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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΟΔεκαπενταύγουστος,
η Θεομητορική γιορ-
τή του Αυγούστου,

θεωρείται το «Πάσχα του κα-
λοκαιριού». Η «έξοδος» της
Θεοτόκου υπήρξε ένδοξη,
όπως και η επίγεια ζωή Της.
Γνώρισε τον πόνο, το σκλη-
ρό πρόσωπο της ζωής, που
είναι συνυφασμένα με τη
ζωή του ανθρώπου μετά την
πτώση του και την έξοδό του
από τον παράδεισο.

Η αγάπη των πιστών για τη
μητέρα του Χριστού μας, ήταν και είναι
έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
τους. Ναοί και Ιερά εικονίσματα αφιερω-
μένα στο πρόσωπό Της, ύμνοι που γαλη-
νεύουν την ψυχή, τραγούδια, ποιήματα,
έθιμα δείχνουν την αγάπη στην Παναγία
και το «ευχαριστώ» για τα θαύματα και
την προσφορά Της στον άνθρωπο. Η Πα-
ναγία είναι η ελπίδα για τις δύσκολες στιγ-
μές μας, είναι το σωσίβιο στην τρικυμία

της ζωής, είναι το άγγιγμα που
θα μαλακώσει την ψυχή μας.
Όλα αυτά εκφράζονται μέσα
από την πληθώρα των επιθέτων
Της. 

Καταγεγραμμένες 860 ονο-
μασίες, που  φανερώνουν την
ανάγκη των ανθρώπων να είναι
κοντά στην χάρη Της.

Η Παναγία μας, το ιερότερο
από τα πρόσωπα της ορθοδο-
ξίας, δοξάζεται σε κάθε γωνιά
της της Ελλάδας. Στις 15 Αυ-
γούστου οι χριστιανοί συγκεν-
τρώνονται με ελπίδα και κατά-

νυξη στις εκκλησίες για να επικαλεστούν
την αγάπη και την ευλογία Της. Παίρνουν
δύναμη να συνεχίσουν τους αγώνες τους.
Η Παναγιά μας είναι αχτίδα αισιοδοξίας
και θάρρους.

Ας μας έχει όλους υπό τη σκέπη Της κι
ας θωρακίσει την Πατρίδα μας από ορα-
τούς και αόρατους εχθρούς. 

Μητέρα Παναγία…Μάνα, προστάτιδα
όλων!

ΠΑΝΑΓ Ι Α

της Eλένης
Μπλιούμη-Μπαρά

εκπαιδευτικού

Παναγιά μου,
μην αφήσεις την καρδιά μου 
στο βοριά, όταν θερίζει….
Φάρος γίνε σε λιμάνια 
που η Αγάπη τριγυρίζει.

Μην κοιτάξω λάθος μάτια, 
που ίσως ψεύτικα γελάνε…

Μόνο αυτούς που απλά μιλάνε ,
και … «με την καρδιά» ρωτάνε…

Μην χρονίζουνε οι πίκρες,
και σκουριάζουν και πονάω..
Κράτησέ με στα τραγούδια, 
να χορεύουν, να ξεχνάω…
Πλατυτέρα, καταδέξου
τον καιρό να χρωματίσεις,
Στο χειμώνα του μυαλού μου
δρόμους άνοιξης να δείξεις.
Κι αν πεινάσω, σπάσε ρόδι, 
να χορτάσει η γη χυμούς.

ΚΟΡΙΝΑ
Συλλογή: «Κατάθεση Γ΄»

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ
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‘ ‘

ΜΕΡΟΣ 2ο
Β. Σχετικά με την Οικονομία:
Στα νεότερα χρόνια η Ελασσόνα άρχισε σιγά-

σιγά να αποτελεί μέρος όπου άνθισε έντονα το
εμπόριο, η γεωργία και η κτηνοτροφία, με κο-
ρυφαίο προϊόν της ανά την Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη, την Φέτα Ελασσόνας. Επίσης μεγάλη
εμπορική αξία είχαν τα καπνά της, με τον πάλαι
ποτέ συνεταιρισμό της Ένωσης, ο Ομαδικός
Αμπελώνας της, τα αγροτικά προϊόντα της πε-
ριοχής με τον μεγαλύτερο αμυγδαλεώνα του
Δομενίκου να δεσπόζει, αλλά και με τα βιολογικά
κρασιά της ένδειξης ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφικής
Ένδειξης), τα χιλιάδες βότανα του Ολύμπου
που φυτρώνουν στις πλαγιές του. 

Ωστόσο, η εξαφάνιση των αξιόλογων βιομη-
χανικών και βιοτεχνικών μονάδων από την χώρα
μας καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση προκάλεσε
την αύξηση της ανεργίας και πλείστων άλλων κοινωνικών
προβλημάτων. Παρόλα αυτά όμως, στην χώρα μας παρα-
μένουν δύο βασικοί άξονες ανάπτυξης, ο γεωργοκτηνο-
τροφικός τομέας και ο τουριστικός.

Στους τομείς αυτούς η περιοχή της Ελασσόνας έχει
πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα οδηγήσουν στην
πολυπόθητη ανάπτυξή της, εφόσον εκσυγχρονισθούν οι
αγροτικές καλλιέργειες και η κτηνοτροφία με παράλληλη
ανάπτυξη του τουρισμού.

Οι προοπτικές ανάδειξης της Ελασσόνας και του Ολύμ-
που ως ανερχόμενων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας,
με ρίζες στη διάσημη σε όλο τον κόσμο ελληνική μυθολογία
και με όχημα την παραγωγή φέτας στην Ελασσόνα, τη με-
γαλύτερη γαλακτοπαραγωγική περιοχή στη χώρα μας,
οφείλουν να στηριχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της. Άλ-
λωστε, οι ίδιοι οι παραγωγοί είναι φορείς μιας μακραίωνης
παράδοσης στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, που περνά
από γενιά σε γενιά και η οποία αποτελεί το συγκριτικό
πλεονέκτημα του τόπου μας. 

Οι επαγγελματικοί φορείς και ο Δήμος έχουν ήδη λάβει
πρωτοβουλίες, που σκοπό έχουν αφ’ ενός να δώσουν κί-
νητρα συνεργιών και δικτύωσης των επαγγελματιών και
φορέων του τουρισμού, και αφ’ ετέρου να αναδείξουν τις
τουριστικές δυνατότητες της περιοχής. Οι πρωτοβουλίες
αυτές δίνουν την ευκαιρία στους επαγγελματίες του του-
ρισμού να δημιουργήσουν νέα τουριστικά προϊόντα, καθώς
αποτελούν μια πρόσκληση στη διαδρομή της φέτας, η
οποία διασχίζει τα πιο γραφικά σημεία της περιοχής, σε
μια επίσκεψη σε επιλεγμένες τυροκομικές μονάδες, με
γευσιγνωσία τοπικών τυριών, συνοδευμένων από παραδο-
σιακές γεύσεις της περιοχής, και τέλος, σε μια περιήγηση
σε παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους και
φυσικά αξιοθέατα. Στο δρόμο της Φέτας οι συμμετέχοντες
μπορούν να ξεναγηθούν στα πιο γραφικά σημεία της
Ελασσόνας και του Ολύμπου (Περιοχή Ονομασίας Προ-
έλευσης της φέτας).

Εκτός από την φέτα, ΠΟΠ προϊόντα αποτελούν το
αρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας. Το εμπόριο κρέατος και
ο κύκλος εργασιών γύρω από αυτό,  διαχρονικά καταλαμ-

βάνει υψηλή θέση στην τοπική οικονομία. Οι
υψηλές επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέ-
κτασης της εταιρείας «Φάρμα Ελασσόνας» το
αποδεικνύουν περίτρανα.

Αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι η πόλη της
Ελασσόνας απέκτησε πρόσφατα πρόσβαση στο
φυσικό αέριο, μία πηγή ενέργειας που σίγουρα
θα βοηθήσει αναπτυξιακά την τοπική οικονομία.
Λειτουργούν βέβαια και μονάδες ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας με πιο σημαντικές τα φωτο-
βολταϊκά συστήματα ιδιωτών και επιχειρήσεων. 

Η υλοτομία και το εμπόριο των προϊόντων
της έχουν σημαντική θέση στις οικονομικές
δραστηριότητες των κατοίκων, μιας και έξι
μήνες το χρόνο, εκτός από το πετρέλαιο,  τα
ξύλα αποτελούν τη βασική πηγή θέρμανσης,
κυρίως των κατοίκων των ορεινών χωριών. Άλ-

λωστε το μικρόκλιμα του Ολύμπου φροντίζει γι’ αυτό.
Αρχαιολογικός-Θρησκευτικός Τουρισμός-Οικοτουρι-

σμός-Μνημεία:
Η Ελασσόνα περιμετρικά των δημοτικών καταστημάτων

της περικυκλώνεται από αρχαιολογικούς ναούς στα παρο-
λύμπια εδάφη της ιστορικής Περραιβικής Τριπολίτιδας,
πιθανότατα της πρώτης αμφικτιονίας πόλεων στον ελληνικό
χώρο. Οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Αζώρου, της Δολίχης
και του Πυθίου έχουν ήδη αποκαλυφθεί, χωρίς όμως να
έχουν ολοκληρωθεί οι ανασκαφικές δραστηριότητες. 

Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι μέχρι σήμερα το μεγάλο
ατού της Ελασσόνας, με την Ιερά Μονή Παναγιάς Ολυμ-
πιώτισσας, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Αρσένιο, τον Άγιο
Σπυρίδωνα, των Εισοδίων της Θεοτόκου, την πετρόκτιστη
Μητρόπολη Ελασσόνας αλλά και τα εξωκλήσια της όπως
του Προφήτη Ηλία και του Αγίου Αθανασίου, αντίστοιχα.
Επίσης, διατηρείται και ένα τούρκικο τζαμί στην περιοχή
της παλιάς Ελασσόνας, στο Βαρόσι. 

Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το ιστορικό Μαντάνι
της Γιάννενας εξωτερικά της πόλης με το υπέροχο τοξωτό
πέτρινο γεφύρι και τους νερόμυλους, την ιστορική τοξωτή
γέφυρα όπου την διασχίζει ο Ελασσονίτης ποταμός στο
Ωδείο της πόλης, τις καζάρμες της Μελούνας, το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου-Ελασσόνας, το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το ιστορικό μουσειακό τελωνείο
και το θέατρο «Βασίλης Φαρμάκης», όπου βρίσκεται στο
πανέμορφο Πνευματικό κέντρο της πόλης καθώς και το
δημιούργημα της Αρτέμιδος του καλλιτέχνη Κωστή Γεωρ-
γιάδη. Στην κεντρική πλατεία δεσπόζουν οι μορφές των
αγωνιστών Νικοτσάρα, Περραιβού, Γεωργάκη Ολύμπιου
και το Μνημείο Πεσόντων Ηρώων.

Γ. Η κοινωνική σύσταση του δήμου Ελασσόνας:
Όσον αφορά τη δομή του πληθυσμού που κατοικεί

στον διευρυμένο δήμο Ελασσόνας, διαπιστώνουμε πως
πρόκειται για μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Συναποτελείται
από ντόπιους, βλάχους, Κουπατσιαραίους, ποντίους, με
τους τελευταίους να έχουν έρθει στη περιοχή μετά την μι-
κρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών
το 1922-1923. 

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Δήμος Ελασσόνας: Γεωγραφία, 
οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός

του Θωμά Ν.
Λιόλιου,

φιλολόγου, 
εκδότη και επιστη-
μονικού ερευνητή

του ΙΑΚΑ
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ΗΠερραιβία είναι ο γεωγραφικός χώρος
βόρεια της Θεσσαλίας και δυτικά του
Ολύμπου, όπου κατοικούσε κατά την

αρχαιότητα η Ελληνική οντότητα των Περραι-
βών και σήμερα συμπίπτει με την Επαρχία
Ελασσόνας (νυν Δήμος Ελασσόνας) και πε-
ριοχή Τυρνάβου και Γόννων. Στην αρχαιότητα
ο χώρος της Περραιβίας αυξομειώνονταν σε
έκταση και οι Περραιβοί άλλοτε ήταν υπό την
επίδραση των Θεσσαλών (ως περίοικος λαός)
και άλλοτε υπό την επίδραση των Μακεδόνων,
ενώ είχαν σχηματίσει δική τους συνομοσπον-
δία (Κοινόν) με κοπή νομισμάτων

Το όνομα «Περραιβία» υποβιβάστηκε κατά την
Ρωμαιοκρατία και λησμονήθηκε στην εποχή της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας και μετά, ενώ πριν από το 1800 άρχισε μια
ιστορική αναθύμηση, με πρωταγωνιστή τον φιλικό-αγωνιστή
και συγγραφέα Χριστόφορο (Χατζηβασιλείου) Περραιβό (αδερ-
φό ηγουμένου της Ολυμπιώτισσας), που άφησε το πραγματικό
του επίθετο και υιοθέτησε το νέο όνομα.

Η περιοχή (και η υπόλοιπη Θεσσαλία) κατακτήθηκε πρώτα
από τον Εβρενός Μπέη το 1392-3 επί σουλτάνου Βαγιαζίτ,
αλλά μετά την ήττα και αιχμαλωσία του από τον Ταμερλάνο
(1402) αποκαθίσταται η Βυζαντινή κυριαρχία. Κατακτήθηκε
οριστικά το 1423 επί σουλτάνου Μουράτ Β΄ (1420-51) από τον
οθωμανό στρατηγό Γαζή Τουρχάν Μπέη (Gazi Turhan Bey)
γιο του Γιγίτ Πασά, όπως και η κυρίως Θεσσαλία και ο
σουλτάνος παραχωρεί μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας στον
Τουρχάν ως τιμάριο. Στη συνέχεια και επί του σουλτάνου
Μωάμεθ Β΄ (1451-81) τον πορθητή της Πόλης, ο Τουρχάν
βοηθάει τον σουλτάνο εκστρατεύοντας ως την Πελοπόννησο
των Παλαιολόγων για να μη βοηθήσουν την πολιορκούμενη
Κων/πολη, και ανανεώνεται η δικαιοδοσία του στα τιμάρια.
Μετά τον θάνατό του τον διαδέχεται στη Θεσσαλία ο γιος
Ομέρ Μπέης και μετά ο εγγονός Χασάν Μπέης [βλ. Τα Αφιε-
ρωτήρια των Τουραχανιδών, επιμέλεια Στ. Γουλούλης,Λάρισα].

Η Τουρκοκρατία διήρκεσε ως το 1912 που απελευθερώνεται,
με μάχη, από τον Ελληνικό Στρατό και αποτελεί πλέον μέρος
του Ελληνικού Κράτους. Το πώς έγινε η κατάκτηση μετά από
αντίσταση του κάστρου της Ελασσόνας (Αγιασόνα τη λέει),
μας πληροφορεί το 1668 ο Τούρκος περιηγητής συγγραφέας
Εβλιγιά Τσελεμπί (1611-1683) «Ο σουλτάνος δώρισε την πόλη
στον γαζή Τουρχάν μπέη, διότι επέδειξε μεγάλο ηρωισμό
κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της. Η Αγιασόνα σύμφωνα
με τον νόμο του σουλτάνου Σουλεϊμάν του Νομοθέτη (δηλ.
του Μεγαλοπρεπούς) ανήκει στο εγιαλέτι της Ρούμελης, αλλά
διοικητικώς στο Σαντζάκι (νομό) των Τρικάλων και είναι μερίδιο
της Βαλιντέ (=βασιλομήτορος) σουλτάνας». [Βλ. Γ.Μπλάντας
(μετφρ. Αχμέτ Ιμάμ), EVLIYA CELEBI, H Ελασσόνα του 1668,
ΘΕΣ.ΗΜΕΡ. τ.34(1998) σ.193-200]. Η αντίσταση που πρόβαλε
η Ελασσόνα είχε σαν αποτέλεσμα δυσμενείς όρους κατάκτησης.
Οι οθωμανικές απογραφές (κατάστιχα) του 1506, 1570 που
σταδιακά μεταφράζονται και δημοσιεύονται (βλ. περιοδικό
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) μας δίνουν σπουδαίες πληροφορίες
για τον πληθυσμό (που οι χριστιανοί και που οι Μουσουλμάνοι)
και τις παραγωγές (αγροτική- κτηνοτροφική και εργαστήρια

στα χωριά της περιοχής (Περραιβίας) Ελασσόνας.
Δυστυχώς δεν έχουμε από άλλη πηγή πληροφορίες
για την αρχή της Τουρκοκρατίας.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΩΜΑΝΩΝ: 
Στην περιοχή (κυρίως στην Ελασσόνα) θα εγ-

κατασταθούν πρώτα οικογένειες Τούρκων τιμαρι-
ούχων Σπαχήδων στους οποίους ο Τουρχάν πα-
ραχωρεί χωριά να καρπούνται την πρόσοδο (δεκάτη
κλπ) ώστε να είναι ιππείς-σπαχήδες του οθωμανικού
στρατού και μετά εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε οικι-
σμούς κάποιες ομάδες αγροτοκτηνοτρόφων (Γι-
ουρούκων) μουσουλμάνων για να στηρίζουν την
εξουσία, αλλοιώνοντας τη σύνθεση του χριστιανικού
πληθυσμού της Περραιβίας. Αυτοί κατείχαν τα
χωριά Ραντοσίβια (μαχαλάδες Ζεϊνέλ, Ορτά) σήμερα

Γαλανόβρυση- Στεφανόβουνο, Παζαρλί-Παζαρλάδες (σήμ. Λό-
φος), Μπακαράδες (σήμ. Ασπρόχωμα), Ορμανλί ή Σάντοβο
(σήμερα Καλλιθέα) και οικογένειες σε Δαμάσι, Δομένικο, Κο-
νιατσή και αλλού.*

*(Ο σουλτάνος Μεχμέτ Δ΄(1648-1687) ο αβτζής δηλ. κυνηγός
κάνει έδρα του τη Λάρισα (1669) και οργανώνει κυνήγι στη Φυ-
λουργιά Δεσκάτης διασχίζοντας την Ελασσόνα, με χώρο κονάκι
τον οικισμό Καρυά- Καρίτσα της Κρανιάς Ελασσόνας (διαλυμένο
τώρα από την εποχή εκείνη) (βλ. Κώδικας Μονής Παλιοκαρυάς,
ΚΡΑΝΙΩΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, Λάρισα). 

ΤΑ ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΙΑ: 
Τα αρματολίκια για τον έλεγχο των δερβενίων (περάσματα

επικίνδυνα) εμφανίζονται και στην Περρραιβία- Ελασσόνα με
την έγκριση του σουλτάνου και στελεχώνονται με χριστιανούς
κλέφτες. Κατά τον Εβλιγιά «Οι αρματωλοί της Αγιασόνας δι-
καιούνται 100 άσπρα». Δηλ. πληρώνονται από την τούρκικη
εξουσία, αλλά και δικαιούνται κάποιους φόρους επιπλέον
όπως φαίνεται από τους κώδικες Μοναστηριών. Αναδεικνύουν
από αυτούς ισχυρές οικογένειες που μοιράζονται τον χώρο α)
της Ελασσόνας, β) του Ολύμπου, γ)Τρικάλων και Χασίων.
Ισχυρές προσωπικότητες Αρματωλών ο Ζήδρος, ο Πάνος
Τσιάρας γαμπρός του που τον διαδέχεται και ο περίφημος
γιος ΝικοΤσάρας, οι Τζαχειλαίοι της Καρυάς Ολύμπου και οι
Λαζαίοι με έδρα τη Μηλιά Πιερίας. Ο Αλή πασάς θα τους κυ-
νηγήσει στην εποχή του.

ΜΟΝΕΣ:
Τα μοναστήρια μετά το 1600 γίνονται κέντρα θρησκευτικής

αφύπνισης και διάδοσης των ελληνικών γραμμάτων, όπως
της Ολυμπιώτισσας, του Βαλέτσικου, της Αγίας Ανάληψης
Συκιάς, της Μεταμορφώσεως Παλιοκαρυά (Κρανιάς), της
Αγίας Τριάδας Σπαρμού, Αγίας Τριάδος Γιαννωτάς, η Κανάλων
της Καρυάς Ολύμπου, των Δεμιράδων Αγίου Αντωνίου Κοκκι-
νόγης, και μικρότερων. Ισχυρές προσωπικότητες ηγουμένων
και μοναχών αναδείχθηκαν Άνθιμος (1782-1790), ο διάδοχός
του Αρσένιος της Ολυμπιώτισσας που φυλακίστηκε 1 χρόνο
από τον Αλή πασιά το 1812-13.

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ: Οι Επίσκοποι Δομενίκου και Ελασσόνος
πότε με έδρα το Δομένικο πότε την Τσαρίτσιανη παίζουν έναν
ρόλο συνδετικό του ελληνικού πληθυσμού και στηρικτικό των
Μονών και των Ελληνικών Σχολείων. Οι κώδικες των μοναστη-
ριών που σώζονται μας δίνουν πληροφορίες ποικίλες όχι μόνο 

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Η Περραιβία κατά την
Τουρκοκρατία ως το 1912

του Παύλου Λάλου
δημοσιογράφου,

συγγραφέα
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(Συνέχεια από τη σελίδα 4)
για την οργάνωση των Μονών αλλά και για τους γύρω πληθυ-
σμούς. Οι επιγραφές σε ναούς από το 1648 είναι πηγή πλη-
ροφοριών. Διακρίνονται ορισμένοι που γίνονται ανεπιθύμητοι
στους Τούρκους για τη δράση τους, όπως ο Επίσκοπος Γερ-
μανός Β΄ 1649 ως το 1655 που καθαιρέθηκε (μνημονεύεται
στην αγιογράφηση της Μονής Αναλήψεως ως Δεμενίκου και
Λασσόνας), και ο Αρσσένιος (1780) που καθαιρείται, γιατί
χτίζει ναούς με άδεια μόνο τοπικού αξιωματούχου, αλλά ξα-
νακερδίζει τη θέση του. Ο Ρωγών Ιωσήφ Επίσκοπος στην πο-
λιορκία του Μεσολογγίου είναι εκ Τσαριτσάνης και έγινε
μοναχός στη Μονή Αναλήψεως Συκιάς. Ο Κων/νος Οικονόμος
εξ Οικονόμων (Τσαριτσανιώτης) είναι μεγάλη και αμφιλεγόμενη
μορφή λογίου ιερωμένου που αρχικά προοδευτικός διαφωτιστής
δίδαξε και σε σχολεία πριν την Επανάσταση του 1821 για να
εγκατασταθεί στην Αθήνα μετά την ίδρυση του Ελληνικού
κράτους και να μετατοπιστεί σε άκρως συντηρητικές θέσεις. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ: Η βιοτεχνία νημάτων βαμβα-
κερών και υφασμάτων μεταξωτών (σηροτροφία με μουριές)
ανθεί σε ελευθεροχώρια όπως η Τσαριτσάνη, πλάϊ στον
Τύρναβο και τα Αμπελάκια. Αναπτύσσεται η μεταφορά προ-
ϊόντων με καραβάνια (οι κερατζίδες κυρίως βλαχόφωνοι) ως
την Ευρώπη και τη Βλαχία συνδέοντας την τοπική οικονομία
με τις αναπτυσσόμενες Ελληνικές παροικίες. Οι βλαχόφωνοι
με τα χωριά τους, (Λιβάδι, Κοκκινοπλό…) και τα χειμαδιά, οι
μετακινούμενοι (τσελιγκάτα) σε Τσαριτσάνη και αλλού συ-
σπειρώνονται με τους υπόλοιπους χριστιανούς και μετέχουν
της Ελληνικής παιδείας. Η παιδεία στην περιοχή με σχολεία
αρχίζει μετά το 1600 με κέντρα την Τσαρίτσιανη και το Λιβάδι

ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ:
Μεγάλες θανατηφόρες επιδημίες το 1667 και 1688, 1812-

13 επιδρούν και στην περιοχή με την τελευταία να αποδεκατίζει
την Τσαριτσάνη και να αποτυπώνεται σε θρηνητικά δημοτικά
τραγούδια.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: Στα χωριά διατηρείται η Δημογεροντία που
(ως Μουχταροδημογεροντία) εκπροσωπεί το χωριό έναντι
των αρχών σε καταβολή φόρων και δικαιώματα συνόρων κλπ. 

ΑΠΟ ΤΙΜΑΡΙΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ: Η κατάσταση των χωριών, τιμαρίων
διαφόρων σπαχήδων οθωμανών αξιωματούχων δια μέσου

των αιώνων μετασχηματίζεται και στην περιοχή Ελασσόνας
σε τσιφλίκια ως την εποχή του Αλβανού Αλή Πασά των
Ιωαννίνων που έρχεται με στρατό το 1810 μέσω Δεσκάτης-
Κεφαλοβρύσου- προς Βοδενά Ελασσόνας, σύμφωνα με
γραπτές ενθυμήσεις. Ο γιος του Βελή πασάς είναι διοικητής
όλης της Θεσσαλίας. Τότε αρκετά χωριά της Ελασσόνας τα
μεταβάλει σε τσιφλίκια ο Αλής ασκώντας βία σε προεστούς
Μουχταροδημογέροντες (κατά παράδοση ο Μουχτάρης Βερ-
δικούσιας παπα-Θανάσης αρνείται, όπως και ο προεστός
Κρανιάς γέρο Δαγκλής).

ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ: Σε εξεγέρσεις κατά των Τούρκων οι τοπικές
δυνάμεις συντάσσονται πρώτα με τον Παπά-Θύμιο Βλαχάβα
στο κίνημά του, μετά με αρχηγό τον κλεφταρματωλό Νικοτσάρα
στους ηρωισμούς του σε στεριά και θάλασσα, κι αργότερα με
τον Λιβαδιώτη Γιωργάκη Ολύμπιο στην έναρξη της Επανά-
στασης 1821 στη Βλαχία (θάνατος στη Μονή Σέκου). Το 1821
συμμετέχουν στην Επανάσταση και τέλος στην εξέγερση του
1858 και Θεσσαλομαγνησίας του 1878 που έφερε την παρα-
χώρηση στο Ελληνικό κράτος της Θεσσαλίας (1881) ως την
γραμμή Μελούνας (δυστυχώς). Στους αγώνες αυτούς ο χρι-
στιανικός πληθυσμός της Περραιβίας υφίσταται διώξεις –
πυρπολήσεις και θανάτους.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ: Ευρωπαίοι περιηγητές, που περπάτησαν
την Τουρκοκρατούμενη Περραιβία και αναζήτησαν τα αρχαία
απομεινάρια μαζί με την περιγραφή των σκλαβωμένων Ελλήνων,
είναι κυρίως ο Σουηδός Μπγιέρνστωλ το 1779, ο άγγλος
Oυίλιαμ Μάρτιν Λήκ (W.M.LEAKE) το 1805 στο «Ταξίδια στη
βόρεια Ελλάδα», και ο Γάλλος Λεόν Εζέ (L.HEUZEY) το 1858
στο «Οδοιπορικό στην Τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία» (δημο-
σίευση 1927). Αυτοί άνοιξαν το δρόμο για τον Φρίντρι Στέλιν
που στο έργο του για τη Θεσσαλία αφιέρωσε ένα πολυσέλιδο
κεφάλαιο στην ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ*

* (βλ. Θ.Η. ΣΤ΄(1984)17-52). Παύλος Λάλος (Συνταξιούχος
δημοσιογράφος της ΕΡΤ, συγγραφέας με σπουδές Αγρ. Με
πολλές εισηγήσεις σε Συνέδρια).Τοπ. Μηχ/κού στο ΑΠΘ και
Ελληνικό Πολιτισμό στο ΕΑΠ. Γεν. στην Κρανιά Ελασσόνας το
1952, ζει στα Δένδρα Τυρνάβου. Έχει βιβλία ποίησης, 2 μετα-
φράσεις αρχαίων κειμένων, θεάτρου, Μελέτες Λαογραφίας,
Ιστορίας.

Ελάτε!
Ας κινηθούμε προς την έξοδο, όσο υπάρχει
χρόνος
μακριά απ’  τ’ ακίνητα δεσμά, τ’ ακίνητο το  ψέμα!
Ας τεντωθούμε απ’ το θέαμα στο Θεό…
Θα  πονέσει το φως, μα..
μια στάλα Αλήθεια , ωστόσο,
ίσως προλάβουμε, 
μια στάλα αυτογνωσία.
Θα ξέρουμε τουλάχιστον πως υπάρχει…
Γυρνάμε,
στο βολικό μας κάθισμα  γυρνάμε,
δαίμονες,  δαϊμονες ίσως,
πως οι φόβοι  είναι εμφυτεύματα 
κι ο θάνατος ατέλειωτη  Συνέχεια.
Γυρνάμε, 
στις « μάσκες» που μας  ράψαν να φοράμε,
-στο  στόμα, κι ως τα  μάτια, κι ως τ’ αυτιά-,

στο ψέμα που μας μάθαν να κοιτάμε,
στο matrix του σπηλαίου που «μασάμε». 
Μαζί βαφτίσαμε «δική» μας τη ζωή, 
που δεν πάρχει…
παρά το βολικό σκοτάδι ...
όπου γερνάμε.
Φοβάμαι,
μέσα σε τόσους  μύθους αδιέξοδους
ο Νους δε φτάνει τη ζωή μας να σμιλέψει. 
Χωρίς «Λογισμικό»,
δε θα κοιτάξει
έξω απ’  αυτό το θέατρο των data;
Τις μαριονέτες του, τους καραγκιόζηδες, 
και της ψυχής τους  γλυκούς τους δεσμοφύλακες 

δε θα ξεχάσει…
Υ.Σ.  Βιοσοφία  2020 και ο  «μύθος του σπηλαίου» του Πλά-
τωνα

ΚΟΡΙΝΑ
Σεπτέμβριος 2020 Συλλογή:« Συννεφόκαμα»

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

της Kορίνας
Πάντου

φιλoλόγου
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Τα «Χάσια» είναι οροσειρά με ύψος
από 500 μέχρι 1381 μέτρα (σύμφωνα
με άλλη πηγή από 779 έως 1564

μέτρα: Πάτση, Χ., -), στα σύνορα Θεσσαλίας
και Μακεδονίας, στον νομό Τρικάλων και
Γρεβενών. Αποτελούν τμήμα της ευρύτερης
οροσειράς της Πίνδου. Η περιοχή καταλαμ-
βάνει έκταση 291.753 στρεμμάτων. Τα δάση
της είναι κατάφυτα από έλατα, δρυς, πουρ-
νάρια και άλλα δένδρα και άφθονα θηράματα
(Μηχιώτης, Χ., 1972). Περικλείονται, στα
βορειο-δυτικά από την βόρεια Πίνδο και
στα νότια και ανατολικά από τα Αντιχάσια,
με τα οποία αποτελούν μία χαμηλή ομαλή
οροσειρά που ενώνει την Πίνδο με τα Καμ-
βούνια Όρη και τον Όλυμπο.

Σχετικά με τη σημασία του ονόματος «Χάσια»,
υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι μεγάλη έκταση γης (μι-
κρότερες ήταν τα ζιαμέτια και τα τιμάρια) που η οικονομική
εκμετάλλευσή τους επιδικαζόταν -κατ’ αποκοπή από το
Σουλτάνο, στον οποίο ανήκαν, για ορισμένο χρονικό διά-
στημα- σε φυσικά πρόσωπα, κυρίως μέλη της βασιλικής
οικογένειας (π.χ. Βαλιδέ Σουλτάνα) ή σε αξιωματούχους
του κράτους (π.χ. σπαχήδες) που αναλάμβαναν μεταξύ
άλλων και την υποχρέωση να καταβάλουν στο Παλάτι κα-
θορισμένα χρηματικά ποσά και εισέπρατταν, ως αντάλλαγμα,
τα βασικά φορολογικά έσοδα από τη γη τους. 

Επειδή απέδιδαν κατευθείαν (=καθαρό) φόρο στο Σουλ-
τάνο. Υπάρχει και η άποψηότι προέρχεται από την (τουρκική)
λέξη hassa (=ιδιωτικός), επειδή ήταν ιδιωτική υπόθεση
της σουλτανικής οικογένειας η φορολόγησή τους (Μαλα-
βάκης, Ν., 2001). 

Κατά την επανάσταση του 1821, τα Χάσια υπήρξαν ορ-
μητήριο και σπουδαίο κέντρο κλεφτών και αρματολών,
ενώ κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 (6-9
Απριλίου 1897) έγιναν στην περιοχή οι «επιχειρήσεις των
Χασίων μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων
χωρίς, ωστόσο, κανένα σημαντικό αποτέλεσμα (Πάτση,
Χ., -) . 

Τα Χάσια έδωσαν το όνομα στην περιοχή των Χασίων
του Δήμου Κλαμπάκας, του νομού Τρικάλων και βρίσκεται
σε απόσταση 20 χλμ. περίπου από την Καλαμπάκα και 50
χλμ. περίπου από τα Γρεβενά. Όλα τα Δημοτικά Διαμερί-
σματα και οι οικισμοί της περιοχής Χασίων βρίσκονται
εκατέρωθεν της κοίτης του Ποταμού Μύκανη-Ιωνά (των
αρχαίων).

Κάποια από τα χωριά των Χασίων είναι τα παρακάτω το
Κακοπλεύρι Τρικάλων, οι Σταγιάδες Τρικάλων, ο Ξηρόκαμπος
Τρικάλων, η Οξύνεια Τρικάλων, η Καλλιθέα Γρεβενών και
η Αγναντιά Τρικάλων.

Στην περιοχή Χασίων, στις παρυφές της Πίνδου, είχαν
εγκατασταθεί οι Ίωνες πριν το1900 π.Χ. και λίγο αργότερα
οι Λάπηθες ή Λαπίθες από τους οποίους πιστεύεται ότι
κατάγονται οι σημερινοί Χασιώτες, όταν από την περιοχή
της αρχικής τους εγκατάστασης στην κεντρικοδυτική Μα-
κεδονία μετακινήθηκαν νοτιότερα. (Στην Ελληνική Μυθολογία
οι Λαπίθες είναι μυθολογικά όντα ίδιας καταγωγής με
τους Κενταύρους. 

Αργότερα οι ποιητές τους απέδωσαν ανθρώπινη μορφή,

που αποτέλεσαν τον πραγματικό αρχαίο ομώ-
νυμο πολεμικό και ανδρειωμένο λαό. Ίσως να
ήταν και αρχαιότατος λαός εγκατεστημένος
στην περιοχή εξ αρχής, που αμυνόταν εναντίον
των διαφόρων κάθε φορά εισβολέων και τελικά
εξοντώθηκε από τους Δωριείς (Ευαγγελίδης,
Δ., 2005).

Στην «Ιστορία του ελληνικού Έθνους» δια-
βάζουμε ότι «Οι Λάπιθες αρχικά εγκαταστάθηκαν
στην δυτικωτάτη Θεσσαλία και στην Πίνδο, απ’
όπου είχαν επαφές με την Ήπειρο. Σχετικές
αναμνήσεις διασώθηκαν σε μεταγενεστέρους
μύθους αυτού του φύλου. Στην αρχή ενός πο-
λυμελούς γενεαλογικού δένδρου Λαπιθών ηρώων
που ανήκουν στον ορίζοντα της προχωρημένης
Μυκηναϊκής Εποχής και παρουσιάζονται να
δρουν στην ανατολική Θεσσαλία και σε νοτιότε-
ρες ελληνικές περιοχές, τοποθετείται ο Υψεύς,

που, από τη μια μεριά, εντοπίζεται στις πτυχές της Πίνδου
γύρω από τις πηγές του Πηνειού, και από την άλλη μεριά
λέγεται πατέρας της Θεμιστούς, που έχει πάρει θέση στους
μύθους των Αθαμάνων. Ένας από τους Λαπίθες ήρωες, ο
Πολυποίτης, είναι συνώνυμος με έναν γιο του Οδυσσέως
και της Καλλιδίκης, βασίλισσας των Θεσπρωτών. […] δύο
ήρωες Λαπίθες, ο Πειρίθους, πατέρας του Πολυποίτη, και ο
Θησεύς, έχουν μια περιπέτεια σε χώρο που εντοπίζεται
στην Θεσπρωτία. 

Τέλος, η σύναψη Λαπιθών και Μολοσσών σε εγκαταστάσεις
τους στη Νότια Ελλάδα δικαιολογεί το ερώτημα μήπως συ-
νέπραξαν στον δρόμο που τους έφερε ως εκεί από την
Πίνδο. Σύμφωνα με την Ομηρική μαρτυρία, οι Λαπίθες κα-
τείχαν, κοντά στο τέλος της Μυκηναϊκής Εποχής, τις πόλεις
Άργισσα, Γυρτώνη, Όρθη, Ηλώνη, Ολοοσσώνα, που εντοπί-
ζονται στη βόρεια Πελασγιώτιδα και τη Νότια Περ(ρ)αιβία,
όπως άλλωστε οι πόλεις Λάρισα, Μόψιον και τα βουνά
Όσσα και Ομόλιον που τους αποδίδουν νεώτεροι συγγραφείς.
[…] Οι πηγές αναφέρουν πολυάριθμους ήρωες Λαπίθες,
πολύ περισσότερους από τους ήρωες οποιουδήποτε άλλου
Ελληνικού φύλου». […] Από αυτούς τους ήρωες ο Αιγεύς
και ο Θησέας συνδέονται με την Θεσσαλία, ο δεύτερος ιδι-
αίτερα με την Μαγνησία και την πόλη των Φερών. Επίσης
στην Θεσσαλία, αλλά και στην κοιλάδα του Σπερχειού το-
ποθετούνται ο Άμπυκος, ο Πολυποίτης, ο Φάλαρος» (Σακε-
λαρίου, Μ., 1970:372-373).

Ο Άλφρεντ Φίλιπσον (Alfred Philippson, 1864-1953), γεν-
νημένος στη Βόννη διαπρεπής Γερμανοεβραίος γεωγράφος
και γεωλόγος, ασχολήθηκε με τη Μεσόγειο, τον ελληνικό
χώρο και ειδικότερα με τη Πελοπόννησο. Με την άνοδο
των Ναζί στην εξουσία και τις ρατσιστικές διώξεις ο
Φίλιπσον το διάστημα 1942-1945 έμεινε έγκλειστος, μαζί
με τη γυναίκα του και την κόρη του, στο στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης της Theresienstadt. 

Εκεί στη διάρκεια της τριετούς παραμονής του επιδόθηκε
στη συγγραφή των  απομνημονευμάτων του με τίτλο «Πώς
έγινα γεωγράφος, εισαγωγή στο έργο: Ελληνικά Τοπία».
Από τον Γερμανό γεωλόγο και από τέταρτο κεφάλαιο του
έργου του «Θεσσαλία και Ήπειρος. Ταξίδια και εξερευνήσεις
στην Βόρεια Ελλάδα», που φέρει τον τίτλο «Τα όρη των
Τρικάλων. Τα Χάσια», αντλούμε τις παρακάτω πληροφορίες: 

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

Οι Χασιώτες

της Δρ Ευαγγελία
Ράπτου 

Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τ. Ε.Π.Α.Ε.Σ.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 6)
«Ο πληθυσμός των Χασίων, όπως και των βουνών των

Τρικάλων, στην έκταση που τα επισκέφθηκα, ομιλεί απο-
κλειστικά ελληνικά», «Τις μέρες της αγοράς -γράφει ο Γερ-
μανός γεωλόγος- η πόλη γεμίζει από ζωντανή κίνηση. Οι
διάφορες φυλές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, φο-
ρώντας τις πολυποίκιλες και πολύτροπες παραδοσιακές
τους ενδυμασίες, συνωστίζονται στην αγορά και εκθέτουν
προς πώληση τα προϊόντα από την κτηνοτροφία και την οι-
κιακή βιοτεχνία τους. 

Οι Καραγκούνηδες της πεδιάδας με την μακριά μαύρη
φούστα, οι νομάδες Σαρακατσαναίοι με τις μάλλινες κάπες
τους, οι Αγραφιώτες με τις φουστανέλες τους, οι Βλάχοι

της Πίνδου ντυμένοι όμοια με τους Καραγκούνηδες, οι
Σλάβοι της νότιας Μακεδονίας, οι Οθωμανοί με τα τουρμπάνια
τους, οι Εβραίοι με τα μάλλινα καφτάνια τους, και ανάμεσα
σ’ αυτούς να τριγυρίζουν οι αστοί ‘Ελληνες, με τα λίγο-
πολύ ασυγύριστα (αταίριαστα) ευρωπαϊκά ρούχα τους, και
οι σπαθοφόροι αξιωματικοί.
Μία πολύχρωμη εικόνα, η καλύτερη ευκαιρία να μελετήσει

κανείς μορφές, ενδυμασίες και προϊόντα του πληθυσμιακού
μίγματος της νοτιοδυτικής βαλκανικής χερσονήσου. Δυ-
στυχώς, ο περιορισμένος μου χρόνος έπρεπε να αφιερωθεί
στις απαραίτητες προεργασίες και επισκέψεις, αντί να αφιε-
ρωθεί σε εθνογραφικές παρατηρήσεις» (Philippson A.,
2014). 

ΟΤάρας-Τάραντας, ήταν μια Ελληνική
πόλη (αποικία) στην Κάτω Ιταλία. Στην
ακμή της είχε πληθυσμό γύρω στις

750.000 χιλιάδες κατοίκους. Οι κάτοικοί της ζού-
σαν με μεγάλη ευμάρεια και πλούτο. Αυτό όμως
έγινε αιτία να μπει στο στόχαστρο της  ανα-
πτυχθείσας Ρώμης.

Ο πλούτος όμως και η ευμάρεια είχαν δια-
φθείρει ηθικά τους ανθρώπους της, ώστε να πα-
ρουσιάζουν υπέρμετρο εγωισμό και θρασύτητα.
Συμπεριφέρονταν χυδαία στους αντιπάλους τους.
Βλέποντες οι Ταραντίνοι τις επεκτατικές βλέψεις
των Ρωμαίων, κάλεσαν τον Βασιλέα της Ηπείρου,
τον Πύρρο, που με αρκετό στρατό πάτησε στο
έδαφος της Ιταλίας.   

Θα συγκρουσθεί με τις ρωμαϊκές δυνάμεις
σε πολλές περιοχές, αλλά στην τελευταία σύγκρουση,
έπαθε μεγάλη φθορά στο στρατό του, χωρίς να νικηθεί
βέβαια, και επέστρεψε στον Ελλαδικό κορμό, με τον υπό-
λοιπό  του. Έμεινε όμως στην ιστορία η νίκη του ως «Πύρ-
ρεια» νίκη. 

Όταν οι Ρωμαί-
οι είδαν ότι «εξέ-
λιπεν ο κίνδυνος
εκ του Πύρρου»,
έστειλαν πρέσβεις
στην πόλη του Τά-
ραντα, για να συ-
ζητήσουν για την
ειρηνική παράδο-
ση της πόλης τους
στη Ρώμη…

Οι αποθρασυ-
μένοι και χυδαίοι
Ταραντίνοι άρχον-
τες, αντί να σεβα-
στούν την ιερότη-
τα των πρέσβεων,
στη μέση της αγο-
ράς, ανάμεσα σε
γέλια  και αισχρο-

λογίες, έριξαν στα πρόσωπά τους, ανθρώπινες
ακαθαρσίες, και τους έδιωξαν! Μη μπορώντας
οι πρέσβεις  να αντιδράσουν, γεμάτοι οργή,
φώναξαν στους αποθρασυμένους Ταραντί-
νους:

-Αυτές τις ακαθαρσίες που ρίξατε στα πρό-
σωπά μας, Ταραντίνοι, θα τις ξεπλύνετε με το
αίμα σας. 

Και δεν άργησε να έλθει η τιμωρία…Απαλ-
λαγμένοι από τον φόβο του Πύρρου οι Ρωμαίοι,
με αρκετό στρατό πολιορκούν την πόλη. Στη
συνέχεια, οι Ρωμαίοι στρατιώτες ξέσπασαν
πάνω στον πληθυσμό της. Κατέσφαξαν ένα
μεγάλο μέρος των ανδρών της και τα γυναικό-
παιδα πωλήθηκαν ως δούλοι. Ο Τάραντας κα-
ταστράφηκε!

(Οι πρέσβεις πάντοτε θεωρούνταν πρόσωπα ιερά. Γι’
αυτό τους δέχονταν με κάποιον σεβασμό. Δεν είχαν όπλα.
Μετέφεραν τις απαιτήσεις των αφεντικών τους. Τους πρέ-
σβεις του Ξέρξη οι Αθηναίοι, δεν τους ειρωνεύτηκαν ούτε
προσπάθησαν να τους ταπεινώσουν. Τους απάντησαν με

εκείνα τα περή-
φανα πατριωτικά
λόγια.  

«Όταν ο ήλιος
ανατείλει από την
δύση, τότε -να
πείτε στο Βασιλιά
σας- θα σας πα-
ραδώσουμε την
πόλη μας». Αντί-
θετα οι βάρβαροι
Σπαρτιάτες, έρι-
ξαν τους πρέ-
σβεις  μέσα στο
πηγάδι με τα λό-
για:  

«Αυτού θα
βρείτε ότι ζητάτε,
δηλ. «Γην και
ύδωρ»).

ΥΒΡΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΤΑΡΑΝΤΙΝΩΝ

του Σπύρου
Μπούμπα

εκπαιδευτικού,
συγγραφέα
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Β΄ ΜΕΡΟΣ

Ηπρώτη Αγία-Σοφιά του Μεγάλου
Κωνσταντίνου που ολοκληρώθηκε
το 360 μ.Χ., από τον γιο του Κων-

στάντιο, κάηκε τα χρόνια του Αρκαδίου,
από τον οργισμένο λαό στα γεγονότα του
404, όταν η αυτοκράτειρα Ευδοξία εξόρισε
τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Αλλά και η δεύ-
τερη που κτίστηκε επί Θεοδοσίου Β’ θα
έχει παρόμοια τύχη το 532 μ.Χ., στα χρόνια
του Ιουστινιανού, κατά τη Στάση του Νίκα. 

Οι Ίωνες, Ανθέμιος και Ισίδωρος, από τις
Τράλλεις και τη Μίλητο αντίστοιχα, είχαν έτοιμα
τα σχέδια της Αγια-Σοφιάς από καιρό, όπως
βεβαιώνουν οι ιστορικοί, γιατί μόλις 36 μέρες
μετά την πυρκαγιά, (532 μ.χ.) ξεκίνησαν τις εργασίες! Οι
επίλεκτοι αυτοί γεωμέτρες είχαν το ελεύθερο από τον αυ-
τοκράτορα, να εφαρμόσουν τα επαναστατικά τους πλάνα,
χωρίς να σκεφτούν καθόλου το κόστος. Ήρθαν λοιπόν τε-
χνίτες απ’ όλο τον κόσμο, όπως γράφει ο Προκόπιος, οι
μισοί δούλευαν στη βόρεια πλευρά και οι άλλοι μισοί στη
νότια, και κάθε ομάδα προσπαθούσε να τελειώσει πρώτη
αυτό που της ανατέθηκε και η κατασκευή προχωρούσε
γρήγορα.

Στο μεταξύ σ’ όλες τις επαρχίες έφθασε αυτοκρατορική
εντολή, να ερευνήσουν οι έπαρχοι στα ερείπια αρχαίων
κτισμάτων για κατάλοιπα κλασσικής τέχνης, κατάλληλα να
ενσωματωθούν στο νέο κτίσμα. 

Πράγματι σύμφωνα με τα κείμενα, έφθασαν από τη
Ρώμη οκτώ πορφυροί στύλοι, που βρίσκονταν κάποτε στον
ναό του Ηλίου και από την Έφεσο άλλοι οκτώ, από πράσινο
μάρμαρο. Ακόμη εξορύχθηκαν μάρμαρα όλων των απο-
χρώσεων, για να καλύψουν τους τοίχους της εκκλησίας
(με τη γνωστή ορθομαρμάρωση), φερμένα από τα άκρα
της γης, αφού ως γνωστό η αυτοκρατορία επί Ιουστινιανού
ήταν τεράστια. 

Ας ακούσουμε όμως, πώς ένας ποιητής της εποχής, ο
Παύλος Σιλεντιάριος, με την ομηρική του γλώσσα περιγράφει
σ’ ένα ποίημά του το κατασκευαστικό αυτό θαύμα. «Μπορεί
να δει κανείς το δροσερό πράσινο μάρμαρο από την
Κάρυστο καθώς κι ένα σωρό μάρμαρα από τη Φρυγική
οροσειρά, με ρόδινες αποχρώσεις πάνω σε άσπρο ή κάποια
άλλα με βαθυκόκκινα και ασημένια στίγματα, που μοιάζουν
με άνθη. Ένας ολόκληρος πλούτος από πορφυρίτη πασπα-
λισμένο με λαμπερά αστέρια, που κάποτε βάραινε πλοία
στον ποταμό Νείλο. Άλλο σμαραγδένιο πράσινο από τη
Σπάρτη και γυαλιστερό μάρμαρο με κυματιστές φλέβες
που άφησε πάνω του το εργαλείο, καθώς το έκοβε από τα
έγκατα των λόφων του Ιασίου. Ήρθαν κι άλλες πέτρες από
τις σκοτεινές σχισμές των λόφων της Μαυριτανίας, που τις
ζέστανε ο ήλιος της Λιβύης και που λαμποκοπούν με τα κι-
τρινωπά τους χρώματα. 

Ακόμη από τους κελτικούς απόκρημνους βράχους,
πλούτος πραγματικός από κρυστάλλους που θυμίζουν γάλα
που χύνεται πάνω σε γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια. Εκεί και
οι πολύτιμοι όνυχες, που μοιάζουν να τους διαπερνά
χρυσάφι, αλλά και μάρμαρα από τον Άτρακα, (αρχαία πόλη
της Θεσσαλίας), με δροσερή πράσινη απόχρωση, σαν θάλασσα

σμαραγδένια, ίσως και λίγο μπλε σαν γαλάζια
κενταύρεια, (φυτό μπλε, πήρε το όνομά του από τον
Κένταυρο Χείρωνα), πάνω σε γρασίδι… »

Λίγα χρόνια αργότερα θα γράψει και για τη
διακόσμηση των αψίδων με χρυσές τετράγωνες
ψηφίδες… «Το χρυσό φως των ακτίνων τυφλώνει
τα κατάπληκτα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι
μετά βίας μπορούν να τα αντικρύσουν. Είναι σαν
να κοιτάζει κάποιος το μεσημεριανό ήλιο την
άνοιξη, όταν αυτός λαμπρύνει τα βουνά και τα
υψώματα». Να θυμίσουμε ότι ο ποιητής μιλάει
για τη διακόσμηση και όχι για τα περίφημα ψη-
φιδωτά, (Δέηση, Λέων ο Σοφός, Θεοτόκος ένθρονη με
το θείο βρέφος, Μέγας Κωνσταντίνος και Ιουστινιανός,
Αλέξιος Κομνηνός και Ειρήνη, Ζωή και ο Μονομάχος,
Αρχάγγελλοι κ.α.), που φτιάχτηκαν πολύ αργότερα,
μετά τις εικονομαχίες, (αν υπήρχαν κατά τις εικονο-

μαχίες, θα είχαν καταστραφεί), κατά τον Ι’ έως ΙΒ’ αιώνα και
είναι όλα πολύ υψηλής αισθητικής. 

Εκατό λοιπόν εργοδηγοί με εκατό εργάτες ο καθένας
στη δούλεψή του, 10.000 στο σύνολο, εργάσθηκαν για
πέντε χρόνια και τέλειωσαν το πιο φιλόδοξο έργο της
εποχής τους. Στις 27 Δεκεμβρίου του 537, ο Ιουστινιανός
θα κάνει τα εγκαίνια και θα αναφωνήσει συγκινημένος:
«Δόξα τω Θεώ τω καταξιώσαντί με τοιούτον έργον επιτελείσαι.
Νενίκηκά σε Σολομών!» 

Από αρχιτεκτονική άποψη η Αγία Σοφιά ήταν για την
εποχή εκείνη ένα θαύμα. Για τον ιστορικό Ευάγριο ήταν
«ένα μεγάλο και ασύγκριτο έργο που η ομορφιά του ξεπερ-
νούσε κάθε δυνατή περιγραφή». Για δε τον Προκόπιο,
έδινε την εντύπωση ότι ανερχόταν στους ουρανούς καθώς
ξεπρόβαλε πάνω από τα κτίρια που βρίσκονταν ολόγυρα,
σαν… «ένα τεράστιο πλοίο αγκυροβολημένο ανάμεσά τους».
Αλλά για τους περισσότερους παρατηρητές το πιο εντυ-
πωσιακό στοιχείο της εκκλησίας ήταν ο τρούλος της, με
τα 40 παράθυρα στη βάση του, που έδινε την εντύπωση
(κατά τον Προκόπιο) ότι: «κρεμόταν από τον ουρανό με
χρυσή αλυσίδα».

Πράγματι μέχρι τότε οι ναοί ήταν ορθογώνιες βασιλικές,
τύπος που συμβόλιζε την πνευματικότητα του Χριστιανισμού.
Η καινοτομία των επίλεκτων αρχιτεκτόνων, με τον τρούλο
που μέχρι τότε ήταν το σύμβολο της επίγειας εξουσίας (με
αντιπροσωπευτικό αρχιτεκτονικό δείγμα τον Πάνθεον της Ρώμης),
έρχεται να ενώσει τους δύο κόσμους, θρησκευτικό και κο-
σμικό, συνδυάζοντας τα σύμβολά τους, τον κύκλο και το
τετράγωνο. Ο κυκλικός λοιπόν τρούλος πάνω στη τετράγωνη
βάση που σχημάτιζαν οι τέσσερις αψίδες, απογείωσε την
αισθητική της, η δε αντισεισμική τεχνική που αποδεδειγμένα
εφαρμόσθηκε (Πανεπιστήμιο Πρίστον), της εξασφάλισε την
αθανασία. 

Από την άλλη ο εξοπλισμός από ξύλο ήταν θαυμάσιος.
Το εικονοστάσι 50 πόδια ψηλό, από ατόφιο ασήμι, διακο-
σμημένο με χρυσές εικόνες αγγέλων και Αποστόλων και
στο μέσον του η Παναγία στην πιο τιμητική θέση. Η Αγία
Τράπεζα στολισμένη με χρυσό και πολύτιμες πέτρες και
με ασημένιο δισκοπότηρο που ακουμπούσε σε τέσσερις
μικρές διακοσμημένες κολόνες. 

Ο τεράστιος κυκλικός άμβωνας, ντυμένος με πολύχρωμα 
(Συνέχεια στη σελίδα 9)

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

της Δέσποινας
Xίντζογλου -
Αμασλίδου

γιατρού,
μέλος της Ε.Λ.Β.Ε
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(Συνέχεια από τη σελίδα 8)
μάρμαρα και μωσαϊκά. Ατελείωτα χρυσά λυχνάρια και καν-
τηλέρια, ιερά λείψανα, ο Τίμιος Σταυρός που έφερε η Αγία
Ελένη από τα Ιεροσόλυμα, το Ιερό Σάβανο του Χριστού, η
εσθήτα της Παναγίας, εκατοντάδες προσκυνήματα και πο-
λύτιμα αντικείμενα. 

Χρυσάφι και ασήμι άφθονο παντού, τόσο άφθονο, που
έκαμνε τον επισκέπτη να αδυνατεί να σηκώσει το βλέμμα
του ψηλά, εξ αιτίας της λάμψης. Το φως, καθώς έμπαινε
από τα παράθυρα του θόλου, έκαμνε το χρυσάφι και τις
πολύτιμες πέτρες να αστράφτουν και να παράγουν έτσι
έναν αυτόνομο φωτισμό και μια θεϊκή λάμψη. 

Στα χρόνια του Ιουστινιανού η Αγία Σοφιά θα έχει
περίπου 800 άτομα προσωπικό: 80 ιερείς, 150 διακόνους,
40 διακόνισσες, 70 υποδιακόνους, 50 αναγνώστες, 25
ψάλτες, 75 θυρωρούς, όπως αναφέρει η Νεαρά του αυτο-
κράτορα Ηρακλείου τον Ζ’ αιώνα, αριθμός που αυξανόταν
ή μειωνόταν ανάλογα με την ευημερία του κράτους. 

Ήταν το κέντρο της πολιτικής, εκκλησιαστικής και πνευ-
ματικής ζωής της αυτοκρατορίας. Εκεί ο λαός θα υποδεχθεί
τους νικητές στρατηγούς και αυτοκράτορες και θα γιορτάσει
τους θριάμβους τους, εκεί θα θρηνήσει τις συμφορές, θα
προσευχηθεί στην Παναγία στους κινδύνους, θα αποθεώσει
τους αυτοκράτορες κατά τη στέψη τους, εκεί θα βαφτιστούν
οι διάδοχοι. 

Στον άμβωνά του θα ακουστεί ο κατηχητικός λόγος του
Ιωάννη Χρυσοστόμου: «ει τις ευσεβής και φιλόθεος, απο-
λαυέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως…»,
αλλά και ο «εις τον Ευτρόπιον» λόγος του, με το γνωστόν:
«Που της Υπατείας η περιβολή… » και το «… ματαιότης μα-
ταιοτήτων τα πάντα ματαιότης… », με τον οποίο, θα προ-
σπαθήσει να τον σώσει από τον οργισμένο λαό και τους

στρατιώτες. Εκεί στην Αγια Σοφιά ο λαός θα ζητήσει τη
βοήθεια της Παναγίας και μετά θα ψάλλει τον Ακάθιστο
Ύμνο, για να ευχαριστήσει την υπέρμαχο στρατηγό που
έσωσε την Πόλη από τους Άβαρους το 626. Σε λίγο ο
Ηράκλειος θα στήσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα τον
Τίμιο Σταυρό που θα φέρει νικητής από την Κτησιφώντα,
στις 14 Σεπτεμβρίου του 627 και ο λαός θα παραληρεί
όταν θα τον υποδεχθεί κουρασμένο και γερασμένο, μετά
την εξαετή εκστρατεία, αυτόν τον πρώτο πραγματικό Σταυ-
ροφόρο. Και μετά πάλι ο Πατριάρχης Φώτιος το 860, όταν
θα κατέβουν οι Ρώσοι, θα πάρει την εσθήτα της Θεοτόκου
από την Αγία Σοφιά, θα την εμβαπτίσει στη θάλασσα και
με θεϊκή παρεμβολή, όπως λέει η παράδοση, η θαλασσο-
ταραχή θα καταστρέψει τον εχθρικό στόλο. Στην Αγία
Τράπεζα ο καρδινάλιος Ουμβέρτος το 1054 θα εναποθέσει
επιδεικτικά τη βούλα του αφορισμού του Πατριάρχη Μιχαήλ
Κηρουλάριου και θα γίνει το Σχίσμα και ο Χριστιανικός κό-
σμος θα διχαστεί για πάντα. Τέλος ο Κωνσταντίνος Παλαι-
ολόγος, στις 29 Μαΐου του 1453, εδώ μες την Αγία Σοφιά
θα προσευχηθεί, θα ζητήσει συγχώρεση από όλους και θα
κοινωνήσει, πριν ξανανέβει στα τείχη. 

Σύμβολο του Βυζαντίου η Αγία Σοφιά και στόχος των
πολεμίων του ανέκαθεν. Η Ιστορία διάλεξε εκεί να γραφτεί
για 1.000 χρόνια, για αυτό και την προστάτευσε. Ο τρούλος
της έπεσε, αλλά πάλι αναστηλώθηκε, τα ψηφιδωτά της
σκεπάστηκαν με σοβά, αλλά σίγουρα κάποτε θα αποκαλυ-
φθούν με ασφάλεια. Τα εκλεκτά μαρμάρινα δάπεδα θά-
φτηκαν από άλλα κακότεχνα, αλλά πάντα υπάρχει η ελπίδα
να αναδειχθούν. 

Υ.Σ. Η Αγία Σοφιά… δεν θα γεράσει γιατί είναι ιδέα, δεν
θα ξεχαστεί γιατί είναι Ιστορία, και δεν θα κατακτηθεί από
κανένα, γιατί είναι «Η του Θεού Σοφία»! 

Όταν θα μεγαλώσω θα γίνω ποτάμι να ξεδιψάω
όλο τον κόσμο, είπε το ρυάκι. Κι εγώ πελώριο
δέντρο, να φωλιάζουν όλα τα πουλιά της γης

στα κλαδιά μου, είπε το μικρό έλατο και αναρίγησε. Το
άσπρο συννεφάκι που άλλοτε φλυαρούσε χαρούμενα με
τους φίλους του, τώρα σιωπούσε, γατζωμένο στην κορυφή
του βουνού. Έμοιαζε να αδιαφορεί. Το βλέμμα του
φτερούγιζε σα γλάρος πάνω από τη θάλασσα. Αναζητούσε
να δει να ξεπροβάλει πάνω στα γαλάζια νερά της, το
δελφίνι του. Η σκέψη κι η λαχτάρα του, γίνονταν ένα. «Σ’
αγαπώ δελφίνι μου», ψέλλισαν για μια στιγμή τα δυο του
χείλη,  κι ένας δυνατός άνεμος σκόρπισε σε χίλια κομμάτια
το λευκό κορμάκι του, στο θόλο τ' ουρανού.

Αμετάβλητος, πιστός και ανήμπορος. Κάτω από τη
μυοσκελετική σου χλαίνη φθείρεσαι. Πώς να
ξεφύγεις απ' το αίμα σου; Πώς να ντυθείς την

πανοπλία του ασυνείδητου, της απάθειας και της αποδοχής,
χωρίς ίχνος ρεαλισμού και με απόλυτη ποιητική ελευθερία.
Παραμέρισε κάθε τραχύ και σκοτεινό που ο νους αγγίζει!
Φτιάξε εικόνες λουσμένες στο φως! Με χρώματα

λουλουδιών, ήχους γλυκούς, λόγια αβρά. Ψυχές αγγέλων
και θεϊκά κορμιά, να συνοδεύουν απαράμιλλους έρωτες.
Μέθυσε στου φεγγαριού το δάκρυ και περπάτησε στων
αστεριών τα μονοπάτια! Αναζητώντας ανεμόμυλους στα
σύννεφα…

Κλείσε τα μάτια να δεις! Κάπου εκεί είμαι κι εγώ.
Σε δαντελένιο νυχτικό εσύ, ξαπλωμένη σε κρεβάτι
με λευκόστρωτα σεντόνια, στη μέση ενός πράσινου

λιβαδιού. Η χαμηλή χλόη γέρνει απαλά απ' το ανοιξιάτικο
αεράκι. Οι ανθισμένες αμυγδαλιές σκορπούν γύρω σου το
άρωμά τους. Κάποιο αηδόνι τραγουδά τον έρωτά του
κρυμμένο στις φυλλωσιές και ένα ρυάκι κελαρύζει πλάι
σου κατεβαίνοντας από τις χιονισμένες κορυφές. Ρίξε
νωχελικά το χέρι να γλιστρήσει το νερό μέσα στα δάχτυλά
σου και κλείσε τα μάτια! Ο ήλιος ζεσταίνει τώρα τα όνειρά
σου. Τα αηδόνια σου τα τραγουδούν κι εγώ γίνομαι άνοιξη
για να κοιμάσαι στην αγκαλιά μου. Κλείσε τα μάτια να
δεις... Κάπου εκεί, είμαι κι εγώ…

ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
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Στην περιοχή της Σπάρτης δεν τελούνταν με-
γάλοι Πανελλήνιοι αγώνες, όμως η πιο ση-
μαντική εορτή, στην οποία οργανώνονταν

και αγώνες, ήταν τα Υακίνθεια στις Αμύκλες, πλη-
σίον της Σπάρτης. Τα Υακίνθεια τελούνταν προς
τιμήν του Υακίνθου, τον οποίο τυχαία φόνευσε ο
Απόλλων. Στα Υακίνθεια, έπαιρναν μέρος και γυ-
ναίκες στις αρματοδρομίες, όπως μας πληροφο-
ρεί ο Αθήναιος, Έλλην φιλόσοφος του 3ου μ.Χ.
αιώνος. 

«Μερικές κοπέλες μεταφέρονταν πάνω σε ξύλινα άρ-
ματα, πλούσια στολισμένα με αψίδες από λυγαριά· οι
άλλες κοπέλες, που συμμετείχαν στους αγώνες με ζευ-
γαρωτά άρματα, οδηγούσαν την πομπή...».

Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με την Αρ-
χαία Ελλάδα προέρχονται από συγγραφείς που ζούσαν στην Αθήνα,
αφού η Αθήνα ήταν η «πολιτιστική» Πρωτεύουσα της Ελλάδος και
έγραψαν με την ματιά των λίαν συντηρητικών Αθηναίων. Η συμμε-
τοχή στα αθλητικά γεγονότα ήταν ξένη στις γυναίκες της Αθήνας.
Οι Αθηναίες δεν είχαν ανεξάρτητη θέση χωριστή από τους άνδρες
στην κοινωνία της Αθήνας. Ο πρωταρχικός τους ρόλος ήταν της συ-
ζύγου και της μητέρας και ήταν πάντοτε κάτω από την μόνιμη κη-
δεμονία του πατέρα, του αδελφού, του συζύγου, του υιού, ή
κάποιου άλλου άρρενος συγγενούς. Η ιστορία λοιπόν της Αρχαίας
Λακεδαίμονος, τα ήθη και έθιμα των ανθρώπων της, προέρχονται
από ανθρώπους μη Σπαρτιάτες, από ανθρώπους που δεν έχουν ζυ-
μωθεί με τις συνήθειές τους και τον τρόπο σκέψης τους. Πληροφο-
ρίες για την Σπάρτη και για την αγωγή των νέων τις αντλούμε από
τον Παυσανία, τον Θουκυδίδη, τον Ηρόδοτο, τον Αριστοτέλη, τον
Πλούταρχο, τον Ξενοφώντα και άλλους. Επομένως στην ιστορία της
αντανακλάται η θετική ή αρνητική άποψη του συγγραφέα.

Ο Αριστοφάνης στο σατυρικό του έργο «Λυσιστράτη» λοιδορεί
τις Σπαρτιάτισσες και τις γυμναστικές τους ασκήσεις. Στο παρα-
κάτω απόσπασμα η Αθηναία Λυσιστράτη χαιρετίζει την Σπαρτιά-
τισσα Λαμπιτώ:  

Λυσιστράτη: Καλημέρα Λαμπιτώ, καλή μου φίλη απ’ την Λακεδαί-
μονα! Τι γερή και όμορφη που φαίνεσαι! Τι ρόδινο χρώμα! Και πόση
δύναμη! Μα εσύ μπορείς να στραγγαλίσεις ακόμη και ταύρο!

Λαμπιτώ: Ναι, μα την αλήθεια, μου φαίνεται, μπορώ! Είναι επειδή
γυμνάζομαι και κάνω τα αλματάκια μου!

Η Λαμπιτώ, με την απάντησή της, αναφέρεται σε μία άσκηση που
υπήρχε στην υποχρεωτική γυμναστική εκπαίδευση των Σπαρτιατών,
ανδρών και γυναικών· εκτελώντας επιτόπιο τροχάδην, στηριζόμενοι
εναλλάξ στο ένα τους πόδι κλωτσούσαν με τις φτέρνες τους τα οπί-
σθιά τους· ονομαζόταν βίβασις και είναι μια απλή άσκηση, που χρη-
σιμοποιούμε και σήμερα όλοι οι γυμναστές στην προθέρμανση.

Ο Λυκούργος, βασιλεύς της Σπάρτης, που έζησε τον 9ο αιώνα
π. Χ. και ιδρυτής του Σπαρτιατικού πολιτεύματος, με τους νόμους
του έδωσε έμφαση στην φυσική άσκηση των κοριτσιών, όπως και
των αγοριών. Η συμμετοχή των αθλητών γυμνών στις ασκήσεις και
στους αγώνες ήταν τρόπος ζωής στην Σπάρτη. Τόσο τα αγόρια όσο
και τα κορίτσια ανατρέφονταν έτσι, ώστε να νοιώθουν άνετα γυμνά
στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Οι νόμοι του Λυκούργου απαιτού-
σαν την συμμετοχή ανδρών και γυναικών γυμνών σε τελετές και χο-
ρούς. Σε ορισμένες επίσημες εκδηλώσεις οι νεαροί άνδρες
παρακολουθούσαν τα κορίτσια να τραγουδούν και να χορεύουν
γυμνά. Με τα τραγούδια οι κοπέλες χλεύαζαν ή επαινούσαν τους
νεαρούς άνδρες, ανάλογα με τα έργα τους στον πόλεμο. Η ιδέα
αυτού του χορού ήταν να αποκλείσουν από αυτές τις τελετές όσους
άνδρες έμεναν ακόμη ανύμφευτοι και στόχος των τραγουδιών ήταν
να εμπνεύσουν στους άνδρες την επιθυμία για ακόμη μεγαλύτερα
κατορθώματα στον πόλεμο. 

Ο Πλούταρχος, Έλλην φιλόσοφος και βιογράφος που έζησε
γύρω στο 50-120 μ. Χ., ανοιχτό μυαλό, δίνει την απάντηση του Λυ-
κούργου στο υποθετικό ερώτημα, «αν κάποιος επιθυμούσε να μάθει

γιατί καθιέρωσε σκληρή άσκηση για τα σώματα των
παρθένων σε αγώνες δρόμου, πάλης και ρίψης δίσκου
και ακοντίου» ως εξής: «έτσι ώστε το έμφυτο υλικό για
τους απογόνους τους, μ’ ένα καλό ξεκίνημα σε δυνατά
σώματα, να πάρει ευγενική ανάπτυξη· και ακόμη για να
μπορούν οι ίδιες με σθένος να υπομένουν την γέννηση
των παιδιών τους και με προθυμία και ευγένεια να αντέ-
ξουν τους πόνους του τοκετού· και επί πλέον, αν παρου-
σιαστεί ανάγκη, να είναι ικανές να πολεμήσουν για τις
ίδιες, για τα παιδιά τους και για την πατρίδα τους»,
(Πλουτάρχου, Λυκούργος, III. 227. 12, 13). Τα λόγια
αυτά του Λυκούργου φανερώνουν πως οι Σπαρτιάτισ-
σες έπρεπε να είναι σωματικά ικανές να γεννήσουν
γερά παιδιά, που θα γίνουν ρωμαλέοι άνδρες για να
υπηρετήσουν την πατρίδα. Ο Φιλόστρατος γράφει πως
«ο Λυκούργος καθιέρωσε την γυναικεία σωματική
άσκηση για να γεννιούνται περισσότεροι και καλύτεροι

στρατιώτες - αθλητές», (Φιλόστρατος, Περί Γυμναστικής, 27, 1). 
Η Σπαρτιατική εκπαίδευση περιελάμβανε αγώνες πάλης, δρό-

μου και ρίψης δίσκου και ακοντίου. Ο Πλούταρχος στο ίδιο από-
σπασμα με το ανωτέρω καταγράφει αυτές τις ασκήσεις ως μέρος
του εκπαιδευτικού προγράμματος του Λυκούργου. Στους αγώνες
πάλης ήταν γυμνά και τα αγόρια και τα κορίτσια και στους αγώνες
δρόμου αγωνίζονταν μαζί. 

Ο Προπέτιος, Ρωμαίος ποιητής, γεννημένος γύρω στο 54 π. Χ.,
επιβεβαιώνει πως τα κορίτσια έπαιρναν μέρος γυμνά στους αγώνες
πάλης. Αναφέρει μάλιστα πως οι κοπέλες έπαιρναν μέρος σε αρ-
κετά αθλήματα, όπως στο παγκράτιο, στην πυγμαχία, στην ρίψη
του δίσκου, στο κυνήγι, στην ιππασία και στην ξιφομαχία. 

Πολλούς νόμους των αγωνιστικών χώρων θαυμάζω, ω Σπάρτη, 
μα πάνω απ’ όλα την μεγάλη ευλογία των σχολών, 
όπου ασκούνται οι γυναίκες, αφού μια κοπέλα μπορεί 
χωρίς ντροπή να παίζει γυμνή ανάμεσα σε άνδρες που παλεύουν. 
……………………………………………….
η γυναίκα στέκεται στο έσχατο όριο του αγώνα 
και υπομένει τις πληγές της σκληρής πυγμαχίας. 
Τώρα δένει με ευχαρίστηση τους μείλιχους ιμάντες στα χέρια της. 
Τώρα στροβιλίζει σε κύκλο τον βαρύ δίσκο που πετάει. 
Τώρα, με την πάχνη να ραίνει τα μαλλιά της, ακολουθεί 
τα κυνηγετικά σκυλιά του πατέρα της στις ράχες του Ταΰγετου. 
Τώρα πατάει στον στίβο με τους ωκύποδες ίππους της, 
ζώνεται το σπαθί στην χιονόλευκη μέση της 
και προστατεύει την παρθενική της κεφαλή με ορειχάλκινη περικε-

φαλαία. 

(Προπέτιου, Ελεγείαι, Βιβλίο 3. 14. 1, σε αγγλική μετάφραση υπό
H. E. Butler. Από το βιβλίο της Άννα Ρηζ και της Ειρήνης Βαλλέρα
Ρίκερσον Αρχαίες Ελληνίδες Αθλήτριες, σελ 151). 

Ο Θεόκριτος, ποιητής του 3ου π. Χ., στο (Επιθαλάμιον της Ελέ-
νης, XVIII), όπου υμνεί την πολυθρύλητη κόρη της Λήδας, περιγρά-
φει τις προηγούμενες ξέγνοιαστες μέρες, πριν παντρευτεί τον
Μενέλαο, τότε που νεαρό κορίτσι έτρεχε στους αγώνες μαζί με τις
άλλες παρθένους. 

Είναι βέβαιο πως απ’ όλες εμάς τις συντρόφισσές της,
που τρέχαμε μαζί της στους αγώνες,
κορίτσια αλειμμένα με λάδι, σαν τα αγόρια,
δίπλα στις λιμνούλες του Ευρώτα,
από όλες τις παρθένες που ήσαν το άνθος
και το καμάρι της Σπάρτης, δεν υπήρχε καμιά τόσο όμορφη
που να συγκρίνεται με την γυναίκα του Μενέλαου.
Ω κόρη της ομορφιάς, κόρη της χάρης,
τώρα είσαι γυναίκα παντρεμένη,
αλλά θα τρέξουμε γρήγορα στο στίβο,
στα λιβάδια όπου ανθίζουν τα λούλουδα...

Πρέπει να το θεωρούσαν δεδομένο την εποχή του Θεόκριτου,

της Γεωργίας
Γοργώ-Αλεξίου

Καθηγήτριας
Φυσικής Αγωγής,

Προέδρου της Ένωσης
Λογοτεχνών 

Βορείου Ελλάδος

Γυναικείος Αθλητισμός στην Αρχαία Ελλάδα
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πως τα κορίτσια στην Σπάρτη έτρεχαν σε αγώνες δρόμου πολύ πριν
τον νομοθέτη Λυκούργο, αφού η Χλώρις, η Ελένη και ο Τρωικός πό-
λεμος υπήρξαν αιώνες πριν. Στους Αθηναίους βέβαια, που είχαν τις
γυναίκες και τις κόρες υπό την κηδεμονία τους, φαινόταν ενοχλητικό
το να μοιράζονται οι κοπέλες της Σπάρτης τους ίδιους στίβους και
τις παλαίστρες με τους άνδρες· τους ενοχλούσε επίσης και η ενδυ-
μασία τους, οι λυμένοι στο πλάι χιτώνες, που άφηναν γυμνούς τους
μηρούς. Στην «Ανδρομάχη» ο Ευριπίδης, εκφράζει την οργή του για
αυτές τις συνήθειες των Σπαρτιατισσών.
«...Φεύγουν απ’ τα σπίτια τους με συντροφιά νεαρούς άνδρες, με γυ-
μνούς μηρούς και λυμένους χιτώνες, και, με τρόπο που δεν ανέχομαι,
μοιράζονται τους ίδιους στίβους και παλαίστρες με τους άνδρες». 

Ο Πλούταρχος όμως υποστηρίζει πως οι κοπέλες της Σπάρτης
δεν είχαν κανένα άλλο λόγο να εμφανίζονται γυμνές, παρά μόνο την
βαθειά ριζωμένη μέσα τους επιθυμία για γερά και όμορφα κορμιά.    

Περί το 195 π.Χ. η Σπαρτιατική ανεξαρτησία και ο τρόπος ζωής
που επικρατούσε από την εποχή του Λυκούργου πήρε τέλος, με την
υποταγή της Πελοποννήσου στους Μακεδόνες και την δημιουργία
της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Οι Ρωμαίοι, μετά την κατάκτηση της Ελ-
λάδος την μοίρασαν σε Επαρχίες, διοικούμενες απ’ ευθείας από την
Ρώμη. Η Ρώμη θαύμαζε την Σπάρτη και τους νόμους του Λυκούρ-
γου, γι’ αυτό την κήρυξε ανεξάρτητη από την Αχαϊκή Συμπολιτεία
και της επέτρεψε να συνεχίσει να αυτοδιοικείται. Πήρε μάλιστα την
άδεια από τους Ρωμαίους να επαναφέρει τους νόμους του Λυκούρ-
γου. Οι εποχές όμως άλλαξαν και ο τρόπος ζωής της είχε αρχίσει
να γίνεται τουριστικό θέαμα,
οπότε τον εγκατέλειψε.

Το ίδιο σύστημα κοινής εκ-
παίδευσης που χαρακτήριζε
την Σπάρτη, υπήρχε στα αρ-
χαία χρόνια και στην νήσο Χίο.
Οι γυναίκες είχαν ισότιμη
θέση με τους άνδρες και απο-
λάμβαναν τις ίδιες ελευθε-
ρίες. Σχετικές πληροφορίες
μας δίνει ο Αθήναιος (Δειπνο-
σοφισταί, τόμος VI. XIII. 566).
«Το σπαρτιατικό έθιμο της γυ-
μνής εμφάνισης κοριτσιών
μπροστά σε άγνωστους το
επαινούν πολύ· και στο νησί
της Χίου είναι πολύ ευχάριστο
να περπατάς στα γυμναστήρια
και στις αγωνιστικές διαδρο-
μές και να βλέπεις νεαρούς
άνδρες να παλεύουν γυμνοί
ανάμεσα σε νεαρά κορίτσια, που είναι και αυτά γυμνά».

Στην Λέσβο, μαρτυρίες για την συμμετοχή των νεανίδων σε αγώ-
νες δρόμου, βρίσκουμε στα λιγοστά εναπομείναντα γραπτά της με-
γάλης ποιήτριας Σαπφούς· σε ένα ποίημά της διαβάζουμε:

Ήμουν δασκάλα της Ηρώς από τα Γυάρα,
αυτού του κοριτσιού που ήταν γρήγορη δρομέας.

Επίσης σε μια προθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης,
στην αίθουσα VI, όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα δείγματα Λεσβια-
κής κοροπλασικής από τους κλασικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρό-
νους, συναντάμε το ειδώλιο μιας αθλήτριας ακροβατικής
γυμναστικής (της ενοργάνου γυμναστικής θα λέγαμε σήμερα). Το
πανέμορφο ειδώλιο (5ος-4ος αιών π. Χ.) βρέθηκε στην νεκρόπολη
της Πύρρας. 

Η αθλήτρια στηρίζεται στα χέρια της, ενώ λυγίζοντας την μέση
της φέρνει το κάτω μέρος του σώματός της πάνω από το κεφάλι
της, εκτελώντας μια χαρακτηριστική πολύ γνωστή άσκηση σε μας
τους γυμναστές· και βέβαια εκτελεί την άσκηση γυμνή. (Αυτό το ει-
δώλιο το είδα, όταν επισκέφτηκα το Μουσείο της Μυτιλήνης). 

Η κοινωνική θέση λοιπόν των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα και
η συμμετοχή τους στις κοινωνικές εκδηλώσεις που μέρος τους είναι
και οι αγώνες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί γενικευμένα, επειδή
διέφερε όχι μόνο από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από εποχή σε
εποχή. Στην Μινωική Κρήτη λατρεύτηκε η «Θεά - Μητέρα» ως υπέρ-
τατη θεότητα, προσωποποίηση της γονιμότητας και της ζωής. 

Η λατρεία αυτής της θήλειας θεότητας, σε συνδυασμό με την
καλλιτεχνική παρουσία των γυναικών σε κοινωνικά εξέχουσες θέ-
σεις στην Μινωική τέχνη μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι γυναί-
κες κατείχαν υψηλή θέση στην κοινωνία. Η λατρεία της «Μεγάλης -
Θεάς - Μητέρας» συνεχίστηκε και στην Μυκηναϊκή περίοδο, όπου
τελικά προστέθηκε και η λατρεία μιας αρρένου θεότητας, του Διός. 

Στην καταπληκτική τοιχογραφία των ταυροκαθαψίων της Κνω-
σού οι δύο από τους τρεις ταυροκαθάπτες είναι γυναίκες. Ημίγυ-
μνες σχεδόν, με ένα λεπτό κοντό ύφασμα δεμένο γύρω από την
μέση τους, με κοσμήματα στα χέρια τους και καλλιτεχνική κόμη,
εκτελούν αυτή την λίαν τολμηρή και επικίνδυνη ακροβασία· πιάνον-
τας τον ιερό ταύρο από τα κέρατα, κάνουν περιστροφικό άλμα στην
ράχη του ιερού ζώου, δίνοντας μια θαυμάσια παράσταση στους πα-
ρευρισκόμενους. Η θεαματική ακροβασία αποτελούσε μέρος του
τελετουργικού των ταυροκαθαψίων. Ο ιερός δεσμός, οποίος βρέ-
θηκε σε μερικά από τα έργα τέχνης που απεικονίζουν ταυροκαθά-
ψια, είναι ενδεικτικό ότι οι συγκεκριμένος άθλος είχε θρησκευτικό
χαραχτήρα· τελούνταν πιθανότατα προς τιμήν της κύριας μινωικής
θεότητας της Μεγάλης - Θεάς - Μητέρας. 

Ο Βρετανός αρχαιολόγος σερ Άρθουρ Έβανς, ο οποίος είχε την
κύρια ευθύνη για τις ανασκαφές στην Κνωσό της Κρήτης, και οι
οποίες έφεραν στο φως πληροφορίες για τον Μινωικό Πολιτισμό
από το 3000 έως το 1450 π. Χ., θεωρούσε ότι οι ταυρομαχίες ίσως
τελούνταν από το 1900 π. Χ., από την αρχή της Ανακτορικής Περιό-
δου. Βάσιζε την πεποίθησή του στις μαρτυρίες που βρέθηκαν στην

Κνωσό με την μορφή ζωγρα-
φισμένων ανάγλυφων, στους
νάρθηκες του διαδρόμου,
της βορεινής εισόδου. Σ’
αυτά τα ανάγλυφα άνδρες
και γυναίκες απεικονίζονται
να βόσκουν και να αιχμαλω-
τίζουν κτήνη στην εξοχή. Ο
Έβανς τα ονόμαζε «αθλή-
ματα της εξοχής»· διαισθα-
νόταν ότι αναπαριστούσαν
την πρώιμη τελετουργική εκ-
δοχή του αθλήματος των
ταυροκαθαψίων, που αργό-
τερα τελούνταν πιο οργανω-
μένα σε ειδικούς χώρους
κοντά στα ανάκτορα.   

Δύο αρχαία χρυσά κύ-
πελλα, γνωστά ως «κύπελλα
του Βαφειού» Α΄ και Β΄, περί-

που του 1500 π. Χ., αναπαρι-
στούν πάλη με ταύρους. Τα κύπελλα βρέθηκαν σε νεκροταφείο στο
Βαφειό της Πελοποννήσου. 

Το κύπελλο Α΄ απεικονίζει την μορφή ενός κοριτσιού με τα χέρια
και τα πόδια σε θέση λαβής γύρω από τα κέρατα ταύρου· έχει μά-
λιστα συστρέψει το κεφάλι του ταύρου μέχρι του σημείου που το
ζώο είναι έτοιμο να πέσει στο έδαφος. 

Ο Έβανς κατέληξε στο συμπέρασμα πως η μορφή στο κύπελλο
Α΄ ανήκει σε κορίτσι, χάρις στο χτένισμα των μαλλιών, στις κοντές
μπούκλες που στεφάνωναν το μέτωπο με τα υπόλοιπα μακριά μαλ-
λιά της δεμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, για να μην την
εμποδίζουν. Αυτό το είδος χτενίσματος είναι ενδεικτικό θήλειας
μορφής στην Μινωική εικονογραφία. Από αυτό συμπεραίνουμε βέ-
βαια, ότι το κύπελλο του Βαφειού ή κατασκευάστηκε από Μινωίτες
και βρέθηκε στην Μυκηναϊκή ενδοχώρα, ή σχεδιάστηκε με Μινωικά
πρότυπα. 

Σε τμήμα τοιχογραφίας, από την σκηνή μια αρένας, εμφανίζεται
ένα κορίτσι που εκτελεί το άλμα πάνω σε ταύρο. Αυτό το κομμάτι
τοιχογραφίας δόθηκε, μαζί με άλλα αντικείμενα, στον Άρθουρ
Έβανς από τις τότε Κρητικές Αρχές, και βρίσκεται σήμερα στο Μου-
σείο Ασμολιάν, στην Οξφόρδη της Αγγλίας. 

Φανταστείτε τον ταύρο, ένα κτήνος χιλίων κιλών, να ορμάει με
τα μυτερά του κέρατα κατά πάνω σας, και σεις, αντί να φύγετε τρέ-
χοντας, στέκεστε να τον αντιμετωπίσετε, με την ωραία και εντυπω-
σιακή εμφάνισή σας, τα καλοχτενισμένα μαλλιά και τα κοσμήματά
σας, να τον αδράξετε από τα κέρατα και να εκτελέσετε ακροβατική
περιστροφή στην ράχη του. Αυτό κι αν δεν είναι άθλος!!                       

Ταυροκαθάψια (τοιχογραφία), Παλάτι της Κνωσού, Κρήτη.
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Αν τύχει, κάποιο καλοκαίρι
η αγάπη να χαμογελάσει,
πρέπει η καρδιά σου να το ξέρει
πως μπόρα είναι και θα περάσει.

Refrain
Να μην πιστέψεις, αφελή,

σ’ έρωτα καλοκαιρινό,
γιατί, μπορεί, ένα φιλί
χαρά να σούδωσε πολλή,
μα είναι φιλί, προσωρινό.

Άνοιξη κοίτα ν’ αγαπήσεις.
Τότε που όλοι αγαπάνε,

γιατί στο άνθισμα της φύσης
αληθινά οι καρδιές χτυπάνε.

Refrain
του Λευτέρη Μουφτόγλου

συγγραφέα, ποιητή, 
μέλος της ΕΛΒΕ
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

του Δρα Ιωάννη
Σιγάλα

παιδοψυχίατρου

Επίδραση των γονέων και σχολικής τάξης στον έφηβο

Ένα λειτουργικό ζευγάρι παρουσιάζει τώρα αρκετή
ευελιξία των ορίων του για να επιτρέπει τα "μέσα - έξω"
του εφήβου στο σπίτι και να δέχεται τόση ανεξαρτησία
από το μέρος των παιδιών, όση είναι σε θέση να αξιοποι-
ήσουν. Χρειάζονται γονείς διαφοροποιημένοι και υπεύθυνοι
τόσο για τις προσωπικές τους επιλογές, όσο και για την
πορεία της συζυγικής τους σχέσης, προκειμένου να
υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των παιδιών.
Και χρειάζονται δύο δημιουργικοί γονείς, με ενθουσιασμό
και αγάπη για την ζωή, για να μπορέσει απρόσκοπτα ο
έφηβος να αποκτήσει ένα δημιουργικό όραμα για την
δική του προσωπική ζωή. Έτσι λοιπόν γίνεται φανερό ότι
η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του εφήβου περνάει
από διαδικασίες που στοχεύουν στην προαγωγή της λει-
τουργικότητας όλης της οικογένειας, τόσο σε επίπεδο
προσώπων, όσο και σε επίπεδο σχέσεων, με ιδιαίτερη
έμφαση στην συζυγική σχέση, της οποίας η ζωτικότητα
δοκιμάζεται στην φάση αυτή.

Μερικές σκέψεις τώρα για τον ρόλο του σχολείου και,
κατά συνέπεια του εκπαιδευτικού, στην ψυχοκοινωνική
ανάπτυξη των εφήβων. Η σχολική τάξη αποτελεί κοινωνική
ομάδα, που χαρακτηρίζεται από ισότιμες και ιεραρχικές
σχέσεις. Για να μπορεί η τάξη να λειτουργεί αρμονικά, άρα
συνθετικά και εμπλουτιστικά για μαθητές και εκπαιδευτικούς,
χρειάζεται να εξασφαλίζονται προϋποθέσεις συλλογικής
και συνεργατικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη της.
Και για να γίνει αυτό δυνατό χρειάζεται να έχει αναπτυχθεί

συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Εξ ορισμού
ο εκπαιδευτικός έχει ηγετικό ρόλο στην τάξη. Πρέπει να
αφήνει χώρο για προσωπική έκφραση των παιδιών, διαφυ-
λάσσοντας παράλληλα τους κανόνες λειτουργίας και τα
όρια. Πρέπει να διατηρεί την πειθαρχία με σταθερότητα,
υποστήριξη, φροντίδα και ευελιξία όταν χρειάζεται. Η τιμωρία
σπάνια είναι αποστελεσματική. Συνήθως ενισχύει την συμ-
περιφορά που προσπαθεί να ελέγξει (πχ το κάπνισμα). Αντί-
θετα η επιβράβευση πάντα ωφελεί ενισχύοντας επιθυμητές
συμπεριφορές των παιδιών. Γιατί στο σχολείο είναι πολύ
σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή να ανα-
δεικνύει και να καλλιεργεί τα ταλέντα του, αναπτύσσοντας
έτσι την αυτοεκτίμησή του, αλλά και την εκτίμηση και τον
σεβασμό από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Η ομάδα των εκπαιδευτικών λειτουργεί σαν πρότυπο
για τους μαθητές. Για να είναι δυνατή η αρμονική ομαδική
λειτουργία της τάξης, χρειάζεται και η ομάδα των εκπαι-
δευτικών να λειτουργεί το ίδιο συνεργατικά και συλλογικά.
Αλλιώς οι διαλυτικές τάσεις θα επιδράσουν αρνητικά και
στην λειτουργία των τάξεων. Πάντως, στην περίπτωση
αυτή χρειάζεται να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε να μη προβάλουμε – εκτονώνουμε – τα αρνητικά συ-
ναισθήματα, που προέρχονται από την δυσλειτουργία της
ομάδας των εκπαιδευτικών, στα παιδιά. Κανείς δεν θα
βγει ωφελημένος από μια τέτοια επιπολαιότητα.

οικειότητα και εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Αντίθετα,
αν στην τάξη επικρατούν συνθήκες ανταγωνισμού
ή, ακόμα χειρότερα, εκμετάλλευσης, τότε δυσ-
λειτουργεί και τείνει σε αποδιοργάνωση. Ας σκε-
φθούμε τώρα σε πόσο σκληρό ανταγωνισμό με-
ταξύ τους οδηγούνται οι μαθητές, προκειμένου
να πετυχαίνουν την ακαδημαϊκή επιτυχία, για
την οποία πιέζονται αφόρητα από την οικογένεια
και το σχολείο. Ενώ έχει βρεθεί ότι οι μέθοδοι
διδασκαλίας, που παροτρύνουν τα παιδιά να
συνεργάζονται και να μοιράζονται πράγματα,
παρά να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, έχουν
πολύ καλύτερα αποτελέσματα τόσο για την μα-
θησιακή πρόοδο των παιδιών, όσο και για την

Έβδομο μέρος

Στην περίοδο αυτή χρειάζεται οι γο-
νείς να αποδεχτούν τον βαθμιαίο
αποχωρισμό του παιδιού τους, ενι-

σχύοντας παράλληλα τον συναισθηματικό
σύνδεσμο μαζί του, να αναγνωρίσουν την
διαφορετικότητ ά του και να αποδεχθούν
προσωπικές του επιλογές. Και αυτό θα
γίνει ευκολότερα αν οι ίδιοι έχουν επεξερ-
γαστεί ικανοποιητικά τα δικά τους θέματα
σε σχέση με τον αποχωρισμό, την ανεξαρ-
τησία και την οικειότητα. 

Έρωτας καλοκαιρινός
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Σύμφωνα με την Izabert Jamati, τα πε-
ριεχόμενα της σχολικής ύλης και τα
σχολικά εγχειρίδια γενικότερα, λει-

τουργούν ως μέσα προβολής συγκεκριμέ-
νων ιδεολογικών και κοινωνικών προ  τύπων.
Επιπλέον, η θεματολογία των σχολικών εγ-
χειριδίων χαρακτηρίζεται ως αντικειμενικά
επιλεκτική, με την έννοια ότι ανταποκρίνεται
περισσότερο στα βιώματα και ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών που προέρχονται από
τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.

Εξετάζοντας την ελληνική εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα με βάση μια διαχρονική οπτική, δια-
πιστώνουμε ότι τα σχολικά εγχειρίδια δημοτικού
και γυμνασίου, αποτελούν σε αρκετές περιπτώ-
σεις πεδία έκφρασης και προβολής συγκεκρι-
μένων προτύπων και αξιών, ιδεολογικών, οικο-
νομικών και κοινωνικών. Πιο συγκεκριμένα, το
αναγνωστικό της ελληνικής γλώσσας το οποίο διδασκόταν
στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου την περίοδο 1979-
80, σε αρκετές περιπτώσεις προβαίνει σε ένα διαχωρισμό
των οικιακών εργασιών σε εκείνες που ταιριάζουν σε
αγόρια και στις αντίστοιχες που αφορούν κορίτσια.

Τα αγόρια  “οφείλουν”  να ασχολούνται με εργασίες
“τεχνικού τύπου”, (επισκευές, επιδιορθώσεις, ελαιοχρω-
ματισμός) και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενασχόληση
με τη μαγειρική, η οποία αποτελεί αποκλειστικό πεδίο ερ-
γασίας των κοριτσιών.  Αντίθετα, στα σημερινά σχολικά
εγχειρίδια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των
δύο φύλων, τόσο σε εκείνα της γλώσσας όσο και στα αν-
τίστοιχα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Εξετάζοντας
τα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας που διδάσκονται
σήμερα στο δημοτικό σχολείο, παρατηρούμε ότι προβάλλουν
το πρότυπο του πολίτη που είναι ευαισθητοποιημένος σε
ζητήματα που άπτονται του σεβασμού και της προστασίας

του περιβάλλοντος, που αναγνωρίζει τα προ-
βλήματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα που αντι-
μετωπίζουν τα παιδιά και οι άνθρωποι γενικά
ανά τον κόσμο και επιδεικνύει την πρέπουσα
αλληλεγγύη σε αυτά και που οφείλει να απο-
κτήσει γνώσεις τεχνολογικού χαρακτήρα ώστε
να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις της σημερινής αγοράς εργασίας, μέσα
στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης που χαρα-
κτηρίζει τη σημερινή εποχή.

Τα σχολικά εγχειρίδια της αγωγής του πολίτη
του γυμνασίου αναφέρονται κυρίως σε κοινωνικά
θέματα ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σχε-
τικά με αυτά ενώ τα αντίστοιχα του λυκείου
εξετάζουν και αναδεικνύουν πολιτικά και εθνικά
κυρίως θέματα, τονίζοντας σε αρκετά σημεία
ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Επιχει-
ρούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πο-
λιτικής ταυτότητας των μαθητών από την οποία

θα απουσιάζουν τα αρνητικά στοιχεία της ελληνικής πολι-
τικής πραγματικότητας (προσωποπαγής άσκηση της εξου-
σίας, ταύτιση ατομικών δικαιωμάτων με προνόμια, πελα-
τειακές σχέσεις πολιτών-πολιτικών). Παράλληλα, η κοινωνική
και πολιτική αγωγή του λυκείου, προωθεί το πρότυπο της
φιλελεύθερης-καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας,
προβάλλοντας την ανάπτυξη της ιδιωτικής επιχειρηματι-
κότητας, το κέρδος και τον ανταγωνισμό ως τις κατάλληλες
πρακτικές για την ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας.
Φυσικά, δεν παραλείπεται η παρουσίαση της έννοιας της
δημοκρατίας, η οποία προβάλλεται ως η υπέρτατη πολιτική
αξία.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι τα σχολικά εγχειρίδια απο-
τελούν ένα πρόσφορο πεδίο προβολής και προώθησης
συγκεκριμένων προτύπων, όπως αυτά υπαγορεύονται από
την εκάστοτε πολιτική πραγματικότητα και με βάση πάντα
τις επιταγές της κυρίαρχης ιδεολογίας.

του Γιώργου 
Νιάουστα

εκπαιδευτικού,
Med στις Επιστήμες

της Αγωγής
6ο Δημοτικό Σχολείο

Αγρινίου

Τα Σχολικά εγχειρίδια ως μέσα προβολής 
προτύπων: Μια κοινωνιολογική οπτική

Εκείνη τη μέρα,
θ’ ατενίσω το άμετρο γαλάζιο,
στα μάτια μου δεν θα το κρύβει καμιά σκιά
του ψάθινου καπέλου μου.
Θ’ αφήσω μια κορδέλα χρυσαφιά
χάμω στην ακροθαλασσιά,
να πέσει.
Θα νιώσω ανέμους θερινούς νυχτερινούς
με κύματα τους βράχους να κρατάνε ζωντανούς.

Θα δω τ’ απομεσήμερο 
κορμιά να γεύονται γυμνά κι αγκαλιασμένα.
Και σαν ζυγώνει η νύχτα
θα σταθώ αντίκρυ του 
θ’ αναπνεύσω και θα ονειρευτώ
για κείνο το καλοκαίρι
το δικό μου κλεμμένο καλοκαίρι.

της Αθηνάς Πανταζή 
φιλολόγου

Κλεμμένο Καλοκαίρι
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Βασικό θέμα διαπραγμάτευσης στο βιβλίο είναι η
σχέση της Βλάχικης διαλέκτου με τις αρχαίες ελ-
ληνικές. Πολλές, είναι οι αναφορές, τόσο σε βυζαν-

τινούς ιστορικούς, όπως ο ιστορικός Θεοφάνης, που
μνημονεύετε στο βιβλίο με το περίφημο «Τόρνα φράτερ»,
όσο και σε σύγχρονους, όπως ο τεράστιος Νίκολας Χά-
μοντ που συμπεραίνει πως «η Βλάχικη, είναι ελληνική διά-
λεκτος».

Ενδιάμεσα προβάλλονται αποσπάσματα από μελέτες του
συγγραφέα Γιώργη Έξαρχου του αρχισυντάκτη του Οικονομικού
Ταχυδρόμου, Δημήτρη Στεργίου, Λεωνίδα Τζημοζιώγα, του
συγγραφέα Ιωάννη Χαμιζίδη, του Σωκράτη Λιάκου, καθώς και
συμπατριώτη μας καθηγητή Αχιλλέα Λαζάρου.

Ο συγγραφέας κ. Πλίτσης, λιτά και με ειλικρίνεια αναφέρει
πως η Αρειμάνεια –Βλάχικη διάλεκτος δεν ταυτίζεται απόλυτα
με τις ελληνικάς διαλέκτους των νεότερων, αλλά στην πλει-
οψηφία της είναι μορφή πανάρχαιας ελληνικής διαλέκτους
που συγγενεύει πιο πολύ με την Πρωτοελληνική, τις Γραμμικές
γραφές και την Ομηρική …και φυσικά αναιρεί την άποψη περί
«Λατινογέννεσης».

Στην προσπάθειά του να στηρίξει τη θέση του, επιστρατεύει
2500 λέξεις, τοπωνύμια και ονόματα κυρίως της Αρειμάνειας-
Βλάχικης διαλέκτου. Δεδομένου της έλλειψης Βλάχικου συν-
τακτικού ή γραμματικής, η ετυμολόγηση όλων των τύπων
γίνεται με βάση τη γραφή, τα πάθη και την προφορά της
αρχαίας ελληνικής, γεγονός που τελικά ενισχύει την άποψη
της συγγένειας Βλάχικης διαλέκτου και αρχαίας γλώσσας. Κι
εδώ ξεκινάει ίσως το σημαντικό και το πιο δύσκολο επίτευγμα
του κυρίου Πλίτση: η επίπονη και κοπιώδης απαρίθμηση
αιολικών τύπων, 2020 καταγεγραμμένων λημμάτων, 518 Δω-
ρικών, 469 Ιωνικών-Αττικών και 67 Αρκαδοκυπριακών σε ταυ-
τόχρονη ετυμολόγηση, φωνολογική ανάλυση και σύγκριση με
τη Βλάχικη διάλεκτο.         

Δυστυχώς όμως, στη σελίδα 14, ο συγγραφέας τονίζει πως
δεν διαθέτει μεγάλο γλωσσικό υλικό από την Αρχαία Μακεδο-
νική, Θεσσαλική, Περραιβική και Πελασγική διάλεκτο, γεγονός
που σίγουρα θα επιβεβαίωνε τη σχέση και την ιστορική
συνέχεια της Βλάχικης διαλέκτου με την Περραιβική-Πελασ-
γική.

Σημαντικό για την ίδια την επιστήμη της γλωσσολογίας
είναι η αναφορά στις Πελασγικές κοινωνίες και στην οργάνωση
σε γένη και την απαγόρευση προσφώνησης του ονόματος
του συζύγου από τη σύζυγο…γνωρίσματα που απαντώνται
και στη βλάχικη οργάνωση της κοινωνίας και της οικογένειας
μέχρι πρότινος τουλάχιστον. 

Η παρούσα έκδοση δεν έχει μόνο αυτό το ιδιαίτερο επιστη-
μονικό ή γλωσσολογικό ενδιαφέρον. Έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί
η επίμονη εργασία του κ. Πλίτση αναιρεί κάποιες στρεβλώσεις
και πιθανόν για διάφορους λόγους και σκοπιμότητες, πλανώνται
ακόμη και σήμερα για τους βλάχους.

Έτσι λοιπόν ο αναγνώστης κλείνοντας την ανάγνωση των
φροντισμένων και αρκετά επιμελημένων 175 σελίδων βγάζει
από μυαλό του την προπαγάνδα που σε περασμένες δεκαετίες
πήγαν να περάσουν, εξωθεσμικά κυρίως κέντρα, που ήθελαν
να ταυτίσουν το βλάχικο στοιχείο της πατρίδας μας με
Λεγεώνες και λοιπά επικίνδυνα τεχνάσματα που παίχτηκαν εις

βάρος ενός καθαρά ελληνικού κομματιού, των  βλάχων, και
που ήθελαν να στήσουν θύλακες αποσταθεροποίησης απ΄ την
ομαλότητα, η οποία υπήρχε και υπάρχει μέσα στη συμβίωση
των βλάχων με ντόπιους, πόντιους και λοιπούς Έλληνες συμ-
πολίτες τους.

Ευτυχώς η ίδια αγωνιστική συμπεριφορά των ίδιων των
βλάχων δεν επέτρεψε την ευόδωση αυτών των ανθελληνικών
σχεδίωνˆ απέδειξε το θερμό πατριωτισμό τους με τις επικές
ευεργεσίες προς το ελληνικό κράτος ιδιαίτερα στις δύσκολες
στιγμές του.

Τα πορίσματα του κ. Πλίτση περί στενής σχέσης και συνέ-
χειας της Πελασγικής Περραιβικής γλώσσας και της Βλάχικης
διαλέκτου οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα πως
υπάρχει και σαφέστατη ελληνικότητα στο βλάχικο γένος αναι-
ρώντας και διαψεύδοντας κάθε πονηρή αντίθετη άποψη που
πιθανόν θελήσει να υποτιμήσει λοιδορώντας την καταγωγή
των βλάχων.

Οι Βλάχοι, όπως οι Πόντιοι, όπως οι Χασιώτες (δηλαδή οι
σύγχρονοι ορεινοί Περραιβοί), όλοι μαζί πορευόμαστε μαζί
στον αγώνα της δημιουργίας και της καθημερινότητας.

Όλοι μας αγωνιούμε και παλεύουμε για μία δυνατή και
ισχυρή Πατρίδα κι αυτή η Πατρίδα λέει ένα και μόνο όνομα:

Τη λένε « Ε λ λ ά δ α »
Βασίλης  Ζαρζώνης

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΡΕΙΜΑΝΕΙΑΣ ΒΛΑΧΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ

του Μιχάλη Ζ. Πλίτση. Σχολιάζει ο Βασίλης Ζαρζώνης

15 EN OLYMPO_Layout 1  30/9/2020  10:07 μμ  Page 14



ο κάθε ένας παλεύει 
με τους δαίμονες του Μωρό μου 
σε σκεφτόμουν 

μισή ζωή μου 
περάσαν τα χρόνια 
οι Όρκοι 
λόγια κουβέντας κοντές φράσεις 
ανάμνησης σε υπολογιστή 
γραμμένες
λευκά τριαντάφυλλα άωρα 
γίναν κόκκινα απταΝγκάθια
φλόγες Αν
κι ο έρωτας δεν επιβάλλει πάντα 
σπορά αγάπης Ρόδα 
λευκό πολυχρωμίας να κυοφορούν
Φωτιά 
πεφταστέρια 
στάχτες οι ανεκπλήρωτοι πόθοι 
ευχής ρίζα σαστροσκόνη 
έρωςΑερως 
με άλφα μή στερητικό Τρέλαααα
φυσά βουίζει άνεμος δυνατός 
όχι βοριάς βόρειοΔυτικός 
βαμμένα Νυχάκια κόκκινα 
Όρθιος 
ταβάνι ήμιοροφή φώτα σβηστά 
θόλος ..έναστρος ουρανός 

έντασης νοερόΦώς 
στον μικρό σκοτεινό ακάλυπτο 
αντανακλώντας 
στο φέγγος <αλανιάρες> Είναι 
δεν είναι τα μάτια κλειστά 
δε βλέπω τίποτάλλο 
..το χθες τέτοιο 
σαν τώρα Σήμερα ένα διαρκές 
Αύριο.. 
σιωπή Σου !αδέσποτος φώναξα 
κατακλυσμό - ός 
θόρυβος εκκωφαντικός πυρρρ
κραυγές πυρακτωμένων αστεριών οδέ-
ψαν 
σ’Ανοιχτή αγκαλιά 
κλείσαν τα χέρια Σκοτάδι φορώντας 
ντύθηκΗ ξαστεριά έσβησε 
με Φωτιά 
πόνος γλυκός ιερός Σκέψεις 
αντοχές μόνον καλές όχι πληγές 
άντρας πια 
γνωρίΖω και δεν αλλάζει με τίποταυτό 
κι ας μην είμαστε μαζί Ούτε θάμαστε 
Ευδαίμων 
μόλα όσα δικά μου 
απο σένα δαίμονα κουβαλώ 
με κάνουν δυνατό Χαμογελάω !νά 
ξέρεις αγκαλιάζω δεν ακουμπώ 

Αγγίζω 

..νιώθΗ καστοριά 
ποιητική αδεία 
δάσος καί νερό η εμπειρία 
μαγεία 
συγκίνηση καί Άν 
ΕΑΝ 
οι Όρκοι 
γραμμενες φλόγες Πεφταστέρια 
έρως Αερως Όρθιος 
αντανακλώντας Αύριο.. με Φωτιά 
άντρας πια Ευδαίμων 
αγγίζω Εάν 
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Γ ια το περιοδικό: Παράστα-
ση-εκδήλωση στο Πύθιο
Ελασσόνας Σάββατο 12
Σεπτ.2020 Ο θαυμάσιος

αρχαιολογικός χώρος του Πυθίου, υπό
τον Όλυμπο από τη μια πλευρά και την
ανοιχτωσιά από την άλλη, υποβλητι-
κός-με μια ενέργεια τρομερή, με τα
λίγα θεμέλια των 3 ναών, προκαλεί ρίγη
στον φιλάρχαιο επισκέπτη. Κρίμα που
δεν σώζεται κάτι από το τείχος-Ακρό-
πολη στον λόφο που υψώνεται ακριβώς
δίπλα, ίσως την αρχαία εποχή να υπήρχε
και θέατρο που οφείλει η Αρχαιολογική
Υπηρεσία να το βρει (η κ. Στ. Σδρόλια
στην ξενάγηση πριν την θεατρική πα-
ράσταση του Θεσ. Θεάτρου “Τα αγάλ-
ματα περιμένουν" προανήγγειλε συνέ-
χιση των ανασκαφών) για να έχουμε
κάθε καλοκαίρι παραστάσεις και δρώ-
μενα (και συναυλίες φυσικά) γιατί υπάρ-
χει κοινό όπως έδειξε η χθεσινή παρά-
σταση, με ένα έργο που δεν λέει και πολλά (γίνομαι σκληρός αλλά πρέπει να λέμε την άποψη). Το έργο θα το
κατέττασα στο ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, με ελάχιστη μυθοπλασία- υπόθεση που όμως έχει αδύναμη γραφή, η
δε σκηνοθεσία έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Ίσως θάπρεπε μια περισσότερη προσοχή προστασία των
αρχαίων, να στηθεί η σκηνή στον δίπλα χώρο (είναι τόσος άλλωστε, δεν έχει στενότητα) από τους ναούς κι όχι
πάνω στα θεμέλια -ογκόλιθους. (άρθρο και φωτο: Παύλου Λάλου δημοσιογράφου και συγγραφέα).

ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΙΣ 

του Γιώργου Μόκα
ποιητή
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ΣυνΕχΕια τΟυ τΟυΡιΣτικΟυ ΟδηγΟυ τΟυ δηΜΟυ ΣαΡανταπΟΡΟυ “πΕΡΡαιΒΟΣ”, τΟυ Β. ΖαΡΖΩνη

Του Βασίλη Ζαρζώνη, φιλολόγου και συγγραφέα
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