της επαρχίας είναι κυρίως ορεινή
(78%), με διαχωρισμό 38% ορεινή και 40% ημιορεινή και με κυ-
ρίαρχη την παρουσία του Ολύμπου.

Εδώ, στην περιοχή που απλώνεται δυτικά του Ολύμπου και
ανάμεσα στον θεσσαλικό Πηνειό και στον μακεδονικό Αλιάκμονα,
υπάρχει μία μεγάλη βαθιά λεκάνη, που είναι γεμάτη από
λόφους της τεταρτογενούς εποχής, αλλιώς «Εποχής των Πα-
γετώνων». Στη λεκάνη αυτή μαζεύονται όλα τα νερά στο ποτάμι
Ξεριάς ή Τιταρήσιος. Περιβάλλεται από δύο ορεινούς βραχίονες,
που ξεκινούν από τον Όλυμπο: Ο βόρειος βραχίονας αποτελεί
την Περραιβική Τρίπολη με ένα ανοιχτό ημικύκλιο. Η οροσειρά
αυτή είναι ψηλή και η χαμηλότερη διάβασή τους, τα στενά
Βουλουστάνα ή Σαρανταπόρου, φτάνει στα 919 μέτρα. Το
τέλος του ημικυκλίου το σχηματίζει ο Αμάρμπεης (1.093 μέτρα),
ο οποίος συνεχίζεται στα δυτικά, στη Μπουνάσα (1.588 μέτρα).
Εδώ η φαρδιά κοιλάδα της Δεσκάτης χωρίζει το βόρειο από το
νότιο βραχίονα. Ο νότιος βραχίονας, που είναι χαμηλότερος
από το βόρειο, εκτείνεται από τον Όλυμπο ευθεία, σχεδόν,
προς τα νοτιοδυτικά και το ύψος του μειώνεται από τα 1400
μέτρα στα 700. Διαιρείται σε δύο τμήματα. 

Το ανατολικό αναπαύεται στην πλευρά του Ξεριά, που πε-
ριρρέει από τις πηγές του, κοντά στη Διάβα, έως τη συμβολή
του με τον Πηνειό. Αλλά από την άλλη πλευρά της κοιλάδας
του Ξεριά συνεχίζεται η οροσειρά έως τα Χάσια. Η κορυφο-
γραμμή τραβά με κυρτώματα από το βορρά έως την κοιλάδα
της Δεσκάτης. 

Έτσι λοιπόν, η Περραιβία συμπέφτει, σχεδόν, με την παρα-
ποτάμια περιοχή του Ξεριά. Περιλαμβάνει την ορεινή περιοχή
στα βορειοδυτικά της Θεσσαλίας και το απώτατο τμήμα της
πεδιάδας του Πηνειού. Η περιοχή της Περραιβίας είναι από τη
φύση οχυρωμένη πιο αποτελεσματικά προς τη Μακεδονία και
όχι προς τη Θεσσαλία.

Η Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη είναι ορεινή
και ημιορεινή και παρουσιάζει ποικιλία υψομέτρων
από 250 μ. έως 2. 550 μ. Το 60% της έκτασης είναι
βοσκότοποι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη
ποικιλία χόρτων, βοτάνων, και αρωματικών φυτών.
Οι βοσκήσιμες εκτάσεις της επαρχίας Ελασσόνας
περιλαμβάνουν φυσικούς βοσκότοπους, γεωργική
γη που καλλιεργείται για την παραγωγή ζωοτροφών
και εποχιακά βοσκήσιμες εκτάσεις.

Η επαρχία Ελασσόνας είναι ένας πανάρχαιος
τόπος, τραχύς, παρθένος, ένδοξος, αλλά ζεστός
και φιλόξενος. Βαδίζοντάς την, ο ντόπιος αλλά και
ο ξένος επισκέπτης - περιηγητής έχει την ευκαιρία
να γνωρίσει και να θαυμάσει ένα χώρο με ποικίλες
φυσικές ομορφιές, σε ένα εναλλασσόμενο γεω-
μορφολογικό τοπίο και να περπατήσει στα χνάρια
της ανθρώπινης παρουσίας εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Ξεκινώντας από το σήμερα θα φτάσει στη χώρα

του μύθου. Την ανθρώπινη παρουσία, εδώ στην επαρχία θα
την ψηλαφίσει σε κάθε γωνιά από τη μυθολογία, την ιστορία,
την τέχνη, τον πολιτισμό. Θα νιώσει επίσης τη ζεστασιά και τη
φιλοξενία των σύγχρονων κατοίκων της

Η επαρχία Ελασσόνας διαθέτει αξιοζήλευτο φυσικό περι-
βάλλον και πλούσιους πολιτιστικούς πόρους, που αν οργανωθούν
και δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, θα καταφέρει να
προσελκύσει τουρισμό όλες τις εποχές του χρόνου. Πολλές
διαδρομές και μονοπάτια μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης
και να θαυμάσει την άγρια ομορφιά και την επιβλητικότητα του
Ολύμπου. Η Φύση κυριολεκτικά στη κάθε της γωνιά σε καλεί
να την περπατήσεις και να τη χαρείς.

Ο Όλυμπος, το μεγαλύτερο βουνό Ελλάδας και Βαλκανίων,
είναι ένας ορεινός όγκος σχεδόν κυκλικού σχήματος, με κύρια
χαρακτηριστικά τις εκτεταμένες κορυφογραμμές και τις από-
τομες πλαγιές. Έχει έκταση περίπου 500 τ. χλμ., διάμετρο 25
χλμ. και περίμετρο 80 χλμ. Βρίσκεται στην ΒΑ πλευρά της
Θεσσαλίας (τα 2/3 του Ολύμπου βρίσκονται μέσα στο όρια της
επαρχίας Ελασσόνας) και στο ΝΔ άκρο της Κεντρικής Μακε-
δονίας και χωρίζεται σε δυο συγκροτήματα, τον Πάνω και
Κάτω Όλυμπο με φυσικό σύνορο αυτών των δυο το ρέμα της
Ζηλιάνας, που ξεκινάει από το χωριό Καρυά και φτάνει ανατολικά
ως την θάλασσα.

Ο Όλυμπος κατέχει εξέχουσα θέση στο φυσικό στερέωμα
της χώρας μας. Αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο, μια οικολογική
αξία με πνευματική διάσταση, η οποία προσδιόρισε σε μεγάλο
βαθμό την αρχαία ελληνική σκέψη. Για τον Όλυμπο, ως ένα
μοναδικό μνημείο της φύσης, θεσμοθετήθηκαν ειδικά καθεστώτα
προστασίας: ως Εθνικός δρυμός το 1938 από την Ελληνική κυ-
βέρνηση, ως «Απόθεμα της βιόσφαιρας», από την UNESCO το
1981, ως μια περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους, ενταγμένη
στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 και ως αρχαιολο-
γικός και ιστορικός χώρος, ο οποίος έχει άμεση σχέση με την
ιστορία του Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού της
χώρας μας. 

Τα οικοσυστήματα του Ολύμπου αποτελούν ένα μνημείο
της φύσης, γι' αυτό και πρέπει να προστατευτούν από τις αν-
θρώπινες επεμβάσεις, όπως το παράνομο κυνήγι, τις πυρκαγιές,
τα σκουπίδια και τις εκχερσώσεις. Η ανάπτυξη ήπιων δραστη-
ριοτήτων, όπως η πεζοπορία, η ορειβασία και η περιβαλλοντική
εκπαίδευση μπορούν να οδηγήσουν σε μια σωστή διαχείριση
και στην προστασία του οικολογικού του πλούτου.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Δήμος Ελασσόνας: Γεωγραφία, 
οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός

του Θωμά Ν.
Λιόλιου,

φιλολόγου, 
εκδότη και επιστη-
μονικού ερευνητή

του ΙΑΚΑ
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Το πόσο τιμούσαν, σέβονταν και θαύ μαζαν
την Ελλάδα οι πνευματικοί άνθρωποι της
Ρώμης, μπορεί να διαπιστώσει κανείς από

τα αναφερόμενα σε κάποια επιστολή, του Ρω-
μαίου Συγκλητικού Μενίου Απίου, προς τον Αν-
θύπατο Ατίλιο Νάβιο, που ήταν διοικητής κάπου
στην Ελλάδα, γύρω στο τέλος του πρώτου προ
Χριστού αιώνος, επί Αυγούστου, όπως αυτή ανα-
γράφεται στους «Οξυρρύγχειους παπύρους».
(Όπως είναι δημοσιευμένο, κατά μετάφραση εκ
του λατινικού υπό του κ. Κων/νου Τσάτσου και
δημοσιευμένο στο υπ’ αριθ. 24 φύλλο της «Ελλη-
νικής Αγωγής του Φεβρουαρίου 1999)».

«Κερδίσαμε αγαπητέ Ατίλιε τον κόσμο με τις λεγε-
ώνες μας, αλλά θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε,
μονάχα με την πολιτική τάξη που θα του προσφέρου-
με…..αναλαμβάνουμε μια ευθύνη για την ευημερία τους…

Μονάχα ο Αλέξανδρος, πριν από μας είχε τη συνείδηση τούτης
της ευθύνης. Ευτυχώς για τη δόξα της Ρώμης, πέθανε νέος, γιατί
αλλιώς θα ήτανε οι Έλληνες σήμερα άρχοντες του κόσμου…

Έχουμε τη σοφία να μη θέλουμε να είμαστε δυσβάστακτοι εκ-
μεταλλευτές, των λαών που υποτάχτηκαν στην εξουσία μας. Κα-
ταλάβαμε πως μια τέτοια εκμετάλλευση, καταντάει ζημιά και ανη-
συχία δαπανηρή, όταν ξεπερνάει το πρεπούμενο μέτρο. Και
μάλιστα όσο πιο εκτείνεται η εξουσία, όσο πιο αραιώνουν οι
φρουρές και αυξάνει η δυσαναλογία του αριθμού των αρχόντων
και αρχουμένων, τόσο η εκμετάλλευση πρέπει να γίνεται πιο ανε-
παίσθητη, ένας ελαφρύς τόκος που οι λαοί μας πληρώνουν για
την τάξη και την ειρήνη που τους εξασφαλίζουμε. Αλλά δεν φτάνει
να τους χαρίζουμε ειρήνη και τάξη, γιατί αυτά είναι αρνητικά
στοιχεία, είναι όροι. Δεν αποτελούν την ουσία της ευδαιμονίας
των ανθρώπων. Πρέπει να προάγουμε την υλική ευημερία των

λαών μας. Πρέπει με την υπερέχουσα τεχνική μας,
να τους κατασκευάζουμε υδραγωγεία και αιωνόβιους
δρόμους, λιμάνια γεφύρια και άλλα έργα που κάνουν
τη ζωή των ανθρώπων, πιο άνετη και πιο εύκολη. Θα
έπρεπε ακόμη και της φιλοσοφίας και της ποιήσεως
τα δώρα, να σκορπούμε στις χώρες που κυβερνούμε.
Το μέγα όμως τούτο έργο, είμαστε άξιοι να το κάνουμε
μόνο στις δυτικές επαρχίες. 

Ας επαναλάβουμε κι εμείς τη δυσάρεστη ομολογία
του Ορατίου Φλάκκου: 

«Graecia capta,ferum victorem cepit,et artes intulit
agresti Latio”.

Δηλαδή, η Ελλάδα καταληφθείσα δια του σιδήρου
(λόγχης), τον άγριον νικητήν κατέκτησε και τας τέχνας
εισήγαγε εις το αγροίκον Λάτιον. 

Αλλά δεν αρκεί να δίνει πολλά η Ρώμη στους
λαούς του κόσμου, πρέπει να ξέρει και να ανέχεται

πολλά, να συμβιβάζεται με λογής αξιώσεις, ογικές και παράλογες,
να συμμορφώνεται σε κάθε τόπο, με ό,τι αυτός ο τόπος πιστεύει
και επιδιώκει. Πρέπει να αναγνωρίζει όλες τις ελευθερίες που
μπορεί να συνυπάρξουν με τους γενικούς σκοπούς της πολιτικής
της… και όποιος στρατηγός, όποιος Ανθύπατος, σαν και σένα
στις αχανείς εκτάσεις που εποπτεύει, δεν βρει τούτο το μέτρο,
κινδυνεύει σ’ εκείνην την περιοχήν, να μειώσει την αίγλη και το με-
γαλείο της δημοκρατίας μας και να ζημιώσει ένα έργο που οικο-
δόμησαν, η μετριοπάθεια και η σύνεση γενεών».

Αλλά και από κάποια μαρτυρία του Πλίνιου (νεότερου), στο
έργο του «Επιστολές» (Ep L. VIII, 24, 4), όπου συμβουλεύει τον
φίλο του Μάξιμο, που έρχεται στην Ελλάδα ως Ανθύπατος, να
έχει υπ’ όψιν του ότι: «Η χώρα στην οποίαν πηγαίνει είναι η
Ελλάδα που μας έστειλε το δίκαιό της, όχι σε ηττημένους ανθρώ-
πους, αλλά σε ανθρώπους που της το ζήτησαν. Ότι είναι η Αθήνα
που πηγαίνεις, είναι η Σπάρτη που κυβερνάς».

του Σπύρου
Μπούμπα

εκπαιδευτικού
συγγραφέα

Διατήρηση διοίκησης (αρχών) νόμων κοινού
κείμενο οξυρρύγχειων παπύρων -Ύμνος προς Ελλάδα

ΣυνΕχΕια του τουριΣτικου οδηγου του δημου Σαρανταπορου “πΕρραιβοΣ”, του β. ΖαρΖΩνη
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Του Βασίλη Ζαρζώνη, φιλολόγου και συγγραφέα
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