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κόσμο!
Καλή ανάγνωση!
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του περιοδικού «Ἐν Ὀλύμπῳ», με τον όρο να
αναγράφεται η πηγή, ο συγγραφέας του κειμένου,
ο αριθμός τεύχους και ο αριθμός σελίδας
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την ευθύνη για τις απόψεις τους
Φωτογραφία εξωφύλλου:
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Το γράψιμο δεν είναι
τίποτα άλλο από ένα
κατευθυνόμενο όνειρο.
Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Από τη συντακτική επιτροπή
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Σπαρτιάτισσες... και Σπαρτιάτες του 1821
Στάθηκε πρότυπο ηρωίδας, ηγέτιδας, μητέρας και
πατριώτισσας, ανάλογο των ηρωίδων 1821. Ο λόγος
για την Κρατησίκλεια, μητέρα του βασιλιά Κλεομένη
(ή Κλεώνυμου) της Σπάρτης. Κι ίσως δε θα γνωρίζαμε
τίποτε γι’ αυτή την παραδειγματική πολιτική μορφή
της Ελληνιστικής περιόδου, αν δεν τη διέσωζε η
εκλεκτική ποίηση του Κ. Καβάφη. Με το παρακάτω
αφιέρωμά του τη χάρισε στην ιστορική μας μνήμη.

της Πελοποννήσου- Άρατος της Σικυώνος, κάλεσε
σε βοήθεια το βασιλιά της Μακεδονίας Αντίγονο Γ΄
Δώσωνα (224 π.Χ.), μ’ αντάλλαγμα την επιστροφή
της Κορίνθου στους Μακεδόνες. Ο Κλεομένης αναγκάστηκε τότε να ζητήσει τη βοήθεια του βασιλιά
της Αιγύπτου Πτολεμαίου Γ΄ του Ευεργέτη. Ο Πτολεμαίος δέχτηκε με τον όρο να πάρει ως ομήρους
τη μητέρα του Κλεομένη, την Κρατησίκλεια και τα
παιδιά του.
Ο Κλεομένης, τελικά, δεν κατόρθωσε να αντιμεΕΝ ΣΠΑΡΤΗ
τωπίσει τον Αντίγονο, που αποδεκάτισε το στρατό
Δεν ήξερεν ο βασιλεύς Κλεομένης, δεν τολμούσε –
της Κυριακής του, και κατέφυγε κι εκείνος στην Αίγυπτο. Πίστεψε
δεν ήξερε έναν τέτοιον λόγο πώς να πει
πως με τη βοήθεια του Πτολεμαίου θα γύριζε στο
προς την μητέρα του: ότι απαιτούσε ο Πτολεμαίος
Kορίνας Πάντου
θρόνο της Σπάρτης, αλλά η δολοφονία του Πτολεγια εγγύησιν της συμφωνίας των ν’ αποσταλεί κι
φιλoλόγου
μαίου Γ΄ κι η ενθρόνιση του Πτολεμαίου του Δ΄ Φιαυτή
λοπάτορα, είχε τραγικές συνέπειες για τον βασιλιά.
εις Αίγυπτον και να φυλάττεται∙
Ο Φιλοπάτωρ φυλάκισε τον Κλεομένη, κείνος προσπάθησε να
λίαν ταπεινωτικόν, ανοίκειον πράγμα.
αποδράσει, αντιμετώπισε το στρατό του Πτολεμαίου και προτίμησε
Κι όλο ήρχονταν για να μιλήσει∙ κι όλο δίσταζε.
να αυτοκτονήσει.
Κι όλο άρχιζε να λέγει∙ κι όλο σταματούσε.
Στη συνέχεια ο Πτολεμαίος διέταξε να εκτελεστεί η μητέρα
του Κλεομένη, Κρατησίκλεια, και τα παιδιά του.2
Μα η υπέροχη γυναίκα τον κατάλαβε
Το σπουδαίο ήθος κι η στάση της Κρατησίκλειας, όπως και
(είχεν ακούσει κιόλα κάτι διαδόσεις σχετικές),
των δευτερευόντων προσώπων, συμπυκνώνεται, με «Καβαφικό»
και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί.
τρόπο, σ’ εύστοχες λέξεις-ορόσημα : «Υπέροχη, γυναίκα, τον
Και γέλασε∙ κ’ είπε βεβαίως πηαίνει.
κατάλαβε, τον ενθάρρυνε, γέλασε, είπε βεβαίως πηαίνει, ωφέλιμη
Και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε να ‘ναι
εις την Σπάρτην, βασιλέως μητέρα». Η Κρατησίκλεια είναι πλέον
στο γήρας της ωφέλιμη στην Σπάρτην ακόμη.
γερασμένη κι η μετάβασή της στην Αίγυπτο μπορεί να σημάνει
το τέλος της. Ωστόσο, έτοιμη να θυσιαστεί για τη χώρα της,
Όσο για την ταπείνωσι – μα αδιαφορούσε.
θέτει τον εαυτό της στην υπηρεσία του λαού της, όπως ταιριάζει
Το φρόνημα της Σπάρτης ασφαλώς δεν ήταν ικανός
σε κάθε πραγματικό ηγέτη.
να νοιώσει ένας Λαγίδης χθεσινός∙
Ο Κλεομένης διστάζει να ζητήσει από τη μητέρα του να πάει
όθεν κ’ η απαίτησίς του δεν μπορούσε
ως όμηρος του Πτολεμαίου στην Αίγυπτο: «Δεν ήξερε – δεν
πραγματικώς να ταπεινώσει Δέσποιναν
τολμούσε – δεν ήξερε» «κι όλο ήρχονταν – κι όλο δίσταζε – κι
Επιφανή ως αυτήν∙ Σπαρτιάτου βασιλέως μητέρα.
όλο άρχιζε – κι όλο σταματούσε». Ο Καβάφης δεν αναφέρει τα
Κ. Καβάφης, 1928
παιδιά του Κλεομένη, καθώς επικεντρώνεται στην Κρατησίκλεια.
Αυτό που για τον Κλεομένη έμοιαζε τόσο δύσκολο, για την
Η Κρατησίκλεια, γνωρίζοντας πως οι συμπολίτες της χρειάζονται ένα πρότυπο, δε θα αφήσει να φανεί πως λυγίζει από Κρατησίκλεια είναι εύκολο και δεδομένο για μια «υπέροχη γυναίκα», εφόσον η πατρίδα της τη χρειάζεται. Προέχει το καλό
τον καθόλα «ανθρώπινο» πόνο της.
της Σπάρτης και όχι η δική της ασφάλεια. (* Σ’ αντίθεση με τους
ΑΓΕ, Ω ΒΑΣΙΛΕΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ1
συνηθισμένους ηγέτες, που φροντίζουν να ωφεληθούν απ’ τα
Δεν καταδέχονταν η Κρατησίκλεια
προνόμια της εξουσίας τους). Μια Σπαρτιάτισσα ποτέ δε θα
ο κόσμος να την δει να κλαίει και να θρηνεί∙
σκεφτόταν το τίμημα ή την ταπείνωση μπροστά στη δυνατότητα
και μεγαλοπρεπής εβάδιζε και σιωπηλή.
να βοηθήσει τη χώρα της.
Τίποτε δεν απόδειχνε η ατάραχη μορφή της
Ένας Λαγίδης, απ’ την άλλη, και μάλιστα «χθεσινός», δεν
απ’ τον καϋμό και τα τυράννια της.
μπορεί για κανένα λόγο να καταλάβει τι σημαίνει να υπηρετείς
Μα όσο και νάναι μια στιγμή δεν βάσταξε∙
το έθνος σου με κάθε τρόπο. (* Η δυναστεία των Πτολεμαίων
και πριν στο άθλιο πλοίο μπει να πάει στην Aλεξάνδρεια,
(ονομάστηκαν Λαγίδες από τον πατέρα του πρώτου Πτολεμαίου
πήρε τον υιό της στον ναό του Ποσειδώνος,
τον Λάγο). Η Κρατησίκλεια ορίζει την ιδανική στάση κάθε ανκαι μόνοι σαν βρεθήκαν τον αγκάλιασε
θρώπου που έχει την τιμή να ηγείται ενός έθνους.
και τον ασπάζονταν, «διαλγούντα», λέγει
Ο νους μου τρέχει αυθόρμητα κάποιες άλλες ηρωίδες,
ο Πλούταρχος, «και συντεταραγμένον».
μητέρες, καπετάνισσες, πατριώτισσες, που κι αυτές, αιώνες
Όμως ο δυνατός της χαρακτήρ επάσχισε∙
μετά, αναδείχθηκαν «σπαρτιάτισσες του 1821». Κάποιες μας
και συνελθούσα η θαυμασία γυναίκα
τις σύστησε η λαϊκή μούσα, κάποιες τα γραπτά μνημεία της
είπε στον Κλεομένη «Άγε, ω βασιλεύ
ιστορίας. Με την Κρατησίκλεια συγκρίνω τη Δέσπω, που «…
Λακεδαιμονίων, όπως, επάν έξω
κάνει πόλεμο, με νύφες και μ’ εγγόνια…», τις Σουλιώτισσες, που
γενώμεθα, μηδείς ίδη δακρύοντας
δε διστάζουν να πέσουν στον γκρεμό από περηφάνια, τη Μπουμημάς μηδέ ανάξιόν τι της Σπάρτης
πουλίνα, που κυβερνά ατρόμητη τον στολίσκο της, τις ανώνυμες
ποιούντας. Τούτο γαρ εφ’ ημίν μόνον∙
γυναίκες και μητέρες του Μεσολογγίου κι άλλες πολλές…. Ανααι τύχαι δε, όπως αν ο δαίμων διδώ, πάρεισι.»
Και μες στο πλοίο μπήκε, πηαίνοντας προς το «διδώ».
ριγώ απ’ τις ομοιότητες!
[1929] κ. Καβάφης
Ας δώσουμε, όμως, τις απαραίτητες ιστορικές επεξηγήσεις.
Ο Κλεομένης Γ΄ υπήρξε βασιλιάς της Σπάρτης από το 236
π.Χ. μέχρι το 222 π.Χ. κι επιχείρησε για μία ακόμη φορά να κάνει
τη Σπάρτη κυρίαρχη δύναμη στην Πελοπόννησο. Όμως, ο
αρχηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας -της ολιγαρχικής παράταξης

ΠΗΓΕΣ
1. Γεώργιος Τ. Τσερεβελάκης φιλόλογος «Γυναικείες προσωπικότητες
στην καβαφική ποίηση», 10/07/2006, https: //archive. patris.gr/articles /89507
2. http://spartiatikesmores.gr/sw/?p=779
3. Κωνσταντίνος Μάντης «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝIΑΣ»
(Κωνσταντίνου Καβάφη «Εν Σπάρτη»),
https://latistor.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
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Η Σμύρνη μάνα καίγεται
14η Σεπτεμβρίου: ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος
«Ενθυμήματα Ζωής» από το ημερολόγιο αιχμαλώτου Ιωάννη Φακή
Στην έξοδο (από το Στρατηγείο) και κάτω στο
έδαφος είχανε στρώσει μια ελληνική σημαία του ΣυνΟ ίδιος ομολογεί στα σωζόμενα γραπτά του: «…περιτάγματός μας. Μας υποχρέωναν να πατήσουμε επάνω
γράφω τα μεγάλα και σκληρά πάθη της ζωής μου με
της για να περάσουμε έξω. Έτσι ήθελαν να μας ταπειολίγη φρίκη και λαχτάρα, όπως μου έρχονται στο μυαλό
νώσουν, βεβηλώνοντας και το ιερό σύμβολο της παμου», με σκοπό … να διαφωτίσω τους νέους. Να κατατρίδας μας. …. Κοντεύαμε να χάσουμε τα λογικά μας.
λάβουν πώς ήταν αυτή η ζωή. Τι ψυχές και σώματα
Ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να καταλάβει τι τρα2
είχαν αυτοί οι άνθρωποι, που είχαν τόση αντοχή».
βούσαμε και σε ποια τραγική κατάσταση βρισκόμασταν.
Θεώρησα σκόπιμο, στα πλαίσιο της νέας αντίληψης
… οι Τούρκοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά … ρίχνουν
της συγγραφής της ιστορίας, της αντίληψης πως η
επάνω μας στο σωρό, για να μας χτυπήσουν, ό,τι έβριιστορία δεν γράφεται μόνο από τα επίσημα αρχεία της
σκαν: ξύλα, πέτρες, μπουκάλια, παλιοτενεκέδες… Μια
πολιτικής και στρατιωτικής δράσης, αλλά από τους πρωφοβερή διαπόμπευση και ένας έσχατος εξευτελισμός
ταγωνιστές των γεγονότων, που έδρασαν σε συγκεκριμένο
της Δρ Ευαγγελία
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας! Να χτυπούν, να βρίζουν,
χωροχρόνο, βίωσαν τα συνταρακτικά γεγονότα και γεύΡάπτου
να παίρνουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους και να τον
τηκαν πικρή τη γεύση της απειλής του πολέμου και του
Μεταδιδακτορικής
σφάζουν. … Ήταν ανεξέλεγκτοι! Δεν τους εμπόδιζε
επικείμενου θανάτου. Για τον λόγο αυτό παραθέτω αποκανείς!... Ήμαστε στη διάθεση του κάθε Τούρκου!...
Ερευνήτριας
σπάσματα από τα ενθυμήματα του Ιωάννη Φακή που
Εγώ, όπως και οι περισσότεροι αιχμάλωτοι, φορούσα
Πανεπιστήμιου
Αιγαίου
αφορούν τη στρατιωτική του εμπειρία, όταν, στις 8
ένα ολόκληρο τσουβάλι με τρεις τρύπες. Το φορούσα
Τ. Ε.Π.Α.Ε.Σ.
Μαΐου 1919, έφυγε από το χωριό του, την Κρανιά Ελασόπως οι γυναίκες τις ρόμπες, χωρίς μανίκια. Αυτό σκέσόνας, για να γίνει στρατιώτης στη Σμύρνη. Όλοι μαζί
το ήταν το μόνο φόρεμα των περισσοτέρων αιχμαλώτων.
28 παιδιά ξεκίνησαν από το χωριό με τα πόδια, για να
Με αυτές τις συνθήκες κοιμόμασταν μέσα σ’ αυτά
φτάσουν τελικά, έναν χρόνο αργότερα, στις 20 Μαΐου
τα πρόχειρα κουμάσια (κοτέτσια) που είχαμε κατασκευάσει πρόχειρα
1920, στην ξακουστή πόλη της Σμύρνης. Επέλεξα αποσπάσματα από
μόνοι μας, ανά 5-10 άτομα μαζί. Κοιμόμαστε αγκαλιά, για να ζεστατην αιχμαλωσία τους κατά την έναρξη της υποχώρησης του λόχου
θούμε, διότι ήμασταν παγωμένοι από το χιόνι. Πολλές φορές είχαμε
του. Στις 30 Αυγούστου 1922 τουρκικό ιππικό περικύκλωσε τον λόχο
αγκαλιά τον πεθαμένο συνάδελφό μας… Πολλοί πεθαίνανε κάθε
του στη θέση τα «72 Αδέλφια» και τους κατηύθυναν στη Σμύρνη.
βράδυ ξυλιασμένοι από το φοβερό κρύο. Κάθε πρωί είχαμε από 2«Στο δρόμο όλη η φρουρά που μας συνόδευε άρχισε το πλιατσι5 πεθαμένους! Τους μεταφέραμε έξω
κολόγι. Μας αφαιρούσαν τα πάντα, χρήσε ένα λοφίσκο, Γκιαούρ Τεπέ (λόφος
ματα, ρολόγια δαχτυλίδια και ό, τι αντιτων Γιουνάνηδων) τον λέγανε οι Τούρκοι
κείμενο είχε αξία, καθώς και το ρουχικαι τους θάβαμε όλους μαζί σε ένα
σμός μας. Στην πορεία, αφού είχε νυλάκκο, τους πεθαμένους της κάθε ημέχτώσει για τα καλά, άρχισαν να κάνουν
ρας. Η μεταφορά τους γινόταν πάνω
και σκοτωμούς με το παραμικρό. …Έτσι
σε μια αυλακωτή λαμαρίνα, που την
μόλις μπήκαμε στα πρώτα σπίτια στη
κρατούσαμε από τις τέσσερις γωνίες
Σμύρνη, άρχισαν οι πολίτες να παίρνουν
της με σύρματα, που είχαμε προσδέσει
στρατιώτες και να τους σφάζουν αμέσως
σ’ αυτές».
εκεί μπροστά στη φάλαγγα. Ολίγη διάΗ Μικρασιατική Καταστροφή του 1922
κριση γινόταν στους Παλαιοελλαδίτες
υπήρξε η μεγαλύτερη καταστροφή στην
στρατιώτες και στους Μακεδόνες. Αυτό
ιστορία του ελληνικού έθνους, η μεγαγινότανε, διότι θεωρούσαν ότι αυτοί πήλύτερη εθνική συμφορά. To τρομερό
γαν να πολεμήσουν υποχρεωτικά, ενώ
τοπίο εκείνων των ημερών αποκαλύπτεται
οι Μικρασιάτες δεν δικαιολογούνταν.
Οι φλόγες που υψώνονται ως τον ουρανό όταν τα βάρβαρη
μέσα από τις μαρτυρίες όσων το έζησαν.
Αφού περνούσαν καλά με τους Τούρστίφη των Τούρκων του Κεμάλ εισέβαλλαν στη Σμύρνη
Μαρτυρίες συγκλονιστικές, που πιστοκους, γιατί πήγανε εθελοντικά στρατιώποιούν την ύπαρξη του Μικρασιατικού
τες; Γι’ αυτούς δεν υπήρχε κανένα ελαΟλοκαυτώματος. H μακραίωνη ελληνική παρουσία στην περιοχή ξεφρυντικό.
ριζώθηκε οριστικά με τον πιο δραματικό τρόπο: με την πυρπόληση
Εκεί λοιπόν, με τα πρώτα κρούσματα, με άρπαξε και μένα ένας
της Σμύρνης, τις σφαγές, τις λεηλασίες και πλήθος άλλων φρικαλεοπολίτης για να με σκοτώσει, αλλά άρχισαν οι δικοί μας να φωνάζουν:
τήτων σε βάρος των Ελλήνων και Αρμενίων στις πόλεις και τα χωριά
«-Μπου Ατίνα, μπου Ατίνα». Με αφήνει εμένα και παίρνει αμέσως
που ανακαταλαμβάνονταν από τον τουρκικό στρατό και προ πάντων
άλλο στρατιώτη, τον ρίχνει κάτω και τον σφάζει σαν αρνί μπροστά
το ξερίζωμα του Ελληνισμού από την Μικρά Ασία και την Ανατολική
στο σκαλοπάτι του σπιτιού του. Φρίκη!»
Θράκη.
Στο στρατηγείο της Σμύρνης από την Κυριακή το βράδυ 30 ΑυΗ Σμύρνη μάνα καίγεται, καίγεται και το βιος μας.
γούστου ως την Τρίτη το πρωί 1 Σεπτεμβρίου 1922 «μας αφαιρούσαν
Ο πόνος μας δε λέγεται, δε γράφεται ο καημός μας.
ό, τι έβρισκαν: χρήματα, ρολόγια, δαχτυλίδια και ό, τι άλλο είχαμε.
Η Σμύρνη μάνα χάνεται, τα όνειρά μας πάνε,
Άρχισαν να μας γδύνουν και να μας παίρνουν τα ρούχα και τα παΣτα πλοία, όποιος πιάνεται, κι οι φίλοι τον χτυπάνε.
πούτσια μας. …. Μας γδύσανε σχεδόν παντελώς. Δεν μας άφησαν
(Στίχοι: Πυθαγόρας, Μουσική: Απόστολος Καλδάρας).
τίποτε! Δεν μας έδωσαν καθόλου νερό και φαγητό. …. Είχαν
στεγνώσει τα χείλη μας από τη δίψα! Επειδή δεν είχαμε νερό και
βλέπαμε κάτω το χώμα μαύρο, σαν να ήταν υγρό, νομίζαμε ότι ήταν ΠΗΓΕΣ
λασπόνερο και βουτούσαμε τα χέρια μας για να βρέξουμε λίγο τα 1. https://www.sansimera.gr/worldays/306
χείλη μας. Δυστυχώς, όμως, αυτό ήταν πετρέλαια από τα αυτοκίνητα, 2. Φακής, Ι. Ενθυμήματα ζωής. Επιμέλεια: Απόστολος Ι. Φακής.Διάδραση,
που ήταν εκεί. … άθλια κατάσταση! Κατάντια, ξεπεσμός…
Αθήνα., 2012.

2ο ΜΕΡΟΣ
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Η επέτειος της 6ης Οκτωβρίου 1912
Κάθε 6 Οκτωβρίου η μικρή κοινωνία της πόλης μας της
Ελασσόνας γιορτάζει τη μνήμη της απελευθέρωσής της,
την 6η Οκτωβρίου 1912. Τα γεγονότα της τοπικής μας
ιστορίας την περίοδο αυτή συνιστούν ορόσημο για την
πορεία τόσο του τόπου μας, όσο και της Ελλάδας γενικότερα.
Βέβαια, δεν μπορεί να αξιολογήσει κανείς την όλη εξέλιξη
της ιστορικής πορείας του τόπου μας, αν δει την απελευθέρωση της Ελασσόνας ως μεμονωμένο γεγονός. Ούτε η
απελευθέρωση της επαρχίας μας αποτελεί ένα αυτοτελές
επεισόδιο, αλλά έχει τεράστια συνεκτική σχέση με τα
γεγονότα που την πλαισιώνουν, ούτε και οι βαλκανικοί
πόλεμοι στο σύνολό τους μπορούν να αποτιμηθούν, αν δεν
ενταχθούν στη χορεία των επεισοδίων, πολιτικών και πολεμικών, που λαμβάνουν χώρα τόσο στο νεοσύστατο ελληνικό
κράτος, στα απομεινάρια της παλιάς οθωμανικής αυτοκρατορίας, όσο και στη διεθνή πολιτική σκηνή.
Τρία γεγονότα αποτέλεσαν τις κορυφώσεις του δράματος
της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το πρώτο είναι η ελληνική
επανάσταση, εποποιία μοναδική για τα δεδομένα της εποχής
και για τη συγκριτική δύναμη των δύο αντίπαλων εθνοτήτων.
Το δεύτερο αφορά τους Βαλκανικούς πολέμους, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο έπος μετά την ελληνική επανάσταση
ή, καλύτερα, την ολοκλήρωσή της, τη δεύτερη Αγία Λαύρα.
Το τρίτο γεγονός, συνέχεια της εξέλιξης που διαμόρφωσαν
και προετοίμασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, αποτελεί την
τραγική κατάληξη των εθνικών βλέψεων και ανοίγει το
δρόμο για να πορευτεί η ιμπεριαλιστική πολιτική των
δυνάμεων της Ευρώπης, που θα έχει αποτέλεσμα την οικτρή
για όλη την ανθρωπότητα έκβαση των δύο παγκοσμίων πολέμων.
Μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την «επικύρωση
της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας»,
η χώρα μας κήρυξε στις 5 Οκτωβρίου τον πόλεμο κατά της
Τουρκίας στο πλευρό των συμμάχων και του Μαυροβουνίου,
το οποίο είχε κηρύξει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας από
τις 25 Σεπτεμβρίου. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος, Αρχιστράτηγος
του στρατού μας, ο στρατηγός Π. Δαγκλής, Γενικός Επιτελάρχης, και το επιτελείο βρίσκονται από τις 27 Σεπτεμβρίου
στη Λάρισα. Ο Βασιλιάς Γεώργιος απηύθυνε Διάγγελμα
στον ελληνικό λαό, το οποίο προσυπέγραφε το υπουργικό
συμβούλιο.
Το φρόνημα του ελληνικού στρατού ήταν υψηλό και η
επιστράτευση είχε πιστοποιηθεί με ενθουσιασμό. Η Ελλάδα
διέθετε 90.000 στρατό, 1000 ιππείς και 180 πυροβόλα.
Βέβαια, οι δυνάμεις της Βουλγαρίας ήταν τριπλάσιες και
της Σερβίας τουλάχιστον διπλάσιες. Στον στρατό ξηράς,
αλλά η Ελλάδα είχε σύγχρονο και αξιόμαχο ναυτικό, καθώς
και καλή οργάνωση στο σύνολο των ενόπλων δυνάμεών
της.
Οι πάντες γνώριζαν ότι μετά την ήττα του 1897 ο ελληνικός
στρατός έπασχε και μόνο μετά την επανάσταση του 1909 ο
Ελ. Βενιζέλος και η κυβέρνησή του, μέσα σε δυο χρόνια,
κατόρθωσαν να ανασυγκροτήσουν τον στρατό μας και να
τον καταστήσουν αξιόμαχο.
Ο Αρχιστράτηγος Διάδοχος Κωνσταντίνος, μετά από σύσκεψη με τον αρχηγό του επιτελείου, Στρατηγό Π. Δαγκλή,
τον Υπαρχηγό Αντισυνταγματάρχη Β. Δούσμανη και τους
επιτελείς λοχαγούς Ιωάννη Μεταξά και Ξενοφώντα Στρατηγό,
την ημέρα που κηρύχτηκε ο πόλεμος, σε αναλυτική Διαταγή
των Επιχειρήσεων, αποτύπωσε τον πολεμικό σχεδιασμό της
χώρας.
Ο στρατός μας από τα θεσσαλικά σύνορα μπήκε στο

«τουρκικό» έδαφος. Στην Ελασσόνα μεγάλες τουρκικές δυνάμεις καλά εξοπλισμένες, κρατούν άριστες αμυντικές
θέσεις. Η τουρκική αντίσταση είναι σθεναρή, μεγάλη και
καλά οργανωμένη. Μετά από σκληρή μάχη τεσσάρων ωρών,
υπό την αρχηγία του Διαδόχου, οι ελληνικές δυνάμεις υποχρέωσαν τους Τούρκους να στραφούν προς το Σαραντάπορο
για να επανασυνταχθούν, αποφεύγοντας την κύκλωσή τους.
Το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου, από τηλεγράφημα του Στρατηγού Δαγκλή στο Υπουργείο Στρατιωτικών, η Αθήνα και
όλη η χώρα πληροφορήθηκαν την πρώτη νίκη του ελληνικού
στρατού. Η συγκίνηση όλων ήταν μεγάλη. Άρχιζε ή όχι η
πραγματοποίηση των εθνικών ονείρων;

Ο Γεώργιος Βεντήρης γράφει:
«Είκοσι τέσσαρες ώρες ο ελληνικός στρατός επροχώρει,
χωρίς αντίστασιν. Οι Τούρκοι δεν επρόλαβαν να κρατήσουν
την Μελούνα, που δεκαπέντε χρόνια φοβέριζεν αδιάκοπα
την Λάρισα και τα Τρίκαλα.
Έξαφνα μερικοί ιππείς γύρισαν πίσω. Ήτο πρωί της Κυριακής. Βαριά σύννεφα έκρυβαν τον ορίζοντα. Το μακεδονικό
φθινόπωρο ερχόταν πρώιμα για όσους εξεκίνησαν από τον
νοτιά της Πελοποννήσου, από τον ελαιώνα της Αττικής, από
τα νησιά. Εκεί κάτω κήποι και ακρογιαλιές χαμογελούσαν
στον ήλιο. Εδώ η γη ήταν αμίλητη. Ο ουρανός κρεμόταν
χαμηλά σαν απειλή. Το πόδια των αλόγων εβούλιαζαν στο
υγρό χώμα. Αντίκρυ έλαμπαν παράξενες αστραπές. Το έδαφος
εσχίζετο βαθιά, όμοια με πληγωμένο καρτερικό ζώο. Ο διπλανός εχλώμιαζε. Τα γόνατα έτρεμαν. Το τούρκικο κανόνι.
Πόλεμος!
Προ της Ελασσόνας οι Τούρκοι αντιστάθηκαν με πείσμα.
Οι Έλληνες στρατιώται και πολλοί αξιωματικοί έβλεπαν
πρώτην φοράν μάχην. Εις την αρχήν εκλονίσθησαν, αλλ’ οι
νεώτεροι αξιωματικοί τους παρέσυραν εμπρός. Ο διάδοχος
διηύθυνε την μάχην από της γραμμής του πυρός. Οι Τούρκοι
απεσύρθησαν ατάκτως προς το Σαραντάπορον. Το απόγευμα
ο Κωνσταντίνος ετηλεγράφει την κατάληψιν της Ελασσόνος».
Η υποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από την Ελασσόνα
προς τα Στενά του Σαρανταπόρου και η ένωσή τους με τις
δυνάμεις που υπεράσπιζαν τη στρατηγική θέση των Στενών
έστρεψε προς τα εκεί τις ελληνικές δυνάμεις.
Η ελληνική επίθεση άρχισε το πρωί της 9ης Οκτωβρίου
και η αντίσταση των Τούρκων υπήρξε μεγάλη. Η δυσκολία
του στρατού μας να προσπελάσει στα Στενά οφειλόταν
στην αδυναμία χρησιμοποίησης του πυροβολικού μας, τη
στιγμή που το πεζικό μας μέχρι το μεσημέρι βρισκόταν
κάτω από τον καταιγισμό των πυρών του τουρκικού πυρο-
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βολικού. Το βράδυ οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν
στην εσωτερική γραμμή άμυνας, ενώ είχαν υπερκερασθεί
από τις ελληνικές δυνάμεις.
Την επόμενη ημέρα -10 Οκτωβρίου- άρχισε η καταδίωξη
των Τούρκων από τον ελληνικό στρατό, από τις ελληνικές
μεραρχίες. Ο Διάδοχος διηύθυνε προσωπικά ο ίδιος τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα την τελική επίθεση. Τα Στενά του
Σαρανταπόρου δεν ελέγχονταν πια από τους Τούρκους. Το
απόγευμα το ελληνικός στρατός κατέλαβε τα Σέρβια και
συνέχισε την προέλασή του προς την Κοζάνη. Οι Τούρκοι
καταδιωκόμενοι εγκατέλειψαν τα εφόδια και τα πυροβόλα
τους. Οι απώλειες από την πλευρά του ελληνικού στρατού
δεν συγκρίνονται με τις απώλειες των Τούρκων, οι οποίοι
άφησαν στα Στενά του Σαρανταπόρου 1500 νεκρούς συμπολεμιστές τους.
Οι τραυματίες της μάχης αυτής ήταν δύο φορές θύματα
των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Η ανωμαλία και το δύσβατο της περιοχής, οι καιρικές συνθήκες ήταν παράγοντες ανασταλτικοί. Η γεμάτη χαράδρες
περιοχή, η μακρά μέχρι αργά το βράδυ διάρκεια της μάχης
και η μεγάλη απόσταση από τα χειρουργεία δεν επέτρεψε
τους γιατρούς και τραυματιοφορείς να κάνουν τη δουλειά
τους, να εκπληρώσουν το καθήκον τους, τη συγκεκριμένη
αποστολή. Επίσης, το πλήθος των λαβωμένων ήταν μεγάλο
και η δυνατότητα της υγειονομικής υπηρεσίας αποδεικνύεται
στην πράξη μικρή, με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη μεταφορά
τους στους πρώτους σταθμούς και την επιδείνωση της κατάστασής τους, που πολύ συχνά επέφερε τον ακρωτηριασμό
αλλά και το θάνατο.
Υπήρξαν και περιπτώσεις που μόνοι τους οι τραυματίες
έμειναν στα μετόπισθεν και φρόντιζαν να κατευθυνθούν
στα χειρουργεία για να λάβουν τις δέουσες περιποιήσεις.
Πολύ συχνά οι ίδιοι οι στρατιώτες μετέφεραν τους λαβωμένους συστρατιώτες τους μέσα στο σκοτάδι, προσπαθώντας
να εντοπίσουν την ακριβή θέση των γιατρών.
Από τις το απόγευμα άρχισε η μεταφορά τους στα νοσοκομεία της Ελασσόνας και μέχρι το βράδυ είχαν προσκομισθεί
περίπου 120, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν με
ελαφρά τραύματα, κυρίως από τις οβίδες του τουρκικού
πυροβολικού, που είχε στοχεύσει με εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις των οποίων τα
τραύματά τους, κυρίως στα άκρα των χεριών και ποδιών,
ήταν προσχήματα, για να αποφύγουν τη μάχη. Και όλοι
αυτοί με οχήματα μεταφέρονταν στο Χάνι Χατζηγώγου σε
οικήματα κακής κατάστασης, όπου στεγαζόταν το χειρουργείο
της 2ης Μεραρχίας.
Αρκετοί γιατροί περιόδευαν στο πεδίο μάχης και με φαναράκια προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους ανήμπορους
από τους πυροβολισμούς στρατιώτες και να τους παράσχουν
τις πρώτες βοήθειες. Ο γιατρός Πασχάλης, λόγου χάρη,
του 3ου Συντάγματος Πεζικού με τους ανθυπιάτρους Πανούσιο,
Παπακωνσταντίνου και Σαρικάκη περιποιούνταν τους τραυματίες και του 1ου Συντάγματος της 2ης Μεραρχίας.
Όσοι, όμως, περισυνελέγησαν το πρωί της 10ης Οκτωβρίου
μεταφέρθηκαν στην Ελασσόνα, ενώ όλο την προηγούμενη
φοβερή νύχτα παρέμειναν αβοήθητοι, εγκαταλελειμμένοι,
επικουρούμενοι μονάχα από τις προσωπικές του ο καθένας
αντοχές, στο υγρό πεδίο μάχης.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδας απέστειλε στον αρχηγό του
στρατού Θεσσαλίας το παρακάτω τηλεγράφημα:«Κυβέρνησις
συγχαίρει Υμετέραν Υψηλότητα και γενναίον Στρατόν επί
λαμπρά νίκη. Αθήναι, 10 Οκτωβρίου 1912, Πρωθυπουργός
Βενιζέλος».
Θριαμβευτής πια ο στρατός των Ελλήνων, μετά τις μάχες
της 6ης και 9ης Οκτωβρίου, πέρασε τα τρομερά στενά και
ξεχύθηκε στις πεδιάδες της Μακεδονίας. Στην ιστορία των
Βαλκανικών πολέμων η νίκη της Μελούνας και του Σαραν-
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ταπόρου έχει εξαιρετική σημασία, καθώς στη συνέχεια ο
ελληνικός στρατός έδωσε περισσότερο πεισματώδεις και
ορμητικές μάχες, εκπόρθησε θέσεις και κατέλαβε μεγάλες
πόλεις.
Η Ελασσόνα ήταν η πρώτη ελληνική πόλη που ελευθερώθηκε με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, οι οποίοι
με τη σειρά τους δημιούργησαν νέα δεδομένα στη Βαλκανική
Χερσόνησο. Νικήτριες του πολέμου η Ελλάδα και η Σερβία,
οι οποίες είχαν αυξήσει εντυπωσιακά τα εδάφη τους: κατά
80% ο πληθυσμός και κατά 90% η έκταση του ελληνικού
κράτους.
Ωστόσο, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι άφησαν αρκετές εδαφικές
εκκρεμότητες, γιατί οι μεγαλοϊδεατισμοί παρέμεναν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανικανοποίητοι. Το στοιχείο
αυτό καθόρισε την κατοπινή πολιτική των βαλκανικών κρατών.
Γι’ αυτόν τον λόγο οι Βαλκανικοί Πόλεμοι δεν αποτελούν
αυτοδύναμο ή αυτοτελές γεγονός για τη μετέπειτα ελληνική
ιστοριογραφία, αλλά να εντάσσονται ως ένα επεισόδιο σε
μια μακρά σειρά γεγονότων που ξεκινά με την ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και καταλήγει στη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922.
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Η ναυμαχία του Ναυαρίνου
(8/20*1 Οκτωβρίου 1827)

Ε

ίμαστε στα 1825. Η επανάσταση των Ελλήνων καλά κρατεί κι ο τρομερός Ιμπραήμ, γιος του Μωχάμετ Άλυ της
Αιγύπτου, με εντολή του σουλτάνου και με τεράστια ανταλλάγματα και αμοιβές, ξεκινάει τη
μεγάλη επιχείρηση της καταστολής της. Αποβιβάζει τον Τουρκοαιγυπτιακό στρατό στην Πελοπόννησο, καίει, ληστεύει, βιάζει, σφάζει και
αιχμαλωτίζει, εξαναγκάζει τον λαό «να προσκυνήσει» και μοιράζει «προσκυνοχάρτια» εξαγοράζοντάς τον.

τρώνης ενημέρωνε για τις καταστροφές και
ζητούσε την άμεση εφαρμογή της Συνθήκης
του Λονδίνου.
Θα σταλεί προειδοποιητικό έγγραφο προς
τον Ιμπραήμ «… τοιαύτη παράβασις των ανειλημμένων υποσχέσεων, σας θέτουν κύριε, εκτός
του διεθνούς δικαίου, έξω των υφισταμένων
συνθηκών των Αυλών και της Οθωμανικής Πύλης…» και εντέλει του μηνύουν ότι αν δεν συμμορφωνόταν, θα είχε να αντιμετωπίσει «τας
αμέσους συνεπείας μιας αρνήσεως ή μιας υπεκτης Δέσποινας
φυγής».
Ο Ιμπραήμ, παμπόνηρος, δεν παραXίντζογλου λαμβάνει το έγγραφο και εξαφανίζεται στο
Ερημώνει τα πάντα στον Μοριά και 20.000
Αμασλίδου
εσωτερικό
της Μεσσηνίας. Οι ναύαρχοι έπρεπε
άνδρες του εξαπολύονται σε Μεσσηνία και Αρκαδία
γιατρού,
να
αντιδράσουν.
Η προτροπή του πρωθυπουρμε εντολή να κατεδαφιστούν χωριά, να αποψιλωθεί
μέλος της Ε.Λ.Β.Ε
γού Τζωρζ Κάνιγκ προς τον Κόρδικτον ήταν:
η γη, να μη μείνει όρθιο κανένα καρποφόρο δένδρο.
«Αν δεν εισακουσθεί ο λόγος σας, μεταχειριστείτε
Δάση, καλλιέργειες, περιβόλια καταστρέφονται,
αμπέλια ξεριζώνονται κι ο κόσμος πέφτει στην πείνα. Ο Κο- τα πυροβόλα». Έπρεπε να ακινητοποιήσουν τον τουρκοαιλοκοτρώνης απειλεί: «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνη- γυπτιακό στόλο. Θα έμπαιναν στον όρμο του Ναυαρίνου ειμένους» και ο μοίραρχος Χάμιλτον που βλέπει στην επαρχία ρηνικά… Ήταν 20 Οκτωβρίου όταν οι Τούρκοι έστειλαν
ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα, αναφέρει στον μήνυμα στον αρχιναύαρχο: «Ο Ιμπραήμ δεν έδωσε την άδεια
Κόρδιγκτον: «Εάν ο Ιμπραήμ μείνει εις την Ελλάδα, το τρίτον να εισέλθει ο συμμαχικός στόλος» κι ο Κόρδικτον τους απάντησε: «Δεν ήρθα για να λάβω εντολές, αλλά για να δώσω».
των κατοίκων της θα αποθάνει εκ της πείνης».
Βρήκαν τον εχθρικό στόλο αγκυροβολημένο σε σχήμα
Ο Ιμπραήμ ετοιμάζει επίθεση στα θαλάσσια ορμητήρια
των Ελλήνων (Σπέτσες, Ύδρα, Πόρο, Αίγινα και Σαλαμίνα) πετάλου. Ογδόντα εννέα σκάφη, 2.240 πυροβόλα παρατεκαι ζητάει από τον πατέρα του: στόλο, εφόδια, ανθρώπινο ταγμένα σε τρεις σειρές μέσα στον κόλπο, που τα άκρα
δυναμικό από Αίγυπτο, Αλγέρι και Τυνησία, αλλά και Τουρκική τους έφθαναν μέχρι τα δυο πυροβολεία, το ένα στο φρούριο
ενίσχυση από την Κωνσταντινούπολη. Ενενήντα πλοία (πο- του Ναυαρίνου και το άλλο στο νότιο άκρο της Σφακτηρίας.
λεμικά και φορτηγά) μαζί με πέντε αυστριακά ξεκίνησαν για Στην πρώτη σειρά τα βαριά, δεξιά τα αιγυπτιακά, αριστερά
την Πύλο. Ήταν 26 Αυγούστου του 1827 όταν μπήκαν στο τα τουρκικά, και στο κέντρο οι δυο ναυαρχίδες. Στις άλλες
λιμάνι της. Ένα μήνα πριν, οι μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, σειρές τα μικρότερα και στο βάθος η μοίρα της Τύνιδας,
Γαλλία και Ρωσία είχαν υπογράψει συνθήκη στο Λονδίνο με έξω από την παράταξη. Τα συμμαχικά πλοία ήταν 27 (12 αγστόχο την προστασία του Ευρωπαϊκού εμπορίου(!) και την γλικά, 7 γαλλικά και 8 ρωσικά), με 1324 πολύ ισχυρά
προστασία των Ελλήνων που την είχαν ζητήσει. Σαν πρώτο πυροβόλα. Σύμφωνα με το σχέδιο του Κόρδικτον, η αγγλική
βήμα ζητούσαν ανακωχή από Τούρκους κι Έλληνες, με μοίρα, με επικεφαλής τη ναυαρχίδα του «Ασία», θα στηνότανε
σχέδιο να αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις στην Κων- απέναντι από τις δυο τούρκικες ναυαρχίδες, η γαλλική μοίρα
σταντινούπολη, και με πρόταση να κερδίσει η Ελλάδα την στα δεξιά αντιμέτωπη με τον αιγυπτιακό στόλο κι η ρωσική
αυτονομία της, παραμένοντας όμως υποτελής στον σουλτάνο. στα αριστερά απέναντι από τον τουρκικό. Γενικός αρχηγός
Η διαπραγμάτευση θα αφορούσε τα σύνορα της Ελλάδας, επιλέχτηκε ο Κόρδικτον, η πραγματική ψυχή της ναυμαχίας.
Το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου του 1827 ο συμμαχικός
ένα δε επίμαχο άρθρο αποκάλυπτε ότι σε περίπτωση που
μετά από ένα μήνα οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν στόλος άρχισε να μπαίνει με αργές και μελετημένες κινήσεις
εφάρμοζαν ανακωχή, οι τρεις δυνάμεις θα την επέβαλλαν στο λιμάνι σε στήλες, και η «Ασία» αγκυροβόλησε απέναντι
με τα όπλα. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή του όρου ήταν: ο από τις δυο ναυαρχίδες, όπως ακριβώς σχεδιάσθηκε. Η
ναύαρχος Άγγλος Κόρδικτον κι οι υποναύαρχοι: Γάλλος Δε- ρωσική μοίρα καθυστέρησε λίγο*2… λόγω νηνεμίας, και παριγνύ και Ρώσος Χέυδεν. Πανηγυρισμοί και κωδωνοκρουσίες ρέμενε έξω από το λιμάνι. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη.
στην Ελλάδα, αλλά στην Πύλη ούτε σκέψη για ανακωχή, Τα πλοία συνωστίζονταν μες το λιμάνι κι όλοι περίμεναν την
αφού οι Τούρκοι πίστευαν ότι μετά την πτώση της Ακρόπολης αφορμή. Ένα εχθρικό πυρπολικό πλησίασε πολύ κοντά σ’
στις 24/5/1827, τίποτε δεν θα έσωζε την Επανάσταση. Η Ελ- ένα αγγλικό, οι Άγγλοι στην προσπάθειά τους να το απομαληνική Κυβέρνηση, που είχε βρει καταφύγιο στην Αίγινα, κρύνουν δέχθηκαν πυροβολισμούς από τους Τούρκους,
αποδέχθηκε την ανακωχή, ενώ αντίθετα ο Ιμπραήμ απάντησε είχαν θύματα κι ανταπέδωσαν τα πυρά. Ο Δεριγνύ ζήτησε
ότι είχε οδηγίες να καταπνίξει και τις τελευταίες εστίες της από μια αιγυπτιακή φρεγάτα δίπλα του να μην ανοίξει πυρ,
εξέγερσης. Ωστόσο έδωσε τον λόγο του ότι θα περίμενε οι Αιγύπτιοι δεν υπάκουσαν, και τελικά διέταξε κανονιοβολισμό
σχετικές οδηγίες από την Κωνσταντινούπολη και την Αλε- κι ο τόπος λαμπάδιασε. Τα πλοία δεν μπορούσαν να κινηθούν,
ξάνδρεια. Η υπομονή των ναυάρχων όμως εξαντλήθηκε, τα πυρπολικά κολλούσαν στα πολεμικά και μετέδιδαν φωτιά
όπως και η χρονική διορία που του είχαν δώσει. Ο Ιμπραήμ στα ιστία τους και το σκηνικό έγινε εφιαλτικό.
Οι εχθροί υπερείχαν αριθμητικά αλλά οι σύμμαχοι υπερείχαν
συνέχιζε να ερημώνει και να πυρπολεί τα πάντα κι ο Κολοκο-
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σε ναυτοσύνη, πειθαρχία, και σε ισχύ πυροβόλων. Συμμετείχαν
και τα κανονιοστάσια των φρουρίων κι η Σφακτηρία καιγόταν.
Η ναυαρχίδα «Ασία» κτυπήθηκε κι ο Κόρδιγκτον έστειλε
μήνυμα στον Αιγύπτιο διοικητή Μουχαρέμπεη, με τον Έλληνα
πλοηγό Πέτρο Μικέλη, ότι σκοπός τους είναι απλώς να τους
υποχρεώσουν να επιστρέψουν στις βάσεις τους στα Δαρδανέλια και την Αλεξάνδρεια. Όμως οι Αιγύπτιοι σκοτώνουν
τον απεσταλμένο κι η «Ασία» στρέφει πια τα κανόνια της
προς την αιγυπτιακή ναυαρχίδα και την βυθίζει, ενώ παράλληλα
τίθεται εκτός μάχης κι η τουρκική ναυαρχίδα. Η ναυμαχία
συνεχίζεται άγρια. Ο Κόρδικτον κινδυνεύει κι ο γιος του
τραυματίζεται ελαφρά. Σύννεφα καπνού τινάζονται στον ουρανό, πύρινες βολές από τα φρούρια, αλαλαγμοί, κραυγές
απελπισίας, κατάρες, βλαστήμιες, εντολές και παραγγέλματα.
Η αγγλική ναυαρχίδα βάλλεται από παντού. Σε λίγο πλησιάζει
κι ο ρωσικός στόλος. Εκκωφαντικοί κρότοι, βόμβες, βολίδες,
σφαίρες, τρομερά αστραπόβροντα παντού. Πλοία ανατινάζονται κι άλλα βυθίζονται. Συντρίμμια πλοίων κι ανθρώπινα
μέλη εκτοξεύονται στον αέρα, η θάλασσα βαμμένη με αίμα
κι οι τραυματίες πολλοί. Μέχρι τις 6 το απόγευμα όλα είχαν
τελειώσει. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος είχε θαφτεί στα
νερά του Ναυαρίνου. « Ο Ιμπραήμης όστις ενώ κατεστρέφετο
ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος περιεφέρετο εις τα πλησιόχωρα
μέρη καταστρέφων και αυτός, επανήλθεν την επαύριον της
μάχης εις Νεόκαστρον, όπου αφήσας προ ολίγου λαμπρούς
στόλους ηύρε ναυάγια…» θα γράψει αργότερα ο Σπυρίδων
Τρικούπης. Έξι χιλιάδες άνδρες θα είναι οι απώλειές τους,
ενώ από τους συμμάχους 650 θα τραυματισθούν ή θα
χάσουν τη ζωή τους, και τα πλοία θα υποστούν βέβαια
ζημιές αλλά κανένα δεν θα βυθιστεί.
Ο Ελληνικός λαός σαν έμαθε τη νίκη δοξολόγησε τον
Θεό στους ναούς και θεώρησε το έργο των συμμάχων
«έργο της αοράτου χειρός του Θεού». Το θαύμα είχε γίνει, η
νίκη στο Ναυαρίνο έσωσε την Ελληνική επανάσταση. Οι φιλέλληνες σ’ όλο τον κόσμο πανηγύρισαν και ο Γάλλος Ακαδημαϊκός Πιερ Λεμπρέν έγραψε: «Η νίκη του Ναυαρίνου
ήταν νίκη των λαών». Πίνακες ζωγραφικής, χαλκογραφίες
και λιθογραφίες έκαναν γνωστή τη νίκη σ’ όλη την Ευρώπη.
Οι Γάλλοι τάχθηκαν ανοικτά υπέρ των Ελλήνων κι η πολιτική
του φιλελληνικού κομιτάτου στο Παρίσι έγινε επίσημη γαλλική
πολιτική. Στην Πετρούπολη η νίκη γιορτάσθηκε σαν «εθνικός»
θρίαμβος… και σύντομα η Ρωσία θα δει την ήτα της Τουρκίας
σαν αφορμή για Ρωσοτουρκικό πόλεμο, για τα δικά της
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πλέον συμφέροντα. Στο Λονδίνο πολλοί πιστεύουν ότι ανοίγει
ο δρόμος της Ρωσίας προς τη Μεσόγειο. Ο αυτοκράτορας
Φραγκίσκος στη Βιέννη χαρακτηρίζει τη ναυμαχία ως «δολοφονία» κι ο καγκελάριος Μέττερνιχ προβλέπει «γενικό
χάος». Η Οθωμανική αυτοκρατορία οργίζεται κι αρχίζει τις
απειλές, αλλά δεν καταφεύγει σε αντίποινα όπως συνήθιζε,
γιατί φοβάται ότι θα αναγκασθεί να συγκρουσθεί με τη μισή
Ευρώπη. Ένα γαλλικό στρατιωτικό σώμα άρχισε αμέσως να
κάνει εκκαθαρίσεις των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων
στον Μοριά. Ο Ιμπραήμ χωρίς τον στόλο τώρα… αντιμετώπιζε
το φάσμα της πείνας. Με 14 πλοία, κι αυτά βαριά πληγωμένα,
θα γυρίσει δυο μήνες αργότερα στην Αλεξάνδρεια.
Δυο χρόνια μετά τη νίκη στο Ναυαρίνο η ανεξαρτησία
της Ελλάδας θεμελιώθηκε οριστικά. Η παρέμβαση της Ευρώπης δικαίωσε τον αγώνα της!
ΠΗΓΕΣ
1) Με το παλιό ημερολόγιο ήταν 8 Οκτωβρίου.
2) Η Ρωσία είχε την εποχή αυτή αποκηρύξει τον Υψηλάντη
και την Ελληνική επανάσταση και στάθηκε στο πλευρό του
σουλτάνου. Όταν όμως είδε ότι η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά
στην ανεξαρτησία, συμμάχησε με τις άλλες δυνάμεις κι
έστειλε στόλο, για να μη μείνει έξω από το παιχνίδι των συμφερόντων. Απόδειξη αυτού είναι ότι συμμετείχε με λίγα πλοία
και μπήκε στη διαδικασία της ναυμαχίας τελευταία…

Ελληνικά βουνά
Όταν ήμουν νέος, κάποιος γέρος, παλιός πολεμιστής της Αλβανίας, μου έλεγε ότι είναι έτοιμος να ξαναπάει, αν το
χρειαστεί η πατρίδα, στα βουνά να πολεμήσει για την Ελλάδα. Και μου ενέπνευσε το παρακάτω ποίημα, το οποίο
σας παραθέτω λόγω της ημέρας.
Βουνά, που τρόπαιο λαμπρό στήσαμε
το Σαράντα
στις κορυφές σας τις ψηλές, στ’ απάτητα σας χιόνια,
περήφανα, καμαρωτά θα διαλαλάτε
πάντα
την Νίκη μας την ιερή. Ψηλά βουνά,
αιώνια!

Με αίμα σας ποτίσαμε, οι μάνες μας
με δάκρυ,
εμπρός, πάντα, βαδίσαμε, ή, πέσαμε
γενναία.
Σε κάθε σας βουνοκορφή, κάθε ψηλή
σας άκρη
κυμάτισε περήφανη η γαλανή σημαία.

Βουνά πιο ένδοξα από σας άλλα στη
γη δεν είδα!
Τι κι’ αν εμείς γεράσαμε κι’ άλλοι
έχουν τη σκυτάλη,
μες στην καρδιά μας έχουμε, βουνά,
κρυφή ελπίδα
να μας καλέσει η πατρίς να ξαναρθούμε πάλι.
Λευτέρης Μουφτόγλου
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17 Νοέμβρη 1973
(48 χρόνια μετά)
ματα της μέρας, ενώ αστυνομικές δυνάμεις
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ο νους μας πηγαίνει
βρίσκονταν στους γύρω του Πολυτεχνείου δρόστα γεγονότα του Πολυτεχνείου, όσα προηγήμους. Μπήκε σε λειτουργία ο ραδιοφωνικός
θηκαν και όσα έγιναν εκείνη τη μέρα. Στους
σταθμός του Πολυτεχνείου, μέσω του οποίου
φοιτητές, τους μαθητές και σε όσους με τη
ο λαός καλείτο σε “ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ” και “ΓΕφωνή τους, τη διαμαρτυρία τους, ακόμα και
ΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ”.
δίνοντας τη ζωή τους, εναντιώθηκαν στην προΣε εκδηλώσεις συμπαράστασης κατέβηκαν
σπάθεια αυτών που θέλησαν να καταπατήσουν
οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάτρας και
τα δικαιώματα για Δημοκρατία και Ελευθερία.
της Θεσσαλονίκης, ενώ φοιτητές του πανεπιΗ Ελλάδα από το 1967 μέχρι το 1974 είχε
στημίου των Ιωαννίνων κατέλαβαν το κτίριο
ως πολίτευμα τη δικτατορία ή χούντα (από το
της
Λαμπρινής
της σχολής τους. Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα,
ισπανικό junta), καθώς μια ομάδα στρατιωτικών
Διαμάντη
χρήματα, ενώ πλήθος κόσμου έδινε τσιγάρα,
είχε καταλύσει τη δημοκρατία και ανέλαβε την
εκπαιδευτικού
χρήματα, ψωμιά και κάθε λογής είδη για την
εξουσία με τα όπλα, δηλαδή χρησιμοποιώντας
ενίσχυση της κατάληψης. Η πρώτη μέρα της
τη δύναμη του στρατού.
Η εξουσία βρέθηκε στα χέρια μιας ομάδας πραξικοπη- κατάληψης ήταν κύρια φοιτητική και σπουδαστική.
ματιών συνταγματαρχών και για αυτό το καθεστώς ονομάΠαρασκευή 16 Νοέμβρη
στηκε και Χούντα των Συνταγματαρχών ή Δικτατορία των
Από την Πέμπτη και μετά, τα γεγονότα δεν μπορούσαν
Συνταγματαρχών.
Το καθεστώς αυτό ξεκίνησε με στρατιωτικό πραξικόπημα πια να θεωρηθούν φοιτητικά. Το κατέβασμα πλήθους
που έγινε στις 21 Απριλίου 1967 και κράτησε μέχρι τις 23 κόσμου στους δρόμους, τα μηνύματα συμπαράστασης
Ιουλίου 1974, δηλαδή για επτά χρόνια, και για αυτό η πε- από διάφορους χώρους, η υποστήριξη του κόσμου στους
αγωνιζόμενους, έδειχναν ότι η κινητοποίηση αφορούσε
ρίοδος αυτή λέγεται και «Επταετία».
πλέον όλο το λαό.
Τα γεγονότα των ημερών:
Γύρω στα μεσάνυχτα παρέμεναν μέσα στο χτίριο γύρω
στις 4.000 κόσμου και απ’ έξω διάφορες ομάδες που διαΤετάρτη 14 Νοέμβρη
Το πρωί της Τετάρτης (14/11) πραγματοποιήθηκαν δήλωναν.
Στις 2 έκλεισαν οι πόρτες του Πολυτεχνείου, ενώ εξαΓενικές Συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων, για να συκολουθούσε να υπάρχει
ζητηθεί το ζήτημα των
ακόμα λίγος κόσμος
φοιτητικών εκλογών.
απέξω. Από το πρωί χιΣτη Νομική Σχολή
λιάδες άνθρωποι είχαν
Αθηνών, πραγματοποισυγκεντρωθεί γύρω από
ήθηκε συγκέντρωση,
το Πολυτεχνείο. Ο κόενώ γύρω στη 1 το μεσμος ολοένα πλήθαινε.
σημέρι, έφτασε η πληΜαζί με τους οικοδόροφορία ότι στο Πολυμους μπήκαν και πολλοί
τεχνείο υπήρχε ένταση
μαθητές. Το πλήθος έξω
μεταξύ αστυνομικών και
από το Πολυτεχνείο πύφοιτητών. Εντός και
κνωνε συνέχεια και το
εκτός του κτιρίου του
μεσημέρι όλοι οι δρόμοι
Πολυτεχνείου επικραγύρω από το Πολυτετούσε ένταση. Οι Γενιχνείο, είχαν καταληφθεί
κές Συνελεύσεις ολοαπό πλήθη κόσμου. Στις
κληρώθηκαν και οι φοι4:30 το απόγευμα είχαν
τητές του Πολυτεχνείου
πλέον αρχίσει οι συγαποφάσισαν να ενωθούν με τους υπόλοιπους. Γύρω στις 9 έγινε ολοκληρωτική κρούσεις. Στις 7 άφθονα δακρυγόνα και καπνογόνα έπεφταν
κατάληψη του Πολυτεχνείου και του γύρω χώρου και στα- πια στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά άτομα τραυματίστηκαν
και οι διαδηλωτές μετέφεραν τους τραυματίες στο Πολυμάτησε η κυκλοφορία.
Οι διαδηλωτές γρήγορα έγιναν ακόμα περισσότεροι, τεχνείο.
Μέσω του Ραδιοσταθμού γίνονταν εκκλήσεις για φάργύρω στα μεσάνυχτα έκλεισαν οι πόρτες του Πολυτεχνείου,
μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν επιτροπές περιφρούρησης μακα, ιατρικά εργαλεία, γιατρούς και ασθενοφόρα. Στις
για τις επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες. Συγκροτήθηκε 9:30, με απόφαση της Αστυνομίας απαγορεύτηκε η κυη Συντονιστική Επιτροπή και άρχισε η προετοιμασία της κλοφορία στο κέντρο της πόλης «μέχρι νεωτέρας διαταγής».
Η αστυνομία χρησιμοποιούσε δακρυγόνα εναντίον του
λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού.
πλήθους, το οποίο υποχώρησε προσωρινά.
Το Πολυτεχνείο δεχόταν συνέχεια τραυματίες και νεΠέμπτη 15 Νοέμβρη
Στις 5 το πρωί άρχισαν να ακούγονται τα πρώτα συνθή- κρούς, ενώ ασθενοφόρα του Ερυθρού Σταυρού έμπαιναν
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στο χώρο του Πολυτεχνείου για να παραλάβουν τραυματίες.
Ο Ραδιοσταθμός καλούσε συνεχώς το λαό σε συμπαράσταση. Αργά τη νύχτα, οι πυροβολισμοί γύρω από το Πολυτεχνείο συνεχίζονταν. Γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διαδήλωση χιλιάδων
ατόμων, που συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς.
Σάββατο 17 Νοέμβρη
Το κέντρο της Αθήνας, με άξονα το Πολυτεχνείο, είχε
μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Τα τανκς κινούνταν άλλα
προς τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και άλλα προς την
Πανεπιστημίου. Λίγο πριν τις 1.00π.μ., τα τανκς μπήκαν
στην οδό Πατησίων. Τεθωρακισμένα, στρατιώτες και αστυνομικοί έκαναν κινήσεις γύρω από το Πολυτεχνείο. Από τα
μεγάφωνα μεταδιδόταν, πως όσοι ήθελαν ν’ αποχωρήσουν,
μπορούσαν να φύγουν, προτού οι πόρτες κλείσουν οριστικά.
Μισή ώρα περίπου μετά τις 1.00 π.μ., οι διαδηλωτές έξω
από το Πολυτεχνείο παρέμεναν ακόμα. Ελεύθεροι σκοπευτές
κατέλαβαν θέσεις στα γύρω από το Πολυτεχνείο κτίρια.
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πολυτεχνείου εξακολουθούσε να μεταδίδει προς τους στρατιώτες: “Είμαστε
άοπλοι, θα σας υποδεχτούμε με χειροκροτήματα. Τα
άρματα Μ 48 και Μ 113 έστρεψαν τα κανόνια τους κατά
των κλεισμένων στο Πολυτεχνείο, ενώ με τους προβολείς
φώτιζαν τα παράθυρα του κτιρίου. Τρία άρματα προχώρησαν
από την Αβέρωφ και σταμάτησαν στην πόρτα του Πολυτεχνείου επί της Πατησίων.
Λίγο πριν τις 3.00 π.μ., οι δυνάμεις του στρατού και της
αστυνομίας είχαν συνταχθεί σε θέση μάχης έξω από το
Πολυτεχνείο. Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις με τους κλεισμένους μέσα στο κτίριο, ενώ στην είσοδο, παρατάσσονταν
και άλλα τανκς. Στις 2:59 π.μ. τρία τανκς εφόρμησαν προς
το Πολυτεχνείο ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν.
Μετά την είσοδο του τανκ αστυνομικοί και άνδρες των
ΛΟΚ μπήκαν στο Πολυτεχνείο, ενώ όσοι βρίσκονταν στην
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πύλη και δεν χτυπήθηκαν υποχώρησαν στο εσωτερικό.
Μέσα στο προαύλιο γίνονταν συγκρούσεις ανάμεσα σε
αστυνομικούς και αυτούς που βρίσκονταν μέσα. Σύμφωνα
με μαρτυρίες, περίπου 35 λεπτά μετά τις 3.00 π.μ., το Πολυτεχνείο είχε αδειάσει και ασθενοφόρα άρχισαν να απομακρύνουν από το κτίριο τραυματίες και νεκρούς. Οι πυροβολισμοί και οι συγκρούσεις συνεχίζονταν ωστόσο στους
γύρω από το Πολυτεχνείο δρόμους. Στις 5.00 π.μ. τα
τανκς αποχώρησαν από το χώρο του Πολυτεχνείου. Η
Αθήνα έμοιαζε με βομβαρδισμένη πόλη. Στις 11π.μ. κηρύχθηκε Στρατιωτικός Νόμος, ωστόσο οι διαδηλώσεις και
οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ. 2
Η αιματηρή καταστολή της εξέγερσης, που –όπως προκύπτει από την επισκόπηση του καταλόγου των καταγεγραμμένων νεκρών χαρακτηρίσθηκε από δολοφονίες πολιτών ακόμη και δυο μέρες μετά τη στιγμή της εισόδου
του τανκ στον περίβολο του Πολυτεχνείου, με κύρια αιτία
την κήρυξη στρατιωτικού νόμου, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.
Κατά τους Σ. Σακελλαρόπουλο, Π. Σωτήρη, η εξέγερση
του Πολυτεχνείου σήμανε την ανατροπή της διαδικασίας
«φιλελευθεροποίησης» και την αρχή του τέλους για τη
χούντα, καθώς οι εξελίξεις δεν επέτρεπαν πια τη συνδιαλλαγή με την τελευταία. Επίσης, αποτέλεσε τομή για τη νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία καθώς, μέσω της εξέγερσης,
η κοινωνική δυσαρέσκεια κατά των οικονομικών ανισοτήτων
και του περιορισμού των πολιτικών ελευθεριών, η οποία
χαρακτήριζε το μετεμφυλιακό κράτος εν γένει, μετατοπίστηκε προς τα αριστερά.3
ΠΗΓΕΣ
1. Coolweb.gr
2. www.news247.gr
3. Βικιπαίδεια

ΤΑ ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ
Τα ψηλά δέντρα, ομόζυγα των νεφών,
τη δροσιά των «ονείρων» επωμίζονται.
Ευθύβολα …καλόβουλα,
μα δε «βολεύονται» τα ψηλά δέντρα!
Επιλεκτικά δείχνουν τ’ άστρα τις νύχτες!
Ενορχηστρώνουν των λαών τη βοή στα κλαδιά …
Των «σχίνων» η ναυσιπέδη σύρριζα τα κολακεύει,
κι ωστόσο, ταξιδεύουν ιδρωμένα τα ψηλά δέντρα…
Έλλογα αφημένα στην πυξίδα των ανέμων,
τα φυλλώματά τους μουρμουρίζουν με Συνέπεια!
Την ομοιόσταση της αναγκαίας «χλόης» ομόθυμα συντηρούν

τα ψηλά δέντρα!
Πολυώνυμα, παλεύουν ηρωικά στην «πύλη» των αξιών
τα ψηλά δέντρα!
Κι όταν, με τον καιρό, ανίδεοι υλοτόμοι τα σημαδεύουν,
τα ψηλά δέντρα,
ομόσιτα με τα ψηλά βουνά,
των «ημερών τους» τη Συνέχεια επίμονα εμπνέουν….
Υ.Σ. Στους ήρωες και ηγέτες
ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΟΡΙΝΑ ΠΑΝΤΟΥ
Συλλογή: «Ποιητόδασος β΄»
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ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑΣ
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

κέντρο οικονομικό – διοικητικό - εκκλησιαστικό και
έκτοτε θα επισκιάσει την αντίζηλό της Τσαριτσάνη και
Είναι γεγονός ότι από τη θέση του «βοεβόδα» πέχρόνο με το χρόνο θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρερασαν αρκετοί καλοί, αλλά και πολλοί σκληροί άνσίες.
δρες. Αν κανείς διαβάσει το τεράστιο έργο του
Ωστόσο, ο πόλεμος του ’40, θα τη βρει μια φτωχή
αειμνήστου Ευαγγέλου Σκουβαρά «Ολυμπιώτσσα»,
Κοινότητα, μέσα στην οποία θα εγκατασταθούν, ιταλιθα δει όλες τις καλές και σκληρές μορφές που πέκές και γερμανικές δυνάμεις. Μ’ αυτήν ορμητήριο οι
ρασαν από τη θέση του Βοεβόδα. Επειδή η περιοχή
κατακτητές θα εξορμούν αιφνιδιαστικά προς Τσαριτης Ελασσόνας θα πέσει στο στόχαστρο των βλέτσάνη και τα γύρω χωριά και θα προκαλούν καταστροψεων του Αλή πασά, υπέφερε τα πάνδεινα, καθώς
φές. Στη συνέχεια, σαν κέντρο της Iης Μεραρχίας, η
ο ίδιος έστειλε σ’ αυτήν τους εγκαθέτους του που
πόλη μείνει άθικτη από επιθέσεις των δυνάμεων του
σκληρά τυράννησαν τους ανθρώπους της. Ιδιαίτου Σπύρου
Δημοκρατικού Στρατού.
τερα είχε μπει στο στόχαστρό του η Τσαριτσάνη και
Μπούμπα
Στην πλατεία του Βαροσιού αρχικά κι επάνω στο
το Λιβάδι.
εκπαιδευτικού
άπλωμα της κορυφής του λόφου, ήταν τα πυροβόλα.
Εκείνο που πολύ βασάνισε τους κατοίκους της
συγγραφέα
Εκεί εγκαταστάθηκε κι ένας προβολέας που κάθε
Ελασσόνας, τη Μονή και τη γύρω περιοχή, ήταν το
βράδυ, με το φως του, έλεγχε τον περίγυρο της πόλης.
αλώνισμα της περιοχής από τ’ αδέσποτα ΑρβανίΜέσα στην πόλη συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός
τικα μπουλούκια που όργωναν τον τόπο, με τη σιωπηρή έγκριση ή σκόπιμη αδιαφορία του εκάστοτε Βοεβόδα. Σε «δεξιών» καταδιωκόμενων, που εγκαταστάθηκαν σε παράγκες και
διαμαρτυρία των Δημογερόντων προς την Κων/πολη για τις αρ- είναι θαύμα ότι δεν χτυπήθηκε η πόλη απ’ τις δυνάμεις των «ανπακτικές κινήσεις των Αρβανίτικων μπουλουκιών και τους βασα- ταρτών». Από το 1950 και στο εξής, η ανάπτυξή της είναι ραγδαία.
νισμούς των ραγιάδων ο Αλής κρέμασε τους προύχοντες Συγκεντρώνει όλες τις κρατικές υπηρεσίες και πολλοί κάτοικοι
των χωριών εγκαθίστανται σ’ αυτήν. Καθώς στερούνταν κάθε
Καλογιάννη και Λαναρά στον πλάτανο της Ελασσόνας.
υποδομής
για μια ραγδαία εξέλιξη, χάρη στη διοίκηση άξιων
Επίσης, μ’ εντολή του Αλή πασά θα συλληφθεί ο Κων/νος Οιταγών,
πέτυχε
να ανέλθει βαθμίδες προόδου και να αφομοιώσει
κονόμου κι ο ηγούμενος της Ολυμπιώτισσας, Αρσένιος, ως συόλο
αυτό
το
ετερόκλητο
ανθρώπινο δυναμικό που συνέρρευσε σ’
νεργάτες του Επαναστάτη παπα-Θύμιου Βλαχάβα. Στη συνέχεια,
αυτήν.
οι μεν Τσαριτσανιώτες, μ’ αρκετά λύτρα, θα ελευθερώσουν τον
Το 1954 καθιερώθηκε απ’ τον τότε κοινοτάρχη, Δημήτριο ΧλωΚων/νο Οικονόμο, ενώ ο Αρσένιος, αδελφός του Χριστοφόρου
η
Περραιβού, επί ένα χρόνο θα περάσει τα πάνδεινα στα μπουν- ροκώστα (οδοντίατρο), η 6 Οκτωβρίου, ως τοπική εθνική γιορτή
της πόλης. Αυτή τη γιορτή θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο
τρούμια των φυλακών του Αλή.
άξιος
Ιεράρχης Ιάκωβος Μακρυγιάννης κι έκτοτε θα της προσΗ Επανάσταση θα βρει την Ελασσόνα ως κέντρο από το οποίο
δώσουν
τέτοια αίγλη και μεγαλείο, ώστε να νομίζει κανείς ότι πρόδιέρχονταν όλες οι τουρκικές δυνάμεις απ’ τη Μακεδονία προς
κειται
για
πανελλήνια «Εθνική Γιορτή»!
τη Λάρισα. Υπέφερε πολύ ο κόσμος απ’ τους διερχόμενους, που
Κατά το 1964 με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 185/30-10-1964, η Ελασσόνα
προέβαιναν σ’ αδικίες προς τους χριστιανούς της πόλης. Έγιναν
τόσο ανυπόφοροι αυτοί οι διερχόμενοι, ώστε ο ίδιος ο τούρκος χαρακτηρίστηκε Δήμος.
Έκτοτε, από τη θέση του δημάρχου πέρασαν άξιοι Ελασσονίδιοικητής που βρίσκονταν στη Λαμία, έδωσε εντολή στον βοετες
που, μέσα στις στενές οικονομικές δυνατότητες του Δήμου,
βόδα Ελασσόνας, να συστήσει στους διερχόμενους να διανυκτεδημιούργησαν
διάφορα έργα που αναβάθμισαν τη ζωή των δηρεύουν σε ειδικό χάνι, που είχαν προετοιμάσει οι Χριστιανοί, και
μοτών,
όπως:
Περιορισμός
της κοίτης του Ελασσονίτικου και
μάλιστα να πληρώνουν από τη σακούλα τους.
Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878, θα επιφέρουν πολλά δεινά Κουραδιάρη με τοιχία, κατασκευή γεφυρών που συνδέουν τα δύο
στους κατοίκους Ελασσόνας, γιατί η πόλη και η περιοχή γίνεται τμήματα της Ελασσόνας, τσιμεντόστρωση και διαμόρφωση όλων
και πάλι χώρος συγκέντρωσης μεγάλων τουρκικών δυνάμεων και των δρόμων της, πλακόστρωση πεζοδρομίων, δημιουργία αποχέτευσης και δικτύου ύδρευσης, αναμόρφωση των πλατειών της
διερχόμενων από τη Μακεδονία.
Θα μείνει εκτός του ελεύθερου ελληνικού Βασιλείου κατά την και πλακόστρωση του κεντρικού εμπορικού δρόμου, δημιουργία
προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881 και σ’ αυτήν θα εγκαταστα- παρακαμπτήριου δρόμου, παράλληλου προς την κοίτη του ποταθεί το Ελληνικό Προξενείο. Απ’ αυτό θα περάσουν αξιότατοι Έλ- μού για την διακίνηση βαρέων οχημάτων, δημιουργία Κέντρου
ληνες πρόξενοι, που θα διακριθούν για την πατριωτική τους και Υγείας, που τόσες υπηρεσίες προσφέρει στις ανάγκες των κατοίεθνική δράση. Απ’ αυτούς θα προωθηθούν πολλοί Μακεδονομά- κων της Επαρχίας, μεταφορά των σφαγείων και δημιουργία νέων
χοι και οπλισμός προς αντιμετώπιση των Βουλγάρων «κομιτατζή- έξω απ’ την της πόλη, δημιουργία στεγασμένης «λαϊκής Αγοράς»
ανάμεσα στο Τζαμί του Βαρουσίου, το ποτάμι και τον σταθμό του
δων».
Ο πόλεμος του 1897, που ταπείνωσε και καταχρέωσε την Ελ- ΚΤΕΛ. Επίσης, δημιουργήθηκαν νέα κτιριακά συγκροτήματα, Γυλάδα, θα έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν στην Ελασσόνα μνάσια, Δημοτικά Σχολεία, ΤΕΛ. Κλειστό Γυμναστήριο και Πνευμεγάλες τουρκικές δυνάμεις. Ευτυχώς, δεν έχουμε εχθρικές ματικό Κέντρο.
Πρώτος Δήμαρχος θεωρείται ο αείμνηστος Χρήστος Βλαχοενέργειες των τούρκων στρατιωτών.
Την 6ην Οκτωβρίου του 1912, ο ελληνικός στρατός απ’ τη Με- δήμος. Στη συνέχεια, απ’ τον δημαρχιακό «θώκο» θα περάσουν
λούνα θα επιτεθεί κατά της Ελασσόνας, κι έπειτα από σκληρές εξαίρετοι επιστήμονες, οι αείμνηστοι δικηγόροι: Κωνσταντίνος
μάχες και κανονιοβολισμούς των υψωμάτων της, θα απωθήσει Καρυπίδης, Αντώνιος Τσιαβές, Βασίλης Αγοράστης, Λάζαρος Μεταξιώτης και Ιωάννης Παπαδημόπουλος. Ο Πολιτικός Μηχανικός
τους Τούρκους στο Σαραντάπορο.
Μάλιστα, θα σκοτωθεί και ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός, ο Πέτρος Χατζήνας, ο φαρ- μακοποιός Χρήστος Καραγιάννης, ο
Μαυροδήμος, το ηρώο του οποίου έχει στηθεί κοντά στη γέφυρα οδοντίατρος Βασίλειος Φαρμάκης, ο οικονομολόγος κι επιχειρηματίας, Γεώργιος Πασχόπουλος κι ο επιχειρηματίας Νίκος Ευαγτου Κουραδιάρη.
Στην ανταλλαγή των πληθυσμών, το 1922-23, στη θέση των γέλου. Σήμερα τη θέση αυτή κατέχει ένας επίσης εξαίρετος
τουρκικών οικογενειών, θα εγκατασταθούν μέσα στην Ελασσόνα επιστήμονας δικηγόρος, ο Νικ. Γάτσας .
Ως Δήμος κι έδρα του Επαρχείου, η πόλη μας θεωρείται μια
Πόντιοι. Το φιλοπρόοδο αυτό ελληνικό στοιχείο θα δώσει νέα
ανθηρή κωμόπολη μ’ αρκετή εμπορική, οικονομική και πολιτιώθηση στη ζωή και ανάπτυξη της Ελασσόνας.
Συνάμα, και η παρακμή της Τσαριτσάνης θα δώσει ώθηση στική κίνηση, και μια από τις πιο σπουδαίες και καθαρές πόστην εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Θα καταστεί λεις, που διεκδικεί να γίνει πρωτεύουσα νομού.
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ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2ο ΜΕΡΟΣ

ομοσπονδιακών νομισμάτων, κοινές λατρείες και γιορτές, συμμαχίες και εξωτερικές διπλωματικές σχέσεις.
Από την εποχή της δημιουργίας της φυλής και της
Η συμπολιτεία αυτή είχε κοινό δήμαρχο, ο οποίος
ανεξαρτησίας τους, πριν την ενσωμάτωσή τους στους
σύμφωνα με τον Ρωμαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο αποκαΘεσσαλούς-Μακεδόνες-Ρωμαίους, προέρχεται και το
λούνταν στρατηγός των Τριπολιτών, αναφέρεται μάαμφικτιονικό δικαίωμα με δύο μάλιστα ψήφους. Ύστελιστα και στον κατάλογο με τους μύστες της Σαμορα από μακρούς αιώνες υποτάχθηκαν στους Θεσσαθράκης. Τόσο αυτός όσο και οι άλλοι ταγοί των Περλούς, εξήντα χρόνια μετά τον Τρωικό πόλεμο. Η
ραιβικών πόλεων ήταν κάτω από την εξουσία του
Λάρισα έφερε το κύριο βάρος, αλλά και συναποκόμισε
στρατηγού της Περραιβικής συμμαχίας.
και το κέρδος του πολέμου, αυξάνοντας το φόρο
Κατά τον Αρβανιτόπουλο η ομοσπονδία αυτή (των
υποτέλειας των Περραιβών. Η κυριαρχία της όμως
τριών Περραιβικών πόλεων) θα πρέπει να θεωρηθεί
του Θωμά Ν.
ασκούνταν στο όνομα όλης της Θεσσαλίας, διότι ο
ως η αρχαιότερη αμφικτιονία στον Ελλαδικό χώρο. Η
ταγός Ιάσονας και ο διάδοχός του Φίλιππος Β΄ αξίωσαν
Λιόλιου
ακμή των πόλεων σημειώνεται ανάμεσα στον 5ο και
την κυριαρχία πάνω στους Περραιβούς, ως αποκλειΦιλολόγου
τον 3ο αιώνα π.Χ.
στικό δικαίωμά τους.
Προέδρου
Η λέξη Περραιβός (περ – ραιβός) είναι σύνθετη
Όταν οι Περραιβοί ήταν κάτω από την κυριαρχία
του
Α.Ε.Μ.Α.
προερχόμενη
από στους δύο αρχαίες Ελληνικές λέξεις
του Φιλίππου, τον 4ο αι. π.Χ., αναγκάστηκαν να παραπερ –(υ)πέρ + ραιβός. Το περ είναι εγκλιτικό – επιτατικό
χωρήσουν τη μία από τις δύο αμφικτιονικές ψήφους
μόριο και η χρήση του επιτείνει, αυξάνει την έννοια
τους στους Δελφιείς. Από δω και πέρα αναφέρονται πια μαζί με
στους λέξεως που συνοδεύει. Κυριολεκτικά σημαίνει το πολύ,
τους Δόλοπες, ως ένας λαός των αμφικτιονιών. Ελευθερώθηκαν
πάρα πολύ. Το ραιβός είναι επίθετο και σημαίνει κυρτός, γερμένος,
το έτος 196 π.Χ. με την πτώση της μακεδονικής κυριαρχίας και
καμπύλος. (Από το επίθετο ραιβός προκύπτουν τα Ονοματικά
διαμόρφωσαν ένα αυτόνομο «κοινό», με αρχηγό έναν στρατηγό.
Σύνολα ραιβόν κρανίον = κυρτό, στρογγυλό κρανίο || ραιβόν
Ύστερα από μία μικρή αναλαμπή της δύναμής τους, έπεσαν
σώμα = κυρτωμένο, γερμένο σώμα). Και Περ – ραιβός = πολύ
στη ρωμαϊκή κυριαρχία. Στον Κικέρωνα, ο οποίος υπηρέτησε ως
κυρτωμένος, γερμένος. Αυτό είναι ίσως χαρακτηριστικό γνώρισμα
ύπατος το έτος 63 π.Χ., εμφανίζεται η Περραιβία ως ένα εξαντλημένο
των ορεσίβιων και αφορά την καμπυλότητα των σκελών (= ραιβοαντικείμενο για εκμετάλλευση ενός Ρωμαίου υπαλλήλου. Την
σκελής, ραιβόπους, στραβοπόδαρος) ή την κλίση του σώματος
εποχή του Στράβωνα (Αμάσεια Πόντου, 64 π.Χ. - Αμάσεια Πόντου,
δεξιά – αριστερά κατά το βάδισμα (ραιβόν βάδισμα) ή την κλίση
24 μ.Χ.) [ήταν Έλληνας γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστορικός, ο
του σώματος προς τα μπροστά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, ότι
οποίος έζησε στη Μικρά Ασία κατά το διάστημα της μεταβατικής
η παραπάνω ετυμολογία της λέξεως Περραιβός διατυπώνεται μ’
ιστορικής περιόδου από τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία στη Ρωμαϊκή
αυτόν τον τρόπο επειδή δείχνει αληθοφανής. Ωστόσο δεν αποΑυτοκρατορία], απομένουν ελάχιστα ίχνη των Περραιβών. Πιθανόν,
κλείεται να απέχει από την πραγματικότητα. Για την ετυμολογία
με την νέα τάξη των Αμφικτιονιών, που καθιέρωσε ο Αύγουστος,
της λέξεως ο Στέλιν θεωρεί ότι το «Περραιβοί» προέρχεται από το
να έχασαν και τη μία ψήφο που τους είχε απομείνει, διότι στο νέο
«πέρας» = αυτοί που κατοικούν πέρα από (τον Πηνειό;). Κατά τον
αμφικτιονικό κατάλογο δεν αναφέρονται, πια, χωριστά, αλλά ενωΣπυρίδωνα Μπούμπα3 Περραιβία σημαίνει χώρα των περασμάτων.
μένοι με τους Θεσσαλούς.
Η σύγχρονη έρευνα θέλει το όνομα Μυκηναϊκό: PE–RA3–QO>
Ήδη από τη δεύτερη π.Χ. χιλιετία, είχαν αναπτυχθεί σε όλη την
ΠΕΡΙ–ΑΙΓ–FΟΙ> ΠΕΡΡΑΙΓFΟΙ> ΠΕΡΡΑΙΒΟΙ.
περιοχή γύρω από τον Όλυμπο αρκετές «πόλεις». Κατά αλφαβητική σειρά: 1. Η Άζωρος,
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ-ΣΧΟΛΙΑ
2.Η Άργισσα, 3. Ο Άτραξ, 4.Η Γυρτώνη, 5.Η
Οι Ορφικοί Ύμνοι είναι από τα αρχαιότερα,
Δολίχη, 6.Η Δωδώνη, 7.Η Ελάτεια, 8.Η Έφυρα
ωραιότερα, και πολυτιμότερα λειτουργικά κεί– Κραννών, 9.Η Ηλώνη ή Λειμώνη, 10.Ο Κόνμενα της Ελληνικής Θρησκείας διαπερνώνται
δυλος, 11.Η Κύφος – 12.Οι Γόννοι, 13.Το
από μιαν Απολλώνια έμπνευση, καθώς ο Ορφεύς
Μόψιο, 14.Οι Μυλαί, 15.Η Μάλλοια, 16.Η
“ένθεος γενόμενος εποίησεν τους Ύμνους”,
Ολοοσσόν (Ελασσόνα), 17.Η Όρθη, 18.Η
και η ακτινοβολία τους διαπερνά τους αιώνες.
Φάλαννα (Φαλάνη), 19.Οι Χυρετιαί, κλπ.
Ο Ορφεύς ήταν μυθολογικός ποιητής και
Οι Περραιβοί εμφανίζονται συνασπισμένοι
ήρωας της αρχαιότητας. Ήταν γιος του βασιλέα
σε μία ομοσπονδία, το «κοινό των Περραιβών», το οποίο παρέμεινε
της Θράκης Οιάγρου και της Μούσας Καλλιόπης. Πήρε μέρος
ανεξάρτητο από τους Θεσσαλούς από τη στιγμή της συγκρότησής
στην εκστρατεία των Αργοναυτών. Όταν πέθανε η σύζυγός του
του (2η χιλιετία) μέχρι το τέλος τουλάχιστον του πολέμου του
Ευρυδίκη, κατέβηκε στον Άδη και, γοητεύοντας την Περσεφόνη
Περσέα το 168 π.Χ., κι αυτό, γιατί ενδείξεις για την ύπαρξη του
με το τραγούδι του και τη λύρα, πήρε την άδεια να πάρει την Ευαυτόνομου Κοινού των Περραιβών υπάρχουν μόνο για το πρώτο
ρυδίκη πάλι στον επάνω κόσμο. Αλλά επειδή, παρά την απαγόρευση,
μισό του 2ου π.Χ. αι.
γύρισε να τη δει, πριν ακόμα εξέλθει από τον Άδη, η Ευρυδίκη
Το κοινό αυτό δεν εξαφανίστηκε μετά την κατάληψη της Μακεγύρισε πίσω μέσα στους νεκρούς.Ο Ορφέας απαρηγόρητος
δονίας από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., ως αυτόνομο πολιτικό δηέκλαιγε πάνω στη Γη κι απέφευγε κάθε σχέση με τις γυναίκες. Γι’
μιούργημα, αλλά διατηρήθηκε μέχρι το 30 π.Χ., οπότε συγχωνεύτηκε
αυτό οργισμένες οι γυναίκες της Θράκης τον έπιασαν και τον
με το « κοινό των Θεσσαλών».
κομμάτιασαν.
Η κάθε περραιβική πόλη είχε σ’ αυτό τους δικούς της Ταγούς,
Ήταν ασύγκριτος μουσικός και το άσμα του ήταν τόσο δυνατό
που ανάλογα με τον πληθυσμό τους διαμορφώνονταν και ο
που εξημέρωνε τα θηρία, ενώ τα ποτάμια και τα δέντρα τον ακοαριθμός τους. Είχε τον ιερέα του προστάτη θεού, τους ταμίες και
λουθούσαν. Θεωρείται ως ιδρυτής μυστικών εορτών, που είχαν
τους γραμματείς. Ο στρατηγός του «Κοινού των Περραιβών» φαίσχέση με τη λατρεία του Διόνυσου και ως θεμελιωτής της διδανεται ότι εκλέγονταν εκ περιτροπής από κάθε πόλη με ετήσια
σκαλίας για την αγνή ζωή, ώστε να μην βρεθεί τιμωρία μετά το
εξουσία.
θάνατο. Αργότερα τον αναγνώρισαν και ως μάγο και αστρολόγο.
Ιδιαίτερη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική οργάνωση μέσα
στο κοινό των Περραιβών είχαν δημιουργήσει οι τρεις πόλεις της
ορεινής Περραιβίας, η Άζωρος, η Δολίχη και το Πύθιο με την επω- ΠΗΓΕΣ
νυμία «Περραιβική Τρίπολις», που σημαίνει κοινή διοίκηση με ομο- 3. Σπ. Αντ .Μπούμπας, «Η Δολίχη στην Περραιβική Τριπολίτιδα….»,
σπονδιακές αρχές, κοινό στρατό για αμυντικούς σκοπούς, κοπή εκδ. Πολιτιστικού συλλόγου Δολίχης, Αθήνα 2009
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ΑΡΑΒΕΣ Ή ΑΒΑΡΟYΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΕΝ ΒΟΥΝΑΙΝΟΙΣ;
(ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ)
2ο ΜΕΡΟΣ

λάου δεν πρόλαβαν να φθάσουν εκεί, όπου η αντιμετώπιση των εχθρών θα ήταν ευκολότερη, αναγκάσθηκαν να τους αντιμετωπίσουν στην προαναφερόμενη περιοχή. Εξαιτίας, όμως, της μειονεκτικής
θέσης, στην οποία ήταν αναγκασμένοι να πολεμήσουν, οι άνδρες του Νικολάου, παρά την στρατιωτική
πείρα, που διέθεταν, και τις αρχικές επιτυχίες τους,
ηττήθησαν και συνελήφθησαν. Ο Νικόλαος κατόρθωσε να διαφύγει: «ῥώμη σώματος καί φρενός ἰσχύι,
τόλμῃ τε καί θράσει χρησάμενος, ἐκ μέσου τῶν κατεχόντων διέδρα˙ ταχύτερος γάρ ἑαυτοῦ γεγονῶς καί
πτηνός δίκην ἐξαρθείς φυγάς ὤχετο, καί τό ὄρος καταλαβών τῆς Βουναίνης ἐκεῖσε διῆγε τήν προτέραν δίαιταν ἔχων καί καθ’ ἡσυχίαν ἐμφιλοχωρῶν αὐτῷ ()».14
Η φυγή του Νικολάου προς την περιοχή της
Βουναίνης, όπου δεν υπάρχει κάποιο όρος αλλά

Και στις δύο περιπτώσεις, δεν αναφέρεται προώθηση των Αράβων προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς την Λάρισα, πρωτεύουσά της και
έδρα του Θέματος της Ελλάδος. Εάν είχε σημειωθεί
καταστροφή της Λάρισας, έπρεπε οι ως άνω συγγραφείς να την αναφέρουν, έστω και επιγραμματικά.
Πέρα όμως από αυτά, στην περίπτωση της εισβολής
των Αράβων και στη διεξαγωγή των πολεμικών γεγονότων, διαπιστώνουμε τις εξής αντιφάσεις:
του Κώστα
α) Οι άραβες πειρατές δρούσαν σε μικρή απόσταση από την θάλασσα, ώστε να έχουν εξασφαλιΣπανού
σμένο τον δρόμο της επιστροφής στα πλοία, την
συγγραφέα
εκδότη του περιοδικού
επιβίβασή τους σ’ αυτά και την φυγή τους. Είναι δύ«Θεσσαλικό
Ημερολόγιο»
σκολο να δεχθούμε ότι άφησαν τα πλοία, με την
σχετική φρουρά, στα παράλια του Παγασητικού
Κόλπου και απομακρύνθηκαν 60 περίπου χιλιόμετρα, μέχρι την μικροί γήλοφοι, δείχνει ότι ήταν η μόνη διέξοδος γι’ αυτόν και
Λάρισα, και 78 μέχρι τον Τύρναβο, για τα οποία απαιτούνταν ενισχύει την άποψή μας ότι οι εισβολείς ήρθαν από τον
πορεία τουλάχιστο 12 ωρών, χωρίς να υπολογισθεί και ο χρόνος Βορά, ότι δηλαδή ήταν Άβαροι, και μάλιστα από τον αυχένα
καθυστέρησης στο πεδίο της δράσης τους. Εάν, μάλιστα, προ- της Μελούνας. Ως ταξίαρχος διοικητής της Λάρισας και έμπειρος
σμετρήσουμε και τον χρόνο επιστροφής τους στα πλοία, με το στα πολεμικά ζητήματα («στῶμεν πρό προσώπου αὐτῶν,
φορτίο των λαφύρων και τους αιχμαλώτους, θα έμεναν 2 ἐπιδειξώμεθα τήν πελεμικήν ἐμπειρίαν ἡμῶν»,15 προτρέπει τους
περίπου ημέρες μακριά τους, αρκετός χρόνος για να συμβεί στρατιώτες του) ο Νικόλαος γνώριζε την μορφολογία του εδάκάποιο απρόοπτο στα παράλια, με την μικρή φρουρά των φους και, επομένως, φεύγοντας από το πεδίο της μάχης, στο
πλοίων.
όρος Τέρνοβο, είχε δύο δυνατότητες διαφυγής: μία προς τον
β) Στον Βίο του αγίου, αναφέρεται ότι «οἱ τῆς κατάρας κληρο- κοντινό Όλυμπο, όπου θα ήταν αρκετά ασφαλής, και μία προς
νόμοι καί τοῦ σκότους υἱοί τήν μόνωσιν ἡμῶν καί τήν τῆς χώρας τους γηλόφους της Βουναίνης, όπου δεν θα ήταν ασφαλής.
ἀφυλαξίαν κατανοήσαντες τῶν προσοίκων κατέδραμον καί λείαν
Εάν, λοιπόν, οι εχθροί είχαν φθάσει στον Τύρναβο, μέσω της
αὐτήν πᾶσαν πονηρία κατεργασάμενοι καί δεινότατα καγχάζοντες στενωπού του Δαμασίου, η μάχη θα δινόταν στα νοτιοδυτικά
καθ’ ἡμῶν καί γέλωτα πλατύν χέοντες, ὅτι δεσπόται ἐρειπίων του Τυρνάβου, στην περιοχή όπου ο Τιταρήσιος, εξερχόμενος
ἐγίνοντο». Μετά από αυτό, ο Νικόλαος πήρε την φάλαγγα των από την στενωπό του Δαμασίου, εισέρχεται στην πεδιάδα του
στρατιωτών του και μετέβη στο Τέρνοβον όρος. Εάν, όμως, Τυρνάβου. Στην περίπτωση αυτή, η οδός διαφυγής του θα τον
είχε προηγηθεί η καταστροφή και η λεηλασία της Λάρισας, για οδηγούσε προς τον Όλυμπο. Επειδή, όμως, ακολούθησε την
ποιον λόγο οι Άραβες να μετακινηθούν προς την περιοχή του οδό διαφυγής προς τους γηλόφους της Βουναίνης, αντιλαμβαΤυρνάβου, ακολουθώντας την φάλαγγα του Νικολάου, αφού ο νόμαστε ότι η μάχη διεξήχθη βορείως του Τυρνάβου, κοντά
στόχος τους (λεηλασία, αιχμαλωσία κατοίκων) είχε επιτευχθεί στην πηγή Μάτι, με αποκλεισμένη την οδό διαφυγής προς τον
και δεν υπήρχε άλλη πόλη για να πράξουν τα ίδια; Οι πειρατές ασφαλή Όλυμπο. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν, οι εισβολείς εμδρούσαν αστραπιαία και αστραπιαία αποχωρούσαν. Τι εξυπη- φανίσθηκαν στην περιοχή του Τυρνάβου, ακολουθώντας τον
ρετούσε, λοιπόν, η αντιμετώπιση των εισβολέων στο όρος Τέρ- συντομότερο δρόμο προς τη Λάρισα, ήτοι: Ελασσόνα-Τσαρινοβον μετά την καταστροφή της Λάρισας; Οι μάχες προηγούνται τσάνη-Μελούνα-Τύρναβος, όπως περίπου είναι ο σημερινός
και η λεηλασία και η καταστροφή των πόλεων έπονται.
δρόμος μέσω της Μελούνας, και όχι ακολουθώντας τον διπλάσιο
γ) Είναι ευνόητο ότι, στη μέση της πεδιάδας, όπου βρίσκεται σε απόσταση δρόμο Ελασσόνας-Δομενίκου-Δαμασίου-Τυρνάβου.
η Λάρισα, μία εισβολή, απ’ όπου κι αν ερχόταν ο εχθρός, δεν Οι εισβολείς, κατά την Αβραμέα, ήταν Βούλγαροι της εποχής
ήταν δυνατόν να αναχαιτισθεί. Μία αποτελεσματική απόκρουση του Συμεών. Ο αναχρονισμός, με την χρήση του όρου Αβάρεις,
των εισβολέων μπορεί να γίνει σε κάποια στενωπό, όπου ο δεν πρέπει να μας ξενίζει, διότι ο όρος χρησιμοποιείται και στο
εχθρός δεν έχει την ευχέρεια να αξιοποιήσει όλη την δύναμή λεγόμενο Χρονικόν της Μονεμβασίας. Σε σχέση με το αλλόθρησκο
του και ο αμυνόμενος μπορεί να δράσει με μικρή δύναμη. των εισβολέων, θεωρεί ότι ο χρόνος, από την βάπτιση της
Λογικό, λοιπόν, θα φαινόταν να σπεύσει ο Νικόλαος στα δυτικά βουλγαρικής ηγεσίας (865 μ.X.) μέχρι την εισβολή στη Λάρισα,
του Τυρνάβου, στην έξοδο της στενωπού του Δαμασίου, για να δεν είναι αρκετός για τον πλήρη εκχριστιανισμό των Βουλγάρων
εμποδίσει την κάθοδο των εισβολέων, οι οποίοι θα έρχονταν και ότι, το 892 μ.X., εκδηλώθηκε απόπειρα επιστροφής στην
από την περιοχή της Ελασσόνας.
παλαιά θρησκεία.16
Με βάση, όμως, τον δρόμο διαφυγής του Νικολάου, πιΜένει, φυσικά, να προσδιορισθεί ο ακριβής χρόνος της ειστεύουμε ότι οι δυνάμεις του έδωσαν την μάχη στην περιοχή
σβολής των Αβάρων-Βουλγάρων στη Λάρισα και του μαρτυρίου
της πηγής Μάτι του Τυρνάβου, της βυζαντινής Γρίμνιανης,
του αγίου Νικολάου του εν Βουναίνη.www.thessaliko.gr
στα βόρεια της κωμόπολης και στα ριζά της Μελούνας, σε μία
περιοχή πεδινή και επομένως δύσκολη για να αποκρούσουν ΠΗΓΕΣ
τους εισβολείς, οι οποίοι ήρθαν από τον αυχένα της Μελούνας 14. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, ό. π., σ. 143, στ. 148-153.
και όχι από την στενωπό του Δαμασίου. Επειδή οι εισβολείς 15. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, ό. π., σ. 142, στ. 119-120.
ήρθαν από τον αυχένα της Μελούνας και οι δυνάμεις του Νικο- 16. Άννα Αβραμέα, ό. π., σ. 92.
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Θεόφιλος Κεφαλάς Χατζημιχαήλ (Ο Θεόφιλος)
παιγμού και περιφρόνησης, ειδικά λόγω της
Ως λαϊκός Θεσσαλός ζωγράφος, έζησε στα χωεπιλογής του, από μια ηλικία και μετά, να εγκαριά του Πηλίου ο γνωστός Θεόφιλος του οποίου
ταλείψει τον ευρωπαϊκό τρόπο ένδυσης και να
η καταγωγή ήταν από τη Μυτιλήνη. Γεννήθηκε
φοράει φουστανέλα, όπως οι ήρωες που απειτο 1870 και πέθανε το 1934 στη Μυτιλήνη, πικόνιζαν τα έργα του. Τον αποκαλούσαν «ζερβοθανότατα από τροφική δηλητηρίαση. Ήταν το
κουτάλα», καθότι ήταν αριστερόχειρας, «μισαπρώτο παιδί από τα επτά της οικογένειας. Ο
κάτη», «αχμάκη», «σοβατζή» και «φουστανελά»
πατέρας του ήταν τσαγκάρης και η μητέρα του
.
κόρη αγιογράφου. Λάτρευε τον παππού του κι
Πρώτος ο Γιώργος Γουναρόπουλος «ανακάαπό εκείνον έμαθε ζωγραφική και αγιογραφία,
λυψε» τον Θεόφιλο το 1925. Ακολούθησε ο
για τους βίους των Αγίων και τους ήρωες του
Στρατής Ελευθεριάδης-Τeriade, Λέσβιος τεχνο΄21.
της Eλένης
κριτικός,
ο οποίος από το 1929 τον στήριξε και
Ο Θεόφιλος Κεφαλάς-Χατζημιχαήλ, όπως
Μπλιούμη
ήταν το όνομά του, εκτός από λαϊκός ζωγράφος
τον ανέδειξε. «Όταν ο Θεόφιλος ζωγραφίζει
εκπαιδευτικού
της νεοελληνικής τέχνης, ασχολούνταν και με
ήρωες του ’21, οι φουστανέλες γίνονται λουλούδια
την αγιογραφία. Κύριο στοιχείο του έργου του ήταν η ελ- στους αγρούς», έλεγε ο Στρατής Ελευθεριάδης.
ληνικότητά του, η ελληνική παράδοση και η ιστορία..
Ρήγας- Κοραής
Ο ίδιος ο Θεόφιλος έλεγε: «Δεν ξέρω την ιστορία όπως
Όμως, κι άλλος ένας
οι δάσκαλοι από τα βιβλία, την ξέρω όπως τη λέει ο τόπος Λέσβιος, ο ποιητής Οδυσκαι τα τραγούδια του. Η ιστορία είναι άνεμος που την κατα- σέας Ελύτης, από το 1945,
ζητούσε με άρθρο του να
λαβαίνεις όταν την ανασαίνεις».
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Θεόφιλος έφυγε από το νησί οργανωθεί μια μεγάλη έκτου σε ηλικία 18 περίπου ετών και πέρασε κάποια χρόνια θεση «για την περισυλλοτης ζωής του στη Σμύρνη. Από την μικρασιατική πόλη γή και τη διάσωση των
έφυγε, ύστερα από κάποιο έργων του Θεόφιλου» και
επεισόδιο, για να φτάσει στην ανέφερε χαρακτηριστικά:
Αθήνα, όπου κατά τον «ατυχή «Η φανερή προσήλωσή
πόλεμο» του 1897 επιχείρησε του στους ήρωες δεν είναι
να καταταγεί στο στρατό, χω- παρά η συμβολική ανάθερίς να γίνει δεκτός. Από εκεί ση των ελπίδων ενός ταφεύγει για τη Μαγνησία, στο πεινού που ζητά ν’ ακεΠήλιο και στο Βόλο, όπου θα ραιωθεί μες στα αισθήμαπεράσει περί τα 30 χρόνια της τά του, προς τις δυνάμεις
ζωής του, και θα αφήσει πλή- που ξεπερνούν τον άνθρωΡήγας- Κοραής
θος σημαντικών έργων του. πο».
Στη ζώνη της φουστανέλας
Νωρίτερα ο Tériade αγότου ζώνονταν πινέλα και χρώ- ρασε αρκετά έργα του Θεόφιλου που τα εμπιστεύθηκε στον
ματα, που τα έφτιαχνε ο ίδιος από τρίχες αλόγου, και για Κατακουζηνό. Αυτός με τη σειρά του το 1946 (12 χρόνια
τα χρώματα κοπανούσε λουλούδια και χορτάρια που μετά το θάνατο του Θεόφιλου) εξέθεσε τα έργα αυτά στην
έβρισκε άφθονα στην φύση, μαζί με κρεμμύδια και φλούδες οικία του, στην οδό Πινδάρου 7, στην Αθήνα, ε-νώ τον
ροδιού. Μετά τα ανακάτευε με τις μπογιές των μπογιατζή- επόμενο χρόνο οργανώθηκε έκθεση του – άγνωστου ακόμα
δων. Για να δέσουν όλα, κάποιες φορές πρόσθετε γάλα – Θεόφιλου στο Βρετανικό Συμβούλιο. Τον Ιούνιο του 1961
συκιάς ή αυγό. Για να επιβιώνει, έκανε τον χαμάλη, ασβέ- εγκαινιάστηκε
στωνε τοίχους, ξεχορτάριαζε, κουβαλούσε νερό, και όποια μεγάλη έκθεση
άλλη δουλειά «του ποδαριού» έβρισκε. Ζωγράφιζε σε κα- με έργα του Θεφενεία, ταβέρνες, χάνια. Στο χωριό Μηλιές φιλοτεχνεί την όφιλου
στο
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, αλλά και πολλά σπίτια, ελαι- Μουσείο του
οτριβεία, φούρνους, μύλους κ.α. Στον Βόλο ζωγραφίζει Λούβρου. Ήταν
πλήθος επιγραφών στα προσφυγικά των εκδιωχθέντων ο θρίαμβος του
από την Μικρά Ασία. Δυστυχώς, πολλά από τα έργα του Θεόφιλου. Το
έχουν καταστραφεί, είτε από σεισμούς και πυρκαγιές, είτε κοσμοπολίτικο
από κατεδαφίσεις και αμέλεια. Αποθανάτισε θρύλους, μύ- Παρίσι υποδέχθους και παραδόσεις, καθημερινές στιγμές από την ελληνική θηκε τον Έλληπραγματικότητα, με το μοναδικό του προσωπικό ύφος, το να αυτοδίδακτο
Ο Άγγελος Κατακουζηνός (αριστερά) Στρατής
ταλέντο του οποίου αναγνωρίστηκε μετά το θάνατό του.
καλλιτέχνη, τον
Ελευθεριάδης – Τεριάντ, στο Παρίσι.
Στο νησί του, όταν ζούσε εκεί, συχνά έπεφτε θύμα εμ- «παρθένο μα-
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θητή των αισθήσεων», ο οποίος, κατά τον Οδυσσέα Ελύτη
«έδωσε έκφραση πλαστική στο αληθινό μας πρόσωπο». Η
έκθεση οφείλονταν στον Τεριάντ, που προσέδωσε κύρος
στο έργο του, κινώντας το ενδιαφέρον της Ευρώπης, των
διανοουμένων της εποχής. Έτσι, ο «εν ξιφήρεις» φουστανελάς
μπήκε στις αίθουσες του πιο λαμπρού μουσείου και οι Λουδοβίκοι συναντήθηκαν με τον Αντώνη Κατσαντώνη, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Μέγα Αλέξανδρο, την Αρετούσα.
Έργα απλά, ελεύθερα, γεμάτα φως, σοφία και γλαφυρότητα, ενθουσίασαν τους επισκέπτες της έκθεσης «οι οποίοι
εξεφράζοντο μετά θαυμασμού δια την πρωτοτυπίαν του ζωγράφου Θεόφιλου, που θεωρείται ως ο πρωτοπόρος της
λαϊκής αυτής τεχνοτροπίας».

ΠΗΓΕΣ
1.https://www.catisart.gr/theofilos-chatzimichail-epanastasi1821/
2.http://dromospoihshs.gr/2019/03/24/theofilos-xatzhmixahl/
3. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%
CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE
%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%82__%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%
CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB
4. https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/afieromata/o-aytodidaktos-foystanelas-mpainei-sto-moyseio-toyloybroy
5. https://www.sophia-ntrekou.gr/2021/03/Theofilos-Louvre.
html

Ο Κατσαντώνης

Ο Κατσαντώνης στα Τζουμέρκα

Το λημέρι του Κατσαντώνη
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Η Αναδυομένη Φρύνη – Κνιδία Αφροδίτη

Ο

Πραξιτέλης (380-320 π.χ.), ο περίφημος
γλύπτης, που παραβρισκόταν στην τελετουργική ανάδυση της Φρύνης από
την Ελευσίνια ιριδίζουσα θάλασσα, που την
έλουζαν οι ηλιαχτίδες του εξαίσιου δειλινού,
εμπνεύστηκε την περίφημη Κνιδία Αφροδίτη, η
οποία ονομάστηκε έτσι, επειδή την αγόρασαν
οι πολίτες της Κνίδου, πόλη της Μικράς Ασίας,
η οποία ήταν ονομαστή για την ευσέβειά της
προς την Θεά Αφροδίτη.

Ο ποιητής Πλάτων ο Νεότερος επιχειρεί μια
ερμηνεία της τόλμης του καλλιτέχνη. «Όχι, ο
Πραξιτέλης δεν είδε κάτι άπρεπο. Η σμίλη του
έπλασε την Αφροδίτη, όπως την ήθελε ο Άρης.»
(«ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ Α ΜΗ ΘΕΜΙΣ, ΑΛΛ’ Ο
ΣΙΔΗΡΟΣ ΕΞΕΣΕΝ ΟΙΑΝ ΑΡΗΣ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΠΑΦΙΗΝ».) Ο Πλάτωνας ο Νεότερος σε άλλο του
επίγραμμα λέει: «Δεν σ’ έπλασε ο Πραξιτέλης,
της Γεωργίας
δεν είσαι από χαλκό, η ίδια πανομοιότυπη ανεΓοργώ-Αλεξίου
βαίνεις στο βάθρο, όπως τότε, στην κρίση του
καθηγήτριας
Πάριδος. (ΟΥΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΤΟ,
Φυσικής Αγωγής,
ΟΥΘ’ ΣΙΔΑΡΟΣ ΑΛΛ’ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΗΣ ΩΣ ΠΟΤΕ
Αυτή την θεόδοτη στιγμή, που κατακλύζονταν
προέδρου της Ε.Λ.Β.Ε
ΚΡΙΝΟΜΕΝΗ».)
από έντονο θρησκευτικό συναίσθημα –ο ίδιος
Ο Πραξιτέλης για την κατασκευή του αγάλματος
ήταν μυημένος στα Ελευσίνια Μυστήρια και συμμετείχε στους καθαρμούς– αντίκρισε στην αγαπημένη του είχε χρησιμοποιήσει, εκτός από το πάλλευκο παριανό μάρ«γυναίκα», στην λατρευτή του ερωμένη, φίλη και σύντροφο μαρο, ως πρότυπα δύο εταίρες, οι οποίες ήταν και ερωμένες
της ζωής του, την ίδια την Θεά. Η Φρύνη αναδυόταν σιγά του, την Φρύνη για το σώμα και την Κρατίνη για την κεφαλή.
σιγά από την γαλήνια θάλασσα, ολόγυμνη, στητή, καλλί- Το άγαλμα παρίστανε την Αφροδίτη γυμνή, λίγο μετά το
γραμμη, με την αυτοπεποίθηση της καλλίστης, ενώ οι δειλινές λουτρό της και αυτό, κατά κάποιο τρόπο, συμβόλιζε την κάηλιαχτίδες καθρεφτίζονταν στις δροσοστάλες του σώματός θαρση της Θεάς, όχι την παρθενικότητά της, ενώ το γυμνό
της. Η θρησκευτικότητα των ημερών, η ωραιότητα του σώμα υποδήλωνε την αρχέγονη αγνότητα. Το πρόσωπο της
τοπίου, η μεγαλοπρέπεια του ίδιου του γεγονότος και η εκ- «φιλομειδούς» θέαινας, αποτυπώθηκε με την σεμνότητα και
στατική ομορφιά της Φρύνης, ετοίμασαν την κατάλληλη την ιερότητα, που απαιτούνταν, δίχως να προσβάλει το θρηστιγμή, για μοναδικές εμπνεύσεις, που οι καλλιτέχνες ανα- σκευτικό συναίσθημα των ανθρώπων.
Ο Πραξιτέλης, για να δώσει στο αριστουργηματικό του
ζητούν στην ζωή τους. Μοναδική στιγμή, η ενσάρκωση της
Αφροδίτης, μιας πνευματικής οντότητας Θεάς της ομορφιάς, γλυπτό πιο ανθρώπινες διαστάσεις, ζήτησε από τον ζωγράφο
στην καλλίστη εταίρα! Αυτή την στιγμή, που η Έμπνευση Νικία να το χρωματίσει και, έτσι, το τέχνασμα αυτό ξεγέλασε
στεφανώνει τον Καλλιτέχνη και το πρότυπό του, εξυψώνει πολλούς με την ζωντάνια που έδινε, σε βαθμό που σύμφωνα
το γήινο στο ουράνιο, μετουσιώνει τον θνητό σε αθάνατο, με την παράδοση, ένας άνδρας κλείστηκε όλη την νύκτα
μόνος του μέσα στον ναό. Την επόμενη ημέρα, βρέθηκαν
ποιος δεν θα ήθελε να την ζήσει.
Το άγαλμα της Κνιδίας Αφροδίτης, που τοποθετείται σημάδια επάνω στον μηρό της Αφροδίτης, αρκετά για να
γύρω στο 350-330 π.Χ., σύμφωνα με πηγές από την ελληνική αποδείξουν ότι ο άνδρας αυτός, ασέλγησε στο άγαλμα.
Σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο (23-79 μ.χ.), ο
και λατινική γραμματεία, ήταν το ωραιότερο και το πιο
διάσημο άγαλμα της Θεάς. Κατασκευάστηκε από λυχνίτη, Πραξιτέλης έλαβε παραγγελία από τους κατοίκους της Κω
πέτρα που αντανακλά και εκπέμπει φως, και τοποθετήθηκε για την δημιουργία ενός αγάλματος της θεάς Αφροδίτης. Ο
στον ναό της Αφροδίτης στην Κνίδο, ο οποίος βρίσκονταν γλύπτης έφτιαξε δύο εκδοχές, από τις οποίες στην πρώτη η
στην μέση ενός ιερού άλσους. Κατά τον Πλίνιο, ο ναός ήταν θεά απεικονιζόταν ενδεδυμένη, ενώ στην δεύτερη εντελώς
έτσι διαρρυθμισμένος ώστε οι επισκέπτες να βλέπουν από γυμνή.
Οι έκπληκτοι κάτοικοι της Κω, διάλεξαν την ενδεδυμένη
παντού το άγαλμά της. Πολυάριθμα τα δοξαστικά ποιήματα
και αρκετά τα πνευματώδη επιγράμματα που γράφηκαν για εκδοχή της θεάς, απορρίπτοντας το γυμνό άγαλμα για
λόγους ηθικής. Όμως οι κάτοικοι της Κνίδου εντυπωσιάστηκαν
το άγαλμα της Αφροδίτης της Κνίδου.
Το γυμνό σώμα και κυρίως των Θεαινών στην πλαστική από την ομορφιά του γυμνού αγάλματος, συνδέοντας
ήταν σχεδόν άγνωστο εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με τις μυ- πιθανώς την εμφάνισή του με την λατρεία της Αφροδίτης
θολογικές αφηγήσεις, ο Ακταίων κατασπαράχθηκε από τα Ευπλοίας στην Κνίδο και επέλεξαν εκείνο για την πόλη τους.
κυνηγόσκυλά του, επειδή είδε την Άρτεμη γυμνή να λούζεται Από τότε, η φήμη της Αφροδίτης της Κνίδου εξαπλώθηκε σε
σε μια πηγή. Και τώρα ο Πραξιτέλης τόλμησε να δημιουργήσει ολόκληρη την Ελλάδα και έγινε, θα λέγαμε, τουριστικό αξιοτην Θεά Αφροδίτη ολόγυμνη. Πώς δεν φοβήθηκε τον σπα- θέατο της πόλης, παρά την ιερότητά του και το γεγονός ότι
αποτελούσε την πολιούχο των Κνιδίων.
ραγμό του από τους δικαστές της Ηλιαίας;
Ο Νικομήδης Α΄ της Βιθυνίας (278-250 π.χ.), βασιλιάς
Σε ένα τετράστιχο του Πλάτωνα του Νεότερου η Θεά
Αφροδίτη ταξιδεύει στην Κνίδο διασχίζοντας τον Πόντο, για του ελληνιστικού Βασιλείου της Βιθυνίας, προσφέρθηκε να
να δει το άγαλμά της και, αφού το περιεργάστηκε από όλες ξεπληρώσει τα τεράστια χρέη της πόλης της Κνίδου, με αντις μεριές, αναφώνησε: «Και πού με είδε γυμνή ο Πραξιτέλης;». τάλλαγμα το άγαλμα, για να στολίσει με αυτό την νέα πρω(Η ΠΑΦΙΗ ΚΥΘΕΡΕΙΑ ΔΙ’ ΟΙΔΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩ. ΦΘΕΓΞΑΤΟ, τεύουσά του, την Νικομήδεια. Παρά το οικονομικό τους
«ΠΟΥ ΓΥΜΝΗΝ ΕΙΔΕ ΜΕ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ;»). Σε ένα άλλο επί- πρόβλημα, οι Κνίδιοι απέρριψαν την προσφορά του. Το
γραμμα αγνώστου ποιητή η Αφροδίτη απορημένη λέει: άγαλμα της Αφροδίτης εξέπεμπε τέτοια θεσπέσια ομορφιά
«Τρεις άνδρες μόνο με είδαν γυμνή, ο Πάρις, ο Αγχίσης και και τελειότητα, ώστε ο Λουκιανός, που το είδε τον 2ο αιώνα
ο Άδωνις, ο Πραξιτέλης πού;» και μια παραλλαγή του ίδιου μ.Χ. να γράψει πως ήταν το ωραιότερο άγαλμα της αρχαίας
επιγράμματος «Α ΚΥΠΡΙΣ ΤΑΝ ΚΥΠΡΙΝ ΕΙΠΕΝ ΙΔΟΥΣΑ, ελληνικής τέχνης.
Με το πέρασμα των χρόνων, η Κνιδία Αφροδίτη, αντιγρά«ΦΕΥ, ΦΕΥ, ΠΟΥ ΓΥΜΝΗΝ ΕΙΔΕ ΜΕ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ;».
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αντίγραφα του αγάλματος, και σημερινά,
λίγα όμως αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο, με διασημότερο την Αφροδίτη
Colonna, άγαλμα που βρίσκεται στο
Μουσείο του Βατικανού. Άλλα γνωστά
αγάλματα, εμπνευσμένα από την Αφροδίτη της Κνίδου, είναι η Αφροδίτη του
Καπιτωλίου και η Αφροδίτη των Μεδίκων. Στην Έπαυλη του Αδριανού, στο
Τίβολι της Ιταλίας, υπάρχει ένα αντίγραφο του ναού της Κνίδου με το αντίγραφο της Αφροδίτης της Κνίδου στο
εσωτερικό του, δείχνοντας πως το πρωτότυπο άγαλμα ήταν εκτεθειμένο στον
ναό κατά την αρχαιότητα.

φηκε σε νομίσματα, σε πηλό, σε χαλκό
και σε μάρμαρο, όσο κανένα άλλο άγαλμα της αρχαιότητας. Ο αυτοκράτορας
του Βυζαντίου Θεοδόσιος Α’, τον 4ο μ.χ.
το μετέφερε σε ένα παλάτι της Κωνσταντινουπόλεως (Νέας Ρώμης) και,
παρ’ όλο που ο ίδιος απαγόρευσε την
αρχαία θρησκεία, κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες (394 μ.χ.) και με τα
διατάγματα δήωσις που εξέδωσε βεβηλώθηκαν ιερά, μπροστά στην ομορφιά
του αγάλματος λησμόνησε τις αυστηρές
εντολές του. Κατά μία άλλη, και πιθανότερη, εκδοχή, ένας Έλληνας χριστιανός ευνούχος με το όνομα Λαύσος, που
υπηρέτησε στην αυλή του Θεοδοσίου
Β΄, έφερε το άγαλμα στην Κωνσταντινούπολη και το τοποθέτησε μέσα στο
Παλάτι του, καθώς ο ίδιος ήταν διάσημος
για την συλλογή του από αρχαία παγανιστικά γλυπτά.
Η Αφροδίτη της Κνίδου δεν έχει διασωθεί. Λέγεται ότι καταστράφηκε σε
μία μεγάλη πυρκαγιά το 475 μ.Χ. τοποθετημένο μέσα στο Παλάτι του Λαύσου,
μαζί με το χρυσελεφάντινο άγαλμα του
Διός από την Ολυμπία και άλλα σπουδαία
έργα τέχνης. Η καταστροφή του αγάλματος στο Λαυσείον αναφέρεται και
από τους Βυζαντινούς ιστορικούς Κεδρηνό και Ζωναρά. Υπάρχουν πολλά

Με εκτίμηση και φιλότητα
ΠΗΓΕΣ
1) «Φρύνη» – Βικιπαίδεια.
2) «Αφροδίτη της Κνίδου» – Βικιπαίδεια.
3) «Αφροδίτη της Κνίδου» – Αγγελική
Ντόντου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια κλασικής Αρχαιολογίας (καλή εργασία).
4) «Φρύνη, η ιερόδουλη που λάτρεψε ο
Πραξιτέλης» - Μηχανή του Χρόνου.
5)«Εταίρα Φρύνη: Η Αφροδίτη του Πραξιτέλη και του Μποτιτσέλι», Μυθική Αναζήτηση.
6) «Φρύνη – Η ωραιότερη εταίρα της
αρχαιότητας» – Αντικλείδι.

Αρχή της Ινδίκτου
Άνδρας χάνεται στα νερά
όπως τα νερά χάνονται μέσα του
*
Θυμάμαι την αφέλεια του τοπίου:
το μικρό κοιμητήρι στον Άη Γιώργη
δροσερό αγίασμα απ’ το βουνό
σκάλες που δεν βγάζαν πουθενά
λιόκλαδα καθώς βουτούσαν στον
Παγασητικό

*
Μην έχοντας τίποτα να πω
παρά μόνο το όνομα της μάνας του
πατέρα
των δυο μου αδερφών κι ενός σκύλου
που ’γινε άγγελος να μας αδειάσει
τη γωνιά
*
Κάποτε αγαπάς

όπως το ανήλικο το νερό
όπως ο ψαράς τις πετονιές του
όπως ο ήλιος τ’ ασπρισμένα βότσαλα
*
Θα πνιγούμε κάποτε
όπως πνίγουν τ’ αγριόχορτα
τα ερειπωμένα σπίτια

Γιώργος Σαράτσης

Λυπημένη μουσική
Θολές αναμνήσεις ξεπεσμένων ημερών
πήραν κουράγιο και βγήκαν να αρμέξουν τη μνήμη,
καθώς άκλαυτη η στολισμένη πίκρα
διεισδύει στην ποίηση και ξεκινάει η ωδή
στον άνθρωπο που κλαίει με τον λυγμό στα χείλη.
Η καρδιά της αγάπης αργοχτυπά.
Η ζωντανή τέχνη αμύνεται
με το συνονθύλευμα εμπειριών και τύψεων,
με την αγχόνη μπροστά στα μάτια των παιδιών,
με την δακρυσμένη ευημερία καταραμένη μοίρα.
Το κρησφύγετο της ζωής πολιορκείται

από όσους δεν εκτίμησαν τη ζωή των άλλων,
από τον παινεμένο φόνο που έγινε συνήθειο,
την σπασμένη μιλιά που δαγκώθηκε στα χείλη.
Μόνος θα αφοπλίζω τη σκέψη των δυνατών,
για να μην περάσει η ζωή τους στη μνήμη μου,
για να μη γίνει υποσυνείδητο συνήθειο η αδικία.
Στην πόρτα σου σαν βρεις ένα τραγούδι
είναι από την θλίψη τόσων συνανθρώπων
που δεν μπόρεσαν να μελοποιήσουν τον ουρανό τους
και τώρα στάζει από τα άστρα λυπημένη μουσική.
Θεοδώρα Τσακιρίδη
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Εκπαιδεύοντας ανθρώπους σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο

Από την στιγμή που δύο νέοι άνθρωποι αποδραστηριότητα (ατομική ή ομαδική) των μελών
φασίσουν να δημιουργήσουν μία οικεία σχέση,
συμβάλει στην ανάπτυξη του συνόλου. Για την
πρέπει να γνωρίζουν ότι η σχέση τους αυτή
ανάπτυξη των ιδιοτήτων αυτών μέσα στην οιμοιάζει με ένα ζωντανό οργανισμό, που χρεικογένεια είναι υπεύθυνοι οι γονείς, ενώ τα
άζεται διαρκή φροντίδα και τροφή για να επιπαιδιά χρειάζεται να βασιστούν και να εμπιζήσει και να αναπτυχθεί. Και αυτό έχει μεγάλη
στευτούν την δύναμη των γονιών για να μεγαικανοποίηση. Και μερικά βασικά εργαλεία για
λώσουν.
την ανάπτυξη του ζωντανού αυτού οργανισμού
Εάν οι γονείς δεν ζουν μαζί και πάλι μπορούν
είναι να μάθουν οι δύο σύντροφοι να επικοινωνα φροντίζουν ικανοποιητικά τα παιδιά τους
νούν ανοιχτά και να εκφράζουν τα συναισθήματά
αρκεί: α) να είναι τελείως σαφές στο παιδί ότι
του Δρα Ιωάννη
τους, να ακούνε ενεργητικά ο ένας τον άλλον
ο γονιός διατηρεί ακέραια την ευθύνη για το
Σιγάλα
και, πριν αποφασίσουν για οτιδήποτε τους
μεγάλωμά του ·β) οι δυο γονείς να επικοινωνούν
παιδοψυχίατρου
αφορά, να μπαίνουν ο ένας στην θέση του άλαποτελεσματικά για οτιδήποτε αφορά τις ανάγλου. Τελικά το Εμείς δεν γίνεται μέσα από την
κες των παιδιών· και γ) οι γονείς να μην εμπλέπαράλληλη πορεία δύο κατά τα άλλα αδιάφορων ανθρώκουν με κανένα τρόπο τα παιδιά στις διαφορές τους.
πων, ούτε από τον ανταγωνισμό για την επικράτηση του
Τι έχουμε να μάθουμε τα παιδιά μας σήμερα; Να είναι
ισχυρότερου.
δημιουργικά, να αξιοποιούν την φαντασία τους, να έχουν
Το Εμείς είναι το προϊόν της σύνθεσης δύο διαφορετιοράματα και να βάζουν στόχους. Να ενεργούν και να δίκών προσωπικοτήτων, η κάθε μια από τις οποίες εμπλουνουν νόημα στην ζωή τους. Να μη φοβούνται τις αποτυτίζεται ουσιαστικά μέσα από την διεργασία της ανάπτυξης
χίες, αλλά να μαθαίνουν από αυτές και να δυναμώνουν.
του. Ένα λειτουργικό
Να είναι μαχητικά. Να αξιοποιούν επιλεκτικά και ενεργητικά
Εμείς είναι το ασφαλέστερο υποστηρικτικό δίκτυο για
την πληροφόρηση και να μη γίνονται παθητικοί δέκτες
το μεγάλωμα των παιδιών. Στα πλαίσια μιας λειτουργικής
πληροφοριών. Να αξιολογούν την σημασία των πληροφοσύγχρονης οικογένειας χρειάζεται να υπάρχει χώρος για
ριών. Να μη φοβούνται την αλλαγή.
τα εξής: α) για ατομική ανάπτυξη των μελών της ·β) για
Και πώς θα τους μάθουμε όλα αυτά; Όντας τα ζωντανά
την ανάπτυξη του Εμείς· γ) για ανάπτυξη σχέσης ανάμεσα
παραδείγματα γι’ αυτά. Όντας πρότυπα συναισθηματικής
στα αδέλφια· δ) για φροντίδα των παιδιών και από τους
ανάπτυξης και δημιουργίας νοήματος στη ζωή. Παλεύοντας
δύο γονείς ·και ε) για κοινές οικογενειακές δραστηριότητες.
καθημερινά στην ζωή μας και παίρνοντας ικανοποίηση
Η σύγχρονη οικογένεια είναι μία σύμπλοκη ανθρώπινη
ομάδα, στα πλαίσια της οποίας οποιαδήποτε δημιουργική
από την κάθε ημέρα μας.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Μέρος α’

ΟΡΙΣΜΟΣ
«Βλέπω την επικοινωνία σαν μια τεράστια ομπρέλα που
σκεπάζει και επηρεάζει όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσα στα
ανθρώπινα όντα. Μόλις ένας άνθρωπος φτάσει σ’ αυτή τη
γη, η επικοινωνία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που
καθορίζει τι είδους σχέσεις αυτό το πλάσμα θα δημιουργήσει
με τους άλλους και τι θα του συμβεί στη ζωή». Το σχόλιο
αυτό αναφέρεται από την Virginia Satir στο βιβλίο της
«Πλάθοντας Ανθρώπους», που είναι μεταφρασμένο και πολυδιαβασμένο και στην χώρα μας, ενώ ο P. Watzlawick, ο
οποίος εδώ και πολλά χρόνια μελετάει τις αρχές της ανθρώπινης επικοινωνίας και της θεραπευτικές εφαρμογές
τους, γράφει ότι «ακόμη και η επίγνωση του εαυτού μας
εξαρτάται από την επικοινωνί».
Οποιαδήποτε συμπεριφορά λοιπόν εκδηλώνεται ανάμεσα
σε δύο ή περισσότερα ανθρώπινα όντα, ή ανάμεσα σε
ζωντανά πλάσματα, είναι Επικοινωνία.
Ας αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα: Ένα ανθρώπινο

πόδι ωθεί μια πέτρα. Όπως γνωρίζουμε από την Φυσική,
ενέργεια μεταφέρεται από το πόδι στην πέτρα. Η πέτρα
μετακινείται και καταλήγει σε μια θέση, που μπορεί να καθοριστεί από το ποσό της ενέργειας που μεταδόθηκε, το
σχήμα και το βάρος της πέτρας, καθώς και την φύση της
επιφάνειας, όπου βρίσκεται η πέτρα.
Αν τώρα το ίδιο πόδι ωθήσει ένα σκύλο, ο σκύλος
μπορεί να πηδήξει και να το δαγκώσει ή να τριφτεί επάνω
του ή να το γλύψει ή να φύγει τρέχοντας. Στην περίπτωση
αυτή η σχέση ανάμεσα στην ώθηση και στην αντίδραση
του σκύλου είναι διαφορετικού τύπου από την προηγούμενη.
Είναι φανερό ότι ο σκύλος παίρνει ενέργεια για την αντίδρασή του από τον δικό του μεταβολισμό και όχι από το
πόδι. Αυτό που μεταδίδεται στην προκειμένη περίπτωση
δεν είναι πλέον ενέργεια αλλά πληροφόρηση.
Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μεταφορά ενέργειας
από ένα έμψυχο σε ένα άψυχο αντικείμενο. Στην δεύτερη
περίπτωση έχουμε επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ζωντανά
πλάσματα.
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ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θα αναφέρουμε τώρα ορισμένους βασικούς κανόνες
της Επικοινωνίας, των οποίων η σύγχυση οδηγεί συχνά σε
συγκρούσεις:
Η Συμπεριφορά δεν έχει αντίθετο. Δεν μπορεί κανείς να
μη συμπεριφέρεται.
Δεν μπορεί κανείς να μην επικοινωνεί. Κάθε συμπεριφορά
ή μη συμπεριφορά ανάμεσα σε ζωντανά πλάσματα αποτελεί
συναλλακτική διαδικασία, αποτελεί δηλαδή επικοινωνία.
Ακόμα και όταν αδρανούμε, με την στάση μας δηλώνουμε:
«δεν επικοινωνώ, άρα επικοινωνώ ότι δεν επιθυμώ να επικοινωνήσω».
Κάθε φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο, εφόσον το πεδίο
παρατήρησης του δεν είναι αρκετά ευρύ, ώστε να καλύπτει
το πλαίσιο, μέσα στο οποίο συμβαίνει το φαινόμενο. Κατά
συνέπεια:
Κάθε επικοινωνία αποκτά νόημα μόνο αν ιδωθεί μέσα
στο πλαίσιο, όπου συμβαίνει.
Μένει τώρα να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο
«πλαίσιο», σε αντιδιαστολή με τον όρο «περιεχόμενο»,
όσον αφορά την Επικοινωνία. Πρώτα, όμως, ας δούμε δύο
απλά παραδείγματα:
α) Σε μια περιοχή του Καναδά ο πληθυσμός των αλεπούδων παρουσίαζε μια περιοδική αυξομείωση κάθε τέσσερα χρόνια. Το φαινόμενο αυτό παρέμενε ανεξήγητο
έως ότου κάποιοι βιολόγοι παρατήρησαν μια αντίστροφη
αυξομείωση του αριθμού των λαγών στην ίδια περιοχή. Τι
συνέβαινε; Οι αλεπούδες στην περιοχή αυτή τρέφονταν
αποκλειστικά σχεδόν με λαγούς, ενώ οι λαγοί δεν είχαν
άλλον φυσικό εχθρό εκτός από τις αλεπούδες. Έτσι όσο
οι αλεπούδες έβρισκαν λαγούς να τρώνε αυξάνονταν σε
αριθμό και έτρωγαν όλο και περισσότερους λαγούς. Τότε
όμως ο πληθυσμός των λαγών μειωνόταν, οπότε οι αλεπούδες δεν έβρισκαν τροφή και ελαττώνονταν σε αριθμό,
οπότε επιζούσαν περισσότεροι λαγοί, αφού είχαν λιγότερους
εχθρούς κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό η αυξομείωση των αλεπούδων έγινε κατανοητή, όταν μελετήθηκε στο φυσικό
πλαίσιο των ζώων αυτών και συσχετίστηκε με το είδος της
τροφής τους.
β) Αναφέρεται το εξής αστείο επεισόδιο στην βιβλιογραφία: Στον κήπο ενός εξοχικού σπιτιού ένας άνδρας πεσμένος στα τέσσερα προχωρεί στα χορτάρια φωνάζοντας
πα-πα-πα! και γυρίζοντας συχνά το κεφάλι του πίσω. Έτσι
περιγράφει ο Konrad Lorenz, διάσημος μελετητής της
συμπεριφοράς των ζώων, ένα πείραμά του, όπου ερευνούσε
την ανάπτυξη σχέσης ανάμεσα σε νεαρά παπάκια και την
μητέρα τους (δηλαδή ο ερευνητής συμπεριφερόταν σαν
πάπια και τα μικρά παπάκια τον είχαν πάρει από πίσω).
«Συνέχαιρα τον εαυτό μου για την υπακοή των μικρών
παπιών και για την ακρίβεια με την οποία με ακολουθούσαν,
όταν ξαφνικά πίσω από τον φράκτη είδα μία ομάδα ανθρώπων
1να με κοιτάζουν κατατρομαγμένοι. Τα ψηλά χόρτα έκρυβαν
τα παπάκια από τα μάτια τους και αυτό που έβλεπαν ήταν η
ακατανόητη συμπεριφορά μου, συμπεριφορά τρελού».
Μια ανθρώπινη συμπεριφορά λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί
παράλογη, αν δεν ληφθεί υπόψη το πλαίσιο, μέσα στο
οποίο εκδηλώνεται. Και το πλαίσιο στην ανθρώπινη επικοινωνία καθορίζεται, αν κάθε φορά έχουμε στο νου μας τα
ερωτήματα: Πότε συμβαίνει η επικοινωνία; Πού; Μεταξύ
ποιών; Κάτω από ποιες συνθήκες; Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους που επικοινωνούν;
Η ανθρώπινη Επικοινωνία είναι λεκτική και εξωλεκτική.
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Μία από τις σημαντικότερες διαφορές του ανθρώπου από
άλλα ζωντανά όντα είναι ότι ο άνθρωπος έχει αναπτύξει
λόγο. Για την λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιούνται λέξεις,
δηλαδή σύμβολα αντικειμένων και εννοιών. Η λεκτική επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους είναι δυνατή μόνο
εάν οι άνθρωποι αυτοί συμφωνούν απόλυτα για την σημασία
του κάθε λεκτικού συμβόλου που χρησιμοποιούν. Εάν η
σημασία των λέξεων που χρησιμοποιούνται δεν είναι προσυμφωνημένη ανάμεσα στα άτομα που επικοινωνούν τότε
η επικοινωνία γίνεται ασαφής και είναι δυνατό να οδηγήσει
σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις. Να ένα απλό παράδειγμα
διφορούμενης λεκτικής (γραπτής) επικοινωνίας: Σε ένα
εστιατόριο γράφεται: «Οι πελάτες, που θεωρούν τους σερβιτόρους μας αγενείς, πρέπει να δουν τον διευθυντή» (“Customers, who think our waiters are rude, should see the manager”). Η πρόταση αυτή μπορεί να σημαίνει ότι: α) Οι πελάτες αυτοί μπορούν να διαμαρτυρηθούν στον διευθυντή,
ή β) ότι ο διευθυντής είναι πολύ πιο αγενής από τους σερβιτόρους. Η στίξη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την αποσαφήνιση των λεκτικών μηνυμάτων (π.χ. «Ήξεις αφήξεις
ουκ εν πολέμω θνήξεις», «του γκρινιάζω συνέχεια, γιατί
πίνει - πίνω, γιατί μου γκρινιάζει συνέχεια»). Όσο οι λέξεις
γίνονται πιο αφηρημένες, τόσο οι έννοιες που αντιπροσωπεύουν γίνονται πιο ασαφείς. Αυτό που πρέπει να κάνει ο
δέκτης ενός ασαφούς μηνύματος δεν είναι να συμφωνήσει
ή να διαφωνήσει, αλλά να ζητήσει διευκρινίσεις («εννοείς
ότι...» ξανά και ξανά).
Η λεκτική επικοινωνία ονομάζεται και ψηφιακή. Τον
όρο αυτό έχουν δανειστεί οι θεωρητικοί της Επικοινωνίας
από την Κυβερνητική.
Τα εξωλεκτικά στοιχεία της Επικοινωνίας είναι:
α) Το σώμα των ανθρώπων που επικοινωνούν. Η εμφάνιση,
η στάση, οι κινήσεις του ακόμη και η ενδυμασία του. Η έκφραση του προσώπου, η βλεμματική επικοινωνία, ο ρυθμός
της αναπνοής. Ο τόνος, το ύψος και το χρώμα της φωνής
είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Αναφέρει η Virginia Satir
στο ίδιο βιβλίο που προαναφέραμε: «Οι φωνές είναι σαν
μουσικά όργανα. Μπορούν να είναι συντονισμένες η ασυντόνιστες... Αν οι άνθρωποι μπορούσαν να ακούσουν τη
φωνή τους, θα μπορούσαν και να την αλλάξουν... Είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι δεν ακούνε πώς πραγματικά ακούγονται, αλλά πώς σκοπεύουν να ακουστούν». Και προτείνει
την εξής άσκηση: «Καθίστε ανά δύο, συζητείστε για λίγο
και στη συνέχεια συζητείστε μεταξύ σας για το πώς ακούγεται
η φωνή σας».
β) Τα στοιχεία του «πλαισίου» της Επικοινωνίας, όπως
καθορίστηκαν πιο πάνω (χρόνος, χώρος κλπ.).
γ) Κάποια «κρυφά» πολλές φορές, αλλά ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία, όπως οι αξίες, η πολιτισμική προέλευση,
οι προσδοκίες των ανθρώπων που επικοινωνούν. Τα στοιχεία
αυτά χρωματίζουν συχνά έντονα τα λεκτικά μηνύματα και
οδηγούν σε παρεξηγήσεις (message send is not message
received). Όλα τα έμβια όντα επικοινωνούν εξωλεκτικά. Το
ίδιο ισχύει και για τα μωρά, καθώς και για τα μικρά παιδιά
σε μεγάλο βαθμό.
Η εξωλεκτική γλώσσα ονομάζεται και αναλογική. Χρησιμοποιεί εικόνες - αναλογίες - της πραγματικότητας και
σχετίζεται ευκολότερα με το αντικείμενο, στο οποίο αναφέρεται. Υποθέτουμε ότι η αναλογική επικοινωνία έχει τις
ρίζες της σε πολύ πιο αρχαϊκές περιόδους εξέλιξης και
έχει συνεπώς πολύ γενικότερη αξία από την σχετικά πρόσφατη και πολύ πιο αφηρημένη ψηφιακή επικοινωνία.
Στην αναλογική γλώσσα: α) Δεν είναι δυνατή η έκφραση
αφηρημένων ιδεών β) δεν υπάρχει άρνηση γ) οι έννοιες
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είναι αμφίσημες (π.χ. δάκρυα χαράς ή λύπης, χαμόγελο
συμπάθειας ή λύπησης κλπ.) δ) δεν είναι επιτρέπει διάκριση
ανάμεσα σε παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Οι άνθρωποι επικοινωνούν λεκτικά και εξωλεκτικά συγχρόνως. Η εξωλεκτική Επικοινωνία παίζει βασικό ρόλο
στον ορισμό και στην ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων,
όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Η Επικοινωνία λειτουργεί σε ένα επίπεδο πληροφόρησης
και σε ένα επίπεδο ορισμού σχέσης, που δίνει νόημα στο
πρώτο.
Πληροφόρηση μεταδίδεται κυρίως μέσα από λεκτικά
μηνύματα. Αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Η
σχέση ανάμεσα στα άτομα που επικοινωνούν μπορεί να
ορίζεται λεκτικά (π.χ. «ένα αστείο είπα», «αυτό είναι διαταγή»), αλλά κυρίως ορίζεται εξωλεκτικά (με όλους τους
τρόπους που αναφέραμε), καθώς και από το περιβάλλον,
μέσα στο οποία γίνεται η επικοινωνία (π.χ. σχολείο, στρατόπεδο, τσίρκο).
Η ψηφιακή γλώσσα έχει ιδιαίτερα πολύπλοκη και ισχυρή
λογική συντακτική δομή, αλλά στερείται σημειολογικής
επάρκειας στο επίπεδο του σχετίζεσθε. Αντίθετα, η αναλογική γλώσσα έχει την σημειολογία για την σχέση, αλλά
δεν έχει επαρκές συντακτικό για τον αναμφισβήτητο καθορισμό της φύσης των σχέσεων.
Το μη λεκτικό μήνυμα είναι ένα σχόλιο πάνω στο λεκτικό
μήνυμα, άρα είναι ένα μετα-μήνυμα:
Επικοινωνεί την στάση του αποστολέα προς το μήνυμα
(«το μήνυμα που έστειλα είναι φιλικό»).

Επικοινωνεί την στάση του αποστολέα προς τον εαυτό
του («είμαι φιλικός άνθρωπος»).
Επικοινωνεί την στάση του αποστολέα ως προς τα συναισθήματά του, καθώς και τις προθέσεις του προς τον
δέκτη του μηνύματος («σε βλέπω σαν κάποιον, με τον
οποίο θα ήθελα να είμαι φιλικός»).
Η Επικοινωνία όλων των έμβιων όντων, πλην των ανθρώπων, αφορά μόνο το επίπεδο της σχέσης. Οι άνθρωποι
δεν μπορούν να επικοινωνούν, χωρίς να μετα-επικοινωνούν.
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να μη μετα-επικοινωνούν. Όλα
τα μηνύματα, όταν εξετάζονται στο ανώτατο επίπεδο αφαίρεσης, μπορούν να χαρακτηριστούν σαν «δέξου με - δώσε
μου αξία».
Η ικανότητα να μετα-επικοινωνεί κατάλληλα κανείς είναι,
όχι μόνο απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχημένη επικοινωνία, αλλά συνδέεται στενά με το σοβαρότατο ζήτημα
της επίγνωσης του εαυτού και των άλλων.
ΠΗΓΕΣ
1. Βατσλάβικ Πωλ: Ανθρώπινη Επικοινωνία. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005.
2. Σατίρ Βιρτζίνια: Πλάθοντας Ανθρώπους. Εκδόσεις Κέδρος,
Αθήνα, 2008.
3. Λόρενζ Κόνραντ: Η πίσω όψη του καθρέπτη. Έρευνα για
μια φυσική ιστορία της ανθρώπινης γνώσης. Εκδόσεις Θυμάρι, Αθήνα, 1992.
4. Μουρελή Ευφροσύνη: «Αναφορά στο έργο του Gregory
Bateson.», Μετάλογος, τεύχος 34, 2018

Tα γιατροσόφια της γιαγιάς
Γούλαινας της Αζώρου
Λαϊκή ιατρική
Η ελληνική επαρχία είναι γνωστό σε όλους μας
και θεραπευτικά φάρμακα (συνήθως βότανα)
ότι, πριν από μερικά χρόνια, έπασχε από έλλειψη
για την καταπολέμηση νοσημάτων.
γιατρών. Έτσι, οι κάτοικοι των χωριών κατέΠαραθέτω ενδεικτικά λίγα μικρά δείγματα
φευγαν για την αντιμετώπιση των μικροασθεπρακτικής ιατρικής, όπως μου τα περιέγραψε
νειών σε θεραπείες πρακτικών γιατρών, οι
λίγο πριν το θάνατο της η ίδια:
οποίες άλλοτε είχαν κάποια ιατρική βάση κι άλΓια το τσίμπησα μέλισσας ή σφήκας χρησιλοτε δεν απείχαν πολύ από προλήψεις και προμοποιούμε αλοιφή από τριμμένο ώμο κρεμμύδι.
καταλήψεις.
Για την αϋπνία βράζουμε και πίνουμε αφέΚάποια από αυτά τα πρακτικά σκευάσματα,
ψημα βασιλικού.
που όμως είναι εξολοκλήρου φυτικής προέλευΓια πονόδοντους χρησιμοποιούμε σκόρδο
σης, άρα και ακίνδυνα, χρησιμοποιήθηκαν και
και
η γιαγιά Γούλαινα έλεγε συχνά: σκόρδα
του Βασίλη
στην περιοχή που βρίσκεται στις ποδιές του
πολλά να τρως και δε σε βλέπει ο γιατρός.
Ζαρζώνη
βουνού Αμάρμπεη.
Για τον πόνο στα πλευρά και το συκώτι να
φιλολόγου, συγγραφέα
Μάλιστα, η φήμη που απέκτησε ένα από τα
βάζουμε κρασόψωμο
χωριά αυτά, η Άζωρος, για τα γιατροσόφια της
Για τα χτυπήματα συνιστούσε στουμπισμένα
γιαγιάς Γούλαινας (Βασιλικής Παπαθανασίου) ξεπέρασε κρεμμύδια ή μια μπλάνα (=) κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατα όρια της επαρχίας Ελασσόνας, και στο σπίτι της τος.
έμπειρης θείας Γούλαινας συνέρεε καθημερινά πλήθος
Τα παραπάνω, μάλλον ακίνδυνα γιατροσόφια, είτε με
κόσμου. Οι συνταγές και οι ορμήνιες της γιαγιάς αυτής, η λίγες είτε με πολλές πιθανότητες επιτυχίας, αποτελούν
οποία απεβίωσε σε μεγάλη ηλικία το 1994, αφορούν φυ- μέρος λαογραφικής κληρονομιάς που καλό είναι να κατασιοθεραπείες για διάφορους πόνους και ασθένειες, αλλά γραφεί και να διασωθεί.
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Χωρίς κάλαντα
λοτάκουνα, και οι τριήμερες αποδράσεις
Παραμονή Χριστουγέννων και το θυροτηλέστα γραφικά χιονοδρομικά.
φωνό μου σιγεί. Δε φάνηκαν οι καλαντάρηδες.
Ποιος σκέφτεται και αναλύει το πνεύμα
Πού είναι τα μικρά παιδιά με τα τρίγωνα και
των Χριστουγέννων; Ποιος θυμάται τη φιτα κόκκινα μάγουλα; Πού είναι τα μεγαλύτερα
λανθρωπία; Πού είναι ο λιπόσαρκος και φιμε τις κιθάρες και τις μελόντικες; Πού είναι οι
λάσθενος άγιος Βασίλειος ή έστω ο άγιος
μπάντες στους δρόμους που ξεσήκωναν τον
Νικόλαος; Όλοι έχουμε κατά νου τον χοντρό
τόπο; Αλλά και τα έθιμα, η νηστεία, ο εκκληάγιο που μας επέβαλαν, αλλά και την «κυρά»
σιασμός από τα ξημερώματα… απαξιώθηκαν
του… που «μοστράρεται» τελευταία, όμορφη
κι αυτά. Χάθηκαν όλα τα παλιά και παραδοκι ανόητη μέσα στη διαδικτυακή παραφροσιακά!
σύνη.
Τώρα ο άι-Βασίλης, καλοταϊσμένος και κατης Δέσποινας
Πού είναι το: «Χριστούγεννα, πρωτούγεννα
λοποτισμένος, μας βομβαρδίζει μέσα από τις
Xίντζογλου πρώτη γιορτή του χρόνου…», πού είναι το:
οθόνες με τα ανόητα «χοπ-χοπ» επιφωνήματά
Αμασλίδου
«Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία».
του και μας παραμυθιάζει με χιλιάδες δώρα
γιατρού,
Μιμηθήκαμε, υποταχθήκαμε και τελικά νικηκαι παιχνίδια. Ύπουλα εργαλεία του γνωστού
μέλος της Ε.Λ.Β.Ε
θήκαμε.
καταναλωτικού σχεδίου των μεγάλων συμφεΘυσιάσαμε την παράδοση στον βωμό της νεωτερικόρόντων, και συγχρόνως συνέπειες της φονικής αφθονίας
που βάλαμε ανυποψίαστοι στη ζωή μας και μας δηλητη- τητας, χωρίς τύψεις κι ενοχές και δεν καταλάβαμε ότι
έτσι φτωχύναμε, γιατί η παράδοση είναι ο πλούτος
ρίασε.
Τα Χριστούγεννα είναι πια μόνο… τα δώρα, τα τρα- μας, και ορφανέψαμε γιατί ξεκόψαμε από τις ρίζες μας,
πεζώματα, τα ρεβεγιόν με τα εξωτικά κοκτέιλ και τα ψη- τους παππούδες και την ιστορία μας…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ «ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ»
Ολόγυρα οι ήρωες σιωπούν,
και πρόσωπα στον πάγο ολισθαίνουν,
μες σε λαμπιόνια κι «αλυσίδες»…
κομματιασμένα …ήταν «πυξίδες»…
μες σε λαμπιόνια κι «αλυσίδες»…
Ολοένα οι Ιδέες οριακά συζούν,
με τις διαβεβαιώσεις κίβδηλων «σωτήρων»,
μια Ηθική κακοντυμένη δοξάζεται

σε επιτάφιες των Χριστουγέννων ετικέτες
Μάτια, οργισμένα κάλαντα, αντηχούν,
η Αγάπη μαχαιρώνει την καρδιά της
Μια Λευτεριά αβέβαιη αιωρείται
καταμεσίς στο αλώνι των διχασμών
…
κρεμασμένη στα στολίδια των μπαλκονιών.

Του Χριστού οι Άγγελοι στη μοναξιά
θρηνούν
που η Ζωή τραβάει την παγωμένη
κατηφόρα.
Πληγωμένοι απ’ τα Χριστούγεννα,
ψεύδονται
πως έρχονται, κι αν έρθουν,
κι αν ξανάρθουν…
Κυριακή - Κορίνα Πάντου
Δεκέμβρης 2021,
συλλογή «Συννεφόκαμα»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ
Χριστουγεννιάτικο καράβι φωτισμένο,
με του Χριστού τα δώρα φορτωμένο.
Αγνότητα και θεία καλοσύνη,
χαρίζεται στην απεραντοσύνη.
Πυξίδα του ανθρώπου στη ζωή,
ο Θεάνθρωπος τον οδηγεί.
Καπετάνιος μας στη γη

το πλήρωμα ακολουθεί.
Άγγελοι πετούν ψηλά,
διαλαλούν του Χριστού τη χαρά.
Της καρδιάς τα φώτα στην αστροφεγγιά,
καράβι με λαμπιόνια φωτεινά.
Eλένη Μπλιούμη
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∆ύο Χριστουγεννιάτικα έθιµα της ∆ολίχης:

«Ο Κόλιντρας» και «Τα Μπαμπαλιούρια»
Ο Κόλιντρας:

η αρκούδα να ξαπλώσει, τη χτυπούσε πάνω στο
δέρμα
με ξύλο μεγάλο ή βέργα. Και αυτήν υπάκουε
«Ο Κόλιντρας ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Το
και ξάπλωνε. «πώς βάζουν τα κορίτσια κρέμα;» κι
πρωί ξεκινούσαν όλα τα παιδιά και τα κορίτσια από
έκανε με τα χέρια, έδειχνε με τα χέρια.
του παπά το σπίτι. Το 1953 ήμουνα 10-11 χρονών.
Μετά γυρνούσαν στα σπίτια, σε όλα τα σπίτια,
Το σπίτι ήταν του παπα-Γιώργη. Πηγαίναμε όλα
και μάζευαν αυγά και χοιρινό κρέας. Όποιος είχε
μαζί και μας έριχνε αλάτι για να βελάξουμε, όπως
λεφτά έδινε. Δεκάρες τρύπιες επί το πλείστον
τα πρόβατα, όπου έπεφτε. Έριχνε και σε εμάς και
(υπήρχε φτώχεια στο χωριό).
στη γη. Μετά, μας έδιναν κουλούρα. Το κάθε σπίτι.
Στα σπίτια όπου πήγαιναν, και κυρίως σε όσα
Αυτή ήταν σαν ψωμί. Φτιάχνονταν με ζυμάρι. Ήταν
σπίτια είχαν το όνομα Βασίλης και Βασιλική (Βασίλου),
μικρές και στρογγυλές σαν τα σημερινά ντόνατς.
τους κερνούσαν τσίπουρο, κρασί, γλυκά, συνήθως
Ήταν ψημένο στο φούρνο ή στη γάστρα. Μετά πητου Θωμά Ν.
λουκούμια, χοιρινό μεζέ και λουκάνικα. Όλα ήταν
γαίναμε στο σπίτι του «κεχαγιά» (αυτός είχε πολλά
Λιόλιου,
χειροποίητα. Το τσίπουρο που κερνούσαν δεν το
πρόβατα), στον Θόδωρο τον Γκόγκο. 50 παιδιά
Φιλολόγου
έπιναν, αλλά το μάζευαν σε ένα μπουκάλι και για να
ήμασταν μαζί στου παπά και στου Θεοδώρου του
Προέδρου
μην μεθύσουν, και κυρίως, για να κάνουν παρέα το
Γκόγκου το σπίτι.
του Α.Ε.Μ.Α.
βράδυ. Όταν στο σπίτι που πήγαιναν τα παιδιά
Ο κάθε γονιός έφτιαχνε για το παιδί του ένα
υπήρχε ελεύθερο κορίτσι, ο τσολιάς με το σπαθί
ξύλο από ιτιά ή από πουρνάρι, που το λέγαν «κόλιαντρα». Το καθάριζαν την φλούδα και το έφτιαχναν «κόκες» τραγουδούσε: «Φραγκίτσα εδώ, Φραγκίτσα εκεί, Φραγκίτσα
(σχέδιο με το μαχαίρι) και εκεί έβαζε το κάθε παιδί τις κουλούρες πάει στη βρύση» και μετά έλεγε: «Καλή χρονιά!».
Με αυτά που μάζευαν όλοι μαζί από τα σπίτια, το ίδιο βράδυ
που μάζευε από το κάθε σπίτι. Το ξύλο αυτό ήταν δεμένο από
τη μέση με σχοινί χοντρό. Το ξύλο ήταν δεμένο στο σκοινί και της Πρωτοχρονιάς, μαζεύονταν και έκαναν πανηγύρι. Μαζεύονταν
σε ένα σπίτι από τα αγόρια που συμμετείχαν. Αυτά ήταν από
περνούσαν σε αυτό όλες τις κουλούρες (σκέτο ψωμί).
Μετά φωνάζαμε σε κάθε σπίτι που πηγαίναμε: «κόλιντρα- 17 έως 25 χρόνων, όλα ανύπαντροι ή αρραβωνιασμένοι. Οι
παντρεμένοι δεν συμμετείχαν. Εκτός από τα φαγητά έπαιρναν
μελίντρα, Χριστός γεννιέται απόψε».
Συνέντευξη με τη Λιόλιου Μαρία του Ιωάννη, από τη Δολίχη και τσίπουρο. Η γιορτή κρατούσε μέχρι το πρωί. Χωρίς ρεύμα
με λάμπες πετρελαίου. Έλεγαν τραγούδια δημοτικά. Ό,τι ήξερε
Ελασσόνας, Δεκέμβριος 2021.
ο καθένας. Το βασικό τραγούδι έλεγε: «Τα χιόνια και τα κρούΤα Μπαμπαλιούρια:
σταλλα
που φέρνουν το χειμώνα, φέρνουν τα βάσανα, τα
«Τα μπαμπαλιούρια» ήταν πρωτοχρονιάτικο έθιμο.
ντέρτια,
τα
μαράζια».
Το πρωί πήγαιναν όλοι στην εκκλησία, στην Αγια-Σωτήρο
Ήταν φτωχός ο κόσμος από τον πόλεμο, δυστυχισμένος
και μετά γίνονταν ένας γαμπρός και μία νύφη. Ήταν όμως
και
είχε μόνο ό,τι υπήρχε στο σπίτι. Το γουρούνι ήταν απαραίτητο
αγόρια και τα δύο. Τη νύφη την κυνηγούσαν όλα τα αγόρια –
στο
κάθε σπίτι για να βγει ο χειμώνας. Το βάζαν παστό, μέσα
«μπαμπαλιούρια» για να την κλέψουν. Ένας ήταν στο γάιδαρο
ψηλά, ανάποδα καθισμένος και είχε έναν κουβά με στάχτη και στη λίγδα, για να συντηρείται όλο τον καιρό. Και μέσα σε
πετούσε στον κόσμο για να μην του πάρουν τη νύφη. Είχανε πήλινα δοχεία ή μεταλλικά. Τα γουρούνια κόβονταν μαζικά
ένα φλάμπουρο με αγγούρια και ένα πανί άσπρο στο ξύλο του στις 20 Δεκεμβρίου, πέντε μέρες πριν τα Χριστούγεννα, έτσι,
φλάμπουρου και μετά έφτιαχναν χορό και χόρευαν. Μπροστά ώστε να ετοιμαστούν όλοι για τις γιορτές.
Είχαν καρύδια, κάστανα, κρασί για το χειμώνα και αλεύρι.
η νύφη με το γαμπρό και πίσω όλα τα αγόρια. Μόνο αγόρια
Δεν
πέταγαν τίποτα. Το αλεύρι το αλώνιζαν σε νερόμυλο, που
συμμετείχαν στο έθιμο, που γινόταν στην πλατεία του χωριού,
βρισκόταν
στην Τοπόλιανη (μεταξύ Δολίχης και Πυθίου).
μετά τη λειτουργία.
Κανένας από «τους μπαμπαλιούρηδες» δε ζητούσε λεφτά Υπήρχαν δύο μύλοι: ο ένας ήταν «ο μύλος του Σκιάκου». Το
από τον κόσμο που έβγαινε από την εκκλησία. Στο τέλος λέγαν και «Παλιόμυλο» το μέρος όπου βρισκόταν. Οι ιδιοκτήτες
μπαίναν και οι γυναίκες στο χορό και γινότανε γλέντι κανονικό. ήταν τρία αδέρφια: Ο Θεμιστοκλής, ο Ευάγγελος και ο Φώτης
Οι γεροντότεροι φτιάχναν ξεχωριστό χορό από τα παιδιά. Γκόγκος. Ο μύλος ήταν χτισμένος με πέτρες. Ήταν νερόμυλος
Αυτοί που χόρευαν, τραγουδούσαν με το στόμα, χωρίς όργανα, και είχε νερό όλο το χρόνο. Άλεθαν σιτάρι και καλαμπόκι για
δημοτικά τραγούδια. Τραγουδούσαν πρώτα οι μεγάλοι και το αλεύρι. (50 οκάδες ισοδυναμούσαν με ένα τσουβάλι αλεύρι),
το οποίο το παίρναν και το κοσκίνιζαν στο σπίτι και έβγαινε το
τραγούδι μετά το λέγαν τα παιδιά.
Ντύνονταν τσολιάδες με τσαρούχια, φούντες, φουστανέλα πίτουρο. Από το πίτουρο έφτιαχναν ψωμί ή το έδιναν στα
και καπέλο που ήταν ένας σκούφος μαύρος (παπάδικο). Κρα- σκυλιά, στα γουρούνια και στις κότες.
Τις στολές «των μπαμπαλιούρηδων» τις είχαν από χρόνια.
τούσαν ξύλινα σπαθιά. Δεν υπήρχε αρχηγός. Όποιος ήθελε
πήγαινε και χόρευε μπροστά με τη νύφη και το γαμπρό. Ένας Τις είχαν φτιάξει οι παππούδες των παιδιών. Οι κάλτσες ήταν
ήταν ντυμένος αρκούδα με δέρμα χοίρου. Το τομάρι από το άσπρες, μάλλινες, φτιαγμένες στον αργαλειό σαν «σκελέα».
γουρούνι ήταν δεμένο με σχοινί στη μέση. Για παπούτσια είχε (Εμένα μου τις είχε φτιάξει «ο Ρουπακιάς»). Τα τσαρούχια ήταν
τσαρούχια χοιρινά ή κανονικά. Στο κεφάλι είχε μάσκα γουρου- τρίχινα, από δέρμα με κόκκινο χρώμα. Ήταν φτιαγμένα με
νίσια. Είχε δύο τρύπες για τα μάτια και μία για το στόμα. Δεν πρόκες και το καθένα είχε και από μία μαύρη φούντα. Αν
κρατούσε σπαθί «η αρκούδα», αλλά φορούσε ένα κυπρί μεγάλο. κάποιο παιδί δεν είχε στολή από τον παππού του, του την
Κάποιος κρατούσε την αρκούδα, η οποία ήταν δεμένη με έραβε η μάνα του. Επίσης στόλιζαν το γιλέκο. Αντί για κεντήματα
σχοινί από τον λαιμό και την έλεγε: «πώς κοιμάται ο παππούς βάζαν ύφασμα κεντημένο στο γιλέκο».
Συνέντευξη με τον Λιόλιο Νικόλαο του Θωμά, από τη Δολίχη
μι τ’ μάκου;» και αυτή ξάπλωνε μες στο χιόνι ή καταγής στο
Ελασσόνας,
Δεκέμβριος 2021.
χώμα όπως ήταν. Η πλατεία τότε είχε χώμα και όταν δεν ήθελε
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Στα φανάρια
αυτί του, το θερμοστάτη να του τρυπάει τα
Τα αυτοκίνητα στη σειρά, μοιάζουν σαν φίδι χωρίς
πλευρά, τουλάχιστον τον ζέσταινε λιγάκι. Όλη
κεφάλι, μόνο με ουρά. Μια ουρά ατελείωτη, που
τη νύχτα κρυβόταν, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Το
φτάνει ως εκεί που στρίβει ο δρόμος. Το φανάρι
πρωί έπιασαν λιμάνι, τυχερός ήταν, έφτασε
γίνεται πράσινο, τα αυτοκίνητα από τη μεριά που
εδώ, στη μεγάλη πολιτεία. Βρήκε και μερικούς
στέκεται φεύγουν τώρα με ταχύτητα, θα κάνει
άλλους πατριώτες, έπιασε δουλειά στα φανάρια,
πολλή ώρα να ανάψει κόκκινο για να ξαναπιάσει
όπως του έδειξαν.
δουλειά, τώρα είναι η ώρα της ανάπαυλας. Κάθεται
Χαρτιά δεν έχει, αλλά εδώ χάνει η μάνα το
στο κρύο τσιμέντο με την πλάτη στον τοίχο της
παιδί, ποιος θα γυρίσει να τον κοιτάξει, νοιώθει
παλιάς πολυκατοικίας. Το πεζοδρόμιο δεν είναι
κάπως ξένοιαστα, ξένος μέσα στους ξένους.
αρκετά φαρδύ και αναγκάζεται να μαζεύει τα
Ακούει φρενάρισμα. Τα αυτοκίνητα σταπόδια για να μην ενοχλεί τους πεζούς. Είναι μόνο
της Ευδοκίας
ματούν,
άναψε κόκκινο. Βουτάει το σφουγγάρι
δεκαεννιά και νιώθει ότι έχει ζήσει χίλια χρόνια.
Ποιμενίδουστο νερό και πλησιάζει το πρώτο αυτοκίνητο.
Το μυαλό, σαν αστραπή, πάει χιλιάδες χιλιόμετρα Χατζηδημητρίου
Τρίβει καλά το παρμπρίζ, μετά τραβάει τα
μακριά. Εκεί που γεννήθηκε, εκεί που μεγάλωσε,
συνταξιούχου
νερά με τον υαλοκαθαριστήρα, σκουπίζει στο
εκεί που άφησε την πρώτη του αγάπη. Η
εκπαιδευτικού
μπατζάκι του το λάστιχο κι απλώνει το χέρι
ονειροπόληση, απροσκάλεστη, έρχεται και τον
στο ανοιχτό παράθυρο.
κυριεύει. Κλείνει τα μάτια.
Μακάρι να του δώσει κανένα ευρώ κι όχι δεκάλεπτο ή
Να ήτανε, λέει, πίσω, στην πατρίδα, και να είχε δουλειά.
Μια δουλειά καλή, που να του αποφέρει ένα εισόδημα, εικοσάλεπτο.
Εικοσάλεπτο. Το ρίχνει στην τσέπη και προχωράει στο
κάτι σίγουρο. Ένα κτήμα, ένα μαγαζάκι, κάτι δικό του. Θα
είχανε να φάνε, θα είχανε να πληρώσουν για το σπίτι, δε επόμενο αυτοκίνητο. Αν δεν τον διώξουν πολλοί, κάτι θα
καταφέρει να μαζέψει. Είναι μέρες που βγάζει και είκοσι
θα χρειαζόταν να φύγει.
Θα αγόραζε, τότε, ένα σπιτάκι δικό του, στην άκρη του ευρώ κι άλλες που δεν πιάνει ούτε δέκα.
Ένα φίδι χωρίς κεφάλι, μόνο ουρά, ως εκεί που στρίβει ο
χωριού. Να μην την φέρει μέσα στα εφτά αδέρφια και τη
μάνα που γκρινιάζει όλη μέρα. Θα ζούσαν εκεί, οι δυο δρόμος. Όταν νυχτώνει και ανάβουν τα φώτα, φοβάται. Σαν
πύρινα μάτια μοιάζουν.
τους, αγαπημένοι. Θα
Φοβάται ότι μια μέρα
είχαν έναν κήπο με λουλούαυτό το φίδι θα τον
δια και λαχανικά, θα είχε
καταπιεί.
κουνέλια και πάπιες.
Είναι ώρα να φύγει,
Θα είχαν κάνει έναν
έχει από ώρα σκοτειωραίο γάμο με καλενιάσει, τα φώτα άναψαν,
σμένους όλους από το
τα νιώθει απειλητικά.
χωριό. Η Ντάιρα θα έλαμπε
Αύριο πάλι. Σηκώνει τον
μέσα στο νυφικό, στολικουβά, τον αδειάζει στη
σμένη με τα λουλούδια της
σχάρα για τα νερά της
τελετής. Θα την έπιανε
βροχής και περνά το
τρυφερά απ’ το χέρι και
χερούλι στον αγκώνα.
θα την οδηγούσε στο σπιΣτη φούχτα μετράει
τάκι τους.
τα κέρματα. Σύνολο,
Τα απογεύματα θα πήέντεκα ευρώ και ογδόντα
γαιναν βόλτα στο ποτάμι,
λεπτά. Για δέκα ώρες
όπως ό καλός κόσμος. Θα
δουλειάς. Στην πατρίδα,
έκαναν παιδιά, θα ήταν
ευτυχισμένοι. Θα είχε ακόμα και τα χίλια δολάρια που με τέτοιο μεροκάματο θα ήταν πλούσιος.
Εδώ, ίσα που φτάνουν να ζήσει μαζί με άλλους οχτώ σε
μάζεψε δουλεύοντας σκληρά και τα έδωσε στον «Χαλίλ»,
τον Τούρκο με το σαπιοκάικο που τους πέρασε κρυφά και ένα σπίτι πενήντα τετραγωνικών. Κοιτάζει γύρω. Η πόλη
τους παράτησε να θαλασσοπνίγονται ώσπου να βγουν είναι όμορφη. Τη νύχτα, του φαίνεται ομορφότερη. Γυρίζει
το βλέμμα στα αυτοκίνητα. Το φίδι ξεδιπλώνει τις φολίδες
στη Σάμο.
Κι εκεί, να τους κυνηγά η αστυνομία για να τους κλείσει του μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, ως τη στροφή του
σε στρατόπεδο, ευτυχώς κατάφερε να κρυφτεί και να φτάσει δρόμου.
Μέχρι να φτάσει στο σπίτι, το έχει αποφασίσει. Αύριο
στην πρωτεύουσα. Λαθρεπιβάτης σε ψαράδικο, μες το
αμπάρι με τις ψαροκασέλες, να βρωμάνε, να του κόβουν θα φύγει από την πόλη. Φοβάται το φίδι. Κάποια μέρα θα
την ανάσα. Μέσα στο κρύο, με το μοτέρ του ψυγείου μες το τον καταπιεί. Μπορεί να έχει ήδη συμβεί.

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 25

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 25

Όταν η λύπη τρώει στο τραπέζι μου…
η χαρά περιμένει στην πόρτα μου»!
φίλους και γνωστούς.
Χαίρομαι, που ξημέρωσε καινούργια
Χαίρομαι, που πλησιάζει το τέλος της
ηλιόλουστη μέρα, που μαγείρεψα και
δοκιμασίας και ζωγραφίζω εικόνα στα μάτια
νοικοκύρεψα το σπίτι μου αγόγγυστα κι
μου, να την κοιτάω και να γαληνεύω. Μας
ευσυνείδητα.
βλέπω τότε όλους εμάς τους εγκλεισμένους
Χαίρομαι, που συμβούλεψα και παρηνα τραγουδάμε και να γελάμε ξένοιαστοι,
γόρησα με υπομονή τον απελπισμένο
σαν εκείνους στα ασπρόμαυρα ντοκιμαντέρ
νευρωσικό, που ξόδεψα λίγο χρόνο για τον
του ‘45, που βγήκαν τότε στους δρόμους
αξιοπρεπή μοναχικό που ποτέ δεν ζητάει
της Αθήνας να γιορτάσουν τη λευτεριά
βοήθεια, που ασχολήθηκα με το πρόβλημα
που τόσο λαχταρούσαν!
του ασθενή που δίνει τον αγώνα του.
της Δέσποινας
Χαίρομαι όμως περισσότερο, γιατί έμαθα
Χαίρομαι, για το γιασεμί που έβγαλε μικρά
Xίντζογλου να απολαμβάνω τα απλά και καθημερινά
φυλλαράκια και με χαιρετά, και για τους
Αμασλίδου
πράγματα, αλλά και να εκτιμώ την υγεία,
γλάρους που έρχονται στο μπαλκόνι μου και
γιατρού,
τη σύνεση και την υπομονή.
το λερώνουν.
μέλος της Ε.Λ.Β.Ε
Χαίρομαι γιατί πράγματι… «όταν η λύπη
Χαίρομαι, που κράτησα την ψυχραιμία
τρώει στο τραπέζι μου, η χαρά περιμένει
μου, κι έκανα υπομονή όλο αυτό το διάστημα,
που έμαθα ωραία πράγματα και τα μοιράστηκα με στην πόρτα μου»!

Το σπίτι μου το πατρικό
Το γκρέμισαν ένα Σεπτέμβρη, γιατί έπρεπε να γκρεμισθεί το παρελθόν και να κτισθεί το μέλλον.
Χάθηκε πια η εικόνα του. Την ψάχνω καμμιά φορά με κλειστά τα μάτια, αλλά είναι επίπεδη, χωρίς σκιά, χωρίς
σκόνη και μυρωδιά, σαν ασπρόμαυρη παλιά φωτογραφία.
Κάποτε όμως, όταν έρθει απρόσκλητο στον ύπνο
μου, είναι αλλιώς! Τότε έχει απ’ όλα. Ζωή, πρόσωπα,
χρώμα, κίνηση, γέλια, κουβέντες, αισθήματα… Η
κουζίνα μυρίζει ωραία, οι κουρτίνες ανεμίζουν, η
τηλεόραση σιγομουρμουρίζει, η απλωμένη μπουγάδα
μοσχοβολάει Rol και πράσινο σαπούνι, η ραπτομηχανή αγκομαχάει μονότονα κι η καντήλα μπροστά
στον Άγιο Νικόλα τρεμοπαίζει…
Αλλά και ψυχές περιφέρονται τότε. Τις περισσότερες φορές βουβές και χαμογελαστές. Ανάμεσά
τους κι εγώ. Ζω τότε λίγο το παλιό δικό μου παραμύθι. Περιφέρομαι στα δωμάτια, τα μπαλκόνια,
ανοίγω ντουλάπες και μπουφέδες, ξεφυλλίζω βιβλία
σχολικά, ανοίγω παράθυρα και χαζεύω σπίτια και γειτόνους. Νομίζω, όλους κι όλα τ’ αγαπώ! Νομίζω ότι τα
κάνω να ζουν μες στο παραμύθι μου…
Προχτές όμως, σταμάτησε το ρολόι του τοίχου… Ο λεπτοδείκτης του έτρεμε στην ίδια θέση και δεν
μπορούσε να ξεκολλήσει…
«Επιθανάτιος ρόγχος», είπα μέσα μου! «Μήπως πέθανε κι αυτό, όπως κι εμείς;» με ρώτησε ο μπαμπάς. Δεν
απάντησα. Τι να πω; Η αλήθεια θα με ξυπνούσε και θα με πετούσε έξω απ’ το παραμύθι!. «Καρφωθήκαμε» κι οι
δυο στην… Υ.ΕΝ.Ε.Δ., και δεν γυρίσαμε να το ξαναδούμε!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ.
&
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΡ. ΚΩΣΤΑ ΣΑΧΙΝΙΔΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ,
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η συμμετοχή στη διήμερη εκδήλωση θα συνοδεύεται
από την ένδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης
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200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821
Μία συμβολική χρονιά για την Ελλάδα είναι το 2021.
Χρονιά ορόσημο. Έτος τιμής και μνήμης, καθώς η χώρας
μας γιορτάζει την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας και
την αναγέννηση του ελληνικού έθνους.
Στην αιώνια πορεία των λαών υπάρχουν στιγμές με
πολύ υψηλό νόημα, με ανυπολόγιστη αξία, στιγμές που
συγκεντρώνουν μέσα τους όλη την ουσία της ζωής.
Τέτοιες στιγμές η Ελλάδα έζησε αρκετές στο παρελθόν,
κάνοντας ολόκληρο τον κόσμο να θαυμάσει τη δύναμη
των λίγων απέναντι στην υπεροχή των πολλών, κάνοντας
τους δυνατούς να απορήσουν για τον ηρωισμό, το σθένος
και την υπεράσπιση των ιδανικών των λίγων και κάνοντας
όλη την υφήλιο να μιλά με σεβασμό για ένα έθνος που με
πίστη, γενναιότητα και λαχτάρα για λευτεριά, όρθωσε την
κρίσιμη στιγμή το ανάστημά του στον δυνάστη, με ελπίδα
και προσδοκία για εθνική αποκατάσταση.
Η ψυχή του Έλληνα δεν υποδουλώθηκε ποτέ και το
πνεύμα του δε λύγισε, όσο κι αν υπέφερε από τις
βαρβαρότητες του Οθωμανικού ζυγού. Η πίστη τους στις
αξίες και στα ιδανικά τούς ενέπνευσαν να αφιερώσουν
στο αγώνα, το υπέρτατο αγαθό, αυτό της ζωή τους. Ο
Έλληνας ρίζωσε βαθιά το σπόρο της λευτεριάς και με
αγώνες, κινδύνους, υπομονή, θυσίες, μα και ελπίδα, έκανε
πράξη το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος».
Εμείς σήμερα το καλύτερο που μπορούμε να
προσφέρουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που μας
χάρισαν μία ελεύθερη πατρίδα για να ζούμε ειρηνικά,
είναι να μιμηθούμε το παράδειγμά τους, να τους βλέπουμε
ως καθοδηγητές στις ζωές μας, ώστε να παραδώσουμε κι
εμείς με τη σειρά μας στα παιδιά μας, την πολύτιμη και
βαριά εθνική κληρονομία που μας άφησαν.

Το Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την ανάπτυξη
της Επαρχίας Ελασσόνας, που έχω την τιμή να είμαι
Πρόεδρος, σε συνεργασία με το Αγροτικό Εθνογραφικό
Μουσείο Αραδοσιβίων και τη συμπαράσταση του Δήμου
Ελασσόνας, τιμά τους αγωνιστές του έθνους και ιδιαίτερα
τους ήρωες της περιοχής μας.
Δημιουργήσαμε ένα Βίντεο για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821, με τίτλο: «Του Ολύμπου
το ΄21», αναφερόμενο στη ζωή και τη δράση των τοπικών
ηρώων στον απελευθερωτικό αγώνα.
Δημιουργήσαμε επίσης ένα Επετειακό Λεύκωμα με
Λεύκωμα «Του Ολύμπου το ΄21-200 χρόνια μετά» για τη
ζωή και το έργο των τοπικών ηρώων, πλαισιωμένα από
ζωγραφιές των παιδιών του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Ελασσόνας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και
όλους τους συντελεστές για την άψογη συνεργασία που
είχαμε, να τους επαινέσω για την εθελοντική προσφορά
τους στην πραγματοποίηση των δύο αυτών έργων. Να
ευχαριστήσω επίσης το Δήμο Ελασσόνας που στηρίζει
ανάλογες πρωτοβουλίες και προωθεί τον πολιτισμό.
Ευχαριστώ επίσης, το Μουσικό Σύλλογο Ελασσόνας
ΜusicArte για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση, καθώς
και τη Θεατρική ομάδα «Θεατροδότες» που είχαν
καθοριστική συμμετοχή στο Βίντεο.
Ευχαριστώ τέλος τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων
της πόλης μας για τη συμμετοχή τους στις ζωγραφιές με
θέμα: «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του
1821».
Ελένη Μπλιούμη

Το βίντεο με τους τοπικούς ήρωες και
τη συμβολή τουςστον απελευθερωτικό
αγώνα της Ελλάδος, είναι:
https://www.youtube.com/watch?v=Mhsef4JdeDk&ab_channel=%CE%98%CE%B5%CE%B1%
CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82
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Του Ολύμπου το ’21
200 χρόνια μετά

1821 - 2021
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

To Λεύκωμα «Του Ολύμπου του ’21 - 200 χρόνια μετά»,
είναι μία ομαδική εργασία με πρωτοβουλία του Διτύου
Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την ανάπτυξη της
Επαρχίας Ελασσονας και συνδιοργανωτή το Δήμο
Ελασσόνας.
Ευχαριστούμε το Δήμαρχο κ. Νίκο Γάτσα για την αμέριστη συμπαράστασή του, το Σεβασμιότατο Mητροπολίτη Ελασσόνας Χαρίτωνα για την άμεση ανταπόκρισή
του και όλους τους ιστορικούς ερευνητές, συγγραφείς
και ποιητές για την κατάθεση των κειμένων τους.
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον ιστορικό ερευνητή κ.
Κώστα Σπανό, κι εκδότη του περιοδικού «Θεσσαλικό
Ημερολόγιο», για την πολύτιμη βοήθειά του.
Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τους μαθητές του 3ου Δ.Σ. Ελασσόνας για την εξαιρετική προσπάθειά τους στην εικαστική συμβολή τους στο εν λόγω
έργο.
Ελένη Μπλιούμη
Πρόεδρος του Δικτύου Καλλιτεχνών
και Επιστημόνων για την ανάπτυξη
της Επαρχίας Ελασσόνας
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Καραγιάννη Μαρία, Ε1΄, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
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Με πολλή χαρά προλογίζω το επετειακό λεύκωμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Είναι γνωστό πως η εφετεινή χρονιά είναι αφιερωμένη στο σημαντικό ιστορικό γεγονός της
Ελληνικής Επαναστάσεως και αποτελεί ορόσημο
για ολόκληρο το έθνος.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Πολιτεία, η εκπαίδευση αλλά και πολλοί φορείς, σύλλογοι και
σωματεία, έχουν διοργανώσει ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την προβολή και
ανάδειξη της ιστορικής επετείου. Στα πλαίσια
αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η
έκδοση του παρόντος λευκώματος, στο οποίο
παρουσιάζονται εκκλησιαστικές και ιστορικές προσωπικότητες, διανθισμένες από τα ζωγραφικά
έργα των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξεως του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσώνος, ως και την
ποιητική παρουσία και δημοτικά τραγούδια εντοπίων καλλιτεχνών.

Συγχαίρω και επαινώ την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες και
τους συντελεστές.

Εύχομαι και ελπίζω όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να έχουν ουσιαστική και όχι τυπική σημασία,
ώστε οι σύγχρονοι ελεύθεροι Έλληνες, και κυρίως τα νέα μας παιδιά, να εκτιμούμε συνεχώς το
μεγάλο δώρο της ελευθερίας, να αγωνιζόμαστε για την διαφύλαξή της, και ποτέ να μη λησμονούμε
την υπέροχη θυσία και τους ηρωικούς αγώνες των ενδόξων προγόνων μας!
† Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και των επετειακών
εκδόσεων του Δήμου Ελασσόνας για το 1821, με
ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζω το επετειακό
λεύκωμα του Δικτύου Καλλιτεχνών και
Επιστημόνων για την ανάπτυξη της Επαρχίας
Ελασσόνας, «Του Ολύμπου του ‘21 - 200 χρόνια
μετά», με εργασίες και δημιουργίες μαθητών,
μαθητριών, συγγραφέων και μελετητών.

Η Ιστορία αποτελούσε ανέκαθεν πηγή έμπνευσης
και αναστοχασμού για τον Ελληνικό λαό, ειδικά
σε εποχές κρίσης όπως η σημερινή, στην οποία κυριαρχούν η ανασφάλεια και η εσωστρέφεια.

Με την ευκαιρία της φετινής επετείου, αναδεικνύουμε πρόσωπα και γεγονότα που συνδέθηκαν με
την Ελληνική Επανάσταση και οδήγησαν στην εθνική αφύπνιση και αυτογνωσία.

Η Ελληνική Επανάσταση, πέραν από τη σημασία της σε πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο, προβάλλει
διαχρονικά τον ανυπότακτο χαρακτήρα των Ελλήνων και τη σύνδεσή του με το αρχαίο ελληνικό
πνεύμα.

Ακόμη περισσότερο που οι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης δεσπόζουν στο πάνθεον των
ηρώων του 'Εθνους, σε αντιπαραβολή με τους ήρωες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, που
παρουσιάζουν περισσότερο μυθικά χαρακτηριστικά.

Χάρη στην ανδρεία και την τόλμη των πρωταγωνιστών, τη δύναμη και την αφοσίωση των
αγωνιστών και την πίστη του λαού, η Επανάσταση του '21 αποτελεί την υπαρξιακή ταυτότητα των
Ελλήνων, που συγκρούονται, ομονοούν, αγωνίζονται και νικούν.

Μέσα από τα θέματα που παρουσιάζει το παρόν λεύκωμα, προβάλλεται με επιτυχία ο σύγχρονος
πατριωτισμός των Ελλήνων, που συνδυάζει την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό με τον
διαχρονικό αγώνα για Ελευθερία και Δικαιοσύνη, που πάντα θα γεννά ήρωες και επαναστάσεις.

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους συντελεστές του λευκώματος για
την πολιτιστική συνεισφορά τους στον εορτασμό της επετείου.
Νίκος Γάτσας
Δήμαρχος Ελασσόνας
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Νίκος Κοντός, ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Στις 12.9.1829 στην Πέτρα της Βοιωτίας δόθηκε η τελευταία μάχη του Αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας.
Επικεφαλής των Ελλήνων ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης. Τι σύμπτωση! Ο Δημήτριος θέτει τέρμα στην Επανάσταση,
την οποίαν άρχισε ο αδελφός του Αλέξανδρος με τη διάβαση του ποταμού Προύθου στις 24.2.1821.
Κατόπιν του ρωσοτουρκικού πολέμου και της Συνθήκης της Ανδριανούπολης (14.9.1829) φτάνουμε στο Πρωτόκολλο
του Λονδίνου στις 3.2.1830. Ο αετός της ελευθερίας πετάει μέχρι τις ψηλές κορφές του Παρνασσού. Η Ελλάδα
αναγνωρίζεται ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος. Εντάσσονται: Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες
και Σποράδες.
Ο κυβερνήτης Καποδίστριας και όλος ο λαός αντιλαμβάνονται πως το μεγαλείο του Έθνους ασφυκτιά εντός
αυτών των περιορισμένων εδαφών. Έγινε όμως η αρχή.
Το 1864 η Αγγλία παραχώρησε τα Επτάνησα και το 1881 η οθωμανική αυτοκρατορία υποχρεώθηκε από τις
Μεγάλες Δυνάμεις, μετά τις επαναστάσεις του 1854 και του 1878 των Θεσσαλών, να παραχωρήσει στην Ελλάδα
την περιοχή της Άρτας και την Θεσσαλία, εκτός από τις περιοχές της Ελασσόνας και της Δεσκάτης.
Με την είσοδο του 20ού αι. Ο ελληνικός στρατός εκσυγχρονίζεται και γίνεται ικανός να αντιμετωπίσει τον οθωμανικό. Στις 6.10.1912 η Σημαία με τον άγιο Γεώργιο εισέρχεται στην Ελασσόνα. Οι θυσίες και οι αγώνες των Νικοτσάρα, Γεωργάκη Ολυμπίου, Χριστόφορου και Αρσενίου Περραιβού, Φαρμάκη, Λαζαίων, Ζήδρου, Κωνσταντίνου
Οικονόμου εξ Οικονόμων Ιωσήφ των Ρωγών κ.ά λαμβάνουν μισθό επιτέλους.
Με τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1193, το ελληνικό κράτος διπλασιάζει σχεδόν την έκτασή του,
παίρνοντας τις αλύτρωτες περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας, Κρήτης και Νήσων του ανατολικού Αιγαίου. Ο
αετός της ελευθερίας πετά ψηλά στην πιο απόκρημνη κορφή του Ολύμπου. Η τυραννία των πέντε αιώνων
γίνεται παρελθόν.
Με τη Συνθήκη των Σεβρών (10.8.1920) η Ελλάδα κατοχυρώνει τα νησιά του Αιγαίου (πλην των Δωδεκανήσων)
τη Δυτική και την Ανατολική Θράκη (πλην της Κωνσταντινούπολης) και αναλαμβάνει για πέντε χρόνια τη
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διοίκηση στην περιοχή της Σμύρνης (δυστυχώς με τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923, η Ελλάδα αποσύρεται από
την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την περιοχή της Σμύρνης).
Και στις 10.2.1947, με την Συνθήκη των Παρισίων, επικυρώνεται η επιστροφή των Δωδεκανήσων από την Ιταλία.
Εκατόν είκοσι χρόνια, περίπου, πέρασαν μέχρι να λάβει η Ελλάδα τη σημερινή της μορφή. Τα νέα ήθη, τα προβλήματα της βιοτής μας και η ευμάρεια δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στην αγνόηση αυτών των γεγονότων,
διότι τίποτε δεν μας χαρίστηκε και αυτή η πατρίδα για να στερεωθεί είναι ποτισμένη παντού με αίμα ηρώων.
Πόσο μάλλον των αγωνιστών του 1821, που όταν μπήκαν στη φωτιά, τους έλεγαν τρελούς. Το ελάχιστο που
μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι η βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας.
Διότι…
«Θέλει Αρετήν και Τόλμην η Ελευθερία», Ανδρέας Κάλβος.
«Ο αγωνιστής την ελευθερία ή την κερδίζει μαχόμενος ή την καθαγιάζει πεθαίνοντας», Γεωργάκης Ολύμπιος.
Ιωάννης Δαρής
Θεολόγος –Αστυνομικός

φωτό: Internet

Στον Ολύμπιο

Σκυλιά αλυχτούσαν τις νύχτες.
Λούφαζε η ανάσα μπρος στο τέλος
κι ούτε καμπάνα ακούστηκε, ούτε ανθρώπινη μιλιά.
Αδελφοί, εν τη κρισίμω ταύτη περιστάσει
μόνον ένδοξον θάνατον πρέπει να ευχόμεθα.
Μύριζε καμένη σάρκα και μπαρούτι.
Αυτοθυσία για μια πατρίδα
που αργότερα θα μας ξεκάνει.

Δενόμαστε με όρκους και πεθαίνουμε.
Άλλος δρόμος πέρα απ’ τον θάνατο
δεν υπάρχει.
Γιώργος Σαράτσης
Γυμναστής, αφηγητής,
Ραδιοφωνικός παραγωγός
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ΘΟΥΡΙΟΣ 2021
Αυτά που μέσα μας με πόνο γδέρνονται
Είναι ύπουλες, βολεμένες «ελευθερίες»,
Είν’ η σκουριά στα σίδερα…
της ψυχής.

Η σαύρα της μοναξιάς, που γύρω σέρνεται
Είν’ ασφαλής «απόσταση» αποστασιοποιημένη.
Σ’ απάνεμα φωλιάζει…
«ψηφιακή μοναξιά»,
Γυαλιστερές καδένες φόβου ενδεδυμένη.
Τι ωραία γέρνει η κλαίουσα σκλαβιά,
Η οξύμωρη κι ανεύθυνη ελευθερία.
Θέλει φοβισμένους μύθους….
η ανελευθερία!

Μα, όσοι ζητούν κομμάτι τ’ Ουρανού
πλέκουν τ’ αθάνατα κι αληθινά φτερά της νίκης.
Κι οι αιώνες από περηφάνια τρίζουν,
με την ψυχή τους…
τα οράματα βαδίζουν.
Για κείνους ζουν Θούριοι …
«εξ επαφής ιδεών»
κι ο «άνω θρώσκων» Ίκαρος τολμάει
κι η «Καρμανιόλα» νέους Θεούς ξυπνάει.
Υ.Σ.
Ακούγοντας τον Θούριο του Ρήγα
Κορίνα Πάντου
Φιλόλογος

Κωνσταντίνα Πιτένη & Έλενα Σαμόλαδου,
ΣΤ΄2, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας
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ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ‘21
Σαν πάταγε του Βαγιαζήτ τη δόξα ο Ταμερλάνος ,
απ’ το Φανάρι κίνησε της λευτεριάς το θάμβος
και στην Καρδίτσα μάτωσε της Θεσσαλίας ο κάμπος
Με τον Διονύσιο, ύστερα, σοφό μητροπολίτη,
Λεβέντες πρωτομάρτυρες στη Λάρισα ταχθήκαν,
παπάδες και επίσκοποι μαζί του θυσιαστήκαν.
Και του Μεϊντάνη η κλεφτουριά στέργει τον Μοροζίνι
στου Ασπροποτάμου τα βουνά τούρκο πια δεν αφήνει…
Τούρκοι καίνε στη Λάρισα, τα Τρίκαλα στενάζουν
για των Ορλώφ το κίνημα αθώα στήθη σφάζουν.
Ταχιά εκδίκηση έλαβε ο Θύμιος ο Βλαχάβας,
παπάς κι αρματολός μαζί, θεριό της Καλαμπάκας,
Με τον Αλή ζυγιάστηκε, τον Θοδωράκη κράζει.
Με την τουρκιά του Μέτσοβου, με τα βουνά τα βάζει.
Κι ήρθε ο Ρήγας κι ο Γαζής και τα όνειρα οπλίσαν
Του Δράμαλη τα σχέδια στο Πήλιο σκορπίσαν….
Κορίνα Πάντου
Φιλόλογος

Ειρήνη Εξάρχου, ΣΤ΄1, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας
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«ΣΚΟΝΗ» ΚΙ «ΑΓΑΛΜΑΤΑ»
Με σιγουριά το βλέμμα
στων οπλοφόρων το πρωτόφαντο μελίσσι
ο Αρταξέρξης-Δράμαλης ξανοίγει
-δεινός πολεμιστής, καθώς ταιριάζει στ’ όνομά του.
Το δάκρυ, αίνιγμα απροσπέλαστο,
απ’ το χιτώνα του στους αιώνες μόλις έτρεξε, μπροστά…
Ποιος το περίμενε
να τον πληγώσει τόσο η λάμψη- κάτω απ’ τη σκόνη της σάρκαςκείνου του στέμματος του ολόχρυσου,
πλάι σε λιωμένη σκουριά απ’ των αμέτρητων περσών τα ξίφη;

Κι από την άλλη, ένας ραγιάς Λεωνίδας!
Κάτω απ’ το στέμμα του πρωινού ήλιου χτενίζεται!
Το χαμογελαστό του φως αχνίζει στο στήθος το «Μολών Λαβέ»!
Χαράματα έχει λούσει τα σγουρά μαλλιά μπρος στο λημέρι.
Κάτω απ’ τα τσίνορά του μάχονται κιόλας τριακόσια «αγάλματα».
Στο χέρι τους, πλυμένα απ’ τους αιώνες, χρυσωμένα τα ξίφη,
μοναδικά κι ελληνικά, χωρίς σκόνη σάρκας, για τη δόξα ματώνουν!
Υ.Σ Η ιστορία μας (1821-1921)
Κορίνα Πάντου
Φιλoλόγου

Χάρης Μπαλούκας, Ε1΄, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας
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ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νίκος Κοντός, ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας

Κάθε λαός έχει, αναμφισβήτητα, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Κι αυτή, είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο,
πως πηγάζει από ένα σύνολο προϋποθέσεων. Κάθε επανάσταση προϋποθέτει την «ψυχή» της, έχει το λαό της,
αλλά και κάθε λαός την επανάστασή του. Τι χρειάζονταν, λοιπόν, οι Έλληνες ραγιάδες του 1821, και τι
πυροδότησε την αμετάκλητη απόφασή τους: «Ελευθερία ή θάνατος»;

Ασφαλώς, μετά από τέσσερις αιώνες ανείπωτων βασάνων κι εξευτελισμών και μεθοδικής καθυπόταξης όλων
των θεσμών που συντηρούσαν την εθνική συνείδηση, χρειάστηκε να συνηγορήσουν πολλοί παράγοντες μέσα κι
έξω από την ελληνική επικράτεια, για να έλθει η επανάσταση.
Η Φιλική Εταιρεία ήταν εκείνη που αξιοποίησε τις ιστορικές συγκυρίες, αναζήτησε τα πρόσωπα και τα μέσα,
σχεδίασε τις πρώτες κινήσεις των επαναστατών κι οραματίστηκε την παλιγγενεσία του ελληνικού έθνουςκράτους.

Οι Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι, (1768-1774 και 1781-1791), έδωσαν το αναγκαίο κλίμα για τη μυστική οργάνωση και
δράση των φιλικών. Η Εταιρεία φρόντιζε να μην έχει έγγραφα ή να τα εξαφανίζει. Γι’ αυτό και κατάλογοι
πλήρεις των μελών της Εταιρείας δεν διασώθηκαν, μολονότι είναι γνωστά 1096 ονόματα. Η Εταιρεία δεν
κατόρθωσε να προωθήσει την ιδέα για μια παμβαλκανική εξέγερση, καθώς οι στόχοι των Βαλκανικών λαών δεν
ταυτίζονταν πάντα με των Ελλήνων. Κατόρθωσε όμως να πιστέψουν οι Έλληνες πως η εθνική αποκατάσταση
ήταν δική τους ευθύνη κι όχι κάποιας ευρωπαϊκής δύναμης.

Οι άνθρωποι της Φ. Εταιρείας ήταν απλοί άνθρωποι, κυρίως μέσης τάξης, χωρίς ιδιαίτερο κύρος μόρφωση, οικονομική ή πολιτική δύναμη, αλλά άνθρωποι ασίγαστου πάθους προκειμένου να μυήσουν και να ενώσουν τις
δυνάμεις του γένους στον επαναστατικό τους στόχο. Τέτοιος στάθηκε ο Χριστόφορος Περραιβός (ή Χατζηβασιλείου),
στενός συνεργάτης του Ρήγα Βελεστινλή (Φεραίου), μέλος της Φιλικής Εταιρείας από το 1817.
Ο Γρηγόριος Δικαίος- Παπαφλέσσας, απόστολος του Υψηλάντη, που με τη φλογερή του ψυχή και λόγο του
έπεισε τους ιεράρχες και κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου ν’ αποδεχτούν τις αποφάσεις-εντολές της Φιλικής
Εταιρείας για την έναρξη της Επανάστασης.
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Συγκλονιστικό μεγαλείο ψυχής αντανακλούσε ο όρκος των φιλικών: «Ενώπιον του αληθινού θεού ορκίζομαι ότι θέλει θρέφω εις την καρδίαν αδιάλλακτον
μίσος εναντίον των τυράννων της Πατρίδος μου, των οπαδών και ομοφρόνων τούτων. Θέλει ενεργώ παντί τρόπω προς
βλάβην τους και όταν η περίστασις το
συγχωρήσει τον εξολοθρευμόν τους. Ορκίζομαι εις εσέ, ω ιερά Πατρίς μου, ότι
αφιερώνομαι όλος εις εσέ, ότι στο εξής
θέλει είσαι η αιτία κι ο σκοπός των διαλογισμών μου, το όνομά σου οδηγός των
πράξεών μου, η ανταμοιβή των κόπων
μου…».
Επάξια, λοιπόν, η ιστορική μνήμη του
Έθνους ξεχωρίζει τους πρώτους εμπνευστές, ιδρυτές και πρωτεργάτες της
Φιλικής Εταιρείας.

Νάσος Κυριζόπουλος,
ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας

Ο Νικόλαος «Σκουφάς» (1779-1818) από το χωριό Κομπότι της Άρτας, πήγε
από μικρός ως σκουφάς (κατασκευαστής σκούφων) στην Άρτα. Το επώνυμό του
ήταν «Κουμπάρος». Μεγαλώνοντας βρέθηκε στην Οδησσό. Εκεί αρχικά πλούτισε
από το εμπόριο, αλλά και χρεοκόπησε. Τότε αποφασίζει να αγωνιστεί για την
πατρίδα, που κουβαλούσε στην καρδιά του. Μαζί με τους επίσης εμπόρους
Τσακάλωφ και Ξάνθο ιδρύουν τη Φιλική Εταιρεία (14 Σεπτεμβρίου 1814, Οδησσός)
και βάζουν στόχο την απολύτρωση των Ελλήνων.
Μυσταγωγός ο Σκουφάς, αλωνίζει την τσαρική Ρωσία για να μυήσει στη Φιλική
Εταιρεία πλούσιους ομογενείς για την οικονομική τους ενίσχυση. Πολλοί
δύσπιστοι τον είδαν σαν απατεώνα, γνωρίζοντας τη φτώχευσή του, αλλ’ αυτός
συνέχισε απτόητος, υπομένοντας μομφές κι ειρωνείες. Τέσσερα χρόνια μετά
την ίδρυση της Εταιρείας η ασθενική καρδιά του δεν άντεξε και τον οδήγησε
στον θάνατο, (Κων/πολη, 31 Ιουλίου, 1819), και δεν είδε ποτέ το όνειρό του να
παίρνει σάρκα και οστά.

Νεφέλη Μιχαλέ
ΣΤ΄1, 3o Δ. Σ. Ελασσόνας
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Αντίθετα, ο Εμμανουήλ Ξάνθος (1772-1851) από την Πάτμο, είχε την
τύχη να δει την πατρίδα ελεύθερη. Στην Οδησσό και αρχές Νοεμβρίου
1813 γνωρίστηκε με τους Σκουφά και Τσακάλωφ. Αυτός ταξίδεψε στην
Πετρούπολη (Ιανουάριο 1820) για να πείσει τον Καποδίστρια ν’ αναλάβει
την αρχηγία της Εταιρείας και της Επανάστασης και μετά την άρνησή
του πήρε την ευθύνη να διορίσει τον Αλ. Υψηλάντη στη θέση αυτή, παρά
τους δισταγμούς των συνεργατών του, ώστε να προχωρήσει ο αγώνας.
Δυστυχώς όμως, μετά το ξέσπασμα της επανάστασης, παραγκωνίστηκε
εντελώς και μετά την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού κράτους λίγοι τον
ήξεραν. Γερασμένος, φτωχός κι αφανής ζούσε στην Αθήνα, με τη
μονάκριβη κόρη του.

Ειρήνη Εξάρχου
ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας

Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ (1788 – 1851) Γιαννιώτης και φοιτητής στη
Μαρουτσαία Σχολή, γιος γουνέμπορα, στα 13 του χρόνια κινδύνεψε,
εξαιτίας της μοναδικής ομορφιάς του, να πέσει στα χέρια του έκφυλου
Μουχτάρ, γιου του Αλή πασά. Τον γλύτωσε η μάνα του με τη βοήθεια
ενός γείτονα αστυνομικού. Τότε ο πατέρας του τον πήρε μαζί του στη
Ρωσία και τον σπούδασε στο Παρίσι (Φυσικές Επιστήμες) όπου και
έμαθε πολλές ξένες γλώσσες. Για την ασφάλειά του άλλαξε το επώνυμό
του από Τέκελης ή Τσάκαλος σε Τσακάλωφ. Στην Οδησσό δέχτηκε με
χαρά να γίνει συνιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας.

Ελευθερία Μπακρατσά
ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας

Στάθηκε το «μυαλό» της οργάνωσης, αλλά κι ο πιο σκεπτικιστής. Όταν άρχισε η επανάσταση στις Ηγεμονίες
πολέμησε με τον Α. Υψηλάντη ως αξιωματικός του ιερού λόχου στην άτυχη μάχη στο Δραγατσάνι. Μετά τη
φυγή και τη σύλληψή του Α. Υψηλάντη από τους Αυστριακούς, αυτός κι ο Ξάνθος κατέβηκαν στην Πελοπόννησο,
όπου η επανάσταση είχε ξεσπάσει. Ο λαός τον αγάπησε και τον εξέλεξε αντιπρόσωπο στην Εθνοσυνέλευση του
Άργους. Ο Καποδίστριας τον τίμησε, διορίζοντάς του διευθυντή της λογιστικής υπηρεσίας του στρατού. Όμως,
μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη, παραγκωνίστηκε και έφυγε για τη Ρωσία, όπου πέθανε γεμάτος πίκρα και
νοσταλγία για την πατρίδα που της είχε αφιερώσει τη ζωή του.
Κορίνα Πάντου
Φιλόλογος
ΠΗΓΕΣ:
1. https://el.wikipedia.org/wikiΚατάλογος ελληνικών εξεγέρσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1453-1830)
2. Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν,«Φιλική Εταιρεία», στο: Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου, εκδ. Ιστορική και Εθνολογική
Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα, 1997, σελ.θ,ι
3. Σπύρου Μελά « Ο Γέρος του Μωρηά», (μέρος 2ο-«Στη Ζάκυνθο το φως της Φιλικής»), «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ»,
22.10.1930, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»
4. Γιάννης Μιχαήλ Γρυπάκης, «Το άδοξο τέλος των ηγετών της Φιλικής Εταιρείας», 21-2-2021, News247.gr/history/1821.
5. «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΞΑΝΘΟΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ-ΣΚΟΥΦΑΣ», https://www.youtube.com/watch?v=R2MNq3Fs_nw,
(Κείμενα-αφήγηση: Παύλος Λιάρος).
6. Ας μην ξεχνάμε πως κι ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε από την επαναστατική κυβέρνηση του Γ, Κουντουριώτη
(Φεβρ. 1825), ενώ ο στόλος του Ιμπραήμ προσέγγιζε τη Μεσσηνία, και για 2η φορά (Σεπτ. 1833) από την
αντιβασιλεία του Όθωνα, καταδικασμένος άδικα σε θάνατο ως προδότης-συνωμότης . Όταν, όμως, ελευθερώθηκε
από τον Όθωνα με την ενθρόνισή του, ο απλός λαός τον «αγκάλιασε».
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ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Ξεκίνησε να ελπίζει η Λευτεριά,
περίσσια είν΄ των ηρώων η λεβεντιά.
Σήμανε η ώρα η Τρανή,
φωτίστηκε του Έλληνα η πύρινη ψυχή.
Ήρωας θα πει, πίστη, αγάπη κι αρετή,
της Πατρίδας χαραυγή.
Σπάει τα άδικα δεσμά,
την ομορφιά της Λευτεριάς αναζητά.

Υψώνει ανάστημα σωστό,
χαμογελάει η οργή θαρρώ.
Τον ήρωα κανείς δεν τον ορίζει,
για μια αλλιώτικη ζωή αυτός πασχίζει.

Αντρειεύει, θεριεύει, τραγουδά,
τα αιματοβαμμένα χώματα της Πατρίδας του τιμά.
Αδούλωτη η μορφή του ήρωα αγωνιστή,
την ειρήνη να φέρει στο έθνος του ποθεί.
Πολέμησε ποτέ κανείς με τέτοια Ελληνοσύνη;
Ήρωες μ΄ ανάστημα γεννά, μόνο η Ρωμιοσύνη!
Ελένη Μπλιούμη
Εκπαιδευτικός

Σπύρος Γκόγκος & Νάσος Κυριζόπουλος,
ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
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ΓΗ ΤΟΥ ’21
Τη Γη μου γαλάζια χαμόγελα ζώνουν.
Του Αιγαίου φυσάει η καρδιά,
λευκαίνει νησιά- σύννεφα.
Ο ήλιος με χάδια τα βράχια οξειδώνει
με φως κατακαίει, γυμνώνει την Ευθύνη…

Η Γη μου ολόρθη αιώνες ταξιδεύει,
αιώνες στη στάχτη τη Δόξα αναδεύει,
συνθήματα ακραία στα ρέματα σπέρνει,
από τετρακόσιες βγαλμένα «σκλαβιές του βυθού».
Σε τούτον τον τόπο μια άυλη φωτιά,
μια λάβα περηφάνιας ανάβει βουνά.
Του ’21 οι «δρόμοι» συχνά ανταμώνουν.
«Λάβαρα» ριζωμένα ξεδιπλώνουν,
πάνω σε πέτρινες, κοφτερές ελπίδες!
Στο φως και το αίμα βουτάνε τ’ αγάλματα
και του ραγιά τα κολυβογράμματα…
Κάθε που βροντάει η Μνήμη τ’ άρματα.
Με 25 κεραυνούς,
της Γης μου ο Μάρτης αθάνατος…
στα «καραούλια» μετράει
το: «Ελευθερία ή Θάνατος»!
Κορίνα Πάντου
Φλόλογος

Νίκος Κοντός, ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
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1821: γυναίκες της Θεσσαλίας
«Ψυχή μεγάλη και γλυκιά
μετά χαράς σ΄ το λέω:
Θαυμάζω τες γυναίκες μας
και στ΄ όνομά τους μνέω»

Διονύσιος Σολωμός

Νίκος Κοντός, ΣΤ΄1, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας
«Ελληνίδα». Λέξη γενναία, αναλλοίωτη, τρυφερή, μαρτυρική, λέξη σπουδαία, γεμάτη χάρη. Είναι η γυναίκα
η ανδρεία, η Ελληνίδα μάνα με τα χέρια τα επιδέξια για το σπίτι, το χωράφι, το βόλι. Αναλαμβάνει να
σηκώσει στους ώμους της την παράδοση, την εξέλιξη, τους απελευθερωτικούς αγώνες και την υπεράσπιση
της πατρίδας μαζί με τα ανδρεία παλικάρια όλης της Ελλάδας. Η ανάγκη για ελευθερία ήταν το ορόσημο της
επανάστασης του 1821. Άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά, οδηγούμενοι από τη φλόγα της λευτεριάς,
έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για την πατρίδα, ώστε να τη δουν ελεύθερη.
Έτσι και η γυναίκα της Θεσσαλίας, ανέλαβε να συνδράμει στον αγώνα πολεμώντας με γενναιότητα και
αυτοθυσία. Ενθάρρυνε και ενίσχυσε τον αγώνα προσφέροντας -όσες είχαν- την περιουσία της, τη ζωή τους
και τα παιδιά τους, στήριξε την κάθε στιγμή της καθημερινότητας του πολέμου και επιβίωνε σε κάθε
χαλασμό για να προχωρήσει στην επόμενη μέρα που θα την έφερνε όλο και πιο κοντά το στόχο της. Η μορφή
της, όπως και όλων των γυναικών γενικότερα, αποτυπώθηκε στη συλλογική μνήμη λόγω της ανδρείας της,
της προσφοράς της και της γενναιότητάς της. Δέχτηκε βαρβαρότητα, οργή, σκληρότητα, σκλαβιά, χωρίς να
βαρυγκωμήσει και να γίνει εμπόδιο στους άντρες, χωρίς να ζητήσει δικαιώματα. Μεγαλούργησε με τη στάση
της και πρόσφερε ό,τι μπορούσε. Σήκωσε ανάστημα, πήρε τα όπλα, αντιστάθηκε, έδωσε ηθική και πνευματική
θέρμη στο λαό, μαρτύρησε για την πίστη της στο Θεό, στη ζωή, στην ελευθερία, στις αξίες. Η λευτεριά
χρειάστηκε τις γυναίκες αυτές.
Και όταν ο αγώνας τελείωσε η γυναίκα του Θεσσαλικού κάμπου, πρώτη πάλι στάθηκε ορθή για το σπίτι και
την οικογένειά της, την καλλιέργεια της γης και το μεγάλωμα των παιδιών της.
Βράχος κοντά στον άντρα της τον στήριξε και τον βοήθησε μέσα από τα αποκαΐδια να τραβήξει μπροστά.
Τεράστια η συμβολή της γυναίκας στον αγώνα! Τιμή και δόξα αρμόζει στις γυναίκες της Θεσσαλία και σε
εκείνες τις γυναίκες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Πατρίδα. Αποτελούν φωτεινό παράδειγμα
για τις επόμενες γενιές.
Ελένη Μπλιούμη
Eκπαιδευτικός
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Καϋμοί των κλεφτών
(κλέφτικο τραγούδι)

Νεφέλη Μιχαλέ & Αναστασία και Σάκης Μπαλούκας, ΣΤ΄1 & ΣΤ2΄, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας

Παίρνουν χαράζουν τα βουνά κι οι όμορφες κοιμούνται
και τα καϋμενα τα παιδιά, στα ξένα τυραννιούνται
Τα τρων΄οι λέρες τα κορμιά και τα σπαθιά τη μέση
τα τρώει και η μαύρη η συλλογή, πώς να περνούν στο σπίτι.

Χρονικό Δομένικο Ελασσόνας
Εκδόσεις «Έλλα»

Ιωάννα Κολοκυθοπούλου
Εκπαιδευτικός

Νίκος Κοντός & Χρήστος Κουρνούτης, ΣΤ΄1 Δ. Σ. Ελασσόνας
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Πάνος Ζήδρος

Ο Πάνος Ζήδρος γεννήθηκε στην Τσαπουρνιά (σήμερα Τρικοκκιά) του Δήμου της Δεσκάτης, το β΄ μισό του 17ου
αιώνα, όπως δείχνουν τα τα ερείπια του «Πύργου του Ζήδρου» στην εκεί περιοχή του νομού των Γρεβενών. Από την
πλευρά της μητέρας του συγγένευε με τον γερο-Θανάση Βλαχάβα, αρματολό των Χασίων. Σε ηλικία μόλις 30
χρόνων, τέθηκε επικεφαλής του Εξαρχάτου της Πίνδου από τον πασά της Θεσσαλονίκης Αχμέτ Κοιπρουλή. Στη
συνέχεια ορίσθηκε έξαρχος των περιοχών του Ολύμπου και της Δυτικής Μακεδονίας με σουλτανικό φιρμάνι. Η
δράση το κορυφώθηκε την περίοδο 1720-1750 και η εξουσία του απλώθηκε από τη Δυτική Μακεδονία μέχρι τη
Θεσσαλία την Κατερίνη και τον Πλαταμώνα.
Σύμφωνα με τον Fauriel, στον τόμο του με τα Δημοτικά Τραγούδια της Ελλάδας, υπήρξε μεγάλη μορφή του
κλεφταρματολισμού, τρομερός διώκτης των αυθαίρετων Οθωμανών ώστε ακόμα και μετά τον θάνατό του, οι μεν
Οθωμανοί τον φοβούνταν, οι δε Έλληνες τον νοσταλγούσαν. Η αρματολική οικογένειά του, γαμπροί και εγγόνια,
διαφέντευε τον τόπο για 200 περίπου χρόνια. Υπό τις διαταγές του υπηρέτησαν, ως πρωτοπαλίκαρα, ο Λάππας στον
Ασπροπόταμο, οι Λαζαίοι στα Πιέρια και στην Κατερίνη, ο Γκέγκας, πειρατής στα παράλια της Κατερίνης, ο Τόσκας
στα Γρεβενά, ο Ζαχείλας στην περιοχή της Ραψάνης και του Κάτω Ολύμπου, ο Μπιζιώτης στην περιοχή των
Σερβίων κι ο γαμπρός του Πάνος Τσιάρας, από τη Γιαννωτά της Ελασσόνας, ο οποίος τον διαδέχθηκε στό αρματολίκι
της Ελασσόνας, και ο Βλαχοθόδωρος στην περιοχή του Λιβαδίου, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του
Πάνου Τσιάρα.
Όταν ξέσπασε το κίνημα των Ορλώφ και ενώ διωκόταν πλέον ο Ζήδρος για την αντιτουρκική του δράση, βρέθηκε,
με τα παλικάρια του, πολιορκημένος από τους Οθωμανούς και την ευλογιά επί 3 μήνες στο Αιτωλικό. Γύρισε τελικά
και πέθανε στο Λιβάδι, στο γ΄ τέταρτο του 18ου αι., σε βαθιά γεράματα. Κατά τον Κ. Κρυστάλλη, συνήψε γάμο στα
90 του χρόνια, γεγονός μάλλον απίθανο. Στη Μονή της Αγίας Τριάδας της Γιαννωτάς, μοναχοί της γενιάς του 1900
συνήθιζαν να δείχνουν στον περίβολο του καθολικού τους ένα πηγάδι με τα λείψανα του Ζήδρου. Άφησε μονάχα
ένα γιο, τον Φώτη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1768. Έτσι, την κληρονομιά του παρέλαβε ο γαμπρός στη θυγατέρα
του Πάνος Τσιάρας, ο πατέρας του περίφημου Νίκο Τσάρα (Νικοτσάρα). Ένα τραγούδι, για το γάμο του γιου του,
τραγουδιέται συχνά στα ορεινά χωριά της Ελασσόνας, κυρίως στους γάμους. Σ’ αυτό διακρίνεται η υποψία του
Ζήδρου που υποψιάζεται ότι το πρτοπαλίκαρό του Λάππας εποφθαλμιά την αρχηγία. Ενώ κάλεσε όλους τους
καπεταναίους, δεν έστειλε κάλεσμα στον Λάππα κι εκείινος, παραβλέποντας το λάθος του αρχηγού πήγε αυτόκλητος
με ένα ακριβό δώρο για τον γάμο.
Βασίλης Ζαρζώνης
Φιλόλογος

Ο Ζιούδρος κάνει τη χαρά
Χαρά για τον ιγιό του
Κι ακάλεσε την κλεφτουριά,
Τα δώδεκα πρωτάτα
Το Λάπα δεν ακάλεσε
Το μαύρο ψυχοπαίδι
Άλλη παραλλαγή είναι:
Ο Ζήδρος κάνει τη χαρά παντρύει τον υγιό του
όλον τον κόσμο κάλκεσε κι όλα τα βιλαέτια
τον Λάπα μον δεν κάλεσε τον πρώτο ψυχογιό του.
Όλοι πηγαίνουν κάλεσμα κριάρια με κουδούνια
κι ο Λάπας πάει ακάλεστος μ' ελάφι στολισμένο.
Ζήδρο μου που κάθονται οι ακάλεστοι
και πού οι καλεσμένοι
στην κόχη κάθονται οι ακάλεστοι στην πόρτα οι καλεσμένοι
Ζήδρο μ γιατί κι εμε δεν κάλεσες
να ρθω κι εγώ στο γάμο.
Βικιπαίδεια

Λαμπρινή Διαμάντη
Εκπαιδευτικός
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Στου γάμου
τ΄ανεψιού του Ζήδρου
(κλέφτικο τραγούδι)
Ο Ζήδρος κάνει τη χαρά, γάμο του ανεψιού του
κι ακάλεσε την κλεφτουριά, τα δώδεκα πρωτάτα.
Τον Λάππα δεν ακάλεσε ,το δόλιο ψυχογιό του!...
Κι ο Λάππας πάει ακάλεστος, πάει βαρυγκομισμένος!...
Όλοι πηγαίνουν για κανίσκι κριάρια με κουδούνια
Κι ο Λάππας, που ΄ναι ακάλεστος, μ΄ ένα ελάφι στολισμένο!...
-Για πού πηγαιν΄ οι ακάλεστοι και πού οι ακαλεσμένος.
-Ψηλά ανεβαίν΄ οι ακάλεστοι, κάτω οι καλεσμένοι
Χρονικό
Δομένικο Ελασσόνας
Εκδόσεις «Έλλα»

Χρήστος Κουρνούτης, ΣΤ΄1, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας

Ιωάννα Κολοκυθοπούλου
Εκπαιδευτικός

Δημήτρης Παπαθεοδώρου, ΣΤ΄2, Δ.Σ. Ελασσόνας
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Αρσένιος Περραιβός Ηγούμενος
Ι. Μονής Ολυμπιωτίσσης
Μια φωτισμένη εκκλησιαστική μορφή της επαρχίας Ελασσώνος αποτέλεσε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Ολυμπιωτίσσης Αρσένιος Περραιβός. Ο Αρσένιος, πνευματικό τέκνο του Ανθίμου Ολυμπιώτου προκατόχου
ηγουμένου της Ολυμπιώτισσας, διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην εκκλησιαστική ζωή της επαρχίας Ελασσώνος
ενώ στήριξε και τους εθνικούς αγώνες του Ελληνισμού.
Γεννήθηκε στις Άνω Πούρλες (σημ. Πόροι) Ολύμπου στα μέσα του ΙΗ΄ αιώνος. Πατέρας του ήταν ο ΧατζηΒασίλης και αδελφός του ο γνωστός περίφημος αγωνιστής της Επαναστάσεως Χριστόφορος Περραιβός. Σε
νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε και μόνασε στην Μονή της Ολυμπιωτίσσης.
Το έτος 1777 κατόπιν προσκλήσεως των πατέρων επιστρέφει στη Μονή της μετανοίας του, από τη Βιέννη, ο
Άνθιμος Ολυμπιώτης. Ο Άνθιμος αναλαμβάνει την ηγουμενία της Μονής και βρίσκει τον Αρσένιο ήδη ιεροδιάκονο.
Διακρίνει τα χαρίσματα, τις αρετές και το σεμνό του χαρακτήρος του και τον αναλαμβάνει υπό την πνευματική
κηδεμονία του. Σκοπεύει, όπως ο ίδιος έπραξε εξ αιτίας του γεροντός του Διονυσίου, να τον σπουδάσει και να του
δώσει ικανή μόρφωση. Οι συνθήκες όμως δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί ο πόθος του.
Ο Αρσένιος ζει και ανατρέφεται πνευματικά από την αγιασμένη μορφή του Ανθίμου, διότι βρίσκεται συνεχώς
δίπλα του. Έτσι λίγο πριν κοιμηθεί ο Άνθιμος αφήνει εντολή στους πατέρες της Μονής διάδοχός του να είναι ο
Αρσένιος. Με την κοίμηση του Ανθίμου το έτος 1794 ο Αρσένιος αναλαμβάνει την ηγουμενία.
Διατελεί ηγούμενος μέχρι το έτος 1815. Η ηγουμενία του, που αποτελεί συνέχεια στο έργο του προκατόχου του,
ανεβάζει και ισχυροποιεί την Μονή της Ολυμπιωτίσσης. Η αύξηση της περιουσίας της Μονής σε σχέση με τις
περιουσίες των Οθωμανών της περιοχής δίνει ιδιαίτερο προβάδισμα στην Ολυμπιώτισσα. Αυτό βοηθάει τόσο
στο να λειτουργεί απρόσκοπτα το φιλανθρωπικό έργο της Μονής, που είναι πολύ μεγάλο την εποχή εκείνη, όσο
και να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει κάθε είδους απελευθερωτικές κινήσεις που ιδιαίτερα την περίοδο εκείνη
βρίσκονται στη φάση της προπαρασκευής.
Μεγάλος όμως ανταγωνιστής και πολέμιος στην άνοδο αυτή της Ολυμπιώτισσας φάνηκε ο ισχυρότατος
ηγεμόνας των Ιωαννίνων Αλή πασάς μαζί με τον γιό του Βελή. Ο γιός του θέλησε να λάβει εξουσιαστικά μέρος
της περιουσίας της Μονής. Ο Αρσένιος αντέδρασε. Το αποτέλεσμα ήταν να φυλακισθεί (κατά μια εκδοχή) για
ένα έτος στα Γιάννενα, αλλά και να συκοφαντηθεί στο Πατριαρχείο για κακή διαχείριση της περιουσίας.
Το 1813 το μοναστήρι αποφασίζει, μάλλον και για λόγους ασφαλείας, να ταξιδέψει ο Αρσένιος στην
Κωνσταντινούπολη και να απολογηθεί στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης δικαιώνει τον Αρσένιο και εκδίδει
Σουλτανικό φιρμάνι. Όμως δεν τον αφήνει να επιστρέψει μέχρι να ηρεμίσουν τα πνεύματα στην περιοχή της
Ελασσώνος. Τον στέλνει Πατριαρχική εξαρχία στην Ι.Μονή Αγίας Αναστασίας στη Θεσσαλονίκη. Βλέποντας
την αποτελεσματικότητα του Αρσενίου στην αποστολή του αλλά και διακρίνοντας τα σπουδαία χαρίσματά του
τον χειροθετεί Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου.
Σε δυο χρόνια (1815) ο Αρσένιος επιστρέφει στη Μονή του. Δεν θα μείνει πλέον εκεί. Παραιτείται, δήθεν για
λόγους γήρατος, και αποχωρεί από το μοναστήρι. Αναλαμβάνει για ένα διάστημα τον Ελληνικό Ναό του Αγ.
Γεωργίου στη Βιέννη και βοηθάει και από εκεί το μοναστήρι του. Σκοπός της παραιτήσεώς του, όπως φαίνεται
από την πορεία του, ήταν να στηρίξει και να συμμετάσχει στα επαναστατικά κινήματα που είχαν ήδη ξεκινήσει
να ενεργοποιούνται. Πολύ πιθανό να μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία.
Σίγουρο είναι όμως πως βρισκόταν κοντά στον Αλέξανδρο Υψηλάντη και στον αδελφό του Χριστόφορο Περραιβό
και συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση.
Μετά την Επανάσταση, το 1830, σε προχωρημένη πλέον ηλικία επιστρέφει στο μοναστήρι του. Η χαρά των
πατέρων είναι μεγάλη και αμέσως του αναθέτουν την οικονομική διαχείριση της Μονής. Διατελεί ηγούμενος για
ένα ακόμη διάστημα 1838-1839 και μάλλον το 1839 πρέπει να αποτελεί και έτος της κοιμήσεώς του. Κοιμήθηκε σε
μεγάλη ηλικία διότι αν υπολογίσουμε ότι το 1777 ήταν ιεροδιάκονος (εάν ήταν τότε περίπου 20 ετών) και
κοιμήθηκε το 1839 θα ήταν τουλάχιστον 82 ετών.
† Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
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Γεωργάκης Ολύμπιος
Το σπίτι του Γεωργάκη Ολύμπιου στο Λιβάδι

Φωτογραφικό υλικό: Ευάγγελος Μπαράς

Ο Γιωργάκης Ολύμπιος κατάγονταν από την οικογένεια των Λαζαίων που είχαν το αρματολίκι του Ολύμπου.
Γεννήθηκε στο Λιβάδι Ολύμπου. Φιλόπατρις, τολμηρός και γενναίος, κατά το 1799 προστρέχει σε βοήθεια των
επαναστατισάντων Σέρβων. Συνδέεται με τον Κωνσταντίνο Υψηλάντη.
Συμπολεμώντας με τους Ρώσσους κατά των Τούρκων στην Βλαχία. Αιχμαλωτίζει 3000 Τούρκους. Τιμάται από
τον Τσάρον και ανέρχεται στο βαθμό του συνταγματάρχη. Μυείται στην Φιλικήν Εταιρείαν από τον Αλέξανδρον
Υψηλάντην και ως συναγωνιστής του μάχεται κατά των Τούρκων και διακρίνεται στο Δραγατσάνι.
Μαζί με το Φαρμάκη, θα πολιορκηθεί στη μονή του Σέκκου στη Ρουμανία κι εκεί θα γίνει ολοκαύτωμα,
ανατινάζοντας το κωδωνοστάσιο με τους συντρόφους του.
Μαζί του θα χαθούν και πολλοί Τούρκοι. Η θυσία του υπήρξε ηρωική και προκαλεί το θαυμασμό, όλων των
γενεών. Η γενέτειρά του, το Λιβάδι, τιμώντας τη μορφή του έστησε τον ανδριάντα του σε εξέχουσα τοποθεσία
που λέγεται «Κιόσκι».
Σπύρος Μπούμπας
Εκπαιδευτικός

Από το στήσιμο του ανδριάντα
του Γιωργάκη Ολύμπιου, το
1965 στο Λιβάδι, από το αρχείο
του Βαγγέλη Τσανούσα. Φωτογραφία του Θωμά Λιόλιου

Ο ανδριάντας
του Γεωργάκη
Ολύμπιου
στο Λιβάδι
σήμερα.
Φωτογραφία του
Ευάγγελου Μπαρά
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ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

Ο Όλυμπος εσείστηκε, ερρίγησε η πλάση
κι απότομα εμαύρισε η παγωμένη ράχη.
Οι κορυφές αψήλωσαν η μια μετά την άλλη
να προσπεράσει προσπαθεί η πίσω τη μεγάλη
όπου μπροστά υψώνεται το Κιόσκι ν΄ αγναντέψει
και προσπαθεί μ΄ απελπισιά τι τρέχει να μαντέψει.

Ακούει τουφεκιών βροντές, χτυπήματ΄ από ξίφη
αλαλαγμούς και βογγητά ΄πο πληγωμένα πλήθη.
Τον πόνο σου για τη σκλαβιά που πέρασε η χώρα …
μα τα δεσμά δεν κράτησες καθόλου, ούτε ώρα!
Επάλεψες, πολέμησες σαν ήρωας, σαν πιστός
γιατί στα βάθη της καρδιάς βρισκόταν ο Χριστός
κρυμμένος και ολόλαμπρος με λάμψη πάντα Θεία
κι η ματωμένη της φυλής Θεά Ελευθερία.

Τα ρέματα βοϊζουνε και οι λαγκαδιές ηχούνε
Και τ΄ αγρίμια απ΄τις σπηλιές ταράχτηκαν σκορπούνε.
Γι΄ αυτή Γιωργάκη Ολύμπιε προτίμησες τρανή
Τ΄ αγρίμια όπου κρύβονταν στα σπλάχνα την ημέρα,
Απ΄ τις πανύψηλες κορφές στο Κιόσκι βλέπουν πέρα. θυσία κι ολοκαύτωμα στου Σέκκου τη Μονή
να γίνεις ήρωας με μιας μετέωρο, λαμπάδα
κρατώντας
πάντα αψηλά της λευτεριάς τη δάδα.
Από τα βράχια τα ψηλά μες από τα κοτρόνια
ετρόμαξαν οι σταυραετοί που κούρνιαζαν αιώνια.
Τη δάδα όπου σκόρπισε το φως και την ελπίδα
Με τρομαγμένα τα φτερά χτυπούνε τον αέρα
στην
προσφιλή, την ένδοξη, την όμορφη πατρίδα.
και μες στα ύψη χάνονται στον γαλανό αιθέρα.
Το χώμα που σ΄ ανάθρεψε στην πλάτη σε κρατεί
και με καμάρι και χαρά την όψη σου θωρεί.
Απέναντι ο Αμάρμπεης κι αυτός αναστατώθη
κι η Βίγλα ανατρόμαξε κι αγναντεύει δώθε.
Με περηφάνεια περισσή σ΄ αυτόν εδώ τον τόπο
Ο Αϊ Λιας από ψηλά κοιτάζει και θαυμάζει
τον ιερό και σκιερό, χωρίς περίσσιο κόπο
κι από ψηλά την κορυφή χίλιες ευχές μοιράζει.
θα καταφθάνουν πάντοτε οι κοπελιές και οι νιοι
και αυτοί όπου κρατούν λευκή την τίμια κεφαλή.

Η Αγία Τριάδα η ιερή κι αυτή στο πόδι στέκει
και με λαχτάρα περισσή κι αυτή στο Κιόσκι βλέπει.
Οι τάφοι της εσείστηκαν βγήκαν οι πεθαμένοι
αναστήθηκαν μοναχοί κι όλοι οι Ηγουμένοι.
Κι άρχισανε την ιερή τη Θεία Λειτουργία
με κωδωνοκρουσίματα μέσα στην εκκλησία.
Και τα μνημεία των νεκρών μέσα στον Αϊ Θανάση
και την Αγία Παρασκευή, κοντεύει να τα σπάσει
το τρίξιμο το φοβερό που κάνουν τα οστά
καθώς το χώμα το βαρύ που στέκεται μπροστά
να το πετάξουν προσπαθούν το Κιόσκι ν΄ αντικρίσουν
και με ευλάβεια τρανή Εσέ να χαιρετίσουν.

Το αεράκι ανάλαφρο φυσά πιο μυρωμένο
και φέρνει χαιρετίσματα το χόρτο μαραμένο
ανάσανε σηκώθηκε στη θέα τη δική σου
και τη στερνή του ευωδιά χαρίζει στη μορφή σου.

Εδώ θε νάρχονται συχνά όλοι μαζί αντάμα
στο ξεροβόρι του χιονιού του θεριστή το κάμα
και να θαυμάζουνε εσέ του Έθνους μεγαλείο
του Σέκκου τ΄ολοκαύτωμα του ένδοξου αγώνα
πούδωσες σάρκα και οστά στον όμορφο κανόνα:
«Για της Πατρίδας την τιμή για την ελευθερία
αξίζει ακόμη θάνατος και κάθε λογής θυσία».

Θε να κοιτούν περήφανα το αετήσιο βλέμμα
και αν θυμούνται η λευτεριά κερδίζεται με αίμα.
Κι αν σήμερα το δέντρο της μας σκέπασε ένα-ένα,
ποτίστηκε και θέριεψε με το δικό σου αίμα!

Σπύρος Μπούμπας
Εκπαιδευτικός

Το χώμα που σ΄ ανάθρεψε το χώμα που πατούσες
που γνώρισε τη λεβεντιά τις νίκες του σκορπούσες
για σένα σήμερα κι αυτό, ενώπιών σου τρέμει
ευλαβική σε χαιρετά κι αυτό δικό σου μένει.

Πώς μας κοιτάς αμίλητος τα΄ Ολύμπου Σταυραετέ;
Το βλέμμα σου αχόρταγο τα γύρω αγναντεύει.
Βλέπει το όμορφο χωριό κι αμέσως γαληνεύει
Η πονεμένη σου μορφή, ω σταυραετέ καμάρι
Του Λιβαδιού το καύχημα τ΄ Ολύμπου παλληκάρι.

Κι όταν το βλέμμα σου λοξά τον Όλυμπο κοιτάζει
το πρόσωπό σου το θωρώ η συννεφιά να σκιάζει.
Θυμάται τα λημέρια του τα πικραμένα χρόνια
όπου τα πλάκωνε η σκλαβιά κι αυτή η καταφρόνια.

Πίνακα του Γεωργάκη
Ολύμπιου (1772-1821) στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Παυλίνα Αγριόδημου
ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
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ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
Ολύμπιε, το ξημέρωμα έκανες το σταυρό σου.
Φωτιά άναψες στη χούφτα σου, φυτίλι στην καρδιά σου
Κι η σκέψη σου αντάμωσε τους φίλους, τα παιδιά σου.
Πέφταν τα φύλλα κι η βροχή και του Σελήχ οι Τούρκοι
κι οι έντεκα λεβεντόκαρδοι (δις) π’ εζήλεψαν το Κούγκι…
Κι εκεί στου Σέκου τη Μονή που διάλεγε ο Σεπτέμβρης,
Εσύ, Γεωργάκη Ολύμπιε, διάλεγες τάφους να έβρης.

51

Σαν ήλιος η παληκαριά δάκρυσε στη ματιά σου
και βρόντηξαν τα σύννεφα κι άστραψε τ’ όνομά σου!
Κι ο Ουρανός ξαστέρωσε κι άπλωσε τ’ όραμά σου.
Πέφταν τα φύλλα κι η βροχή και του Σελήχ οι Τούρκοι
Κι οι έντεκα λεβεντόκαρδοι (δις), π’ εζήλεψαν το Κούγκι…
Κι εκεί στου Σέκου τη μονή που γέλαγε ο Σεπτέμβρης,
Εσύ, Γεωργάκη Ολύμπιε, διάλεγες τάφους να έβρης.

Κορίνα Πάντου
Φιλόλογος

Πού πάς, Γιώργη μ’, και δε μας λες και ζώνεις τ’ άρματά σου.
Ν’ εγώ πάνω στη Βουλγαριά που γένονται οι πολέμοι.
Μην πας, Γιώργη μ’, και σκοτωθείς, και ποιος θέλ’ ει να σε κλάψει.
Μένα με κλαίνε τα πουλιά, με κλαιν τα χελιδόνια.

Γραμματόσημο των ΕΛΤΑ
με τον Γεωργάκη Ολύμπιο

Γιωργάκη μ’, κάτσε φρόνιμα, μην κάνει κακοσύνες.
Και σε φοβούνται τα χωριά, τρέμουν τα βιλαέτια.
Πάνε και κλαίνε στον πασιά, κλαίνε και στο βεζύρη
Ποιος τον φοβάται τον πασιά και ποιος τον χαμπαρίζει;
Πασιά ’χει ο Γιώργος το σπαθί, βεζύρη το τουφέκι.

Στην πλατεία της Ελασσόνας
(φωτό: Θωμά Λιόλιου)

Τα θεμέλιά μου στα βουνά
Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους
και πάνω τους η μνήμη καίει
άκαυτη βάτος,
Μνήμη του λαού μου σε λένε Πίνδο και σε λένε Άθω!
Σε λένε Όλυμπο και σε λένε δόξα της Μακεδονίας!
Βοηθός και σκέπη μας Άη Κανάρη!
Βοηθός και σκέπη μας πρωτομάρτυρα Ρήγα Φεραίε!
Βοηθοί και σκέπη μας Άγιοι Λαζαίοι!
Βοηθός και σκέπη μας θρύλε των Πιερίων και των Βαλκανίων
Γεωργάκη Ολύμπιε απελευθερωτή!
Βλάχοι.net (δημοτικά τραγούδια)

Οδός Γεωργάκη Ολυμπίου
στο κέντρο της Κατερίνης
(φωτό: Θωμά Λιόλιου)
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Στο Λιβάδι Ελασσόνας ή Ολύμπου, ο Επίσκοπος Λιβαδίου και Πέτρας σε μάζωξη στη Μονή Αγίας Τριάδος
Λιβαδίου με καπεταναίους Τόλιο Λάζο, Γούλα Δράσκου, Σύρο του Βελβενδού κ.ά. κηρύττουν τον Μάρτιο 1822
επανάσταση. Όμως υπάρχει ισχυρή παράταξη προεστών στο Λιβάδι (κάτσε φρόνημα- μη πάθουμε) από τον
Βλαχοθόδωρο ακόμα, φίλο του Αλή πασά που είχε σκοτώσει τον αρματολό Ελασσόνας- Καμβουνίων Πάνο
Τσιάρα για να πάρει τη θέση του.
Αυτοί φέρνουν 700 Τούρκους ένοπλους στο Μοναστήρι Λιβαδίου (απάτη το λέει ο Ν. Κασομούλης) που το καταλαμβάνουν, συνεννοημένα, και βγάζουν το Λιβάδι εκτός αγώνα. Οι Τόλιος Λάζος και Γούλας Δράσκου με τους
400 τους φεύγουν προς το απέναντι του Λιβαδίου χωριό Κοκκινοπλό όπου κερδίζουν και τους προεστούς,
κατεβαίνουν καίνε το τουρκοχώρι Αυλές πλησίον του Σέλος (=Πύθιο) δίνουν μάχη και ανεβαίνουν πάλι. Οι
Τούρκοι εισβάλλουν στο Κοκκινοπλό, καίνε το μισό, αρπάζουν τα ζώα και τροφές, μα δεν έκαναν σφαγή, ίσως
γιατί διέφυγαν οι κάτοικοι. Η γραπτή μαρτυρία (ενθύμηση του 1822) του ηγουμένου της Μονής Σπαρμού
Παρθένιου είναι σημαντική, για το Κοκκινοπλό και μετά (βλ. Μ.Μ. Παπαϊωάννου, 1940, σ.12). «...είστερον ευγήκε
ν ο χατζί Μπεκήρ βουΐβονδας Ελασσόνας και ασκέρια του Ρουσήτ (=Χουρσίτ) πασιά εις το Λιβάδη και επήγαν
στο Κοκκινοπούλον και έφυγαν η κλέπτε και οι Τούρκη έκαψαν το μισόν χοργιό μόνον ότι δεν εσκλάβοσαν
ανθρώπους και απεκή επήγαν εις Μηλιάν (= Μηλιά Πιερίας)...ο Τόλιος το Λαζούλι έφηγεν με τον Διαμαντή και
με άλλους αφού επολέμησαν, ετζακόθηκαν (=πολέμησαν) εις μοναστίρι Μακρυράχην (=Κολυνδρού) και
εσκοτόθικαν πολή, Τούρκη κε ούτως αφανίσθησαν η Χριστιανοί εκκλησίας έκαψαν χορήα πολλά...».
Οι επαναστάτες έδωσαν μάχες στη Μηλιά, στον Κολυνδρό και στη Μακρυράχη. Αφήνοντας νεκρούς διαλύθηκαν
και μία ομάδα με τον Κασομούλη, Θ. Καΐρη και άλλους ανέβηκαν στο Καταφύγι Πιερίας προς Μεταξάδες και
κρυβόμενοι έφτασαν στη Μονή Αγίας Τριάδος Γιαννωτάς και μετά Δεσκάτη -Μεταίωρα- βουνά Ασπροποτάμου
στον αρματολό Στορνάρη. Άλλη ομάδα με τον Γ. Σάλλα κ.ά. έφτασαν κι αυτοί εκεί. Καρατάσος και Διαμαντής
κλείστηκαν στη Νάουσα με την τραγική κατάληξη αργότερα.
Στην περιοχή Ολύμπου έγιναν σφαγές και απογυμνώθηκε το μοναστήρι Πέτρας όπου ένας ιερέας σφάχτηκε στη
λειτουργία. Οι κάτοικοι του Σέλους (Πύθιο) το εγκατέλειψαν. Ο Μπεκήρ βοεβόδας Ελασσόνας έσφαξε δυο
προεστούς Καλογιάννη Σταμάτη και Λαναρή (Τσαριτσάνης) και Χατζηαναστάση Λιβαδίου, φυλάκισε ιερωμένους
σαν τον Ιωνά (μαθηματικό) Σπαρμού, που ευτυχώς απελευθερώθηκε αργότερα. Άλλοι όπως ο Δεσπότης πέτρας
κρύφτηκε. Έτσι έληξε η επανάσταση Ολύμπου 1822, και της Πιερίας -Μακεδονίας.
[*Νικόλαος Κασομούλης, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833, Α’ τόμος,
Χ,Κοσμαδάκη.
-Μ.Μ.Παπαϊωάννου, Ιστορικά σημειώματα της Μονής Σπαρμού, 1940, σ.12. και Κ.Σπανός, ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ, Β’ τόμ. 2014, 133-4].
Παύλος Λάλος,
Συνταξιούχος δημοσιογράφος
Συγγραφέας
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Στον Χριστόφορο Περραιβό
Είναι το χορτάρι που πριν θεριέψει, ξεραίνεται. Η γη που γνωρίζει πως ο ανθός της θα ποδοπατηθεί.
Νεκρά ξερόκλαδα στις ρίζες, έμοιαζαν χέρια κάποτε ενός μεγάλου δέντρου.
Υπάρχει ένα σημείο του ουρανού που κανείς δεν μπορεί ν’
αντικρίσει. Έντομα έρχονται και φεύγουν χωρίς να νοιάζονται
αν ενοχλούν. Ώσπου αλλάζει ο καιρός, οι εποχές γλιστρούν
μαζί με το χρώμα τους και γυρνούν στην πρώτη τους σκουριά.

Ή όταν οι άνθρωποι αδυνατούν να φυλάξουν πια τη σωτηρία.
Γιατί είναι χώμα και χορτάρι που μαράθηκε, οι άνθρωποι.
Ανθός ποδοπατημένος. Ξερόκλαδα στις ρίζες ενός δέντρου, οι
άνθρωποι. Ένα άφαντο σημείο του ουρανού. Ένα τόσο δα
φωτεινό σημείο. Οι άνθρωποι.

Ελευθερία Μπακρατσά
3ο Δ.Σ. Ελασσόνας

Ο Χριστόφορος Περραιβός, κατά κόσμον Χρυσάφης Χατζηβασιλείου, γεννήθηκε το 1773 στον Όλυμπο, στα χώματα της
αρχαίας Περραιβίας. Φοίτησε στην Ελληνική Σχολή του
Βουκουρεστίου και έπειτα στη Βιέννη, όπου γνωρίστηκε με τον
επίσης Θεσσαλό, Ρήγα Φεραίο. Το 1817, στη διάρκεια επίσκεψής
του στη Ρωσία, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και υπέβαλε στον
Αυτοκράτορα Αλέξανδρο επαναστατικό σχέδιο για όλη την
Ελλάδα. Έχοντας την εξουσιοδότηση των Φιλικών, πρόσφερε
τις γνώσεις και την πείρα του ως πολιτικός διαφωτιστής σε
πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Τον Απρίλιο του 1823 διορίστηκε Υπουργός Πολέμου, ενώ το 1829 συμμετείχε ως πληρεξούσιος της
Θεσσαλίας στην Εθνοσυνέλευση του Άργους. Πέραν της συμβολής του στα πεδία των μαχών, μας
κληροδότησε πολύτιμο ιστορικό έργο: “Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας” (1803), “Πολεμικά
Απομνημονεύματα” (1820-1829) καθώς και μία σύντομη αλλά εξαιρετικά πολύτιμη “Βιογραφία του
Ρήγα του Θεσσαλού” (1860).
Γιώργος Σαράτσης
Γυμναστής, αφηγητής,
Ραδιοφωνικός παραγωγός

Μαρία Γεροφάκα, ΣΤ΄1, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας
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Ο Νικοτσάρας (Νίκος Τζάρας)

Ο Νικοτσάρας, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές των προεπαναστατικών χρόνων. Στον απελευθερωτικό αγώνα του Έθνους θα συμμετάσχουν
ο αδερφός του Κώστας (μετέπειτα καλόγερος Καλλίνικος) αλλά και ο γιος του
Πάνος.
Πατέρας του Νικοτσάρα ήταν ο Πάνος Τζάρας, από τη Γιαννωτά. Ήταν γαμπρός
και πρωτοπαλίκαρο του Ζήδρου και μετά τον θάνατο του τελευταίου ανέλαβε
την αρχηγία στο αρματολίκι του Ολύμπου. Ο Κοσομούλης1 τον χαρακτηρίζει
γενναίο και σκληρό, ο οποίος με δυσκολία φιλιωνόταν με προεστούς και δύσκολα
συμμορφωνόταν με τις περιστάσεις, προτιμώντας να λύνει τις διαφορές με τα
όπλα παρά με τη διπλωματία. Αρνήθηκε να δεχθεί στο αρματολίκι του δερβεναγάδες του Αλή πασά και οι προεστοί με τη βοήθεια του Αλή πασά έπεισαν τον
αρματολό Βλαχοθόδωρο να τον δολοφονήσει.
Σύμφωνα με τον Κοσομούλη, η δολοφονία του έγινε μέσα στο χωριό της
Γιαννωτάς στο σπίτι του Πάνου Τζάρα. Κατά την τοπική παράδοση2 όμως, στη
θέση Τσιάρας λίγο έξω από τη Γιαννωτά, έγινε συμπλοκή της ομάδας του Πάνου
με τον δερβέναγα Τζαφέρη, ο οποίος είχε την υποστήριξη του Βλαχοθόδωρου, με
αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Πάνου Τζάρα. Ο Πάνος τάφηκε στη
θέση αυτή και αρκετά χρόνια αργότερα, οι κάτοικοι της Γιαννωτάς μετέφεραν
Νίκος Κοντός, ΣΤ΄1,
τα λείψανα του στο κοιμητήριο του χωριού. Οι γιοι του, Νίκος και Κώστας,
3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
έστειλαν αργότερα στη Γιαννωτά, έναν επιτάφιο μαρμάρινο σταυρό στη μνήμη
του πατέρα τους, με την επιγραφή: ΠΑΝΑΓΗΟΤΙ ΤΖΑΡΑ 1794.
Η γέννηση του Νικοτσάρα τοποθετείται χρονικά το 1770.3 Μετά τη δολοφονία του πατέρα του, σύμφωνα με τον
Κοσομούλη, θα καταφύγει μαζί με τον αδερφό του Κώστα, στη φιλική οικογένεια των Λαζαίων. Υπάρχει
ωστόσο, και μία άλλη εκδοχή στο ποίημα του Γιάννη Λασσάνη, «το κλεφτόπωλον», όπου αναφέρεται πως ο Νικοτσάρας αρχικά πήγε στο σώμα του Ευθυμίου Ταμπάκη στη Διάβα και όταν ο τελευταίος προσκύνησε τον Αλή
Πασά, κατέφυγε στο σώμα του Πράσινου Νικόλα.
Κατά τον Κοσομούλη, ο Νικοτσάρας υπήρξε ευγνώμων προς τους προστάτες του, αφελής, αφιλοχρήματος,
γλυκός προς τους στρατιώτες του, ευπροσήγορος, τολμηρός, δραστήριος, αποφασιστικός, φιλοπόλεμος, φιλότιμος,
φιλόδοξος και μέγας επιχειρηματίας.
Η πρώτη ονομαστική καταβολή λουφέ (μισθού) στον Νικοτσάρα ως αρματολού αναφέρεται το 1798,4 από το
μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας. Θα συνεχίσουν και άλλες καταβολές τα έτη 1799, 1802, 1803, 1804 και 1805.
Τελευταίο λουφέ έλαβε τον Νοέμβριο του 1807. Τον παρέλαβε ένας εκπρόσωπος των Τζαράδων, καθώς ο
Νικοτσάρας ήταν ήδη νεκρός.
Ο Νικοτσάρας θα καταφέρει να κερδίσει την αρχηγία του αρματολικιού, αλλά οι διαμάχες του με τον Αλή πασά
δεν θα του επιτρέψουν να το διατηρήσει. Αρκετές φορές θα αναγκαστεί να το εγκαταλείψει και να καταφύγει
στις Σποράδες, όπου και θα αναπτύξει αξιόλογη δράση και στη θάλασσα.
Μετά την πτώση του Σουλίου πήγαν στα Γιάννενα πολλοί καπεταναίοι να συγχαρούν τον Αλή πασά για τη νίκη
του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικοτσάρας, ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε την πτώση του Σουλίου, φώναξε,
ότι η πτώση του σήμαινε και την πτώση των αρματολών. Ο Κοσομούλης διασώζει επίσης, ένα διάλογο του Αλή
πασά με τον Νικοτσάρα, όσον αφορά την ασφάλεια του Σουλίου:
Νικοτσάρας: Εφέντη μ’, το μουράτι σου ετελείωσε με τη βοήθεια του θεού, αλλά διά να μην ξαναπιάσουν το
Σούλι οι Σουλιώται να διορίσεις εμένα να το φυλάξω.
Και ο Αλή πασάς «καγχάζων», απάντησε:
-Καλά λέγει ο Νίκος, ωρέ καπιταναίοι. Έβγαλα το αρκούδα, να βάλω το λύκο μέσα. Σε ευχαριστώ, ωρέ μπίρ.
Αφού τελείωσαν, ο καταλυματίας του Αλή δεν φρόντισε να ορίσει κατάλυμα για τον Νικοτσάρα. Αυτός προσβεβλημένος άρπαξε τον καταλυματία και τον χτύπησε δυνατά στο κεφάλι, αφήνοντας τον αναίσθητο. Έπειτα
έφυγε γρήγορα από τα Γιάννενα μαζί με τους συντρόφους του.
Την περίοδο 1804-1807, ο Νικοτσάρας θα δώσει πολλές μάχες σε στεριά και θάλασσα με έδρα τη Σκιάθο. Σχετικό
είναι ένα σκιαθίτικο δίστιχο:
«Στη Σκιάθο και στη Σκόπελο εκεί κατής5 δεν κρίνει
γιατί ’ναι λημέρι του Σταθά, βίγλα6 του Νικοτσάρα».

Με έδρα τη Σκιάθο και με αρχηγό τον Γιάννη Σταθά και υπαρχηγό τον Νικοτσάρα δημιουργήθηκε ένας
πειρατικός στολίσκος. Τα καράβια είχαν μαύρα πανιά και έφεραν το όνομα του τόπου του κάθε κυβερνήτη τους.
Ο στολίσκος αυτός είναι ο πρώτος που θα υψώσει σημαία κυανή με λευκό σταυρό στη μέση.
\Η θρυλική εκστρατεία του Νικοτσάρα θα γίνει περίπου στα τέλη του Ιουνίου του 1807.7 Ήδη ο Νικοτσάρας είχε
επαφές με τον Ρώσο ναύαρχο Σινιάβιν, για συνεργασία εναντίον των Τούρκων. Το σχέδιο του ήταν να φτάσει με
το σώμα του στη Σερβία, για να ενισχύσει τον αγώνα του Καραγιώργη, έχοντας μαζί του, κατά τον Κοσομούλη,
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320 άντρες. Προσπάθησε να διασχίσει την Ανατολική Μακεδονία, ωστόσο σύντομα οι Τούρκοι τον αντιλήφθηκαν.
Ο βαλής (κυβερνήτης) των Σερρών Ισμαήλ μπέης συγκέντρωσε αρκετά μεγάλο στράτευμα και κινήθηκε εναντίον
του Νικοτσάρα. Σύμφωνα με ένα τραγούδι που διέσωσε ο C. Fauriel, εναντίον του κινήθηκε ο Φετά μπέης της
Ζίχνας. Η μάχη έγινε στη Ζίχνα, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και διήρκησε τρεις ημέρες. Ο Νικοτσάρας
διέσπασε τον κλοιό και κατέφυγε στην κωμόπολη Ζίχνα. Η μάχη συνεχίστηκε και ο Νικοτσάρας, έχοντας
υποστεί μεγάλες απώλειες και στερούμενος πυρομαχικών, κατάφερε να σπάσει τον τουρκικό κλοιό και να κατευθυνθεί προς το Πράβι, τη σημερινή Ελευθερούπολη. Εκεί ο Νικοτσάρας βρήκε το γεφύρι φρουρούμενο και
κλειστό με αλυσίδες. Αφού επιτέθηκε κατά της φρουράς, έσπασε με ένα τσεκούρι τις αλυσίδες και κατευθύνθηκε
προς τον Κόλπο του Ορφανού, όπου πίστευε ότι θα βρίσκονταν οι Ρώσοι σύμμαχοί του. Δυστυχώς δεν τους βρήκε
εκεί, διότι στις 22 Ιουνίου η Ρωσία είχε κάνει ανακωχή με την Γαλλία και πιθανότατα διέκοψαν τις εχθροπραξίες
με την Τουρκία. Με τους λίγους εναπομείναντες αγωνιστές του κατέφυγαν στο Άγιο Όρος. Η θρυλική αυτή
εκστρατεία τελείωσε πιθανότατα στα τέλη Ιουνίου του 1807.
Τα γεγονότα στην περιοχή αυτή ύμνησε η λαϊκή μούσα ως εξής:
-Τ’ έχουν της Ζίχνας τα βουνά και στέκουν μαραμένα;
Μήνα χαλάζι τα βαρεί, μήνα βαρύς χειμώνας;
-Ουδέ χαλάζι τα βαρεί, ουδέ βαρύς χειμώνας.
Ο Νικοτσάρας πολεμάει, τα τρία βιλαέτια,
τη Ζίχνα και το Χάντακα, το έρημο το Πράβι.
Τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες και τρεις νύχτες,
χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ύπνο στο μάτι.
Χιόνι έτρωγαν, χιόνι έπιναν και τη φωτιά βαστούσαν.
Τα παλικάρια φώναξε στις τέσσερις ο Νίκος.
-Ακούστε, παλικάρια μου, λίγα κι αντρειωμένα.
Βάλτε τσελίκι στην καρδιά και σίδερο στα πόδια,
κι αφήστε τα τουφέκια σας και βγάλτε τα σπαθιά σας,
γιορούσι για να κάμουμε να φτάσου στο Πράβι.
Το δρόμο πήραν σύνταχα κ’ έφτασαν στο γιοφύρι,
ο Νίκος με το δαμασκί την άλυσό του κόφτει,
φεύγουν οι Τούρκοι σαν τραγιά, πίσω το Πράβι αφήνουν.

Χρήστος Κουρνούτης, ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
Τελευταία επιχείρηση του ηρωικού αυτού αγωνιστή έγινε στις αρχές του Ιουλίου 1807 στο Λιτόχωρο. Εκεί, το
σώμα του ενεπλάκη σε μάχη με Τουρκαλβανούς (πιθανότατα υπήρχαν και στρατολογημένοι χωρικοί, οι οποίοι
ήταν κουρασμένοι και αγανακτισμένοι με τις αναστατώσεις από τους κλεφτοπειρατές) και ενώ οι αγωνιστές του
έτρεπαν σε φυγή τους εχθρούς, ο Νικοτσάρας έπεσε σε ενέδρα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Αφού μεταφέρθηκε
στο πλοίο του ξεψύχησε. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές για τον τόπο όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Στα
άπαντα του μεγάλου μας λογοτέχνης Αλεξ. Παπαδιαμάντη, υπάρχει η άποψη ότι τραυματίστηκε θανάσιμα
στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, ενώ ο Α. Μωραϊτίδης υποστήριξε ότι τραυματίστηκε στο Τσάγεζι, στο σημερινό
Στόμιο της Λάρισας.
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Ως τόπος ταφής του θεωρείται του Λεχωνιού το ρέμα, το οποίο είναι κάτω από το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας
της Σκιάθου. Μας το θυμίζει το παρακάτω δίστιχο:
«Εκείνον που φοβέριζε και όλοι τον ετρέμαν
πήγανε και τον θάψανε στου Λεχωνιού το ρέμα».

Ο Νικοτσάρας σκοτώθηκε στις αρχές Ιουλίου του 1807, καθώς στις 10 Ιουλίου 1807, μία επιτροπή συναγωνιστών
του, άρχισε να διευθετεί διάφορες εκκρεμότητες που άφησε πίσω του αυτός.
Ο πρώιμος χαμός του ήρωα αυτού στέρησε από την περιοχή και την Επανάσταση αργότερα, μία ηγετική μορφή,
η οποία αν ζούσε σίγουρα θα αναδεικνύονταν σε εξέχουσα στρατιωτική φυσιογνωμία της Επανάστασης.
Σύμφωνα με τον Κοσομούλη, ο Κολοκοτρώνης, μία ολόκληρη νύχτα μιλούσε για τον Νικοτσάρα και έλεγε ότι
ήταν ο μόνος από τους Ολύμπιους ο οποίος μπορούσε να βοηθήσει την Επανάσταση, κλαίγοντας για τον
πρόωρο χαμό του. Επίσης, αναφέρει πως ο Νικοτσάρας ευτύχησε να γνωρισθεί με όλους τους οπλαρχηγούς της
εποχής του και να επαινείται απ’ όλους.
Ο αδερφός του Νικοτσάρα, Κώστας, έγινε μοναχός με το όνομα Καλλίνικος. Αγωνίστηκε και εκτός του Ολύμπου,
στον Ασπροπόταμο, στο σώμα του Νικολού Στουρνάρη. Αναφέρεται στα έγγραφα των Ολυμπίων αγωνιστών προς
το Βουλευτικό, το «Πολεμικόν Γραμματείον» και στον κυβερνήτη Καποδίστρια. Η δράση του σημειώνεται έως το
1835, αφού αναφέρεται στον κατάλογο με «τα επισημότερα καπιτανάτα, ευρισκόμενα την σήμερον (1835) εις το
τουρκικόν κράτος, Θεσσαλίαν και Μακεδονίαν», ως Καλλίνικος Τσαρόπουλος, επικεφαλής 50 ανδρών.
Στον αγώνα για την ελευθερία του έθνους, συμμετείχε και ο γιός του Νικοτσάρα, Παναγιώτης Τσαρόπουλος. Στις 21
Νοεμβρίου 1825, συμμετέχει στην επανάσταση του Ολύμπου, στο σώμα του Διαμαντή Νικολάου. Το 1837 θα
συμμετάσχει σε ένα μικρό απελευθερωτικό κίνημα στη Θεσσαλία, το οποίο απέτυχε. Στις 5 Φεβρουαρίου 1844, από
την Αταλάντη, υποβάλλει αίτηση προς την Γραμματεία των Στρατιωτικών, ζητώντας να του χορηγηθεί το αργυρούν
αριστείο. Στις 15 Μαρτίου του 1844, με απόφαση του βασιλιά Όθωνα του χορηγήθηκε το αργυρούν αριστείο, το οποίο
δινόταν σε αξιωματικούς και καπεταναίους. Τέλος, έλαβε μέρος και στην επανάσταση της Θεσσαλίας το 1854.

Αγία Τριάδα Γιαννωτάς

Το μοναστήρι βρίσκεται χτισμένο δυτικά του χωριού Γιαννωτά. Χτίστηκε πιθανότατα στα μέσα του 18ου αιώνα.
Κάηκε το 1794, κατά τη διάρκεια της επανάστασης των οπλαρχηγών του Ολύμπου. Κατά τη διάρκεια της επανάστασης, φιλοξενούσε κλεφταρματωλούς και λειτούργησε ως κρυφό σχολειό. Ο Νικοτσάρας έμαθε τα πρώτα του
γράμματα εκεί και ο αδερφός του Παπακαλλίνικος διετέλεσε εκεί για πολλά χρόνια καλόγερος. Το 1826 η
γυναίκα του Νικοτσάρα, Χάιδω, αφιέρωσε στη μνήμη του άντρα της και των πεθερικών της 25 γρόσια. Η μονή
ερήμωσε το 1932. Σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό, με τις αγιογραφίες να αποτελούν ένα εξαιρετικό δείγμα της
λαϊκής τέχνης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, «Νέα στοιχεία για την απήχηση των απελευθερωτικών αγώνων των Σέρβων
στους Έλληνες και η συμμετοχή τους σ’ αυτούς», Μακεδονικά, 6-7 (Θεσσαλονίκη 1966-1967) 264-276.
2) Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969.
3) Ιω. Κ. Βασδραβέλλης, «Οι πολεμικοί άντρες της Μακεδονίας κατά την προεπαναστατικήν περίοδον: Αρματολοί,
κλέφτες και πειραταί», Μακεδονικά, 7 (Θεσσαλονίκη 1967) σελ. 57-67.
4) Κ. Ζησίου, Νικοτσάρας (Απηγγέλθη εν τη Εταιρία των Φίλων του Λαού), Αθήναι 1889.
5) Ν. Κοσομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, Αθήναι 1939.
6) Κων. Σάθας, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Αθήναι 1869.
7) Δ. Γ. Καμπούρογλου, Αρματωλοί και κλέφτες (1453-1821), εκδ. Άγκυρα, Αθήναι.

Ηρωική έξοδο του Νικοτσάρα στο Πράβι

Γιώργος Νακούλας
Φιλόλογος

"Ο Νικοτσάρας πολεμά με τρία βιλαέτια, τη Ζίχνα και το Χάντακα, το έρημο το Πράβι
Τρεις μέρες κάμει πόλεμο, τρεις μέρες και τρεις νύχτες.
Χιόν' έτρωγαν, χιόν' έπιναν, και τη φωτιά βαστούσαν.
Τα παλικάρια φώναξε στις τέσσερις ο Νίκος
-Ακούστε, παλικάρια μου, ολίγα και αντρειωμένα,
σίδερο βάλτε στην καρδία και χάλκωμα στα στήθη.
Αύριο πόλεμο κακόν έχομεν με τους Τούρκους.
Αύριο να πατήσουμε, να πάρουμε το Πράβι.
Το δρόμο πήραν σύνταχα κι έφθασαν στο γιοφύρι.
Ο Νίκος με το δαμασκί τον άλυσο του κόφτει.
Φεύγουν οι Τούρκοι σαν τραγιά, πίσω το Πράβι αφήνουν."

Βικιπαίδεια

Λαμπρινή Διαμάντη
Εκπαιδευτικός
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ΠΟΥΛΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ

Είναι γιος τον καπετάν Ευθυμίου Ταμπάκη, του πρωτοπαλίκαρου του Νικοτσάρα που άκμασε την περίοδο 17801816.1 Μετά τον θάνατο του Νικοτσάρα, ο Πούλιος πήρε το ανατολικό τμήμα του αρματολικιού, την περιοχή της
Διάβας,2 πάνω από την Τσαριτσάνη. Για τον Πούλιο Ταμπάκη αντλούμε πληροφορίες από το Αρχείο των
Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Πήρε μέρος στην επανάσταση του Ολύμπου το 1822, στο πλευρό του
Διαμαντή Νικολάου. Μετά την αποτυχία της επανάστασης, κατέφυγε στην Μαγνησία και στην Εύβοια με 50
συντρόφους του. Σύμφωνα με το αρχείο του, πήρε μέρος σε πολλές μάχες, πολεμώντας με γενναιότητα. Η
οικογένειά του το 1865 ζούσε στην Αταλάντη, απ’ όπου και υπέβαλε τα πιστοποιητικά του, η γυναίκα του.

ΛAZAIOI

Οικογένεια κλεφταρματολών και πειρατών, η οποία έδρασε στην περιοχή
του βόρειου Ολύμπου. Ο Κασομούλης3 μας δίνει αρκετές πληροφορίες για
την δράση τους. Είχαν στενή φιλία με τον Νικοτσάρα. Το αρματολίκι τους
είχε έδρα τη Μηλιά της Πιερίας. Η πειρατική τους δράση άρχισε, όπως και
του Νικοτσάρα, όταν στράφηκε εναντίον τους ο Αλή πασάς επειδή αρνήθηκαν
να υποταχθούν σ’ αυτόν. Καταφεύγοντας στις Βόρειες Σποράδες άρχισαν να
δρουν ως πειρατές. Όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν (συμφιλίωση με τον
Αλή), επέστρεφαν στο αρματολίκι τους, συχνά όμως όχι για μεγάλο διάστημα,
διότι, όποτε παρουσιαζόταν ευκαιρία, γίνονταν πειρατές, μαχόμενοι για την
ελευθερία. Το 1813, η οικογένειά τους θα δεχτεί επίθεση από τον Βελή, γιο
του Αλή πασά, την οποία υποκίνησε ο αρματολός του Λιβαδίου Βλαχοθόδωρο).
Αποτέλεσμα της επίθεσης αυτής ήταν η σύλληψη πολλών μελών της οικογένειας και η εκτέλεση αρκετών εξ αυτών. Λίγοι κατάφεραν να διαφύγουν.
Από την οικογένεια των Λαζαίων καταγόταν και ο Γεωργάκης Ολύμπιος.

Ειρήνη Εξάρχου, ΣΤ1΄,
3ο Δ. Σ. Ελασσόνας

ΜΠΑΤΟΠΟΥΛΟΙ

Η οικογένειά τους πρόσφερε τουλάχιστον 3 αγωνιστές, όπως προκύπτει από τα κρατικά Αρχεία.
Ο Δημήτρης Μπατόπουλος ή καπετάν Ελασσόνας,
υπηρέτησε κάτω από τις διαταγές πολλών στρατηγών στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Ο ίδιος
ήταν επικεφαλής αρκετών αντρών. Σε όλο το διάστημα του αγώνα πολέμησε γενναία και ηρωικά.
Τραυματίστηκε αρκετές φορές και σκοτώθηκε
ηρωικώς μαχόμενος για την πατρίδα.
Στην αίτηση για συνταξιοδότηση, η χήρα του αγωνιστή, μας πληροφορεί, πως ο καπετάν Ελασσόνας
έγινε υπολοχαγός μετά τον ερχομό του βασιλιά.
Εκτός του Δημητρίου, στον αγώνα συμμετείχαν
και οι Θόδωρος και Παναγιώτης Μπατόπουλοι.
Σύμφωνα με τα έγγραφά τους, αιτήσεις και πιστοποιητικά, πολέμησαν σε αρκετές μάχες με
πίστη και αφοσίωση.
Γιώργος Νακούλας
Φιλόλογος

Χριστίνα Γεωργιάδη, Ε1΄, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας

1. Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, εισαγωγή και σημειώσεις υπό Γιάννη
Βλαχογιάννη, Αθήναι 1939.
2. Σε ποίημα που διασώθηκε από τον Ν. Κασομούλη (βλ. υποσημείωση 1) αναφέρονται οι Νταμπακαίοι μαζί με τους Λαζαίους ως
κυρίαρχοι στο αρματολίκι του Ολύμπου. Η Ντιάβα (Διάβα) είναι διαλυμένος οικισμός, στα βορειοανατολικά της Τσαριτσάνης.
3. Βλ. υποσημείωση 1.
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Ιωσήφ Επίσκοπος Ρωγών και Κοζύλης

Η ελληνική επανάσταση του 1821 και η συμπλήρωση των 200 χρόνων από την κήρυξη της αποτελεί ορόσημο για
ολόκληρο το ελληνικό έθνος. Διακηρύσσει περίτρανα την πίστη των προγόνων μας στον Θεό και τα ιδανικά της
ελευθερίας. Είναι η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη που έχουμε παραλάβει από τους ήρωες της παλιγγενεσίας.
Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, λαός και κλήρος, με θυσιαστική αυταπάρνηση, αγωνίστηκαν να ελευθερώσουν της
πατρίδα από τον τούρκικο ζυγό.
Η ορθόδοξη εκκλησία υπήρξε η κιβωτός της σωτηρίας του ελληνικού
έθνους καθώς κράτησε ζωντανό το Γένος μας στην Τουρκοκρατία,
δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για τη διατήρηση της Χριστιανικής πίστης
αλλά και για την διαφύλαξη της ελληνικής συνείδησης και την
καλλιέργεια της εθνικής ομοψυχίας. Αυτή διέσωσε την ορθόδοξη
πίστη, την ελληνική γλώσσα, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα. Η
εκκλησία ενδιαφέρθηκε για την ίδρυση σχολείων και την εκπαίδευση
των σκλαβωμένων Ελλήνων. Μεγάλοι διδάσκαλοι του ελληνικού
γένους ήταν κληρικοί και άνθρωποι της εκκλησίας και πολλοί από
αυτούς έδωσαν την ζωή τους στον μεγάλο αυτό αγώνα.
Μια σπουδαία ηρωική και μαρτυρική μορφή του αγώνα ήταν και ο
Επίσκοπος Ρωγών και Κοζύλης Ιωσήφ.
Ο Ιωσήφ γεννήθηκε στην Τσαριτσάνη το 1776. Αξιόλογη μόρφωση
λαμβάνει στα Αμπελάκια και αργότερα ως ιερομόναχος στην σχολή
της Τσαριτσάνης. Ύστερα δέχεται την μοναχική κουρά στην Ιερά
Μονή Αναλήψεως Συκιάς Ελασσώνος. Σε ηλικία δεκαοχτώ ετών
χειροτονείται Διάκονος και μετά από λίγο Πρεσβύτερος. Η ασκητική
του ζωή, ο κηρυκτικός του λόγος, το ήθος του και η μόρφωσή του
γρήγορα τον αναδεικνύουν σε εξέχουσα προσωπικότητα της περιοχής.
Παυλίνα Αγριόδημου
Το 1814 συλλαμβάνεται από τους Τούρκους και φυλακίζεται στα
ΣΤ΄1, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
Ιωάννινα. Λίγο αργότερα ελευθερώνεται και καταφεύγει στην Άρτα
όπου και συναντά τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτας Πορφύριο.
Ο Πορφύριος αφού εκτίμησε τις γνώσεις, την αγωνιστικότητα και τις
θυσίες του Ιωσήφ τον τοποθετεί Πρωτοσύγκελο του και τον μυεί στην Φιλική Εταιρεία. Το 1820 και σε ηλικία
σαράντα τεσσάρων χρόνων χειροτονείται Επίσκοπος Ρωγών και Κοζύλης. Έτσι ξεκινάει η μεγάλη
εθνικοαπελευθερωτική και αποστολική δράση του Επισκόπου. Γρήγορα μπήκε στο στόχαστρο των τουρκικών
αρχών οι οποίοι τον καταδιώκουν, τον εξορίζουν, τον φυλακίζουν. Μετά από πολλές περιπέτειες βρίσκεται μέσα
στο Μεσολόγγι.
Στις 24 Δεκεμβρίου του 1823 διοργανώνει με απολυτή επιτυχία την υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα και καταφέρνει
να συμφιλιώσει με αυτή του την ενέργεια την Εκκλησία και το μεσολογγίτικο λαό με τους Φιλέλληνες και τους
Σουλιώτες. Μαζί με τον Μητροπολίτη Πορφύριο κηδεύει στο Μεσολόγγι τον Αύγουστο του 1823 τον ήρωα Μάρκο
Μπότσαρη. Στις 19 Απριλίου του 1824 κηδεύει τον Μεγάλο Φιλέλληνα Λόρδο Βύρωνα. Με τον Ελβετό Φιλέλληνα,
εκδότη των «Ελληνικών Χρονικών», Ιωάννη Μάγερ συνεργάζονται για οργανωτικά θέματα του Αγώνα
Ορίστηκε Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε και πήρε την μεγάλη απόφαση
για την Έξοδο του Μεσολογγίου. Είχε μεγάλη επιρροή και δεν γινόταν τίποτα στο Μεσολόγγι χωρίς την
παρουσία του. «Ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ με μεγάλη καρτερία και γενναιότητα υποφέρει τα δεινά χάριν του
Μεσολογγίου και της Πατρίδος, κρατών τον Τίμιον Σταυρόν εις τας χείρας του και με ρακώδη ενδυμασία
εμψυχώνων τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, τους ετοιμάζει να υποδεχθούν με
μεγάλη καρτερία και γενναιότητα την θυσία για την Πατρίδα…», γράφει στις 19 Δεκεμβρίου 1825 η εφημερίδα,
τα Ελληνικά Χρονικά. Από το ρακένδυτο πετραχήλι του «κρέμονταν» οι ψυχές όλων των πολιορκημένων
Μεσολογγιτών.
Τις δύσκολες ώρες πριν από την Έξοδο των Μεσολογγιτών αναλογιζόμενος τη μεγάλη ευθύνη που είχε ως
Πρόεδρος και Αρχιερεύς και με την σοφία που διακατείχε συντάσσει την απόφαση και το σχέδιο της ηρωικής
Εξόδου.
Στην σκληρή πρόταση για σφαγή όλων των γυναικόπαιδων του Μεσολογγίου, προκειμένου να μην πέσουν στα
χέρια των Τούρκων, ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ αντέδρασε και με δάκρυα στα μάτια είπε: «Εν ονόματι της Αγίας
Τριάδος, αν τολμήσετε να πράξετε τούτο, πρώτον θυσιάσατε εμένα και σας αφήνω κατάρα του Θεού και της
Παναγίας μας το αίμα των αθώων να πέσει εις τα κεφάλια σας». Αμέσως αποφασίστηκε να μην θανατωθούν τα
γυναικόπαιδα.
Όλοι είναι έτοιμοι για τη μεγάλη θυσία και το πέρασμα στην αθανασία. Την παραμονή της Εξόδου, ο Επίσκοπος
Ρωγών Ιωσήφ κοινωνάει τα Άχραντα Μυστήρια σε όλους τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου και τους
εύχεται «καλήν αντάμωση στον άλλο κόσμο».
Το βράδυ κατά την Έξοδο ακολούθησε μαζί με τα γυναικόπαιδα το πολεμικό σώμα του Νότη Μπότσαρη. Όμως
στο άκουσμα της φράσης «πίσω στα κανόνια» και στη σύγχυση και στον πανικό που επακολούθησε κατέφυγε με

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 59

πλοιάριο μαζί με τον ιερέα Βάλβη και τριάντα πολεμιστές στην νησίδα Ανεμόμυλος όπου από το 1822 είχε
εγκατασταθεί στον εκεί μύλο κανονιοστάσιο. Εκεί αμύνθηκε ηρωικά μέχρι τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης,
κατά τον ίδιο τρόπο που είχε ενεργήσει και ο Καψάλης, έθεσε τον δαυλό του «εις φισεκοφόρον πίθον» και
ανατινάχτηκε, όπως σημειώνει ο Σπυρίδων Τρικούπης στην Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.
Δυστυχώς σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συμπολεμιστές του δεν πέθανε από την έκρηξη αλλά τραυματίστηκε
σοβαρότατα με αποτέλεσμα να βρει μαρτυρικό θάνατο καθώς οι Τούρκοι τον συνέλαβαν «ημικαή» και αφού τον
κακοποίησαν έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου δι΄απαγχονισμού στις 13 Απριλίου 1826. Τα οστά του βρίσκονται
στον κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι όπου υπάρχει στήλη με το όνομά του.

Βιβλιογραφία: «Αφιέρωμα στην Έξοδο του Μεσολογγίου» Χρήστος Γερ. Σιάσος . σελ.4-16. Αρχείο Ιστορικού
Μουσείου «Διέξοδος» Μεσολογγίου.
«ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 21.
Κώστα Δ.Παπαδημητρίου

Ευαγγελία Τζουμάκα
Εκπαιδευτικός

Ευαγγελία Γάτσα, Ε1΄, 3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
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«Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ»

Ένα απλό κομμάτι χαρτί που ανέγραφε απλά ένα νούμερο.
Αυτό ήταν το μηδέν. Ο συγγραφέας αυτού , Φρειδερίκος Γουλιέλμος ο Γ’ της Πρωσσίας, δεν δυσκολεύτηκε σίγουρα να το
γράψει. Αποδέκτης αυτού όμως ήταν ο Μεγάλος Διδάσκαλος
του Γένους Κωνσταντίνος Οικονόμος ο Εξ Οικονόμων. Το νούμερο αυτό ήταν το θέμα αλλά και η δοκιμασία που δόθηκε
από την Πρωσσική αυλή στον εύγλωττο ρήτορα της Ορθοδοξίας.
Οι δύο ώρες ομιλίας που ακολούθησαν και η ευρηματική ανάπτυξή του, συνάρπασαν το ακροατήριο. Πριν την επίσκεψη
του Οικονόμου στην Πρωσσία η φήμη του ως ικανού ρήτορα
είχε διαδοθεί σε όλη την Ευρώπη. Αιτία έγινε η πολύχρονη
παρουσία του ευρυμαθή ρήτορα στην Τσαρική Ρωσία όπου
καθήλωνε τους φιλόθρησκους Ρώσους από τον άμβωνα.
Πως έφθασε ο Κωνσταντίνος Οικονόμος όμως να συγκινεί με
τη δράση του τα Χριστιανικά έθνη της Ευρώπης εκείνη την
εποχή;
Το άξιο αυτό τέκνο της Ελλάδας αλλά και της Ορθόδοξης
πίστης γεννήθηκε στη Τσαριτσάνη τον Αύγουστο του 1780.
Γόνος οικογένειας κληρικών γαλουχήθηκε από μικρός στις
αξίες του Ελληνικού πνεύματος αλλά και της Ορθοδοξίας. Ο
πατέρας του, ιερέας ο ίδιος, ήταν ο Κυριάκος Οικονόμος και
μητέρα του η Ανθή το γένος Σκουφά. Ο πατέρας του, του
εδίδαξε Αρχαία Ελληνικά , Λατινικά αλλά και τις ιερές γραφές.
Οι πρώτες του σπουδές συμπληρώθηκαν στη σχολή των ΑμΕιρήνη Εξάρχου, ΣΤ΄1,
πελακίων.
3ο Δ. Σ. Ελασσόνας
Η ενηλικίωση του φιλομαθή Κωνσταντίνου συνέπεσε με τα
δύσκολα προεπαναστατικά χρόνια του Έθνους των Ελλήνων.
Το γεγονός επηρέασε την προσωπικότητά του αλλά και καθόρισε την συνολική του ζωή. Η Οθωμανική κυριαρχία
δεν περιοριζόταν μόνο σε έναν αναμφίβολο γεωγραφικό προσδιορισμό. Εκφραζόταν και ως μία καταδυνάστευση
των υποταγμένων κοινωνιών αλλά και της Πίστης των Χριστιανών της επικράτειάς της.
Τα πρώτα χρόνια ο Οικονόμος δίδαξε στα περίφημα εκπαιδευτήρια της γενέτειράς του. Ακολούθησαν περιοδείες σε
πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας αλλά και της Μακεδονίας όπου παρότρυνε τους Έλληνες προς την μόρφωση και
την καλλιέργεια. Η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα και μάλιστα φυλακίστηκε από τον Αλή Πασά στα Γιάννενα ως
ύποπτος συνεργάτης προεπαναστικών κινημάτων. Ελευθερώθηκε μετά και την καταβολή λύτρων που εύκολα συγκεντρώθηκαν στην εύπορη πατρίδα του.
Ακολούθησαν χρόνια όπου δίδαξε στις Σέρρες αλλά και διάστημα στη Θεσσαλονίκη όπου διετέλεσε και αναπληρωτής
Μητροπολίτης. Από το 1809 και μετά, μαζί με τον φίλο του Κωνσταντίνο Κούμα βρέθηκε στην Σμύρνη όπου
αμφότεροι δίδαξαν στη νεοσύστατη εκεί σχολή που ιδρύθηκε από τον Αδαμάντιο Κοραή. Η περίοδος της εκεί
παραμονής του υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική και καρποφόρα όπου ο Οικονόμος όχι μόνο δίδαξε αλλά και εξέδωσε
βιβλία χρήσιμα για τους τότε μαθητές.
Η δεκαετής Εθνωφελής δράση του στην Σμύρνη προκάλεσε το ενδιαφέρον του Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο
Ε’. Το 1819 η πρόσκληση που έλαβε εκ του Πατριαρχείου ανέγραφε: «Δέξας την καλούσαν σε φωνήν, ως φωνήν
αληθώς Κυρίου». Όπερ και εγένετο .Ο Κωνσταντίνος δέχθηκε την πρόσκληση και το ίδιο έτος ονομάστηκε «
Πατριαρχικός του Οικουμενικού θρόνου ιεροκήρυξ και διδάσκαλος πασών των Ορθοδόξων εκκλησιών». Το επόμενο
έτος, το 1820, μυήθηκε και στη Φιλική Εταιρία. Τα δύσκολα χρόνια της Επανάστασης έρχονταν όμως. Μαζί τους
άρχισαν και οι πρώτες διώξεις. Ο Πατριάρχης γνώριζε την μοίρα που τον περίμενε αλλά αρνούνταν να εγκαταλείψει
την Πόλη. Στο πρόσωπο όμως του Κωνσταντίνου έβλεπε το μέλλον του έθνους και τον παρακίνησε να φύγει στη
Οδησσό. Σε αυτή την πόλη θα κατέφθανε αργότερα το ιερό λείψανο του Πατριάρχη Γρηγόριου και στην κηδεία του
ο επιτάφιος λόγος του Οικονόμου προκάλεσε τη συγκίνηση του Αυτοκράτορα και των πιστών. Τα χρόνια που ακολούθησαν καθιέρωσαν τον Κωνσταντίνο όχι μόνο ως την πιο σημαντική φωνή της Ορθοδοξίας αλλά και ως έναν
άξιο πρεσβευτή του μαχόμενου Ελληνικού Έθνους στο εξωτερικό. Παράλληλα με τις διδαχές και τις ομιλίες του, παρότρυνε τους αγωνιστές στην πατρίδα αλλά και έκανε διαρκώς γνωστά τα δεινά των Ελλήνων στις Αυλές των Αυτοκρατοριών. Το 1834 επέστρεψε στην πατρίδα. Πρώτα στο Ναύπλιο και κατόπιν στην Αθήνα. Μέχρι το τέλος της
ζωής του ασχολήθηκε με την συγγραφή μελετών αλλά και συγγραμάτων. Τιμήθηκε από τον Βασιλιά Όθωνα και
ήταν αυτός που εκφώνησε τον επικήδειο λόγο του εμβληματικού στρατηγού της Επανάστασης, Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη.

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 61

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος εκοιμήθη το 1857 και κηδεύτηκε με τιμές αντιστράτηγου.
Στο επίγραμμα του τάφου του, στην Ιερά Μονή Πετράκη, συνοψίζονται το μέγεθος της προσωπικότητας αλλά και
της προσφοράς του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους Κωνσταντίνου Οικονόμου των εξ Οικονόμων:
«Εδώ τον σκέπασεν η γης τον Κωνσταντίνο Οικονόμου, που στα ριζά γεννήθηκε του χιονερού Ολύμπου που τον
ανάστησαν μικρό με το γλυκό το μέλι οι Μούσες, και μ΄ άνθη τον στεφάνωσαν αμάραντα σοφίας. Ο βροντόλαλος
κήρυκας και της Ελλάδας το καμάρι των κληρικών το ξακουστό στολίδι, εδώ κοιμάται, το χωματένιο του κορμί
έσμιξε πάλι με το χώμα και η ψυχή του ανάλαφρη στον ουρανό υψώθη…»
πηγές-βιβλιογραφία: «η Τσαριτσάνη» Γιάννη Αθ. Αδάμου 1989
Πρακτικά συνεδρίου Αθήνας «Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων», έκδοση 1996.

Σπύρος Γκόγκος, ΣΤ1΄, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Κατά τους δύσκολους χρόνους της Τουρκοκρατίας, στην Τσαριτσάνη, επί πολλά έτη η τοπική οικονομία βασιζόταν
στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, αλλά και στην παραγωγή βαμβακερών υφασμάτων. Οι αναφορές Ευρωπαίων
περιηγητών ρίχνουν φως στα βήματα που έδωσαν την ώθηση της τοπικής οικονομίας μέσω της παραγωγής
μοναδικών προϊόντων.
Οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες βιοπορισμού καθώς και οι μεγάλοι φόροι οδήγησαν στο επόμενο στάδιο της
εμπορευματοποίησης. Κατασκευάστηκαν καλύτερα κλωστήρια, υφαντήρια και βαφεία και η συνολική διαδικασία
είχε ως επακόλουθο την δημιουργία της πρώτης συνεργατικής εταιρείας της Ιστορικής Κωμόπολης. Η πρώτη
συντεχνία (που η δημιουργία της χρονικά τοποθετείται στα μέσα του 18ου αιώνα), έγινε θεσμός με καταστατικό
που όριζε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών και μετόχων.
Στην εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας ο θεσμός των συντεχνιών εξελίχθηκε παράλληλα με τον κοινοτικό
καθώς εξυπηρετούσε κοινωνικοοικονομικές ανάγκες αλλά και τις φορολογικές διαδικασίες.
Στην Τσαριτσάνη παραχωρήθηκαν αρκετά προνόμια. Η οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε ήτο πρωτοφανής
για τα δεδομένα της εποχής με πολλές θετικές συνέπειες.
Όλος ο πληθυσμός απασχολούνταν στην παραγωγή, επεξεργασία και το εμπόριο βαμβακερών και μεταξωτών
υφασμάτων υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Η ευημερία διήρκησε για διάστημα πλέον των δύο αιώνων. Η
Τσαριτσάνη άρχισε να γίνεται γνωστή στις πλούσιες χώρες της κεντρικής Ευρώπης λόγω της έντονης εξαγωγικής
δραστηριότητας. Η ανάπτυξη επηρέασε όχι μόνο την οικονομία αλλά και την πνευματική και πολιτιστική ζωή του
τόπου. Η Αυστρία ίδρυσε προξενείο στην Ιστορική Κωμόπολη τότε. Η οικοδομική ανάπτυξη ήταν συνεπακόλουθη.
Μαστόροι από την Ήπειρο και την Μακεδονία δημιούργησαν πανέμορφα αρχοντικά και πυργόσπιτα τα οποία
διακοσμήθηκαν με ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ευρώπη. Χτιστήκαν εκκλησίες και μοναστήρια που ενίσχυσαν το
θρησκευτικό συναίσθημα. Πέτρινες κρήνες, γεφύρια και γραφικά καλντερίμια στολίσανε όλο τον τόπο.
Αποκορύφωμα της πνευματικής ακμής ήταν η δημιουργία του πρώτου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη Θεσσαλία
το 1670. Η Σχολή της Τσαριτσάνης έγινε την εποχή του διαφωτισμού. Σχολεία, στον Ελλαδικό χώρο, δημιουργούνταν
μόνο στις περιοχές που ήκμαζαν και αποτελούσαν δημιουργήματα της πνευματικής προόδου αλλά και κοιτίδες
προπαρασκευής του πνεύματος για την Επανάσταση που θα ακολουθούσε.
Τα σχολεία αυτά μπορούν να χαρακτηρισθούν, εν μέσω Οθωμανικού Μεσαιωνισμού ως «Σχολές του Γένους».
Στα σύγχρονα χρόνια, η Σχολή αυτή είναι γνωστή πλέον ως «ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» στη μνήμη του μεγάλου
Διδασκάλου του Γένους, λαμπρού τέκνου του τόπου, Κωνσταντίνο Οικονόμο του εξ Οικονόμων. Αποτελεί ένα
μνημείο - σύμβολο κοινωνικοοικονομικής, πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης ενός τόπου που φώτιζε
αλλά και οδηγούσε τον Ελληνισμό σε καιρούς δύσκολους και σκοτεινούς.
Θανάσης Νούσιας
Αστυνομικός
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Παυλίνα Αγριόδημου ΣΤ΄1, 3ο Δ.Σ. Ελασσόνας

Οικονόμειος Σχολή

Κάποτε και οι τοίχοι λυγίζουν απ’ το βάρος του χρόνου. Κάποιος ν’ αγγίξει να δει τί κρύβουν από πίσω.

Άνθρωποι σοβατισμένοι με λάσπη και ασβέστη. Πέφτει πάνω τους φως και σωριάζονται δοξασμένοι.

Και ποιος να στήσει ξανά τους τοίχους της μνήμης, έτσι που στέκουν σαθροί και λερωμένοι.

Τοίχοι–που χτίζαμε ολόκληρη ζωή–να μοιάζουν σήμερα μνημεία κενά, άψυχα ερείπια, ένα τέλος δίχως παράθυρα.

Κλάψε καϋμένη Τσαριτσάνη

Γιώργος Σαράτσης
Γυμναστής, αφηγητής,
Ραδιοφωνικός παραγωγός

Σ΄όλο τον κόσμο ξαστεριά, σ΄όλο τον κόσμο ήλιος,
κλάψε καϋμένη Τσαριτσάνη (δις)
και στην καϋμένη Τσαριστάνη καπνός κι αντάρα βγαίνει.
Τη βάρεσε θανατικό, θανατικό μεγάλο
από το Μέγα Σάββατο ως τ΄ Αναληψιού τη μέρα
κι εννιά χιλιάδες πέθαναν και κορίτσια και η δασκάλα
κι άλλες εννιά πεθάνανε όλο παλικαράκια
και ρήμαξαν τα σπιτικά και κλείσαν τα σχολεία.

Χρονικό Δομένικο Ελασσόνας
Εκδόσεις «Έλλα»

Ιωάννα Κολοκυθοπούλου
Εκπαιδευτικός
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1.

+ Ο Ελασσώνος Χαρίτων

3.

Διαμάντη Λαμπρινή, Εκπαιδευτικός

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Δαρής Ιωάννης, Θεολόγος & Αστυνομικός

Ζαρζώνης Βασίλης, Φιλολόγος

Κολοκυθοπούλου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός

Λάλος Παύλος, Συνταξιούχος δημοσιογράφος, συγγραφέας

Λιόλιος Θωμάς Φιλολόγου, Προέδρου του Α.Ε.Μ.Α

Μπαράς Ευάγγελος, φοιτητής, φωτογραφίες

Μπλιούμη Ελένη, Εκπαιδευτικός

Μπούμπας Σπύρος, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Νακούλας Γιώργος, Εκπαιδευτικός

Νούσιας Θανάσης, Τεχνολόγος συστημάτων παραγωγής, Αστυνομικός

Πάντου Κορίνα, Φιλόλογος

Σαράτσης Γιώργος, Γυμναστής

Τζουμάκα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός

1. Εικαστικά έργα μαθητών ΣΤ΄1 (2021-2022): Αγριόδημου Παυλίνα, Γεροφάκα Μαρία Αντουανέτα, Γκανάστιου
Αθανασία, Γκόγκος Σπυρίδων Ραφαήλ. Γκρούμτσια Ευθαλία, Εξάρχου Ειρήνη, Κατσιάνας Ηλίας, Κατσίδης
Δημήτρης Αλέξανδρος, Νικόλαος Κοντός, Κουρνούτης Χρήστος, Κυριζόπουλος Αθανάσιος, Μιχαλέ Νεφέλη,
Μπακρατσά Ελευθερία.

2. Εικαστικά έργα μαθητών ΣΤ΄2 (2021-2022): Μπαλούκα Αναστασία, Μπαλούκας Αθανάσιος, Ντούφα Αθανασία,
Παλτσανιτίδη Αγγελική, Παπαθεοδώρου Δημήτρης, Πιτένη Κωνσταντίνα, Σαμόλαδου Έλενα, Σδάνη Αικατερίνη,
Τσέλιος Γεώργιος, Χατζήνα Βασιλική, Χούτας Παναγιώτης, Χριστοδούλου Βασιλική.

3. Εικαστικά έργα μαθητών Ε΄1 (2021-2022): Αρσένης Τηλέμαχος, Γάτσα Ευαγγελία, Γεωργιάδη Χριστίνα Μαρία,
Καραγιάννη Μαρία, Κόρτσα Βιόλα, Μούσκας Κωνσταντίνος, Μπαλούκας Άγγελος, Μπατζιάνα Αριάδνη
Ελένη.
Προλογίζουν: + Ο Ελασσώνος Χαρίτων και ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: Ελένη Μπλιούμη Μπαρά
Πρόεδρος του Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων
για την ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ: Μαρία Μοσχογιάννη
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ΠΗΓΕΣ:

1. https://el.wikipedia.org/wikiΚατάλογος ελληνικών εξεγέρσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1453-1830).

2. Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν,«Φιλική Εταιρεία», στο: Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου, εκδ. Ιστορική και Εθνολογική
Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα, 1997, σελ.θ,ι.

3. Σπύρου Μελά « Ο Γέρος του Μωρηά», (μέρος 2ο-«Στη Ζάκυνθο το φως της Φιλικής»), «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ»,
22.10.1930, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ».
4. Γιάννης Μιχαήλ Γρυπάκης, «Το άδοξο τέλος των ηγετών της Φιλικής Εταιρείας», 21-2-2021, News247.gr/history/1821.
5. «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΞΑΝΘΟΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ-ΣΚΟΥΦΑΣ», https://www.youtube.com/watch?v=R2MNq3Fs_nw,
(Κείμενα-αφήγηση: Παύλος Λιάρος).

6. Ας μην ξεχνάμε πως κι ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε από την επαναστατική κυβέρνηση του Γ, Κουντουριώτη
(Φεβρ. 1825), ενώ ο στόλος του Ιμπραήμ προσέγγιζε τη Μεσσηνία, και για 2η φορά (Σεπτ. 1833) από την
αντιβασιλεία του Όθωνα, καταδικασμένος άδικα σε θάνατο ως προδότης-συνωμότης . Όταν, όμως, ελευθερώθηκε
από τον Όθωνα με την ενθρόνισή του, ο απλός λαός τον «αγκάλιασε».

7. Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, εισαγωγή και σημειώσεις
υπό Γιάννη Βλαχογιάννη, Αθήναι 1939.

8. Σε ποίημα που διασώθηκε από τον Ν. Κασομούλη (βλ. υποσημείωση 1) αναφέρονται οι Νταμπακαίοι μαζί με
τους Λαζαίους ως κυρίαρχοι στο αρματολίκι του Ολύμπου. Η Ντιάβα (Διάβα) είναι διαλυμένος οικισμός, στα
βορειοανατολικά της Τσαριτσάνης.

9. Βλ. υποσημείωση 7.

10. Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, «Νέα στοιχεία για την απήχηση των απελευθερωτικών αγώνων των Σέρβων
στους Έλληνες και η συμμετοχή τους σ’ αυτούς», Μακεδονικά, 6-7 (Θεσσαλονίκη 1966-1967) 264-276.

11. Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969.

12. Ιω. Κ. Βασδραβέλλης, «Οι πολεμικοί άντρες της Μακεδονίας κατά την προεπαναστατικήν περίοδον: Αρματολοί,
κλέφτες και πειραταί», Μακεδονικά, 7 (Θεσσαλονίκη 1967) σελ. 57-67.
13. Κ. Ζησίου, Νικοτσάρας (Απηγγέλθη εν τη Εταιρία των Φίλων του Λαού), Αθήναι 1889.

14. Ν. Κοσομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, Αθήναι 1939.

15. Κων. Σάθας, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Αθήναι 1869.

16. Δ. Γ. Καμπούρογλου, Αρματωλοί και κλέφτες (1453-1821), εκδ. Άγκυρα, Αθήναι.

17. «Η Τσαριτσάνη» Γιάννη Αθ. Αδάμου 1989. Πρακτικά συνεδρίου Αθήνας «Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων», έκδοση 1996.

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 65

ΣΗΜΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΗΜΑΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την ανάπτυξη της επαρχίας Ελασσόνας
Δήμος Ελασσόνας
Οκτώβριος, 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 66

66

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

ƩƭƮƷƸƳƮƧƯƯƭƷƪƹƱƻƱƮƧƭƪƴƭƶƷƬưƳƱƻƱīƭƧƷƬƱ
ƧƱƧƴƷƸƲƬƷƬƶƪƴƧƵƹƭƧƶƪƯƧƶƶƳƱƧƶ
©ƮƪƱƷƵƳƷƪƹƱƬƶƯƳīƳƸƮƧƭƮƳƭƱƻƱƭƮƬƶƩƵƧƶƬƶª

ĬƿǋĮƧǄǔǌǈıĲƿǐıĲǆǌȺİǏǈǎǒǀĲǆǐĬİııĮǊǁĮǐǉĮǈĲǎǑƳǊǘǋȺǎǑȺǏǈǌǉĮĲƾĲǆǌ
İȺĮǌƾıĲĮıǆĲǎǑ ǉĮǈǋƿǒǏǈǌĮ ĮȺİǊİǑǇİǏǔǇİǁǗǊǆǆƪǊ
ǊǊ
ǊƾįĮ

ƶƷƧ ƴƯ Ƨ ƭƶƭƧ  ƷƬƶƩƵƧ ƶƬƶ

 ƹƵƳƱƭƧưƪƷƧƷƬƱƪƴƧƱƧƶƷƧƶƬ
ƪƯ Ư ƧƩƧ

īǉǎǑǌ
ǌĲ
ĲǎǘǏĮǐƱǈǉǗǊĮǎǐƶǑǌ
ǌĲĮ
ĲĮǍǈǎǘǒǎǐƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉǗǐ

ƭƳƸƯƭƳƶ 

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 67

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 67

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 68

68

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 69

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 69

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 70

70

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 71

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 71

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 72

72

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 73

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 73

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 74

74

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 75

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 75

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 76

76

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 77

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 77

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 78

78

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:17 μμ Page 79

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 79

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 80

80

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 81

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 81

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 82

82

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 83

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 83

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 84

84

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 85

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 85

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 86

86

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 87

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 87

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 88

88

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 89

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 89

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 90

90

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 91

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 91

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 92

92

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 93

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 93

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 94

94

Εν Ολύμπω

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Μια συμπλοκή Αλβανών
και κλεφταρματωλών το 1745
Τον 18ο αιώνα οι Θεσσαλοί υπέστησαν αρκετά δεινά,
κυρίως από Αλβανούς ληστές, οι οποίοι όργωναν τις περιοχές μας ανεξέλεγκτοι, σχεδόν, από τους Οθωμανούς.
Τις ληστείες αυτές έχουν καταγράψει μοναχοί και ιερείς
σε διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία,
Μία από όλες τις ληστείες έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
διότι για την καταδίωξη των ληστών κινητοποιήθηκαν
πολλοί κλεφταρμοτολοί, λίγοι γνωστοί και αρκετοί άγνωστοι,
διότι αναφέρονται για πρώτη φορά.
Η σχετική ενθύμηση έχει ως εξής: «έτος 1745 Μαϊω -17.
Ήρθαν ει Αρβανήτις εις τα Τρίκαλα εις την Σιλάτηνα και
έκαμαν δέκα μέρις και έκαψαν τα Ασμάνη και τη Βάνηα
και εμαζώθηκαν τα ριγάτα όλα: Τζακάλοις, Ρουστοπάνος,
Κιντωνήκος, Μακρίς, Μάνθος, Τζήμουρας, Ζήτρος και [δ]εν
ειππόρησαν να τος βαρέσου[ν] και ευγίκε ο πασιάς και
τους έδοκαι δόδεκα σακούλης άσπρα, και χήλια δεκάρια
φ[ου]σέκια».
Στις 17.5.1745, λοιπόν, η ληστρική ομάδα των Αλβανών
έφτασε στην περιοχή των Τρικάλων και προέβη στο σύνηθες
έργο της: αφού λεηλάτησαν για 10 μέ-ρες τα χωριά της
περιοχής, στο τέλος πυρπόλησαν την Σλάτινα, το σημερινό
Ρίζωμα και το Ασμάνη, το εγκαταλειμμένο από χρόνια
Οσμάνι, και τη Βάνια, τον σημερινό Πλάτανο. Η μανία των
ληστών ήταν αδύνατο να αντιμετωπισθεί από τις τοπικές
κλεφταρματολικές ομάδες και έγινε, κατά κάποιον τρόπο,
γενι-κό προσκλητήριο, με αποτέλεσμα να φτάσουν στην
περιοχή εφτά ηγετικές μορφές του κλεφταρματολισμού
(τα ρηγάτα) της Θεσσαλίας και πιθανόν και γειτονικών περιοχών.
Και αυτοί, όμως, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Αλβανούς ληστές. Για να σταματήσει το κακό, ο τότε πασάς

των Τρικάλων και τους πρόσφερε 10 σακούλες άσπρα
(υποδιαίρεση του γροσίου), ποσό σημαντικό για την εποχή,
με αποτέλεσμα οι αργυρολόγοι ληστές να αποχωρήσουν.
Η πράξη του πασιά δεν έγινε επειδή ψυχοπόνεσε τους
Έλληνες, αλλά για να προστατέψει τη φήμη μου και να
μην κινδυνέψει να χάσει την εξουσία, από τους αντιπάλους
του.
Από τους καπεταναίους των ρηγάτων ο μόνος γνωστός
είναι ο Ζήδρος (Ζή-τρος), ο οποίος ήταν ένας μεγάλος αρματολός, που εξουσίαζε τις περιοχές του Ολύμπου, των
Χασίων και ένα τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Τσάκαλος, ο Σουστοπάνος (Ρούστας Πάνος), Ο Κοντονίκος, ο Μακρής, ο Μάνθος, ο Τζήμορας (στα βλάχικα
Τζήμος και Τζήμας είναι ο Δημήτρης) είναι άγνωστοι,
καθώς δεν αναφέρονται στις πηγές τις οποίες έχω υπόψη
μου. Είναι πολύ πιθανόν να ήταν κολιτζήδες (τομεάρχες)
του Ζήδρου, οι οποίοι δεν αναδείχθηκαν καπεταναίοι,
όπως συνέβη με τον Τσάρα, γαμπρό του Ζήδρου, τους
Λαζαίους, τον Βλαχάβα κ.ά.
Εντύπωση μας προξενεί η απουσία του γερο-Θανάση
Βλαχάβα, ο οποίος ήταν αρματολός των Χασίων, μιας περιοχής πολύ κοντά στα προαναφερόμενα χωριά βορείως
των Τρικάλων.
Κώστας Σπανός
ΠΗΓΕΣ
1. Ν. Α. Βέης, Τα χειρόγραφα των Μετεώρων (… ). Τόμος Β΄.
Τα χειρόγραφα της Μονής Βαρλαάμ, Αθήναι 1984, σ. 38.
2. Κώστας Σπανός, Θεσσαλικές Ενθυμήσεις 1404-1881.
Τόμος Α΄. 1404-1799, Λάρισα 2011, σ. 110-111.
3. www.thessaliko.gr

Κλεφταρματωλοί
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Οι Ήρωες της Ελασσόνας
στην Εθνική Παλιγγενεσία
Ὦ Ἕλληνες, ὦ θεῖαι
ψυχαί, ποὺ εἰς τοὺς μεγάλους
κινδύνους φανερόνετε
ἀκάμαντον ἐνέργειαν
καὶ ὑψηλὴν φύσιν!
Ανδρέας Κάλβος, Λυρικά,
ᾨδὴ Τρίτη, στροφή κε’
Η περιοχή της Ελασσόνας διαδραμάτισε καθοριστικό
ρόλο στην Εθνεγερσία, προσφέροντας δεκάδες ήρωες
στην ιστορία του Γένους.
Παρατίθενται πέντε ένδοξες μορφές της προεπαναστατικής και επαναστατικής περιόδου της νεότερης ιστορίας
μας με καταγωγή από τα αρχαία παρολύμπια εδάφη της
Ελασσόνας.
Ο ορειχάλκινος ανδριάντας του αρματολού Νικοτσάρα
στην κεντρική πλατεία της Ελασσόνας. Γεννήθηκε το 1770
στα Γιαννωτά και μεγάλωσε δίπλα στον δάσκαλο και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ολυμπιωτίσσης, Άνθιμο. Υπήρξε ο
αρχηγός όλων των Κλεφτών
Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Ο
Κωστής Παλαμάς θα γράψει
χαρακτηριστικά: «ο Καραϊσκάκης ήταν ο Αχιλλέας της Ρωμιοσύνης και ο Νικοτσάρας ο
Αχιλλέας της υπόδουλης Ρωμιοσύνης». Έδρασε σε στεριά
και θάλασσα, επιφέροντας καίρια πλήγματα στον τουρκικό
στόλο σε Μακεδονία και Εύβοια.
Τον Ιούλιο όμως του 1807 θα
αφήσει την τελευταία του πνοή
στο καράβι του από τουρκικά
πυρά στα παράλια του Λιτοχώρου και θα ενταφιαστεί στη
Σκιάθο, κοντά στη Μονή της Ευαγγελίστριας. «Η προσφορά
του στον αγώνα μας, θα ήταν μεγάλη εάν ζούσε τώρα»,
είπε για εκείνον ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος γεννήθηκε το 1772 στο Λιβάδι
Ολύμπου και ανδρώθηκε πλάι στους σοφούς διδασκάλους
ιερομόναχο Ιωνά Σπαρμιώτη και Ιωάννη Πέζαρο. Στα 26
του κληρονόμησε το αρματολίκι του Ολύμπου, για να καταφύγει αργότερα μετά από επικήρυξη του Αλή Πασά
στην Σερβία. Διέσωσε από καταδίωξη των Τούρκων τον
Καραγεώργη και συνδέθηκε μαζί του στενά. Μυήθηκε στη
Φιλική Εταιρεία το 1817 και συμπεριλήφθηκε στους “Δώδεκα
Αποστόλους” της. Σύντομα ο Αλέξανδρος Υψηλάντης θα
τον θέσει επικεφαλής των επιχειρήσεων. Καταδιώχθηκε
από τουρκικές δυνάμεις για να βρει καταφύγιο και εν τέλει
φρικτό θάνατο στη Μονή Σέκου της Μολδοβλαχίας, όπου
προτίμησε να ανατιναχθεί με τα πρωτοπαλίκαρά του στο

κωδωνοστάσιο της Μονής παρά
να πέσει στα χέρια του εχθρού.
«Αδελφοί, εν τη κρισίμω ταύτη
περιστάσει μόνον ένδοξον θάνατον πρέπει να ευχόμεθα.
Ελεύσεται πιθανώς ημέρα, καθ’
ην η πατρίς θέλει συλλέξει τα
οστά μας και θέλει μεταφέρει
αυτά προς ενταφιασμόν εις την
κλασικήν γην των προγόνων
μας».
Ο Χριστόφορος Περραιβός,
κατά κόσμον Χρυσάφης Χατζηβασιλείου, γεννήθηκε το
1773 στον Όλυμπο, στα χώματα της αρχαίας Περραιβίας.
Φοίτησε στην Ελληνική Σχολή του Βουκουρεστίου και
έπειτα στη Βιέννη, όπου γνωρίστηκε με τον επίσης Θεσσαλό,
Ρήγα Φεραίο. Το 1817, στη διάρκεια επίσκεψής του στη
Ρωσία, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και υπέβαλε στον Αυτοκράτορα Αλέξανδρο επαναστατικό σχέδιο για όλη την
Ελλάδα. Έχοντας την εξουσιοδότηση των Φιλικών, πρόσφερε
τις γνώσεις και την πείρα του
ως πολιτικός διαφωτιστής σε
πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Τον Απρίλιο του 1823 διορίστηκε
Υπουργός Πολέμου, ενώ το
1829 συμμετείχε ως πληρεξούσιος της Θεσσαλίας στην Εθνοσυνέλευση του Άργους. Πέραν
της συμβολής του στα πεδία
των μαχών, μας κληροδότησε
πολύτιμο ιστορικό έργο: “Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας” (1803), “Πολεμικά Απομνημονεύματα” (1820-1829) καθώς και μία σύντομη αλλά
εξαιρετικά πολύτιμη “Βιογραφία του Ρήγα του Θεσσαλού”
(1860).
Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, επιφανής κληρικός, γεννήθηκε το 1780 στην Τσαριτσάνη. Το 1805, θα λάβει τον
τίτλο του Οικονόμου της επισκοπής Ελασσόνας και έκτοτε
γίνεται γνωστός ως “Οικονόμος ο εξ Οικονόμων”. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Τσαριτσάνη και να εγκατασταθεί
στη Θεσσαλονίκη, μετά από διωγμό του Αλή Πασά. Θα
κληθεί αργότερα από τον Κωνσταντίνο Κούμα στη Σμύρνη,
όπου και θα διδάξει επί μια δεκαετία στο νέο “Φιλολογικό
Γυμνάσιο” αναλαμβάνοντας παράλληλα καθήκοντα σχολάρχη. Με το κλείσιμο του γυμνασίου το 1819, θα βρεθεί
στην Κωνσταντινούπολη προσκεκλημένος του Πατριάρχη
Γρηγορίου του Ε’, ο οποίος, εκτιμώντας την μέχρι τότε
προσφορά του στο Γένος, θα τον διορίσει ιεροκήρυκα της
Πόλεως, δίνοντάς του τον μοναδικό τίτλο του “Καθολικού
Ιεροκήρυκος της Μεγάλης Εκκλησίας και πασών των Ορθοδόξων του Ελληνικού Γένους Εκκλησιών”.
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Ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ
γεννήθηκε το 1780 στην Τσαριτσάνη. Σε ηλικία 22 ετών χειροτονείται εφημέριος, ξεκινώντας αμέσως το εθνικοαπελευθερωτικό του έργο. Ο Αλή Πασάς, ανήσυχος για την δράση
του, διατάζει το 1814 την θανάτωσή του. Ωστόσο, θα φυγαδευτεί στην Άρτα, όπου και
μυείται στην Φιλική Εταιρεία.
Το 1820 χειροτονείται Επίσκοπος Ρωγών και Κοζύλης, ενώ
θα λάβει μέρος σε πολλές μάχες εναντίον των Τούρκων
πριν φύγει για το Μεσολόγγι. Είναι αυτός που θα κηδεύσει
το Μάρκο Μπότσαρη και λίγο αργότερα το Λόρδο Βύρωνα.
Στις πολιορκίες του Μεσολογγίου γύριζε στα τείχη εμψυχώνοντας τους αγωνιστές, περιθάλποντας τους τραυματίες
και προσφέροντάς τους την Θεία Κοινωνία, λέγοντας:
«καλήν αντάμωση στον άλλο κόσμο». Είναι εκείνος που θα
δώσει το σύνθημα της Μεγάλης Εξόδου, βάζοντας φωτιά
στην μπαρουταποθήκη
Σε εποχές εθνικού μαρασμού και γενικευμένης κατάπτωσης, έχουμε χρέος να επαναφέρουμε εντός μας τα
ιδεώδη των προγόνων. Είναι εκείνα που μας χάρισαν και
μας χαρίζουν ακόμα το μέγιστο ιδανικό να αναπνέουμε και

να στοχαζόμαστε ελεύθερα. Αιωνία η μνήμη των ηρώων
και διδασκάλων του Γένους μας.
Ἂς μὴ μοῦ δώσῃ ἡ μοίρα μου
εἰς ξένην γῆν τὸν τάφον·
εἶναι γλυκὺς ὁ θάνατος
μόνον ὅταν κοιμώμεθα
εἰς τὴν πατρίδα.
Ανδρέας Κάλβος, ᾨδὴ Πρώτη
Ὁ Φιλόπατρις, στροφή 25

Γιώργος Σαράτσης

Ο χορός των αγαλμάτων
Κουτιά Πανδώρας ενδοκυτώνουν «επαίσχυντα» φτερά,
ακρωτηριασμένους βραχίονες ημιθανών ονείρων.
Επτασφράγιστες πύλες και λουκέτα αδιάρρηκτα
υφαίνουν ιστούς αναπόδραστους.
Διάβασες τις επιγραφές τους
που απατηλές κυοφορούν προειδοποιήσεις;
Είπα σήμερα να σου πω την αλήθεια.
Επισφαλής πυρσός η γνώση,
καίει όσους φόβους δεν έχουν χαλινάρι.
Υποσχέσου μου πως δε θα αναζητήσεις…
Τ’ αγάλματα από ελεφαντοστό, απάτη και λάσπη,
λαξευμένα στην αδιαλλαξία.
Τις άναρθρες, φαρισαϊκές κραυγές
που υψώνονται σε κάθε δόγματος αναστροφή
συνωμοτώντας την καταδίκη εκκολαπτόμενων άστρων.
Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος τσάκισε πραγματικά τον Ίκαρο
και ύστερα θρασέως κατηγόρησε τον Ήλιο ως αλαζόνα
εκδικητή;

Ποιος έσταξε στο κύπελλο, -σε τόσα κύπελλα-, το κώνειο;
Αναρωτήσου, αναλογίσου, κι απασφάλισε τα μάτια
ν’ αντικρίσουν μια αρχή κοσμογονική.
Δεν είναι ένας.
Είναι πολλοί, μύριοι, εκατομμύρια.
Είναι θάλασσες μίσους αδάμαστες
που καλπάζουν στα κύματα των αιώνων
και οξέως διαβρώνουν την Ιστορία.
Ξεπηδούν με το πρώτο φως,
παρεισφρέουν στην πρώτη σταγόνα,
την κατακερματίζουν πριν να γίνει χείμαρρος.
Φοβούνται, ναι, μα εσύ περισσότερο να τους τρέμεις.
Είναι χιλιάδες, ποτέ μην τους αναζητήσεις.
Εσύ δε θα καταλήξεις ένας ακόμα παγιδευμένος
στον αέναο χορό των αγαλμάτων…
Μαρία Παπακωνσταντίνου
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Νίκος Τσάρας (Νικοτσάρας)
Ο Νίκος Τσάρας (Νικοτσάρας) γεννήθηκε το 1774 στο
χωριό Γιαννωτά της Ελασσόνας. Πατέρας του ήταν ο κλεφταρματολός Πάνος Τσάρας. Σε ηλικία 18 χρονών, μετά
τη δολοφονία του πατέρα του, κατέφυγε στην φιλική προς
την οικογένεια του φατρία των Λαζαίων. Μαζί με τον
αδερφό του Κώστα και με τη βοήθεια τους έγινε αρχηγός
του αρματολικιού στο Βλαχολίβαδο (Λιβαδι Ελασσονας)
και διακρίθηκε για τη φιλοτιμία του, την αφιλοχρηματία
του. Ηταν σωματωδης..
Οι Λαζαίοι (Τολιος και Δημος Λαζος) ήταν οικογένεια
κλεφτών και αρματολών απο την Ελασσονα. η οποία
έδρασε στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου αλλά και
στη θάλασσα, πριν από την Επανάσταση του 1821.
Ήταν φημισμένοι για τη γενναιότητα και την καλοσύνη
τους.
Από τους Λαζαίους καταγόταν και ο σπουδαίος ήρωας
από το Λιβαδι Ελασσόνας, Γεωργάκης Ολύμπιος.
Το όνομά τους φέρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της
Κάτω Μηλιάς Πιερίας..
Ο Νικοτσάρας ξεσήκωσε την περιοχή του Ολύμπου,
κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου τη περίοδο
1792 με 1794.
Είχε επαφές και με τον Λάμπρο Κατσώνη, για παράλληλα
χτυπήματα από στεριά και θάλασσα στην ευρύτερη περιοχή
του Ολύμπου και της Μακεδονίας.
Όταν οι Ρώσοι με τους Οθωμανούς έκλεισαν ειρήνη, ο
Αλή πασάς κατεδίωξε τους κλέφτες που συνεργάστηκαν
μαζί τους.
Έτσι ο Νικοτσάρας με τους συνεργάτες του, τους
Λαζαίους, τον Βέργο και τον Χαρίση, κατέφυγε στις Σποράδες
και έκανε πειρατικές επιδρομές στα παράλια για να αποδυναμώσει τον Αλή πασά.
Ο Νικοτσάρας παρέμεινε πειρατής μέχρι το 1801 οπότε
και ο Αλή πασάς του ξαναπαρέδωσε το αρματολίκι στο
Βλαχολίβαδο, αλλά οι σχέσεις τους αργότερα οδηγήθηκαν
πάλι σε ρήξη.
Το 1802 έλαβε μέρος στην Επανάσταση της Σερβίας με
δύναμη 550 ανδρών. Το 1804 εφόνευσε έναν αξιωματούχο
του πασά και ξεκίνησε πάλι να πολεμά
τους προύχοντες και τους Οθωμανούς
του Ολύμπου..
Όταν τον επικήρυξαν εκείνος κατέφυγε στην Ύδρα, όπου ο Λάζαρος
Κουντουριώτης, του απένειμε την υπηκοότητα της νεοϊδρυθείσας, Ιονίου Πολιτείας.
Τον Ιούνιο του 1807, και ενώ είχε ξεσπάσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, ο
Ρώσος ναύαρχος Δημήτριος Σινιάβιν
τον κάλεσε στην Τένεδο και του πρότεινε
συνεργασία κατά των Τούρκων.
Κέρδισε τους Τούρκους στο (Άνω)
Νευροκόπι και το Μελένικο της βορειοανατολικής Μακεδονία. Όμως αναγκάσθηκε σε υποχώρηση, κοντά στο
Πράβι (Ελευθερούπολη Καβάλας) όταν
κινήθηκε εναντίον του ο Ισμαήλ μπέης,
πασάς των Σερρών, με 8.000 στρατιώτες.

Ο Νικοτσάρας διέθετε 400 περίπου Έλληνες, από τον
Όλυμπο και μερικούς που στρατολόγησε κοντά στο Στρυμώνα, ενώ μαζί του είχαν συνταχθεί και 120 εμπειροπόλεμοι
Αλβανοί. Ο Ισμαήλ μπέης τους πολιορκούσε για 3 μέρες
ώσπου παραδόθηκαν οι 120 Αλβανοί πολεμιστές του Νικοτσάρα.
Εκείνο το βράδυ αποφάσισε ο "Αετός του Ολύμπου",
όπως τον ανέφερε ενίοτε ο Νικόλαος Κασομούλης, να επιχειρήσει έξοδο από το στρατόπεδο του μέσα από τις
τουρκικές γραμμές.
Η έξοδος ήταν επιτυχής αλλά με τρομερές απώλειες.
Απέμειναν μόνο 60 Έλληνες μαχητές.
Αυτοί οι λίγοι που απέμειναν πέρασαν στο Άγιο Όρος,
μετά στη Σκιάθο και έπειτα στον Όλυμπο.
Η δράση του Νικοτσάρα συνεχίστηκε, τόσο στη στεριά
όσο και στη θάλασσα. Έγινε υπαρχηγός στον πειρατικό
στόλο του Γιαννη Σταθά και πέτυχε καίρια πλήγματα κατά
του τουρκικού στόλου στη Μακεδονία και στην Εύβοια.
Η μοίρα του δεν ήθελε να πάρει μέρος στον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821, καθώς τραυματίστηκε θανάσιμα
από πυροβολισμό Τούρκων στην παραλία κοντά στο Λιτόχωρο, τον Ιούλιο του 1807, λίγο μετά τη νίκη του επί
ισχυρής δύναμης Τουρκαλβανών στις ακτές της πόλης.
Ο Νικοτσάρας πέθανε στο καράβι του και ενταφιάστηκε
στη Σκιάθο, κοντά στη Μονή της Ευαγγελίστριας, όπου
υπάρχει και το λεγόμενο «ρέμα του Νικοτσάρα».
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε πει ότι:
"Η προσφορά του Νικοτσαρα στον αγώνα μας θα ήταν
μεγάλη εάν ζούσε τώρα"
Ο Γιάννης Σταθάς ήταν αρματωλός από τον Βάλτο Αιτωλοακαρνανίας.
Στα τέλη του 18ου αιώνα έδρασε μαζί με τον Ευθύμιο
Βλαχάβα στα Χάσια και στον Όλυμπο.
Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου (18061807) μαζί με τους άλλους αρματολούς ενίσχυσε τα ρωσικά
στρατεύματα.
Μετά την ανακωχή του 1807 ο Σταθάς, όπως είπαμε,
και άλλοι αρματολοί κατέφυγαν στη Σκιάθο, δημιούργησαν
ένα στολίσκο από 70 πλοιάρια (που
τα έβαψαν μαύρα και στα οποία έδωσαν ονόματα όπως Όλυμπος, Μοριάς,
Άσπρη Θάλασσα, Μαύρο Καράβι κ.α.)
και συνέχισαν τις επιδρομές κατά
των Τούρκων...
Τον Σεπτέμβριο του 1807, στο Μοναστήρι της Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο, έγινε μια μυστική συγκέντρωση
1.400ων Οπλαρχηγών, Καπεταναίων..
στην οποία έδωσαν όρκο να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας.
Ανάμεσα σε αυτούς ήσαν ο αρχηγέτης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο
Ανδρέας Μιαούλης, ο Παπα-θύμιος
Βλαχάβας, ο Γιάννης Σταθάς, ο Σκιαθίτης διδάσκαλος του Γένους Επιφάνιος – Στέφανος Δημητριάδης και
άλλοι πολλοί Οπλαρχηγοί και παλικάρια. Ο τρομερός Νικοτσάρας δεν
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πρόλαβε τη σύναξη του Σεπτεμβρίου, γιατί είχε σκοτωθει.
Σ’ αυτή τη μυστική σύναξη των Οπλαρχηγών, έφτιαξαν
στο Μοναστήρι την πρώτη Ελληνική Σημαία την οποία ευλόγησε ο ηγούμενος Όσιος Νήφωνας. Ήταν γαλάζια σαν
τον ουρανό με λευκό Σταυρό στη μέση.
Επίσης να σημειωθεί, ότι πρώτη φορά αναρτήθηκε η
Ελληνική σημαία.. στα πλοία του Σταθά.
Και μόνο η παρουσία του Κολοκοτρώνη επιδρούσε καταλυτικά, ενθαρρύνοντας και ξεσηκώνοντας όλους για την
απελευθέρωση της Ελλάδας..
----░1░8░0░8░:░ ░Ε░ξ░έ░γ░ε░ρ░σ░η░ ░α░π░ό░
░τ░ο░υ░ς░ ░Π░α░π░α░-░Θ░ύ░μ░ι░ο░ ░κ░α░ι░
░Θ░ε░ό░δ░ω░ρ░ο░ ░Β░λ░α░χ░ά░β░α░.░
-----Θωρώντας από την Συκέα, με το βλέμμα μου ανατολικά
στον Όλυμπο τον Νικοτσάρα και τους Λαζαίους, γυρνώντας
δυτικά, αντικρύζω στις κορυφές των Χασίων, το μαυροφορεμένο παλληκάρι, τον ρασοφόρο ήρωα, Ευθύμιο Βλαχάβα
(ξακουστό ως Παπα-Θύμιο).
Ο Παπα-Θύμιος γεννήθηκε στην
Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας στα
1770 και ήταν γιος του Αθανάσιου
Βλαχάβα.
Ο Θεόδωρος Βλαχάβας ήταν
αδελφός του και συμπολεμιστής.
Είχε χειροτονηθεί ιερέας, αλλά
όταν ο πατέρας του πέθανε, τον
διαδέχτηκε στο αρματολίκι. Πέτυχε
να ενώσει όλους τους αρματολούς
της Στερεάς Ελλάδας και ενισχύθηκε και από τα Επτάνησα με τη
σύμπραξη των Ρώσων.
Ο Αλή πασάς ανησύχησε πολύ
και με δόλια μέσα σιγά-σιγά κατάφερε να κυριεύσει το Σούλι το
1803, ενώ απειλούσε όλο τον αρματολισμό (1805).
Τότε έγινε συνέλευση στο Καρπενήσι των αρματολών και ο Βλαχάβας μίλησε για οργανωμένη αντίσταση ενάντια στον Αλή και για
την απελευθέρωση της Ελλάδας.
Το 1806 που κηρύχθηκε ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, ο
Βλαχάβας αναδείχτηκε με τους αγώνες του εναντίον των
Τούρκων.
Ο Αλή πασάς με ισχυρές δυνάμεις τον καταδίωξε και
έτσι αναγκάστηκε ο Βλαχάβας, ο Νικοτσάρας, ο Σταθάς
κ.ά. να καταφύγουν στη Σκιάθο, όπως αναφέραμε πιο
πάνω.
Το 1808, ενώ συνεχιζόταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, ο
Παπα-Θύμιος, σε συνεννόηση με τον ηγεμόνα των Σέρβων
Καραγεώργη, συγκάλεσε συνέδριο των αρχηγών των αρματολών και εκλέχτηκε γενικός αρχηγός τους.
Τότε κατάρτισε σχέδιο επανάστασης της Στερεάς και
ζήτησε και τη βοήθεια των δυσαρεστημένων Τούρκων της
Λάρισας και των Τρικάλων, οι οποίοι καταπιέζονταν από
τους Αλβανούς του Αλή πασά.
Σαν ημέρα εξέγερσης ορίστηκε η 29η Μαΐου 1808,
αλλά το σχέδιο προδόθηκε από τον αρματολό του Μέτσοβου
Ντεληγιάννη.
Ο Βλαχάβας είχε τοποθετήσει τον Ντεληγιάννη και τον
Ευθύμιο Στουρνάρη στα στενά Μετσοβου και Καλλαρυτών,
για να εμποδίσουν τους Αλβανούς. Επίσης οχύρωσε το
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μοναστήρι στα Μετέωρα. Ο Αλή πασάς, όταν έμαθε το
σχέδιο, έστειλε αμέσως το γιο του, Μουχτάρ, να καταδιώξει
τον Παπα-Θύμιο.
Ο Μουχτάρ έκανε επίθεση στους αδερφούς του Βλαχάβα,
Θεόδωρο και Δημήτριο, στο Καστράκι, κάτω από τα Μετέωρα, καθώς και στη γέφυρα Μπαμπά. Η σύγκρουση που
ακολούθησε ήταν φονική. Ο Παπα-Θύμιος έφτασε στον
τόπο της μάχης με 500 άντρες, αλλά ο αδερφός του Θεόδωρος σκοτώθηκε.
Μετά από την καταστροφή αυτή ο Βλαχάβας πήρε 200
άντρες και ανέβηκε στον Όλυμπο.
Από εκεί πήγε στη Σκόπελο και κατασκεύασε πάλι πειρατικό στόλο. Η Πύλη, αργότερα υποσχέθηκε γενική αμνηστία στους αρματολούς, και όλοι επέστρεψαν στις θέσεις
τους.
Ο Βλαχάβας όμως εκαταζητείτο από τον Αλή επίμονα.
Γι' αυτό ο Αλής μεταχειρίστηκε πλαστή επιστολή, γράφοντας ότι τον καλούσαν σε συνάντηση οι Λαζαίοι. Ο
Παπα-Θύμιος ανύποπτος πήγε και αιχμαλωτίστηκε από
τους Τούρκους, οι οποίοι τον παρέδωσαν στον Αλή στα Ιωάννινα,
ο οποίος διέταξε τους δημίους του
να του σπάσουν τα κόκαλα και να
τον κομματιάσουν στα τέσσερα.
Κρέμασαν μάλιστα από ένα κομμάτι
σε τέσσερα σημεία των Ιωαννίνων
για να τρομοκρατηθούν οι Έλληνες
κάτοικοι..
Η ζωή και το ηρωικό τέλος του
Βλαχάβα ενέπνευσαν τον Παναγιώτη Σούτσο να γράψει το ομώνυμο δραματικό έργο του "Ευθύμιος Βλαχάβας".
Την πλειάδα των Βλάχων εθνομαρτύρων (Νικοτσάρας, Λαζαίοι,
Βλαχαβαίοι) συμπληρώνει και ο ιερομάρτυς Άγιος Δημήτριος, ο εκ
Σαμαρίνης (έχει γράψει και ο ιστορικός Πουκεβίλ για αυτόν) προσωπικός φίλος του Παπα-Θύμιου.
και μαθητής του Πατρός-Κοσμά
του Αιτωλού.
Θεωρήθηκε στασιαστής καθώς
δίδασκε για την Βασιλεία των Ουρανών.
Μαρτύρησε τον ίδιο καιρό στις 18/08/1808 στα Γιάννενα.
Το 1814 ιδρύεται στην Οδησσό της Ρωσίας (νυν Ουκρανίας) η "Φιλική Εταιρεία".
Δεν ήταν η πρώτη μυστική οργάνωση που δημιουργήθηκε
για την απελευθέρωση.
Αλλ’α οι εμποροι Ξάνθος, Σκουφάς, Τσακάλωφ που την
ίδρυσαν, συνειδητοποίησαν, οτι αυτή έπρεπε, να διαφέρει.
Τόσο αίμα, τόσες θυσίες στο παρελθόν και πήγαν χαμένες.
Γιατί, είτε οι Έλληνες έπεφταν σε διχόνοια, είτε δε μπορούσαν να κρατήσουν μυστικά, είτε γιατί περίμεναν τις
Ξένες Δυνάμεις, να τους βοηθήσουν.
Οι Φιλικοί αφού εμυούντο στην Εταιρεία έδιναν όρκο
πίστης και επικοινωνούσαν με κώδικες, ψευδώνυμα και
συνθηματικές λέξεις. Υπήρχε άκρα μυστικότητα και εχεμύθεια. Η οργάνωση ήταν αυστηρά συνωμοτική.
Όπως λέει ο Ξάνθος σκοπός της Φιλικής Εταιρείας
ήταν η γενική επανάσταση των Ελλήνων για την "ανέγερσιν
και απελευθέρωσιν του Ελληνικού Έθνους και της Πατρίδoς
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μας", "...δια να ενεργήσωσι μόνοι των ό,τι ματαίως από
πολλού χρόνου ήλπιζον από την φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων".
Επιτέλους ο σπόρος της Λευτεριάς έπρεπε να καρπίσει.
Γιατί η φλόγα, η λαχτάρα, η αδούλωτη Ελληνική ψυχή
δεν είχε σβήσει.
Στο σκοτάδι της σκλαβιάς, έπεφτε δειλά-δειλά ένα φως.
Ήταν η χαραυγή της Νίκης.
ΥΓ.1: Το παρόν 6ο μέρος, που παρουσιάζει την απελευθερωτική δράση των Ελασσονιτών Ηρώων αφιερούται
στους συμπατριώτες των ηρωϊκών χωριών μας της Ελασσόνας, που άντεξαν τη λαίλαπα του δριμύτερου σεισμούτων
τελευταίων 40 ετών στην Ελλάδα.
ΥΓ.2: Άπαν το αφιέρωμα "Ο σπόρος της λευτεριάς"
επέχει θέση ειδικής αφιέρωσης για τον Ζαχαρία Λάππα
Zachos Lappas ...ο οποίος τα τελευταία 28 έτη με τιμά με
τη φιλία του και δίδει ανανταλλάκτως στήριξη και παρότρυνση.
Ιωάννης Δαρής

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ:
«Ο αγωνιστής την ελευθερία ή την κερδίζει
μαχόμενος ή την καθαγιάζει πεθαίνοντας»
Η νύχτα είχε ρίξει το μαύρο πέπλο της παντού. Ήταν πολύ
αργά. Τα Καρπάθια έστεκαν βουβά αλλά ακοίμητα όμως.
Είχαν σαστίσει και αυτά από τον χαλασμό των Ιερολοχιτών
εκεί στην πεδιάδα του Δραγατσανίου.
Στους πρόποδες των Νοτίων Καρπαθίων δυο άνδρες
κάθονταν σε κάτι λιθάρια. Μπροστά στο έμπα μιας σπηλιάς.
Είχαν ξεμακρύνει λίγο από τα αλλά παλικάρια. Αποσβολωμένοι, κατάκοποι. Στο κεφάλι τους ακόμη
ηχούσαν οι κλαγγές των σπαθιών και οι
πυροβολισμοί. Αυτήν την ζεστή νύχτα
του Ιουνίου. ο πόνος ήταν αβάσταχτος
για τον χαλασμό των συντρόφων τους.
Αυτών των νέων παιδιών, που η πυρά
της αδούλωτης ψυχής τους, τους οδήγησε
στην υπέρτατη θυσία για την ελευθερία
της πατρίδας.
Είχε ξεκινήσει τόσο ωραία, τόσο συγκροτημένα. Η Φιλική Εταιρεία τα είχε
ετοιμάσει όλα. Τώρα όμως τι; Αυτός ο
ζήλος, αυτή η σπουδή, το αίμα. Πάλι θα
πηγαίναν χαμένα;
-Αδελφέ μου Γεωργάκη, σε έχω αδικήσει ούτως ειπείν.
-Πρίγκηπα, μη το σκέπτεσθε αυτό.
-Ο ηρωισμός και η φιλοπατρία σου
ανεδείχθησαν σφόδρα. Έπρεπε να σε

ορίσω να επιληφθείς περισσοτέρων υποθέσεων.
-Αρχηγέ. ξεκινήσαμε μια προσπάθεια και δεν πρέπει να
μας βαραίνουν αυτά τώρα. Μέλημα όλων πρέπει να είναι η
σωτηρία της πατρίδας. Μπορεί να μη τα καταφέραμε στη
Βλαχία, αλλά το σχέδιο μας αυτό ήταν: Να ανάψει η
φλόγα στον Μωριά. Και πέτυχε! Τα μηνύματα που έρχονται
είναι γεμάτα ελπίδα.
-Είθε, Γεωργάκη, άπαντες οι αγωνισταί
να έπρατταν, ως εσύ. Ο Θεός να οδηγήσει τα Ελληνικά σπαθιά εις την νίκην.
Ο πρίγκηπας Αλέξανδρος έφερε
μπροστά ως όραμα τις εικόνες, που
μόλις πριν μια εβδομάδα, είχε δει με τα
ματιά του. Ο Ολύμπιος ατρόμητος έσπευσε στη μάχη (με 60 ως 100 ιππείς) και
χτύπησε αλύπητα τον εχθρό. Προχώρησε
με το πληγωμένο άλογό του στο σημείο
όπου είχε πέσει ο σημαιοφόρος του Ιερού Λόχου και διέσωσε τη σημαία. Μετά
από αυτήν την επέμβαση του, οι τουρκικές δυνάμεις, με σοβαρές απώλειες,
εγκατέλειψαν το πεδίο της μάχης. Αν
και η καταστροφή των Ιερολοχιτών ήταν
δυσβάστακτη. ο Ολύμπιος με υψηλό αίσθημα αυτοθυσίας κατόρθωσε να διασώσει 100 περίπου Ιερολοχίτες, τη ση-
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μαία τους, καθώς και δύο κανόνια.
-Εδώ που φθάσαμε, πρίγκηπα, καμμία ανθρώπινη περίστασις δεν μπορεί να μας σταματήσει
-Και εδώ θα εστεφανουτο με τις δάφνες της νίκης ο
Ιερός Λόχος. αν δεν είχαμε τους προδοτικούς λογχισμούς
του Καμινάρη και του Βλάχου Βλαδιμιρέσκου. Και την τελειωτική βολή μας τις έδωσε η απερισκεψία του Καραβία.
-Αλέξανδρε, είχαμε κανονίσει όλοι μαζί, να ανοίξουμε
δρόμο από τη Μολδαβία, να βγούμε στη Ρωσία. και από
εκεί να φτάσουμε στη πατρίδα. Γιατί δεν ακολουθείς;
-Γεωργάκη, ξεύρεις πως σε εκτιμώ απεριορίστως. αλλά
η στρατιωτική τιμή μου ως αξιωματικός του Ρωσικού Στράτου. και το καθήκον ως υπασπιστής του Αυτοκράτορος
Αλεξάνδρου. δε μου επιτρέπει να υπάγω μαζί σας. Ο εν
Κωνσταντινουπόλει αυτοκρατορικός πρεσβευτής της Ρωσίας
υπέβαλε αρχάς Μαΐου εις τον καισαροβασιλικόν (αυστριακόν) Έξαρχον την πρότασιν να με εφοδιάση. ως αρχηγόν
των εξεγερθέντων Ελλήνων εις την Βλαχίαν, δι’ ενός διαβατηρίου, δια να δυνηθώ να μεταβώ μέσω των αυστριακών
χωρών εις ένα οιονδήποτε απομεμακρυσμένον λιμένα και
να επιβιβασθω εκείθεν δι’ Αμερικήν. Πρέπει να υπακούσω!
Τάχιστα θα έρθω να σας ευρώ εις την πατριδαν.
- Τι άλλο να προσφέρεις στους Ρώσους, αρχηγέ; Έχασες
το δεξί σου χέρι στη Λειψία.
-Έχω αποστείλει τον αδελφόν μου Δημήτριον εις τον
Η συνάντηση
του Γεωργάκη
Λάζου-Ολύμπιου
και των Λαζαίων
στη Μηλιά Ολύμπου

“όπου είναι οχυρόν
το χωρίον πατρίδα
και καθέδρα
των Λαζαίων”
(Νικ. Κασομούλη
Στρατ. Ενθυμήματα
τ. 1ος σελ. 199

φτόταν τα 3 μικρά παιδιά του και τι θα απογίνουν. Τέντωσε
το κεφάλι στα νοτιά. Του φάνηκε πως είδε το Λιβάδι. την
Ελασσόνα. τον Όλυμπο, που αν και είχε καλοκαιριάσει,
βαστούσε χιόνι ακόμη. Ο αέρας της λευτεριάς του χάιδεψε
το πρόσωπο.
Έπρεπε να σπεύσει.

Στη σκιά του Ολύμπου
O Γεωργάκης Ολύμπιος γεννήθηκε την άνοιξη του 1772
(4/3/1772) στο Βλαχολιβαδο (Λιβάδι Ελασσονας). Καταγόταν
από τη φημισμένη αρματολικη οικογένεια των Λαζαιων. Οι
γνώμες δυϊστανται, αν έλκει αυτήν την καταγωγή από την
πλευρά του πάτερα ή της μητέρας του. Το κανονικό του
επίθετο ήταν Ταρταγκές. Κατά τον Αχ. Λαζάρου και άλλους
ιστορικούς, ο Γ. Ολύμπιος ήταν Βλάχος.
Η μητέρα του ήταν κόρη Λιβαδιώτη προύχοντα, ο δε
πατέρας του Νικόλαος γεννήθηκε στη Φτέρη Πιερίας. Η
μητέρα του Νικολέτα, πέθανε λίγα χρόνια μετά τη γέννηση
του γιου της.
Το χαϊδευτικό όνομα Γιωργάκης, με το οποίο έμεινε
στην Ιστορία, δείχνει τη στοργή και τη φροντίδα της
γιαγιάς του Αγνής και ολόκληρης της οικογένειάς του,
που τον είχε μοναχογιό. Το οικογενειακό του περιβάλλον,
των Λαζαίων, δεν τον έκανε μόνο καλό πολεμιστή, αλλά
του έδωσε και την καλοψυχία, τη γενναιοψυχία, τη μετριοφροσύνη.
Αργότερα ο Γιωργάκης φοίτησε στο ονομαστό Σχολείο
του Λιβαδιού κοντά στους σοφούς δασκάλους Ιωνά Σπαρμιώτη και Ιωάννη Πεζάρο. Κατά την Τουρκοκρατία, ο Όλυμπος και τα Πιέρια υπήρξαν άντρα καπεταναίων όπως οι
Ζήδρος, Νικοτσάρας, Λάζος, Βλαχάβας κ. α. οι οποίοι
αποτέλεσαν πρότυπα παλικαριάς, αντρειοσύνης και φιλελευθερισμού για τον Ολύμπιο, επηρεάζοντας τον χαρακτήρα,
το φρόνημα και τις ιδέες του.
Όταν τελείωσε το σχολείο, ο πατέρας του, επιθυμώντας
την τελειότερη πολεμική μόρφωση του γιου του, τον παρέδωσε στο περίφημο στρατόπεδο του συγγενή του Έξαρχου Λάζου. Τα σωματικά αλλά προπαντός τα πνευματικά
του προσόντα τον έκαναν σύντομα να διακριθεί, να αγαπηθεί
απ’ όλους και να γίνει πρωτοπαλλίκαρο του θείου του,
Τόλιου Λάζου. Με το αρματολίκι του Ολύμπου δοξάστηκε
στους αγώνες κατά των Τούρκων εκείνη την εποχή. Έτσι
απέκτησε και το προσωνύμιο Ολύμπιος.

Τα Βαλκάνια φλέγονται
Ζωγραφική σύνθεση Κωνσταντίνου Ξενόπουλου
Κατερίνη, 1993 (Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου “ΟΙ ΛΑΖΑΙΟΙ”)

Μωριά. Εκπροσωπεί την Υψηλαντικήν οικογένεια.. Και εγώ
θα προστρέξω λίαν ταχέως. Αλλά έχω και τη μεριμνά της
μητρός μου Ελισάβετ, που παραμένει σε τούτα τα μέρη.
Οι δύο συμπολεμιστές ξέσπασαν σε δάκρυα και λυγμούς.
Ασπασθήκανε και ευχήθηκαν ο ένας στον άλλο.
-Καλήν αντάμωση στην πατρίδα!
Ο Υψηλάντης. δεν είχε φανταστεί το ύπουλο σχέδιο
που είχε υφανθεί στις πλάτες του. Οι Ρώσοι, για να απαλλαγούν από αυτόν τον παγίδευσαν. Μετά από συνεννόηση
του τσάρου με τον Μέττερνιχ, οι Αυστριακοί του εξέδωσαν
πλαστό διαβατήριο υπό το όνομα Δημήτριος Παλαιογενείδης. Ρώσοι και Αυστριακοί τον θυσίασαν για να μην διαταράξουν τις σχέσεις τους με τον σουλτάνο. Ακολούθως θα
τον φυλάκιζαν στις αυστριακές φυλακές.
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος βάθυνε το βλέμμα του. Σκε-

Μέχρι το 1798 έμεινε στον Όλυμπο. Είναι η εποχή που
ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων μεθοδεύει την ίδρυση μεγάλου
Αλβανικού κράτους, αποσχιστικά προς τη Μεγάλη Πύλη,
όπου άλλοτε με τη διπλωματία και άλλοτε με τη βία
επιχειρεί το παράτολμο έργο του. Οι Ολύμπιοι, αρνούμενοι
να αλλάξουν αφεντικά, μάχονται και εναντίον των Τούρκων
και εναντίον του Αλή Πασά, που με το γιο του Μουχτάρ
φτάνουν μέχρι το Λιβάδι. Μαζί δε με τον άλλο γενναίο και
φίλο του από το χωριό Βλάστη της Κοζάνης, τον Γιάννη
Φαρμάκη, καθώς και με τον οπλαρχηγό από την Ελασσόνα,
τον Σάββα και άλλους, ήλθαν σε συνεννόηση μεταξύ τους
κάτι σαν μυστική εταιρεία δηλαδή για κοινή στρατιωτική
δράση. Ο Γιωργάκης θα ερχόταν σε επαφή και με ηγεμόνες
άλλων Βαλκανικών Χωρών.
Στα 1804 ξέσπασε η Σερβική Επανάσταση. Οι Έλληνες,
ιδιαίτερα της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και της Ηπείρου,
είδαν με μεγάλη συμπάθεια των αγώνα των Σέρβων. Με
τέτοια αισθήματα έσπευσε και ο Ολύμπιος, συμπαρασύροντας κι άλλους αρματολούς, όπως οι Νικοτσάρας και
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Καρατάσος, προς βοήθεια του Σέρβου αρματολού Βέλκου
Πέτροβιτς. Συμμετείχαν μάλιστα σε νυχτερινή επίθεση
εναντίον πολυάριθμου τουρκικού στρατού υπό τον Τοπάλ
πασά, εξαναγκάζοντας τον σε υποχώρηση. Μετά τη σύγκρουση αυτή, ο Ολύμπιος παρέμεινε στη Σερβία, ενώ οι
υπόλοιποι Έλληνες αρχηγοί γύρισαν στην Ελλάδα.
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος αγωνίστηκε αγωνιζόμενος
ηρωικά στο πλευρό του Σέρβου ηγεμόνα Καραγεώργη,
αποκτώντας την αγάπη και το θαυμασμό όλων των Σέρβων.
Όπως και ο Ρήγας Φεραίος, πίστευε πως οι βαλκανικοί
λαοί θα απελευθερώνονταν από τους Τούρκους μόνο αν
πολεμούσαν ενωμένοι.
Αναφέρεται ότι, όταν βρισκόταν στη Σερβία, αλληλογραφούσε με τον Έλληνα ηγεμόνα της Βλαχίας, Κωνσταντίνο Υψηλάντη, και τον παρακαλούσε να οργανώσει στην
ηγεμονία του παρόμοιο κίνημα. Αυτό φαίνεται λογικό
καθώς ο Υψηλάντης θεωρούσε πως η σερβική επανάσταση,
με τον επαναστατικό αναβρασμό που έφερνε θα οδηγούσε
και σε ανάλογη επανάσταση στην Ελλάδα. Μετά την αποτυχία της σερβικής εξέγερσης, συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Υψηλάντη για τη δημιουργία αξιόμαχου στρατιωτικού σώματος από Έλληνες και Παραδουνάβιους.
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μέλος του διοικητικού συμβουλίου, είναι η ακόλουθη: «Ο
αγωνιστής την ελευθερία ή την κερδίζει μαχόμενος ή την
καθαγιάζει πεθαίνοντας»… οπως και το εξής απόσπασμα
των παροτρύνσεών του προς το ακροατήριο για οικονομική
ενίσχυση του αγώνα: «είναι μεγάλο έγκλημα το να συγκεν-

Μαχητής και Απόστολος του Δούναβη
Το σώμα αυτό το 1806, μόλις κηρύχθηκε ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, με 1.300 άντρες αγωνίστηκε στο πλευρό
του Ρώσου αρχιστρατήγου Κουτούζωφ, με μεγάλη επιτυχία,
στη μάχη της Όστροβας. στο Στουβικ. στο Βιδινιο. Για το
ανδραγάθημα του αυτό, οι Ρώσοι τον παρασημοφόρησαν
και του απένειμαν τον βαθμό του Συνταγματάρχη. Παράλληλα δε επεδίωκε στην εξωτερική βοήθεια των Ρώσων,
αφού μάλιστα υπουργός της επί των εξωτερικών, ήταν ο
Έλλην Δημ. Υψηλάντης.
Το 1807 επανέρχεται στην Ελλάδα για να κηρύξει την
Επανάσταση από τον Όλυμπο, ενέργεια η οποία τελικώς
ματαιώνεται και επιστρέφει ξανά στη Βλαχία. Ύστερα από
την αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Υψηλάντη και του
Έλληνα ηγεμόνα της Μολδαβίας, Αλέξανδρου Μουρούζη,
καταφεύγει στη Σερβία. Μετά το θάνατο του Βέλκο Πέτροβιτς στη μάχη του Νεγκοτίν (1813), παντρεύεται τη
χήρα του, Στάνα (μαζί της θα αποκτήσει τρία παιδιά, τον
Αλέξανδρο, τον Μιλάνο (Μίλαν) και την Ευφροσύνη).
Ο Ολύμπιος, στη συνέχεια, περνά στην Αυστρία. Η
φήμη του είχε φτάσει ως τα ανάκτορα της Μόσχας. Έτσι,
ο Τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος ο Α , μαζί με τον
Ιωάννη Καποδίστρια συμπεριέλαβαν τον Ολύμπιο στην αντιπροσωπεία του Συνεδρίου της Βιέννης, το 1815. Εκεί παρακολουθεί τις εργασίες του Συνεδρίου και γνωρίζεται
προσωπικά με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.
Μετά επέστρεψε πάλι στη Μολδοβλαχία και έγινε
αρχηγός της σωματοφυλακής του ηγεμόνα της Βλαχίας
Ιωάννη Καρατζά και (πιθανότατα) στα 1817, μυήθηκε στη
Φιλική Εταιρεία από τον Γ. Λεβέντη και δεν έγινε απλό
μέλος της αλλά Απόστολος. Λέγεται πως ο Ολύμπιος ήταν
αυτός που μύησε τον Καραγεώργη και τον Θεόδωρο Βλαδιμηρέσκου (υπάρχουν ιστορικές αντιρρήσεις καθώς αυτοί
δεν ήταν Ελληνικής καταγωγής) σε αυτήν. Όταν ο Καρατζάς
έπεσε στη δυσμένεια του Σουλτάνου και διέφυγε στην Ευρώπη, έγινε αρχηγός των στρατιωτικών Βλαχικών δυνάμεων
επί ηγεμονίας του Αλέξανδρου Ν. Σούτσου.
Ο Ολύμπιος έχοντας μόρφωση, καθώς και υψηλές πνευματικές ικανότητες, συχνά δίνει ομιλίες εθνικοαπελευθερωτικού περιεχομένου. Μία μνημειώδης ρήση από την
ομιλία του στην Ακαδημία του Ιασίου, της οποίας ήταν

τρώνει κανείς στην κατοχή του αγαθά περισσότερα από
αυτά που του χρειάζονται για να ζήσει, γιατί αφαιρεί τη
ζωή από άλλους ανθρώπους που στερούνται παντελώς
αγαθών».

Ο Αρχιστράτηγος Γεωργάκης και η προετοιμασία της
Επανάστασης
Το καλοκαίρι του 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, τον
διόρισε Αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων στη
Μολδοβλαχία. Το διορισμό του τον παρέδωσαν οι Εμμανουήλ Ξάνθος και Χριστόφορος Περραιβός και εκείνος
έδωσε όρκο πως θα θυσιάσει το παν για την επιτυχία του
αγώνα. Το διοριστήριο αυτό έγγραφο διέσωσε ο ιστορικός
Γούδας: «διορίζω διά του παρόντος μου Αρχιστράτηγον
του Δουναβικού στρατεύματος τον Γεώργιον Ολυμπίτην,
γνωρίσας αυτόν ενάρετον, πρόθυμον και άξιον να το διοική
και να το διευθύνη κατά την περίστασιν…».
Και η απάντηση: «…Τώρα δεν μένει άλλο να σας ειπώ
παρά να σας διαβεβαιώσω και εγγράφως την γνώμη μου,
ότι οπόταν κριθή αρμόδιος ο καιρός να μας δοθή η αποφασιστική σας προσταγή, υπόσχομαι να την εξακολουθήσω
με την υστερινή ρανίδα του αίματος μου, χωρίς ποτέ να με
δειλιάση καμιά ανθρώπινος περίστασις».
Οι μυήσεις στην Εταιρεία έγιναν αθρόες και ανεξέλεγκτες.
Το «μυστικόν», τα πρόσωπα και τα σχέδιά της κινδύνευαν
να αποκαλυφθούν. Οι πληροφορίες που έφταναν στην
«Αρχή» ήταν εξαιρετικά ανησυχητικές. Γι’ αυτό, στις 8
Οκτωβρίου 1820 έγινε μια σύσκεψη των Φιλικών στο
Ισμαήλι της Βεσσαραβίας, μιας περιοχής που σήμερα
είναι μοιρασμένη στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Το
Ισμαήλι είναι ένα λιμάνι στο δέλτα του Δούναβη. Εκεί, στο
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λοιμοκαθαρτήριο της πόλης, αφού οι προερχόμενοι από
την οθωμανική αυτοκρατορία για την είσοδό τους στη
Μολδαβία έπρεπε να μείνουν σε καραντίνα για την «κάθαρση», ο «Γενικός Έφορος της Εταιρείας των Φιλικών»
Αλέξανδρος Υψηλάντης, εισηγήθηκε την επίσπευση της
Επανάστασης.
Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν επιφανή μέλη
της Εταιρείας όπως ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Δημήτριος
Θέμελης, ο Δημήτριος Ίπατρος, ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος
Δικαίος (Παπαφλέσσας), ο Πέτρος Μαρκέζης, ο Χριστόφορος Περραιβός, ο Διονύσιος Ευμορφόπουλος, ο Ήβος
Ρήγας, ο Βαγγέλης Μαντζαράκης, οι πρίγκηπες αδελφοί
Γεώργιος και Αλέξανδρος Καντακουζηνοί κ.α. συζητήθηκαν
τα προβλήματα της τελικής οργάνωσης της εξέγερσης.
Οι περισσότεροι από αυτούς συναντήθηκαν εκεί για πρώτη
φορά.
Οι συνθήκες φαίνονταν ευνοϊκές, λόγω της ταυτόχρονης
στρατιωτικής εμπλοκής του τουρκικού στρατού στην
Ήπειρο εναντίον του Αλή-πασά. Όμως έπρεπε να κάνουν
γρήγορα. Την εξόντωση του Αλή-πασά είχε αναλάβει ο
σκληροτράχηλος Χουρσίτ, που το 1809 είχε καταφέρει να
πνίξει τη σερβική επανάσταση στο αίμα, στήνοντας τον
«πύργο των κρανίων» με τα κεφάλια τριών χιλιάδων Σέρβων
αντιπάλων του στη μάχη του egar, έξω από τη Niš. Ήταν
σχεδόν βέβαιο ότι σύντομα θα τελείωνε και με τον σατράπη
της Ηπείρου.
Αποφασίστηκε να ξεκινησει η επανασταση στην Πελοποννησο. Ταυτόχρονα ομως θα γινοταν κσι εξεγερση στη
Μολδοβλαχία από τους Φιλικούς οπλαρχηγούς Γεωργάκη
Ολύμπιο και Σάββα Καμινάρη Φωκιανό με τη συνεργασία
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του Βλάχου Τούντορ Βλαδιμηρέσκου.
Όμως, μόλις στις 24 Οκτωβρίου τα σχέδια άλλαξαν. Οι
πληροφορίες που έφταναν στο Κισνόβι έλεγαν ότι ο Υψηλάντης δεν θα μπορούσε να φθάσει στην Τεργέστη, μέσω
Αυστρίας λόγω της στρατιωτικής εμπλοκής της Αυστρίας
στην καταστολή της επανάστασης της Νάπολης. Επίσης ο
Σάββας Καμινάρης Φωκιανός ειδοποίησε από το Βουκουρέστι, μέσω του Ξάνθου, ότι ο σουλτάνος πήρε προληπτικά
μέτρα κατά των Σέρβων και ότι τα σχέδια των Φιλικών
είχαν προδοθεί.
Έτσι, κι ενώ το πλοίο που είχε έρθει από τις Σπέτσες τον
περίμενε για αρκετό καιρό στην Τεργέστη, ο Υψηλάντης
με εμπιστευτικές επιστολές-διαταγές, ενημέρωσε τους κύριους παράγοντες της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και
τον Παπαφλέσσα, ότι το σχέδιο της καθόδου του στην Πελοπόννησο εγκαταλείπεται ως ανεφάρμοστο και πρότεινε
η εξέγερση να ξεκινήσει από το Ιάσιο το συντομότερο
δυνατό, ακόμα και στα μέσα Νοέμβρη.
Όμως τα περί προδοσίας αποδείχθηκαν ανυπόστατα
και η απόφαση για την εξέγερση οριστικοποιήθηκε. Αυτή
θα άρχιζε την επόμενη άνοιξη. Η αναβολή είχε και τα
θετικά της. Ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, στα μέσα Νοέμβρη
κατάφερε να μυήσει στην Εταιρεία τον ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσο. Τον Ιανουάριο του 1821, ωστόσο,
πληροφορίες που έφτασαν στους ηγέτες των επαναστατών
έκαναν λόγο για ενημέρωση της Υψηλής Πύλης σχετικά
με το επαναστατικό σχέδιο, οπότε λήφθηκε η απόφαση να
επισπευσθεί η εξέγερση σε πολλές εστίες ταυτόχρονα,
σύμφωνα με τα σχεδιασθέντα στο Ισμαήλι, στην Πελοπόννησο, την Κωνσταντινούπολη και τη Σερβία. Για την ενημέ-
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ρωση της Πύλης, για την ύπαρξη συνωμοτικής οργάνωσης
στην Κωνσταντινούπολη, είχε φροντίσει ο Άγγλος πρεσβευτής λόρδος Στράγκφορντ.
Ακόμα μια θετική εξέλιξη ήταν ο θάνατος, στις 18 Ιανουαρίου 1821, του αντιδραστικού ηγεμόνα της Βλαχίας,
Αλέξανδρου Ν. Σούτσου. Αυτός, αν και είχε μυηθεί στη Φιλική, είχε δώσει υποψίες ότι συνεργαζόταν με τους Τούρκους. Υποστηρίζεται ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε δηλητηρίασή του από μέλη της Φιλικής. Τη θέση του, με
υπόδειξη του Υψηλάντη διεκδίκησε με επιτυχημένο κίνημα
στη δυτική Βλαχία, ο Τούντορ Βλαδιμηρέσκου.
Με τη συμμετοχή και τις οδηγίες του Γεωργάκη Ολύμπιου
και του Γεώργιου Λεβέντη, πλήθη οπλισμένων Ρουμάνων
χωρικών βάδιζαν για το Βουκουρέστι. Η εξέγερση των
Ρουμάνων φαινομενικά δεν έπληττε τον σουλτάνο. Ουσιαστικά όμως ήταν ένας επαναστατικός πυρήνας που θα
μπορούσε να βοηθήσει τη σχεδιαζόμενη από την Εταιρεία,
γενική εξέγερση.
Ταυτόχρονα όμως, η προσπάθεια του Υψηλάντη για
συμμαχία με τους εξεγερμένους Σέρβους του Μίλος Οβρένοβιτς ήταν αποτυχημένη. Ο Απόστολος της Εταιρείας
Αριστείδης Παππάς, που είχε αναλάβει να τον προσεγγίσει,
προδόθηκε και αφού συνελήφθη από τους Τούρκους, αυτοκτόνησε.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Πολλοί
από τους ηγέτες της Φιλικής ήταν διστακτικοί. Τότε ο
Υψηλάντης αποφάσισε να ξεκινήσει την Επανάσταση υψώνοντας τη σημαία της στη Μολδαβία. Εκεί τα πράγματα θα
ήταν ευκολότερα, αφού, λόγω της ρωσοτουρκικής συνθήκης
του Βουκουρεστίου του 1812, οι Τούρκοι για να στείλουν
στρατό στις ηγεμονίες έπρεπε να πάρουν πρώτα τη συγκατάθεση του τσάρου.
Σε αυτό το εγχείρημα ο Υψηλάντης πίστευε ότι θα είχε,
εκτός φυσικά της Ρωσίας και τη συμπαράσταση των
Σέρβων, των Βλάχων και των Βουλγάρων που θα επιδίωκαν
κι αυτοί την ελευθερία τους. Το παράτολμο σχέδιο του
ήταν: να ανάψει τη φλόγα της Επανάστασης στις ηγεμονίες,
κάτι που θα λειτουργούσε σαν αντιπερισπασμός στις τουρκικές δυνάμεις.
Έτσι θα έδινε χρόνο στους Έλληνες του Μοριά και
στους Φαναριώτες της Πόλης να ξεσηκωθούν συγχρόνως.
Κατόπιν από εκεί ο Υψηλάντης θα διέσχιζε με τον στρατό
του τη Βλαχία, τη Βουλγαρία, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία,
και θα έφτανε στην Πελοπόννησο για να ηγηθεί αυτοπροσώπως του αγώνα που εν τω μεταξύ θα είχε ξεκινήσει. Συνοδοιπόροι του θα ήταν ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Ιωάννης
Φαρμάκης, ο Σάββας Καμινάρης Φωκιανός κι ο Βλάχος
Τούντορ Βλαδιμηρέσκου.
Την 21η Φεβρουαρίου 1821, ο Υψηλάντης πέρασε από
το ρωσικό έδαφος τον ποταμό Προύθο επικεφαλής 165
ανδρών, μαζί με τους αδελφούς του Νικόλαο και Γεώργιο
και τον πρίγκιπα Γεώργιο Καντακουζηνό, μπήκαν στο Ιάσιο,
δηλαδή σε αυτοδιοικούμενο αλλά και εξαρτώμενο έδαφος
της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εκεί βρήκε να τον περιμένουν ο πρίγκιπας Μιχαήλ Βόδας και άλλοι τοπικοί άρχοντες καθώς και οι στρατιώτες του Γεωργάκη Ολύμπιου
και του Γεώργιου Λεβέντη.
Σχετικά λίγοι και απειθάρχητοι στρατιώτες, χαμηλής
μόρφωσης και ηθικής. Τα λιγοστά για το επιχειρούμενο κίνημα χρήματα, δεν είχαν συγκεντρωθεί ακόμα. Από εκεί
έστειλε την επαναστατική προκήρυξη:

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος
Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί
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της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων
και Ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί,
καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι
να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών
την ευδαιμονίαν. Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού
έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ήπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν.
Ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! Η Πατρίς μας
προσκαλεί!
…Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι. Η Πατρίς μας προσκαλεί ~

Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 23ην Φεβρουαρίου 1821.
Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου»
Όμως έπρεπε, έστω και τυπικά όπως πίστευε ο Υψηλάντης να ζητήσει την συγκατάθεση του τσάρου αφού οι
δύο ηγεμονίες βρίσκονταν υπό ρωσική προστασία και
οποιαδήποτε κίνηση απαιτούσε τουλάχιστον τη ρωσική
συγκατάνευση. Στις 26 Ιανουαρίου είχε ξεκινήσει το
συνέδριο των κρατών-μελών της Ιερής συμμαχίας στο
Λάιμπαχ. Σε αυτό συμμετείχε και η Ρωσία με τον τσάρο
Αλέξανδρο. Στις 23 Φεβρουαρίου ο Υψηλάντης, ο Σούτσος
και οι άρχοντες της Μολδαβίας του απηύθυναν έκκληση
συγκατάθεσης και υποστήριξης. Η απάντηση του τσάρου
όμως ήταν η αποκήρυξη της επανάστασης και η απόλυση
του Υψηλάντη από τον ρωσικό στρατό! Οι Ρώσοι τον άδειασαν. Ταυτόχρονα ο τσάρος ως εγγυητής των ηγεμονιών,
δήλωσε αμέτοχος των γεγονότων και έδωσε την έγκριση
στον σουλτάνο να επέμβει.

Ο Ιερός Λόχος και οι προδοτικοί λογχισμοί
Στις 26 Φεβρουαρίου, σε δοξολογία στο Ιάσιο, ο μητροπολίτης Βενιαμίν ευλόγησε τη σημαία της επανάστασης
και το ξίφος του Υψηλάντη. Σύντομα όμως οι ελπίδες διαψεύστηκαν αφού το κίνημά του δεν βρήκε την αναμενόμενη
απήχηση. Μια σφαγή αιχμαλώτων Τούρκων στρατιωτών
και αμάχων στο Γαλάτσι, από το σώμα του Βασίλειου Καραβία, έφερε την απέχθεια των ντόπιων για την εξέγερση
που είχε μόλις ξεσπάσει.
Στο παρασκήνιο, η δράση του Αυστριακού προξένου
επέτεινε την ήδη δυσχερή θέση του Υψηλάντη. Με κάθε
τρόπο, ο πρόξενος προσπαθούσε να περιορίζει τη δύναμη
του Υψηλάντη και παρακολουθούσε καθημερινά κάθε του
κίνηση με στόχο την ματαίωση μιας εξέγερσης στην Κωνσταντινούπολη. Οι σφαγές των υπόπτων για εξέγερση
στην Κωνσταντινούπολη είχαν ηθικό αυτουργό την Αυστρία
του Μέττερνιχ.
Στα μέσα Μαρτίου 1821, στα σύνορα Βλαχίας-Μολδαβίας,
στην πόλη Φωξάνη (Foc ani), ο Υψηλάντης ίδρυσε τον
Ιερό λόχο. Ήταν ένα στρατιωτικό σώμα που συγκροτήθηκε
από νεαρούς Έλληνες εθελοντές, κυρίως σπουδαστές,
από τις ελληνικές παροικίες της Οδησσού και της Μολδοβλαχίας.
Ήταν ένα επίλεκτο σώμα, αρχικά εκατόν είκοσι ιερολοχιτών. Αυτοί στη συνέχεια έγιναν τετρακόσιοι και ήταν η
ψυχή του στρατού του Υψηλάντη και ουσιαστικά το πρώτο
οργανωμένο ελληνικό στρατιωτικό σώμα.
Στη συνέχεια όμως ήρθαν οι προδοσίες από αυτούς
που ο Υψηλάντης θεωρούσε αφοσιωμένους. Ο Σάββας
Καμινάρης Φωκιανός, Έλληνας αξιωματούχος στη Μολδαβία
και Φιλικός, διαφώνησε λόγω της αρνητικής απάντησης
των Ρώσων για την υποστήριξη του κινήματος και συνεργάστηκε με τους Τούρκους. Τον Μάιο του 1821 μάλιστα
πολέμησε εναντίον των Ελλήνων. Ο φιλόδοξος Βλάχος,
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Τούντορ Βλαδιμηρέσκου επίσης, παρά τις συναντήσεις
του με τον Υψηλάντη και άλλους Έλληνες, έδρασε προδοτικά. Αφού συνελήφθη από τον Γεωργάκη Ολύμπιο, ζήτησε
να απολογηθεί στον Υψηλάντη. Αυτός, μετά την ανεπαρκή
και έωλη απολογία του, τον παρέδωσε στις 21 Μαΐου
στους Καραβία, Ορφανό και Κάραβελλόπουλο. Εκτελέστηκε
στις 27 Μαΐου 1821, στο Τιργκόβιστε.
Ολα τα ανωτερω γεγονοτα οδήγησαν στον όλεθρο το
κίνημα του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία. Παρά την αποτυχία,
υπήρξαν και ηρωικά κατορθώματα σε αυτή την εξέγερση.
Το έπος του Ιερού λόχου, στις 7 Ιουνίου 1821 στο Δραγατσάνι κι η μάχη του Σκουλενίου μετά από δέκα ημέρες,
έδειξαν τη δίψα τους για την ελευθερία.
Τα πρώτα ελληνικά τμήματα ξεκίνησαν προς την κατεύθυνση του Δραγατσανίου στις 15 Ιουνίου 1821, με άσχημες
καιρικές συνθήκες και έφτασαν στην περιοχή στις 18
Ιουνίου. Οι θέσεις που κατέλαβαν οι Έλληνες στους πρόποδες των γύρω βουνών παρείχαν πλεονεκτήματα, και ο
αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων του Δραγατσανίου
Καρά Φεϊζ, για να αντιμετωπίσει τα ελληνικά τμήματα,
άρχισε να κατασκευάζει οχυρώματα και συγχρόνως να
πυρπολεί τμήμα του χωριού.
Ενώ όμως ο Υψηλάντης, που βρισκόταν σε απόσταση
τριών ωρών από το σημείο της μάχης, συσκεπτόταν με το
Γεωργάκη Ολύμπιο. ο χιλίαρχος Βασίλειος Καραβίας, στις
19 Ιουνίου 1821 και παρά τις αντίθετες διαταγές για καμιά
ελληνική κίνηση πριν τις 20 Ιουνίου, επιτέθηκε με 800
ιππείς εναντίον της μονής Σερμπανεστίου, όπου είχαν οχυρωθεί οθωμανικές δυνάμεις.
Ωστόσο η επίθεση απέτυχε και πολλοί από τους ιππείς
εγκατέλειψαν τoν αγώνα και έφυγαν προς το γειτονικό δάσος. Ο Νικόλαος Υψηλάντης, επικεφαλής του Ιερού Λόχου,
έσπευσε προς βοήθεια με 375 αξιωματικούς και οπλίτες,
αλλά η αποχώρηση του τμήματος του Καραβία ανάγκασε
τους Ιερολοχίτες να πολεμούν μόνοι τους χωρίς την υποστήριξη ιππικού.
Έτσι ο Ιερός Λόχος δέχτηκε επίθεση από το τουρκικό
ιππικό, αρνούμενος το κάλεσμα να παραδοθεί, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές απώλειες. Ο σημαιοφόρος του
λόχου, 25 αξιωματικοί και 180 στρατιώτες έπεσαν νεκροί,
ενώ 37 Ιερολοχίτες αιχμαλωτίστηκαν. Στη κρίσιμη στιγμή
της μάχης έφτασε ο Γεωργάκης Ολύμπιος ο οποίος
διέσωσε τους υπόλοιπους, 136 συνολικά, μεταξύ των
οποίων και ο αρχηγός Νικόλαος Υψηλάντης και ο υπασπιστής του Ιερού Λόχου Αθανάσιος Τσακάλωφ, συνιδρυτής
της Φιλικής Εταιρείας.
Μετά την καταστροφή στο Δραγατσάνι, η επανάσταση
στη Μολδοβλαχία είχε πλέον κριθεί. Οι εθελοντές λιποτάχτησαν και ο στρατός του Υψηλάντη διαλύθηκε. Ο Υψηλάντης κατέφυγε στο Ρίμνικο, όπου στις
20 Ιουνίου 1821 συνέταξε την τελευταία
διαταγή του, με την οποία στιγμάτισε την
προδοσία του πολιτικού και στρατιωτικού
του επιτελείου και εξήρε την αυτοθυσία
του Ιερού Λόχου.

Ολύμπιος και Φαρμάκης δεν καταθέτουν
τα όπλα
Μετά τις ήττες των επαναστατών στο
Δραγατσάνι και το Σκουλένι, το κυριότερο
επαναστατικό σώμα που απέμενε ήταν
αυτό του Ολυμπίου, το οποίο είχε συνενωθεί
με το τμήμα του Ιωάννη Φαρμάκη, αριθμώντας συνολικά 800 περίπου εκλεκτούς

ιππείς. Οι δύο αρχηγοί, όταν έμαθαν ότι ισχυρές τουρκικές
δυνάμεις, μαζί με αυτές του Σάββα Καμινάρη, κινούνταν
εναντίον τους, έκριναν ότι η συνέχιση του αγώνα στη
Βλαχία δεν είχε πια νόημα.
Ο σκοπός του Γεωργάκη ’Ολύμπιου και τού ’Ιωάννη
Φαρμάκη, όταν ξεκίνησαν από το μοναστήρι Κούρτεα δε
’Άρτζες με 850 περίπου στρατιώτες, ήταν να διασχίσουν
την Μολδαβία και να φθάσουν «εις το Ρωσσικόν Κράτος
εν Βασσαραβία» και άπ’ εκεί μ’ άλλα μέσα και άπ’ άλλους
δρόμους να φτάσουν στην αγωνιζόμενη πατρίδα, για να
συνεχίσουν τον απελευθερωτικό τους αγώνα.
Οι Φιλικοί, με επικεφαλής τον Γεωργάκη ’Ολύμπιο και
τον ’Ιωάννη Φαρμάκη δεν πήγαν κατευθείαν στο μοναστήρι
Σέκου, αλλά ξεκίνησαν από την Κούρτεα δε ”Αρτζες προς
το μοναστήρι Σινάϊα, όπου με την συμβολή του Σάββα και
του καπετάνιου Φραγκούλη κατάφεραν να ξεγελάσουν
τούς Τούρκους πού βρίσκονταν έκεϊ και να περάσουν
προς τα βουνά τής Βράντσεας. Διασχίζοντας τα βουνά
τής Βράντσεας ο Γεωργάκης αρρώστησε βαριά και χρειάστηκε οι σύντροφοί του να τον μεταφέρουν με το φορείο.
Φτάνοντας κοντά στην Πιάτρα Νεάμτς τούς προϋπάντησαν
με πυροβολισμούς οι Τούρκοι οι όποιοι βλέποντας την
υπεροχή των Φιλικών (οι Τούρκοι ήσαν μόνο 200), αποτραβήχτηκαν πίσω στην Πιάτρα και άφησαν την δίοδο
ελεύθερη. Οι Φιλικοί συνέχισαν το δρομολόγιό τους και
έφτασαν δίπλα στο βουνό Τσιαχλάου κι άπ’εδώ, παίρνοντας
την κοιλάδα τής Μπίστριτσας, έφθασαν στην περιοχή τής
Δόρνας, στο χωριό Κρούτσεα, και έμειναν εκεί δύο μέρες.
‘Ύστερα πήγαν στην Δόρνα και εκεί στάθμευσαν αρκετόν
καιρό εξ αιτίας τής άρρώστειας του καπετάνιου Γεωργάκη.
Εκεί ο Γεωργάκης παίρνει γράμμα από τον Σέρβο βοϊβόδα
Μλάδεν Μιλοβάνοβιτς ότι έρχεται να τον αντάμωση, και ή
συνάντηση γίνεται στο χωριό Κρούτσεα. ‘Όμως ο Μλάδεν
δεν έφερε μαζί του, μετά την μάχη του Σκουλένι, παρά
μόνο 18 άνδρες, ενώ του Γεωργάκη του είχαν φύγει ήδη
300 άνδρες στην Αυστρία, διότι δεν είχε με τι να τούς πληρώσει.
Στις 8-10 Ιουλίου 1821 οι Φιλικοί χτυπούν μια μονάδα
Τούρκων στο Μποτοσάνι και την εξοντώνουν. Οι Τούρκοι
αρχίζουν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με πάνω από 7 χιλιάδες άνδρες και 28 πυροβόλα υπό την αρχηγία του
Μπαλαμπάν Όγλοΰ πού μόλις είχε φθάσει με νέες δυνάμεις.
Στο Μποτοσάνι όμως δεν βρήκαν Φιλικούς και ξεκίνησαν
προς το Φαλτιτσένι και προς τα μοναστήρια, τα όποια οι
δυνάμεις του Γεωργάκη ’Ολύμπιου και του Φαρμάκη τα
είχαν καθαρίσει από τούς Τούρκους φρουρούς. ‘Όταν
έμαθαν πώς στο μοναστήρι Σλατινα βρίσκονται Φιλικοί,
πήγαν και το πολιόρκησαν, και ανοίγοντας τον τοίχο σ’
ένα αδύνατο σημείο, μπήκαν μέσα και πολεμούσαν τούς
«εθελοντές» (Φιλικούς). “Όσοι από τούς
«εθελοντές» χώρεσαν μπήκαν και κλείστηκαν
στη μεγάλη εκκλησία, άπ’ όπου πολεμούσαν
με πείσμα τούς Τούρκους. Αυτοί, βλέποντας
πώς δεν μπορούν να τούς βγάλουν από
μέσα, έβαλαν φωτιά και σε δύο ώρες κάηκε
όλο το μοναστήρι. Μετά την πυρκαϊά, όσοι
Τούρκοι και «εθελοντές» γλύτωσαν, έφυγαν
και έμεινε το μοναστήρι έρημο. Ο ’Ανδρόνικος
Βαδένσκη, πού γενικά είναι πιο αναλυτικός
στις περιγραφές του, μάς πληροφορεί ότι
στο μοναστήρι Σλάτινα είχαν κλειστεί 70 περίπου «εθελοντές». Στη μάχη αυτή χάθηκαν
αρκετοί Τούρκοι, ενώ άπ’ τούς εθελοντές
σκοτώθηκαν μερικοί πού υπεράσπιζαν την
Ιωάννης Φαρμάκης
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πύλη. Ο «μεγάλος» των Τούρκων, όταν είδε πώς οι δικοί
του δεν έχουν το θάρρος να ορμήσουν μέσα στην εκκλησία,
τούς μάλωσε και τούς έβρισε και για να τούς ένθαρρύνη
ώρμησε μόνος του μέσα. ‘Όμως ένας εθελοντής γέμισε
αμέσως το όπλο του και τού κάρφωσε δύό σφαίρες στο
στήθος. Οι άλλοι Τούρκοι βλέποντας «τον πιο μεγάλο
τους» να πέφτη νεκρός αποτραβήχτηκαν. Τη νύχτα έφυγαν
και οι «εθελοντές» από το μοναστήρι και πήγαν στους
δικούς τους».
Στο Φαλτιτσένι βρίσκονταν περίπου 200 Τούρκοι, τούς
όποιους κυνήγησαν οι Φιλικοί σκοτώνοντας τρεις. Μετά την
μάχη τού Φαλτιτσένι γύρισαν στο μοναστήρι Σλάτινα και ανταμώθηκαν με το σώμα τού Γεωργάκη ’Ολύμπιου. Μετά
λίγες μέρες οι Φιλικοί ειδοποιημένοι από τούς χωρικούς
πώς στην πόλη Tîrgu Neamt βρίσκονται Τούρκοι, πηγαίνουν
μια βραδιά, χτυπούν τούς Τούρκους και δίνουν φωτιά στην
πόλη.
Φαίνεται πώς αυτή ή δράση των Φιλικών ανάγκασε τον
Σουλτάνο να άλλάξη τον Ίουσούφ πασά με τον Σαλίχ πασά.
Ο Σαλίχ χαρακτηριζόταν «άνθρωπος καθώς πρέπει, λιτός,
φιλόφρων και άπ’ όλες τις απόψεις άξιος για σεβασμό».
Κατά το τέλος Αυγούστου, ο Ολύμπιος εξέδωσε προκήρυξη
όπου διαφαίνεται το υψηλό του φρόνημα εκείνο τον καιρό
(η προκήρυξη βρέθηκε στα αυστριακά αρχεία):
«Ανδρείοι Έλληνες! Όλοι μας, ευγενείς, αδελφοί, υποκύψαμε
σε μια τρομερή μοίρα. Από τους ομόδοξους γείτονές μας
εκείνοι που μας υποσχέθηκαν βοήθεια, μας εγκατέλειψαν, οι
άλλοι με συκοφαντίες εχαρακτήρισαν σαν έγκλημα τους αιματηρούς αγώνες μας για τη θρησκεία μας και την ύπαρξή
μας. Ψηλά το κεφάλι αδέλφια. Δείξτε πως είστε αντάξιοι των
προγόνων σας. Εσώσαμεν εν τούτοις τη τιμήν μας. Η Ευρώπη
εγνώρισε τους γυιούς της Ελλάδας. Η βοήθεια που υποσχέθηκε
η Ρωσία έρχεται πολύ αργά για μας… Ας πεθάνωμε κοιτάζοντας
άφοβα τον θάνατο στα μάτια. Ζήτω η θρησκεία και η ελευθερία
της Ελλάδας! Θάνατος στους βαρβάρους».
Τελικά έμειναν μαζί με τους Ολύμπιο και Φαρμάκη, μόνο
350 περίπου πολεμιστές, με τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα
όσους προέρχονταν από γειτονικά μέρη, να εγκαταλείπουν
τον αγώνα. Οι δύο οπλαρχηγοί κατευθύνθηκαν στη Μονή
Νάμτσου και από εκεί στη Μονή Σέκου, η οποία απείχε 24
ώρες από το Ιάσιο.

«Αν από σάς θα μείνη κανείς ζωντανός, να γράψη στην
αδελφή μου και να τής πή να μην κλάψη, διότι εγώ πέθανα για την πίστη»
Στο μοναστήρι Σέκου, οι Φιλικοί έφτασαν στις τρεις τη
νύχτα και με δυσκολία μπήκαν μέσα, διότι ο ηγούμενος
δεν τούς άνοιγε την πύλη. Οι Φιλικοί παρουσίασαν τα έγγραφα, πού τούς είχε δώσει ο επίσκοπος τού Ρόμαν για
να τούς έπιτραπή να μπουν μέσα. ’Αλλά ο ηγούμενος
απευθυνόμενος προς αυτούς, τούς είπε:«Με τον ερχομό
σας εδώ βάζετε το μοναστήρι σε μπελάδες».
Ή απάντηση τού Ολυμπίου ήταν: «Καθόλου μη φοβάσαι,
διότι το μέρος πού βλέπω εγώ, ούτε ένα τουρκικό πόδι δεν
θα το πατήση, επειδή έχω παλληκάρια και ακόμα, θα ερθη
σε λίγο ο Μόσκοβος στη χώρα καί—νά φύλαξη ο Θεός—αν πάθη κάτι το μοναστήρι, εκείνος διπλά πιο καλό θα το
χτίση, διότι έχει με τι».
Τότε ο ηγούμενος άνοιξε την πόρτα και οι «εθελοντές»
μπήκαν μέσα.
Οι διάφορες αφηγήσεις για τα γεγονότα τού Σέκου
μιλούν για προδοσία τού ηγουμένου τής μονής του Νεάμτς,
Ιλαρίωνος. Αυτός θύμωσε, επειδή ο Γεωργάκης έστελνε
Φιλικούς στα περίχωρα να συγκεντρώσουν τροφές. Έστειλε
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λοιπόν μερικούς καλογήρους στο Σέκου να πουν στους
«εθελοντές» να φύγουν άπ’ το μοναστήρι. Όμως οι Φιλικοί
δεν υπάκουσαν και τότε ο Ιλαρίων ειδοποίησε τον πασά
τού Ίασίου δτι οι εθελοντές βρίσκονται στο Σέκου και να
στείλη ένα τμήμα Τούρκων για να υπερασπίσουν το μοναστήρι Νεάμτς.
Στην αρχή, ο Σελήχ πασάς έστειλε εναντίον τους 300
ιππείς οι οποίοι έπεσαν σε ενέδρα τμήματος ανδρών του
Φαρμάκη, με αποτέλεσμα να τον φόνο 200 Τούρκων και τη
σύλληψη τριών αιχμαλώτων. Από αυτούς τους αιχμαλώτους
οι Έλληνες έμαθαν πως μεγάλη εχθρική δύναμη πλησίαζε
στη Μονή, πράγμα που τους έβαλε σε σκέψεις να την εγκαταλείψουν. Από τους αρχηγούς, ο Ολύμπιος ήταν υπέρ
της διάσχισης της Μολδαβίας με κατεύθυνση τη Βεσσαραβία. Ο Φαρμάκης και ο Σέρβος Βλάδεν θεωρούσαν πως
εκείνο το σχέδιο ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί λόγω του
μεγάλου αριθμού Τούρκων στρατιωτών στην περιοχή. Αντ’
αυτού πρότειναν τη διαφυγή στην Αυστρία, της οποίας τα
σύνορα ήταν κοντά. Ωστόσο ο Ολύμπιος δεν δεχόταν να
τους ακολουθήσει καθώς πίστευε ότι οι Αυστριακοί θα
τους συνελάμβαναν. Τελικά, από αίσθημα αλληλεγγύης,
έμειναν όλοι στη Μονή. Κατά τον Φιλήμονα, ο Ολύμπιος
σκέφτηκε επίσης το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στα
ορεινά της Μολδαβίας, ωστόσο φαίνεται πως επηρεάστηκε
και από επιστολή του επισκόπου του Ρόμαν που τον
καλούσε να υπερασπιστεί τη Μονή Σέκου και τους θησαυρούς της από την καταστροφική μανία των Τούρκων.
Οι επαναστάτες σχεδίαζαν να αμυνθούν στην είσοδο
της στενής κοιλάδας όπου βρισκόταν η μονή, χωρίς να
γνωρίζουν ότι υπήρχαν μονοπάτια στα γύρω βουνά τα
οποία οδηγούσαν στο εσωτερικό της κοιλάδας. Πράγματι,
ενώ αρχικά, στις 6 Σεπτεμβρίου, οι επαναστάτες απέκρουσαν
τουρκικό σώμα 600 ανδρών στην είσοδο της κοιλάδας,
στις 8 Σεπτεμβρίου το κύριο εχθρικό σώμα άρχισε να κατεβαίνει προς τη Μονή μέσω εκείνων των μονοπατιών,
έχοντας ντόπιους οδηγούς.
Για να τους αντιμετώπισει, ο Ολύμπιος έβαλε τους
άνδρες του στις επάλξεις της μονής, από όπου πυροβολούσαν τους Τούρκους, μη επιτρέποντάς τους να μπουν.
Εν τω μεταξύ, ο Φαρμάκης με τους άντρες του, οι οποίοι
είχαν αποκοπεί καθώς φρουρούσαν την είσοδο της κοιλάδας, κατάφεραν το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου να μπουν
στη μονή. Έτσι από το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου άρχισε
η πλήρης πολιορκία της Μονής από τους Τούρκους, οι
οποίοι διέθεταν και ένα κανόνι.
Ο Τόμας Γκόρντον στην “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”, αναφέρει ότι ο Γεωργάκης στην απελπιστική
θέση που βρισκόταν απηύθυνε στους συντρόφους του
την εξής προσλαλιά:«Αδελφοί, εν τη κρισίμω ταύτη περιστάσει
μόνον ένδοξον θάνατον πρέπει να ευχόμεθα (…) ελεύσεται
πιθανώς ημέρα, καθ’ ην η πατρίς θέλει συλλέξει τα οστά
μας και θέλει μεταφέρει αυτά προς ενταφιασμόν εις την
κλασικήν γην των προγόνων μας».
Κατά τον Μαξίμ Ρεμπό ο Αυστριακός πρόξενος του
Ιασίου πρόσφερε στον Ολύμπιο τη βοήθειά του για να διαφύγει σε ρωσικό έδαφος αλλά αυτός απάντησε: “Πήρα τα
όπλα για να χύσω το αίμα των εχθρών της πατρίδας και όχι
για να σώσω τον εαυτό μου. Η ευκαιρία είναι πολύ ευνοϊκή
για να τη χάσω.”
Ο Ολύμπιος κλείστηκε με 7 ή 11 πιστούς συμπολεμιστές
του στο κωδωνοστάσιο της Μονής ενώ ο Φαρμάκης με
τους υπόλοιπους άντρες υπεράσπιζε τις υπόλοιπες θέσεις.
Σε εκείνη τη φάση της μάχης συνέβη το πιο ένδοξο
επεισόδιο της επανάστασης στη Μολδοβλαχία: Κάποια
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στιγμή, ξέσπασε πυρκαϊά στο κωδωνοστάσιο και ο Ολύμπιος
κινδύνευσε να αιχμαλωτιστεί, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αρνούμενος να συνδιαλλαγεί
με τους Τούρκους, ζήτησε από τους συντρόφους του να
φύγουν, όσοι ήθελαν να γλυτώσουν, από το κωδωνωστάσιο.
Αλλά κανείς δεν έφυγε.
Αν από σάς θα μείνη κανείς ζωντανός, να γράψη στην
αδελφή μου και να τής πή να μην κλάψη, διότι εγώ πέθανα
για την πίστη”.
Τότε πυροβόλησε ένα βαρέλι με πυρίτιδα και ανατίναξε
το κωδωνοστάσιο, συμπαρασύροντας και Τούρκους που
βρέθηκαν εκεί κοντά. Ο Γεωργάκης περί τις 15/09/1821
πέρασε στο Πάνθεον των Ηρώων σε ηλικία 49 ετών.
Η πολιορκία συνεχίστηκε με λυσσώδη άμυνα από τον
Φαρμάκη και τους άντρες του, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου,
οπότε ο Φαρμάκης, πειθόμενος από τις εγγυήσεις του αυστριακού διπλωματικού υπαλλήλου, Βολφ, ότι οι Τούρκοι
θα σεβαστούν την αμνησία και θα τους αφήσουν να φύγουν
από την αυτοκρατορία, παραδόθηκε μαζί με τους υπόλοιπους αγωνιστές, εκτός από 33 άντρες οι οποίοι διέφυγαν
τη νύχτα. Οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν τη συμφωνία και
εκτέλεσαν τους επαναστάτες.

Η λαϊκή μούσα υμνεί τον Ολύμπιο
Ο φιλέλληνας Κλωντ Φωριέλ από το Σάιντ-Ετιέν της
Γαλλίας (1772–1844), κατέγραψε, μέχρι το 1824, ένα δημοτικό τραγούδι για τον Γεωργάκη Ολύμπιο, εμπνευσμένο
από την ίδια την Επανάσταση.
«Πέντε πασάδες κίνησαν από την Ιμπραΐλα, στράτευμα
φέρνουν περισσό,
πεζούρα και καβάλα, σέρνουν και τόπια δώδεκα και
βόλια χωρίς μέτρο.
Έρχεται κι’ ο Τσαπάνογλους από το Βουκουρέστι, έχει
ανδρείο στράτευμα,
όλο Γιανιτσαραίους, στα δόντια σέρνουν τα σπαθιά,
στα χέρια τα τουφέκια.
Τότ’ ο Γιωργάκης φώναξεν’ από το μοναστήρι: Πού
είστε, παλικάρια μου,
λεβέντες μ’ ανδρειωμένοι; γλήγορα ζώστε τα σπαθιά,
πάρετε τα τουφέκια,
πιάστε τον τόπο δυνατά, πιάστε τα μετερίζια,
ότι Τουρκιά μας πλάκωσε και θέλει να μας φάει.
Δίχως ψωμί, δίχως νερό, τρεις μέρες και τρεις νύχτες,
βαριά βαρούσαν τον εχθρό κάτου στο Κομπουλάκι.
Τούρκων κεφάλια έκοψαν κοντά στις τρεις χιλιάδες.
Και ο Φαρμάκης φώναξεν από το μοναστήρι: Αφήστε
τα τουφέκια σας,
σύρετε τα σπαθιά σας, γιουρούσι
απάνω κάμετε, στον Άη Λίαν εβγήτε.
Οι Τούρκοι το εχάρηκαν, τρέχουν
στο μοναστήρι.
Τότ’ ο Φαρμάκης, ζωντανός, φώναξ’ από του Σέκου:
Που είσαι, Γιώργο μ’, αδερφέ
και πρώτε καπετάνιε;
Τουρκιά πολλή μας πλάκωσε και
θέλει να μας φάει.
Ρίχνει τα τόπια σα βροχή, τα βόλια σα χαλάζι.
Ο Γιώργης τότ’ είχε χαθεί, και
πλέον δεν τον είδαν
Ο Γιώργης είχε σκοτωθεί, τα βόλια δεν τ’ ακούει».
Ο Γάλλος φιλέλληνας αξιωματι-
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κός Μαξίμ Ρεμπό (Maxime Raybaud) αναφέρει τα εξής:«Με
κάλεσε σε γεύμα ο Υψηλάντης, μαζί με Έλληνες καπεταναίους,
τον Μάιο του 1821, σε ένα στρατόπεδο της Τριπολιτσάς.
Εκεί σε μια γωνιά της κάμαρας, ένας σακάτης με βροντερή
φωνή σαν άλλος Τυρταίος, τραγουδούσε τα κατορθώματα
του Γεωργάκη Ολυμπίου και των Ιερολοχιτών».
Ένας άλλος εθελοντής, ο Γερμανός γιατρός Χαν (Ηahn),
είδε στα Μέθανα έναν τυφλό Αρβανίτη ραψωδό, που τα
βράδια, στις καλύβες, όταν άρχιζε το συμπόσιο με φλογέρες
και κιθάρες, με ενθουσιώδη φωνή, τραγουδούσε τα ανδραγαθήματα του Γεωργάκη Ολυμπίου.
Στον ΄Ολυμπο υπάρχουν ακόμη ηλικιωμένοι που γνωρίζουν
το παρακάτω δημοτικό τραγούδι, το οποίο περιγράφει την
ηρωική πράξη στη Μονή Σέκου:
“«Μας ήρθ΄ η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο
μας ήρθε κι΄ο χινόπωρος πικρός φαρμακωμένος.
Μαζί εσυμβολεύονταν Γιωργάκης και Φαρμάκης:
«Γιωργάκ΄, έλα να φύγουμε στη Μοσκοβιά να πάμε»
«Καλά τα λες, Φαρμάκη μου, καλά το συντυχαίνεις,
μάναι μου φαίνεται ντροπή κι ο κόσμος θα γελάσει.
Καλύτερ΄ας βαστάξουμε σ΄αυτό το μοναστήρι
όσο να βγει ο Μόσκοβος νάρθει να μας βοηθήσει».
Δώστε και στη Φαρμάκαινα μαντάτο του θανάτου.
Και τα λημέρια φώναξαν ΄πο πέρ΄ από του Σέκου:
«Πολύ μαυρίλα πλάκωσε και τα βουνά μαυρίζουν!»
Μήνα βοήθεια έρχεται, μήνα σύντροφοι φτάνουν;
Μόνε Τουρκιά μας πλάκωσε χιλιάδες δεκαπέντε».

Το ευχαριστώ του Κράτους
στην οικογένεια του Γεωργάκη
Κατά την παραμονή του στη Σερβία ο Γεωργάκης συνδέθηκε φιλικά με τον Καραγιώργη και έγινε αδελφοποιτός με
το πρωτοπαλίκαρό του τον Βέλκο Πέτροβιτς, του οποίου
αργότερα το 1814 παντρεύτηκε τη χήρα σύζυγό του, την
πλούσια και όμορφη Στάνια με την οποία απέκτησε τρία
παιδιά.
Μετά τη μοιραία μάχη του Δραγατσανίου συνάντησε τα
παιδιά του Μιλάνο και Αλέξανδρο και τη γυναίκα του που σε
λίγο θα γεννούσε το τρίτο τους παιδί, την Ευφροσύνη, που
ήταν γραφτό να μην τη γνωρίσει ποτέ. Αποχαιρετώντας την
έγκυο γυναίκα του της λέει:«Αν σκοτωθώ μη με κλάψεις,
γιατί από μωρό παιδί είχα τάξει τη ζωή μου στην Πατρίδα.
Τους γιους μου θέλω να τους δώσεις στην Ελλάδα. Η
Ελευθερία της Ελλάδος αξίζει κάθε θυσία».
Η σύζυγός του Στάνια, εκχωρεί ως δάνειο στην Επαναστατική Επιτροπή όλη της την περιουσία, περί τα 5. 000
χρυσά νομίσματα της εποχής, τις οποίες
φυσικά το ελληνικό κράτος ουδέποτε
επέστρεψε. Η Чучук Стана (Στάνια Πέτροβιτς) στην εποχή μας είναι χαρακτήρας της σερβικής επικής ποίησης.
Μετά την απελευθέρωση το ελληνικό
κράτος ξέχασε τελείως τον ήρωα της
Μονής Σέκου και την οικογένειά του.
Αντί να φέρει τα οστά του στην «κλασικήν
γην», όπως ήταν και η τελευταία του θέληση και να αναλάβει το κράτος τα
παιδιά του, έδωσε στη χήρα Στάνα, που
δώρισε όλη της την περιουσία στη Φιλική
Εταιρεία, για τον εθνικό αγώνα, σύνταξη
140 δραχμών το μήνα.
Επειδή η Στάνα στερούνταν κάθε άλλου πόρου, μ’ αυτήν την πενιχρή σύνταξη
έπρεπε να ζήσει αυτή, η κόρη της και
τα δύο αγόρια.
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Το αρχοντικό του καπετάνιου στο Λιβάδι Ελασσόνας
Το πατρικό του σπίτι σώζεται μέχρι σήμερα και ένα
τμήμα του έγινε μουσείο με το όνομά του, στη γενέτειρα
του το γραφικό Λιβάδι Ελασσόνας. Πρόκειται για τμήμα
της αρχικής κατοικίας που καταστράφηκε από φωτιά το
1943. Το 1950 αποκαταστάθηκε με δαπάνες του Ξενοφώντος
και της Ελισσάβετ Κωτίκα, και από τότε συντηρείται με τις
φροντίδες της Κοινότητας και των τοπικών συλλόγων. Για
την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν τοπικά υλικά, αδρά
κατεργασμένη πέτρα και ξύλο. Το σπίτι έχει την τυπική
αρχιτεκτονική και διαρρύθμιση της Λιβαδιώτικης κατοικίας.
Το ισόγειο με το λιθόστρωτο δάπεδο, έχει λειτουργία βοηθητική και αποθηκευτική. Μια ξύλινη σκάλα οδηγεί στον
όροφο, το χώρο διαμονής της οικογένειας, με τις ξύλινες
κόχες στρωμένες με βαριά υφαντά, και το τζάκι στη μέση
για τη θέρμανση, το μαγείρεμα αλλά και το φωτισμό τα
κρύα βράδια του χειμώνα.

Ο «ετερόχθων» Βλάχος, Γεωργάκης Ολύμπιος,
ο ανυπέρβλητος και αγνός ήρωάς μας
Τα γεγονότα του 1821 στη Βόρεια Μολδαβία, προπαντός
ή ήρωϊκή μάχη του Σέκου, απασχόλησαν αρκετά τούς ιστορικούς. Το πρόσωπο πού επικράτησε σαν εξαίρετη ήρωϊκή
φυσιογνωμία, μετά την κίνηση στα Παραδουνάβια Πριγκιπάτα,
ήταν εκείνο τού Γεωργάκη Ολύμπιου.
Η θυσία του μεταδόθηκε σαν αστραπή σ’ όλον τον κόσμο
και προπαντός στην Ελλάδα, όπου ή πυρκαϊά τής επανάστασης αγκάλιασε όλη την Πελοπόννησο, τα περισσότερα
νησιά και απλωνόταν προς τη Στερεά. Ο θρύλος, καθώς μεταδόθηκε, εξύψωσε το ηθικό και την μαχητικότητα των αγωνιστών, τούς ενέπνευσε αποφασιστικότητα και αισιοδοξία
στη νίκη τής επανάστασης.
Η έμφαση δίδονταν πάντα μόνον στο αμιγώς ηρωικό
στοιχείο της βιογραφίας του, του επαναστατικού απελευθερωτικού αγώνα του και κυρίως του απίστευτα ηρωικού θανάτου του. Με τον τρόπο αυτό, ίσως χάνονται κάποια
βαθύτερα νοήματα που θα ενδιέφεραν περισσότερο τις
νέες μας γενιές, που διδάσκονται την ιστορία του τόπου
μας με τρόπο στερεοτυπικό και αφυδατωμένο, από βιβλία
γραμμένα με τρόπους λογιστικής παράθεσης γεγονότων.
Τι σημαίνει άραγε σήμερα πατριωτισμός, δηλαδή η ανιδιοτελής αγάπη για την πατρίδα, η φιλοπατρία;
Σήμερα, εν έτει 2021, προφανώς η λέξη δεν παραπέμπει
σε κουμπουριά, σπάθες, καρυοφύλλια και απελευθερωτικούς
αγώνες. Θεωρώ πως, πατριωτισμός σήμερα, σημαίνει να
παραδώσουμε την πατρίδα μας στα παιδιά μας καλύτερη.
καλύτερη σε όλα τα επίπεδα: στην οικονομία, μόρφωση,
πολιτισμό, κοινωνία και θεσμούς.
Όμως θυμάμαι, μικρό παιδί. στις εικόνες των ηρώων
στους στολισμούς των επετείων του 1821 να απουσιάζουν
οι ήρωες της Βόρειας Ελλάδας και φυσικά ο εν λόγω
Ήρωας Φιλικός, αυτοί που ασεβώς κάποιοι θλιβεροί εκπρόσωποι της τότε Βουλής στα μέσα του 19ου αιώνα, αποκαλούσαν «Ετερόχθονες».
Επίσης δεν γνωρίζω πως θα αντιδρούσε ο Ήρωας, αν
άκουγε από τα αναιδή χείλη κάποιων ανιστόρητων, μικροαστών
των μεγαλουπόλεων, να ταυτίζουν την λέξη «βλάχος» (όπως
ήταν ο Γεωργάκης) με την έννοια του άξεστου, μόνο και
μόνο επειδή δεν ασπάζεται τα μιμητικά και δυτικότροπα
πρότυπα συμπεριφοράς.
Αυτά τα κοινωνικά στρώματα που απαξιώνουν με περισσή
άγνοια, ανωριμότητα. παραδόσεις, ντοπιολαλιές, και συμπεριφορές των πληθυσμών της περιφέρειας, αγνοώντας
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εκόντες-άκοντες ότι προσβάλλουν τους ίδιους τους προγόνους
τους. Αγνοούν επιδεικτικά ότι οι περισσότεροι εθνικοί ευεργέτες, είχαν βλάχικες ρίζες και ήταν αυτοί που δώρισαν όλα
τα δημόσια κτίρια (Ακαδημίες, Στάδια, Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια, Αστεροσκοπεία, Νοσοκομεία, Πνευματικά Κέντρα
κλπ.) στο ελληνικό κράτος.
Αλλά πως θα ένιωθε ο συμπατριώτης μας, μνημειώδης
ήρωας και κλέος του Λιβαδιού κι όλης της επαρχίας Ελασσόνας, Γεωργάκης Ολύμπιος, αυτός ο αδέκαστος, έντιμος
οραματιστής. πού αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για την ελευθερία της πατρίδας. αν αντίκρυζε σήμερα την ελευθεριότητα
των Νεοελλήνων, τον κατακερματισμό της κοινωνίας, τον
εθνομηδενισμό και την βλακώδη αμφισβήτηση ακόμη και
των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων;
Στο μυαλό και στην ψυχή μας. οι πόθοι, τα οράματα που
μας άφησαν κληρονομιά οι Εθνικοί Ήρωες, έχουν προδοθεί.
Πρέπει το αίτημα της ηθικής και πνευματικής αναγέννησης
του Ελληνισμού να είναι καθολικό.. Απλά, γιατί είναι ζήτημα
εθνικής επιβίωσης.
Ο αέρας που ξυρίζει το χιόνι από τις κορφές του Ολύμπου.
το πασπαλίζει πάνω από το Λιβάδι. το πάει στις αυλές των
χωριών της Ελασσόνας. Μας χαιδεύει στο πρόσωπο η
δροσιά. αυτή η ανεκτίμητη δωρεά Του Θεού.
Η μορφή του ανυπέρβλητου Γεωργάκη Ολυμπίου στέκει
αγέρωχη στο στερέωμα του χώρου και του χρόνου. Κλίνουμε
το γόνυ ενώπιον του αγνού ήρωά μας από δέος και σεβασμό.
αλλά ίσως και από ντροπή.
Ιωάννης Δαρής
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Γεωργάκης Ολύμπιος
O Γεωργάκης Ολύμπιος (Λιβάδι Λάρισας, 4 Μαρτίου 1772
– Μονή Σέκκου, Κομητεία Νεάμτς, Μολδαβία, Σεπτέμβριος
1821) ήταν αρματολός, Φιλικός, αγωνιστής της Ελληνικής
Επανάστασης, από τους πιο άξιους συνεργάτες του Αλεξάνδρου Υψηλάντη κατά τον Αγώνα στις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες. Σκοτώθηκε κατά την πολιορκία της Μονής Σέκου από τους Τούρκους, όταν ανατίναξε την πυριτιδαποθήκη,
για να μην πέσουν, αυτός και οι σύντροφοί του, στα χέρια
τωνΩΤούρκων.
O Γεωργάκης Ολύμπιος γεννήθηκε την άνοιξη του 1772
στο Λιβάδι (4/3/1772). Η μητέρα του ήταν κόρη Λιβαδιώτη
προύχοντα, ο δε πατέρας του Νικόλαος γεννήθηκε στη
Φτέρη Πιερίας και καταγόταν από τους Λαζαίους, φημισμένους αρματολούς του Ολύμπου. Η μητέρα του, Νικολέτα,
πέθανε λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της. Το χαϊδευτικό όνομα Γιωργάκης, με το οποίο έμεινε στην ιστορία,
δείχνει τη στοργή, τις φροντίδες και τις περιποιήσεις της
γιαγιάς του Αγνής και ολόκληρης της οικογένειάς του.
Το 1804 ξέσπασε η Σερβική επανάσταση. Οι Έλληνες,

Καραγεώργη και τον Βλάχο οπλαρχηγό Βλαδιμηρέσκου.
Τέθηκε επικεφαλής της έναρξης του αγώνα στο Βουκουρέστι
από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη όπου και διαδραμάτισε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση και διεξαγωγή των
επιχειρήσεων. Όταν ο Βλαδιμηρέσκου διαχώρισε τη θέση
του, ο Γεωργάκης τον συνέλαβε και τον οδήγησε στον
Υψηλάντη ώστε να απολογηθεί και τελικά να καταδικαστεί
σε θάνατο.
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος συνέχισε μόνος του τον αγώνα
και έλαβε μέρος στην μάχη του Δραγατσανίου στην οποία
οι Έλληνες ηττήθηκαν. Κυνηγήθηκε από πολυάριθμες
τουρκικές δυνάμεις και βρήκε καταφύγιο στη Μονή Σέκου,
στη Μολδαβία. Ο Ολύμπιος κλείστηκε με 7 ή 11 πιστούς
συμπολεμιστές του στο κωδωνοστάσιο της Μονής ενώ ο
Φαρμάκης με τους υπόλοιπους άντρες υπεράσπιζε τις
υπόλοιπες θέσεις. Σε εκείνη τη φάση της μάχης συνέβη το
πιο ένδοξο επεισόδιο της επανάστασης στη Μολδοβλαχία:
κάποια στιγμή, ξέσπασε πυρκαγιά στο κωδωνοστάσιο και
ο Ολύμπιος κινδύνευσε να αιχμαλωτιστεί, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αρνούμενος να
συνδιαλλαγεί με τους Τούρκους, ζήτησε από τους συντρόφους του να φύγουν, όσοι ήθελαν να γλυτώσουν, από
το κωδωνοστάσιο. Αλλά κανείς δεν έφυγε. Τότε πυροβόλησε
ένα βαρέλι με πυρίτιδα και ανατίναξε το κωδωνοστάσιο,
συμπαρασύροντας και Τούρκους που βρέθηκαν εκεί κοντά.

Η οικογένεια του Γεωργάκη Ολύμπιου

ιδιαίτερα της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και της Ηπείρου,
είδαν με μεγάλη συμπάθεια τον αγώνα των Σέρβων. Με
τέτοια αισθήματα έσπευσε και ο Ολύμπιος, συμπαρασύροντας κι άλλους αρματολούς, όπως οι Νικιτσάρας και
Καρατάσος, προς βοήθεια του Σέρβου αρματολού Βέλκου
Πέτροβιτς. Συμμετείχαν μάλιστα σε νυχτερινή επίθεση
εναντίον πολυάριθμου τουρκικού στρατού υπό τον Τοπάλ
πασά, εξαναγκάζοντάς τον σε υποχώρηση. Μετά τη σύγκρουση αυτή, ο Ολύμπιος παρέμεινε στη Σερβία, ενώ οι
υπόλοιποι Έλληνες αρχηγοί γύρισαν στην Ελλάδα.
Τα επόμενα χρόνια άλλοτε στο πλευρό των Σέρβων κι
άλλοτε στο πλευρό των Ρώσων απέκτησε δόξα και φήμη
μεγάλου πολέμαρχου. Η φήμη και το λαμπρό όνομα του
Γεωργάκη έφτασε μέχρι τα ανάκτορα της Πετρούπολης.
Γνωρίζοντας τις διπλωματικές του ικανότητες ο Τσάρος
της Ρωσίας Αλέξανδρος Α΄ με τον Καποδίστρια συμπεριέλαβαν και τον Γεωργάκη στην αντιπροσωπεία του περίφημου
Συνεδρίου της Βιέννης το 1815.
Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1817 και συμπεριελήφθη
στους «Δώδεκα Αποστόλους» της, ενώ ανέλαβε και πέτυχε
να μυήσει τον εξόριστο αρχηγό των Σέρβων επαναστατών

Κατά την παραμονή του στη Σερβία ο Γεωργάκης συνδέθηκε με αιώνια φιλία με τον Καραγιώργη και έγινε αδελφοποιτός με το πρωτοπαλίκαρο του τον Βέλκο Πέτροβιτς,
του οποίου αργότερα το 1814 παντρεύτηκε τη χήρα σύζυγό
του, την πλούσια και όμορφη Στάνα με την οποία απέκτησε
τρία παιδιά. Μετά τη μοιραία μάχη του Δραγατσανίου συνάντησε τα παιδιά του Μιλάνο και Αλέξανδρο και τη
γυναίκα του που σε λίγο θα γεννούσε το τρίτο τους παιδί,
την Ευφροσύνη, που ήταν γραφτό να μην τη γνωρίσει
ποτέ. Αποχαιρετώντας την έγκυο γυναίκα του της λέει:
«Αν σκοτωθώ μη με κλάψεις, γιατί από μωρό παιδί είχα
τάξει τη ζωή μου στην Πατρίδα. Τους γιους μου θέλω να
τους δώσεις στην Ελλάδα. Η Ελευθερία της Ελλάδος
αξίζει κάθε θυσία». Μετά την απελευθέρωση το ελληνικό
κράτος ξέχασε τελείως τον ήρωα της Μονής Σέκου και
την οικογένειά του. Αντί να φέρει τα οστά του στην
«κλασικήν γην», όπως ήταν και η τελευταία του θέληση και
να αναλάβει το έθνος τα παιδιά του, έδωσε στη χήρα
Στάνα μια σύνταξη 140 δραχμών το μήνα και επειδή στερούνταν κάθε άλλου πόρου, μ’ αυτήν την πενιχρή σύνταξη
έπρεπε να ζήσει αυτή, η κόρη της και τα δύο αγόρια. Στη
σύζυγό του που δώρισε όλη της την περιουσία στη Φιλική
Εταιρεία, για τον εθνικό αγώνα. Σε σχετικό άρθρο της
εφημερίδας «Συνένωσις» που ανατύπωσε ο «Χρόνος» στο
φύλλο της 28ης Μαρτίου 1845 διαβάζουμε:
«…Η οικογένεια του Γεωργάκη Ολυμπίου ψωμοζητεί
σήμερον. Εκατόν τεσσαράκοντα δραχμών έχει σύνταξιν,
οι δε υιοί της ανθυπολοχαγοί της τιμής δεν λαμβάνουν ουδένα μισθόν, με τοιαύτην μικράν σύνταξιν πώς δύναται να
ζήση οικογένεια εκ δύο νεανίων, εκ μιας θυγατρός, εκ
τριών ανεψιών και μιας μητρός; Οι υιοί Ολυμπίου δεν δύ-
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νανται να εξέλθουν τας οικίας των επειδή οι αγκώνες των
είναι τετρυπημένοι, η γυνή του Γεωργάκη Ολυμπίου δεν
έχει φόρεμα να εξέλθη διά να παρακαλέση τους Υπουργούς.
Η ασθένεια προς τοις άλλοις δυστυχήμασι επέπεσεν εις
αυτόν τον οίκον, αυτή δε ετοιμάζεται γυμνή και τετραχηλισμένη να φύγη από την Ελλάδα».[3] Στη βιογραφία του
ήρωα που έγραψε ο Θεόδωρος Δ. Φράγκος με την ευκαιρία
των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Γεωργάκη Ολυμπίου το 1964 στο Λιβάδι και εξέδωσε ο Σύλλογος Λιβαδιωτών
Αθήνας διαβάζουμε: «Όλες μας οι προσπάθειες όπως
βρούμε έστω και έναν απόγονο του Γεωργάκη από τον
οποίο θα μαθαίναμε για την τύχη των παιδιών του απέβησαν
δυστυχώς άκαρπες».

Η παιδεία του
Τις πνευματικές του ικανότητες τις εκδήλωνε ο Γεωργάκης στις συνεχείς ομιλίες του, εθνικοαπελευθερωτικού
περιεχομένου, παντού και πάντοτε, όπου βρισκόταν. Ορκισμένος στις αξίες και τις αρχές της Φιλικής Εταιρείας και
διαθέτοντας το ίδιο όραμα με το Ρήγα Φεραίο γύριζε από
πόλη σε πόλη κάνοντας ομιλίες. Σε μνημειώδη ομιλία του
στην Ακαδημία Ιασίου, της οποίας ήταν μέλος του διοικητικού
συμβουλίου, εκτός από τη γνωστή, προφητική γι’ αυτόν
ρήση του ότι: «ο αγωνιστής την ελευθερία ή την κερδίζει
μαχόμενος ή την καθαγιάζει πεθαίνοντας», διασώζεται και
το εξής απόσπασμα των παροτρύνσεών του προς το ακροατήριο για οικονομική ενίσχυση του αγώνα: «είναι μεγάλο
έγκλημα το να συγκεντρώνει κανείς στην κατοχή του
αγαθά περισσότερα από αυτά που του χρειάζονται για να
ζήσει, γιατί αφαιρεί τη ζωή από άλλους ανθρώπους που
στερούνται παντελώς αγαθών». Ο Γεωργάκης Ολύμπιος πίστευε στη μόρφωση του Λαού σα βασικό συντελεστή για
την ολοκληρωτική απελευθέρωσή του. Περίφημη είναι η
προκήρυξή του, που βρέθηκε στα Αυστριακά αρχεία. Είναι
ένα κείμενο που φανερώνει το ηθικό μεγαλείο και την
πίστη του στην αξία της παιδείας:
«Ανδρείοι Έλληνες, Όλοι μας, ευγενείς, αδελφοί, υποκύψαμε σε μια τρομερή μοίρα. Από τους ομόδοξους
γείτονές μας εκείνοι που μας υποσχέθηκαν βοήθεια, μας
εγκατέλειψαν, οι άλλοι με συκοφαντίες εχαρακτήρισαν
σαν έγκλημα τους αιματηρούς αγώνες μας για τη θρησκεία
μας και την ύπαρξή μας. Ψηλά το κεφάλι αδέλφια. Δείξτε
πως είστε αντάξιοι των προγόνων σας. Εσώσαμεν εν
τούτοις τη τιμήν μας. Η Ευρώπη εγνώρισε τους γυιούς
της Ελλάδας. Η βοήθεια που υποσχέθηκε η Ρωσία έρχεται
πολύ αργά για μας. Οι Μοσχοβίτες Μεγιστάνες θέλουν
πρώτα να ξέρουν ότι έπεσε νεκρό το άνθος της Ελλάδας
προτού να έρθει η βοήθειά τους, για να έχουν να κατακτήσουν μόνο αμόρφωτες μάζες και μετά την εξόντωση των
μορφωμένων να μη παραλάβουν κανένα πνευματικό παλμό,
που τον φοβούνται στην αναγέννησή μας σα μελλοντικό
επαναστατικό υλικό…».[4]
Στα 1817, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Γ.
Λεβέντη και δεν έγινε απλό μέλος της αλλά απόστολος.
Το καλοκαίρι του 1820 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, τον
διόρισε Αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων στη
Μολδοβλαχία. Το διορισμό του τον παρέδωσαν οι Εμμανουήλ Ξάνθος και Χριστόφορος Περραιβός και εκείνος
έδωσε όρκο πως θα θυσιάσει το παν για την επιτυχία του
αγώνα. Το διοριστήριο αυτό έγγραφο διέσωσε ο ιστορικός
Γούδας: «…διορίζω διά του παρόντος μου Αρχιστράτηγον
του Δουναβικού στρατεύματος τον Γεώργιον Ολυμπίτην,
γνωρίσας αυτόν ενάρετον, πρόθυμον και άξιον να το διοική
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και να το διευθύνη κατά την περίστασιν…». Και η απάντηση:
«…Τώρα δεν μένει άλλο να σας ειπώ παρά να σας διαβεβαιώσω και εγγράφως την γνώμη μου, ότι οπόταν κριθή
αρμόδιος ο καιρός να μας δοθή η αποφασιστική σας προσταγή, υπόσχομαι να την εξακολουθήσω με την υστερινή
ρανίδα του αίματος μου, χωρίς ποτέ να με δειλιάση καμιά
ανθρώπινος περίστασις».
Τις πνευματικές του ικανότητες τις εκδήλωνε ο Γεωργάκης στις συνεχείς ομιλίες του, εθνικοαπελευθερωτικού
περιεχομένου, παντού και πάντοτε, όπου βρισκόταν. Ορκισμένος στις αξίες και τις αρχές της Φιλικής Εταιρείας και
διαθέτοντας το ίδιο όραμα με τον Ρήγα Φεραίο γύριζε
από πόλη σε πόλη κάνοντας ομιλίες. Σε μνημειώδη ομιλία
του στην Ακαδημία Ιασίου, της οποίας ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τη γνωστή, προφητική
γι’ αυτόν ρήση του ότι: «ο αγωνιστής την ελευθερία ή την
κερδίζει μαχόμενος ή την καθαγιάζει πεθαίνοντας», διασώζεται και το εξής απόσπασμα των παροτρύνσεών του
προς το ακροατήριο για οικονομική ενίσχυση του αγώνα:
«είναι μεγάλο έγκλημα το να συγκεντρώνει κανείς στην
κατοχή του αγαθά περισσότερα από αυτά που του χρειάζονται για να ζήσει, γιατί αφαιρεί τη ζωή από άλλους ανθρώπους που στερούνται παντελώς αγαθών».
Τον Ιανουάριο του 1821, με εντολή του Αλέξανδρου
Υψηλάντη, ο Ολύμπιος και άλλοι Έλληνες του Βουκουρεστίου, παρακίνησαν σε επανάσταση εναντίον των Τούρκων
τον ντόπιο οπλαρχηγό Θεόδωρο Βλαδιμηρέσκου. Η επανάσταση αυτή κηρύχθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1821 και
είχε την κρυφή στήριξη της Φιλικής Εταιρείας.
Την 23η Φεβρουαρίου 1821, ο Υψηλάντης, ο οποίος
είχε ήδη εισέλθει στη Μολδαβία, κήρυξε την επανάσταση
στη Μολδοβλαχία. Ο Ολύμπιος με 1500 παλικάρια τον συνάντησε γεμάτος ενθουσιασμό παρόλο που ο Υψηλάντης
του είχε αφαιρέσει τη γενική Αρχιστρατηγία. Σ’ όλη τη
διάρκεια της επανάστασης αγωνίστηκε με μεγάλο πείσμα
και ηρωισμό. Στη μοιραία μάχη του Δραγατσανίου, 7
Ιουνίου 1821, ρίχτηκε στη μάχη και με πολύ κόπο και
άμεσο κίνδυνο της ζωής του κατόρθωσε να περισώσει τη
Σημαία και τα λείψανα του Ιερού Λόχου. Πληγωμένος και
ο ίδιος θρήνησε τον χαμό τόσων γενναίων παλικαριών. Ο
ιστορικός Brofferio γράφει χαρακτηριστικά στο σημείο
αυτό:«Κάθε τι που μπορούσε να προσφέρει ο ενθουσιασμός,
η γενναιότητα και το θάρρος το επετέλεσεν την ημέραν
εκείνην ο θρυλικός Γεωργάκης Ολύμπιος».
Μετά την καταστροφή έφυγαν όλοι να γλιτώσουν. Ο
Υψηλάντης με τον Ολύμπιο αποφάσισαν να ανοίξουν
δρόμο, μέσω Βλαχίας και Μολδαβίας, μέχρι τα σύνορα
της Ρωσίας και από εκεί να φτάσουν στην Ελλάδα. Τελικά,
όμως, μόνο ο Ολύμπιος θα ακολουθούσε αυτό το σχέδιο,
καθώς ο Υψηλάντης πείσθηκε από τους Αυστριακούς να
περάσει τα αυστριακά σύνορα με υποτιθέμενο τελικό προορισμό την Αμερική, απ’ όπου πίστευε ότι θα μπορούσε να
μεταβεί στην Ελλάδα. Η στιγμή του αποχωρισμού του
Υψηλάντη από τον πιστό του σύντροφο, Γιωργάκη Ολύμπιο,
στις 15 Ιουνίου 1821, ήταν συγκινητική: Κατά τον Φιλήμονα,
όλοι όσοι παρευρέθηκαν ξέσπασαν σε δάκρυα και λυγμούς
ενώ οι δύο συμπολεμιστές ευχήθηκαν ο ένας στον άλλο
«καλή αντάμωση στην πατρίδα».

Διαφυγή στη Μολδαβία και θάνατος στη Μονή Σέκου
Μετά τις ήττες των επαναστατών στο Δραγατσάνι και
το Σκουλένι, το κυριότερο επαναστατικό σώμα που απέμενε
ήταν αυτό του Ολυμπίου, το οποίο είχε συνενωθεί με το
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τμήμα του Ιωάννη Φαρμάκη, αριθμώντας συνολικά 800 περίπου εκλεκτούς ιππείς. Οι δύο αρχηγοί, όταν έμαθαν ότι
ισχυρές τουρκικές δυνάμεις, μαζί με αυτές του Σάββα Καμινάρη, κινούνταν εναντίον τους, έκριναν ότι η συνέχιση
του αγώνα στη Βλαχία δεν είχε πια νόημα. Έτσι αποφάσισαν
να φτάσουν ακολουθώντας ορεινή διαδρομή και πολεμώντας, μέχρι τη Βεσσαραβία, από όπου θα μπορούσαν να
βρουν κάποιο τρόπο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ο
Ολύμπιος έκανε αυτή τη διαδρομή πάνω σε φορείο, καθώς
ήταν άρρωστος από τις ταλαιπωρίες και τη λύπη του.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, το σώμα των Ολυμπίου –
Φαρμάκη παρέμεινε στα δυσπρόσιτα βουνά της Μολδαβίας,
στην περιοχή της Βράνσας, ερχόμενο πολλές φορές σε
συμπλοκές με τουρκικά αποσπάσματα. Σταδιακά ο Ολύμπιος
ανέρρωσε και αποφάσισε να προχωρήσει προς πεδινότερη
περιοχή, με κατεύθυνση τη Βεσσαραβία, όπως είχε αρχικά
σχεδιάσει. Ένας επιπλέον λόγος της μετακίνησης αυτής
ήταν η αδυναμία του να συντηρήσει το ιππικό του, αν αποφάσιζε να διαχειμάσει στα ορεινά. Έτσι, κατά το τέλος Αυγούστου, ο Ολύμπιος εξέδωσε προκήρυξη όπου διαφαίνεται
το υψηλό του φρόνημα εκείνο τον καιρό (η προκήρυξη
βρέθηκε στα αυστριακά αρχεία):
«Ανδρείοι Έλληνες! Όλοι μας, ευγενείς, αδελφοί, υποκύψαμε σε μια τρομερή μοίρα. Από τους ομόδοξους γείτονές μας εκείνοι που μας υποσχέθηκαν βοήθεια, μας
εγκατέλειψαν, οι άλλοι με συκοφαντίες εχαρακτήρισαν
σαν έγκλημα τους αιματηρούς αγώνες μας για τη θρησκεία
μας και την ύπαρξή μας. Ψηλά το κεφάλι αδέλφια. Δείξτε
πως είστε αντάξιοι των προγόνων σας.Εσώσαμεν εν
τούτοις τη τιμήν μας. Η Ευρώπη εγνώρισε τους γυιούς
της Ελλάδας. Η βοήθεια που υποσχέθηκε η Ρωσία έρχεται
πολύ αργά για μας… Ας πεθάνωμε κοιτάζοντας άφοβα
τον θάνατο στα μάτια. Ζήτω η θρησκεία και η ελευθερία
της Ελλάδας! Θάνατος στους βαρβάρους».
Τελικά έμειναν μαζί με τους Ολύμπιο και Φαρμάκη,
μόνο 350 περίπου πολεμιστές, με τους υπόλοιπους,
ιδιαίτερα όσους προέρχονταν από γειτονικά μέρη, να εγ-
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καταλείπουν τον αγώνα. Οι δύο οπλαρχηγοί κατευθύνθηκαν
στη Μονή Νάμτσου και από εκεί στη Μονή Σέκου, η οποία
απείχε 24 ώρες από το Ιάσιο. Στην αρχή, ο Σελήχ πασάς
έστειλε εναντίον τους 300 ιππείς οι οποίοι έπεσαν σε
ενέδρα τμήματος ανδρών του Φαρμάκη, με αποτέλεσμα
να τον φόνο 200 Τούρκων και τη σύλληψη τριών αιχμαλώτων.
Από αυτούς τους αιχμαλώτους οι Έλληνες έμαθαν πως
μεγάλη εχθρική δύναμη πλησίαζε στη Μονή, πράγμα που
τους έβαλε σε σκέψεις να την εγκαταλείψουν. Από τους
αρχηγούς, ο Ολύμπιος ήταν υπέρ της διάσχισης της Μολδαβίας με κατεύθυνση τη Βεσσαραβία. Ο Φαρμάκης και ο
Σέρβος Βλάδεν θεωρούσαν πως εκείνο το σχέδιο ήταν
αδύνατο να υλοποιηθεί λόγω του μεγάλου αριθμού Τούρκων
στρατιωτών στην περιοχή. Αντ’ αυτού πρότειναν τη διαφυγή
στην Αυστρία, της οποίας τα σύνορα ήταν κοντά. Ωστόσο
ο Ολύμπιος δεν δεχόταν να τους ακολουθήσει καθώς πίστευε ότι οι Αυστριακοί θα τους συνελάμβαναν. Τελικά,
από αίσθημα αλληλεγγύης, έμειναν όλοι στη Μονή. Κατά
τον Φιλήμονα, ο Ολύμπιος σκέφτηκε επίσης το ενδεχόμενο
να επιστρέψουν στα ορεινά της Μολδαβίας, ωστόσο
φαίνεται πως επηρεάστηκε και από επιστολή του επισκόπου
του Ρόμανο που τον καλούσε να υπερασπιστεί τη Μονή
και τους θησαυρούς της από την καταστροφική μανία των
Τούρκων. Είναι πιθανό η επιστολή αυτή να στάλθηκε με
εντολή («τη εισηγήσει») των Τούρκων.
Οι επαναστάτες σχεδίαζαν να αμυνθούν στην είσοδο
της στενής κοιλάδας όπου βρισκόταν η μονή, χωρίς να
γνωρίζουν ότι υπήρχαν μονοπάτια στα γύρω βουνά τα
οποία οδηγούσαν στο εσωτερικό της κοιλάδας. Πράγματι,
ενώ αρχικά, στις 6 Σεπτεμβρίου, οι επαναστάτες απέκρουσαν
τουρκικό σώμα 600 ανδρών, στην είσοδο της κοιλάδας,
στις 8 Σεπτεμβρίου το κύριο εχθρικό σώμα άρχισε να κατεβαίνει προς τη Μονή μέσω εκείνων των μονοπατιών,
έχοντας ντόπιους οδηγούς. Για να τους αντιμετωπίση, ο
Ολύμπιος έβαλε τους άνδρες του στις επάλξεις της μονής,
από όπου πυροβολούσαν τους Τούρκους, μη επιτρέποντάς
τους να μπουν. Εν τω μεταξύ, ο Φαρμάκης με τους άντρες
του, οι οποίοι είχαν αποκοπεί καθώς φρουρούσαν την
είσοδο της κοιλάδας, κατάφεραν το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου να μπουν στη μονή. Έτσι από το πρωί της 9ης
Σεπτεμβρίου άρχισε η πλήρης πολιορκία της Μονής από
τους Τούρκους, οι οποίοι διέθεταν και ένα κανόνι.
Ο Τόμας Γκόρντον στην “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”, αναφέρει ότι ο Γεωργάκης στην απελπιστική
θέση που βρισκόταν απηύθυνε στους συντρόφους του
την εξής προσλαλιά: «Αδελφοί, εν τη κρισίμω ταύτη περιστάσει μόνον ένδοξον θάνατον πρέπει να ευχόμεθα (… …)
ελεύσεται πιθανώς ημέρα, καθ’ ην η πατρίς θέλει συλλέξει
τα οστά μας και θέλει μεταφέρει αυτά προς ενταφιασμόν
εις την κλασικήν γην των προγόνων μας.».
Κατά τον Μαξίμ Ρεμπό ο Αυστριακός πρόξενος του
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Το κωδωνοστάσιο της Μονής Σέκου,
τόπος θυσίας του Γεωργάκη Ολύμπιου

Ιερά Μονή Σέκου στη Μολδαβία
Ιασίου πρόσφερε στον Ολύμπιο τη βοήθειά του για να διαφύγει σε ρωσικό έδαφος αλλά αυτός απάντησε “Πήρα τα
όπλα για να χύσω το αίμα των εχθρών της πατρίδας και όχι
για να σώσω τον εαυτό μου. Η ευκαιρία είναι πολύ ευνοϊκή
για να τη χάσω.”
Ο Ολύμπιο κλείστηκε με 7 ή 11 πιστούς συμπολεμιστές
του στο κωδωνοστάσιο της Μονής ενώ ο Φαρμάκης με
τους υπόλοιπους άντρες υπεράσπιζε τις υπόλοιπες θέσεις.
Σε εκείνη τη φάση της μάχης συνέβη το πιο ένδοξο
επεισόδιο της επανάστασης στη Μολδοβλαχία: κάποια
στιγμή, ξέσπασε πυρκαϊά στο κωδωνοστάσιο και ο Ολύμπιος
κινδύνευσε να αιχμαλωτιστεί, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Αρνούμενος να συνδιαλλαγεί με τους Τούρκους, ζήτησε
από τους συντρόφους του να φύγουν, όσοι ήθελαν να
γλυτώσουν, από το κωδωνωστάσιο. Αλλά κανείς δεν έφυγε.
Τότε πυροβόλησε ένα βαρέλι με πυρίτιδα και ανατίναξε το
κωδωνοστάσιο, συμπαρασύροντας και Τούρκους που βρέθηκαν εκεί κοντά.
Η πολιορκία συνεχίστηκε με λυσσώδη άμυνα από τον
Φαρμάκη και τους άντρες του, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου,
οπότε ο Φαρμάκης, πειθόμενος από τις εγγυήσεις του αυστριακού διπλωματικού υπαλλήλου, Βολφ, ότι οι Τούρκοι
θα σεβαστούν την αμνησία και θα τους αφήσουν να φύγουν
από την αυτοκρατορία, παραδόθηκε μαζί με τους υπόλοιπους αγωνιστές, εκτός από 33 άντρες οι οποίοι διέφυγαν
τη νύχτα. Οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν τη συμφωνία και

εκτέλεσαν τους επαναστάτες.
Πολύ σύντομα για τον Γεωργάκη Ολύμπιο, θα λέγαμε:
Ο εθνικός μας ήρωας Γεωργάκης Ολύμπιος κατάγεται
από την ηρωική οικογένεια των Λαζαίων με έδρα το Λιβάδι
και για 20 χρόνια στη συνέχεια τη Μηλιά Πιερίας, οπού
έκτισαν σε ιδιόκτητη γη και τον περιβόητο Πύργο τους,
φάρα που πρόσφερε στο βωμό της Εθνικής ανεξαρτησίας
πριν και μετά την επανάσταση του 1821 πάνω από 400 θύματα!
Γεννήθηκε στο Λιβάδι το Μάιο του 1772. Γονείς του
ήταν ο Νικόλαος και η Νικολέτα που πέθανε πρόωρα και
την ανατροφή του ανέλαβε η γιαγιά του Αγνή. Παρακολούθησε μαθήματα στο ονομαστό Σχολείο του Λιβαδίου
με φωτισμένους δασκάλους στην εποχή του τον Ιωνά
Σπαρμιώτη και Ιωάννη Πέζαρο.
Έφηβος ο Γιωργάκης και μέχρι το 1798 εκπαιδεύεται
στο στρατόπεδο του συγγενή του ‘Εξαρχου Λάζου, γενάρχη των Λαζαίων, και εξελίσσεται σε πρωτοπαλίκαρο του,
άριστος μαθητής και πολεμιστής ατρόμητος. Είναι η εποχή
που ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων μεθοδεύει την ίδρυση μεγάλου Αλβανικού κράτους, αποσχιστικά προς τη Μεγάλη
Πύλη, και άλλοτε με τη διπλωματία και άλλοτε με τη βία
επιχειρεί το παράτολμο έργο του.
Οι Ολύμπιοι, αρνούμενοι να αλλάξουν αφεντικά στο
σβέρκο τους, μάχονται και εναντίον των Τούρκων και εναντίον του Αλή Πασά, που με το γιο του Μουχτάρ φτάνουν
μέχρι το Λιβάδι.
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Άποψη του Καθολικού της Ιεράς Μονής Σέκου (Μολδαβία)

Στη συνέχεια ο Γιωργάκης, μαζί με άλλους αρματολούς
από τη Μακεδονία, καταφεύγει στη Σερβία, όπου Ενώνεται
με τις δυνάμεις του Καραγεώργη και συμμετέχει στον
παμβαλκανικό ξεσηκωμό ενάντια στους Τούρκους, οραματιστής και εκτελεστής μαζί των ιδεών του Ρήγα όπως
αυτό καταφαίνεται από τη διακήρυξη του στους Τσαρένους,
τους αγρότες δηλαδή των Βαλκανίων.
Συμμετέχει και διακρίνεται στους νικηφόρους αγώνες
στο Όστροβο, το Στούβικ, το Βιδίνιο, και η φήμη του
φτάνει στον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τον Τσάρο της
Ρωσίας Αλέξανδρο.
Αναγορεύεται έτσι σε συνταγματάρχη του ρωσικού
στρατού και, λόγω της κατάρτισης του, συμμετέχει ως
ακόλουθος της ρωσικής πρεσβείας στο Συνέδριο της Βιέννης το 1815.
Στα χρόνια της εθνεγερσίας, ως υψηλόβαθμο μέλος
της Φιλικής Εταιρίας, διορίζεται αρχιστράτηγος των Ελληνικών Δυνάμεων στο Δούναβη και αρχίζει τη μαρτυρική
του διαδρομή στο Δραγατσάνι και το Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, μετρώντας τα θύματα του Ιερού μας Λόχου,
ύστερα από την προδοσία του Βλαδιμηρέσκου, και σώζοντας
διάτρητη την Ελληνική σημαία της τιμής.
Το κίνημα δέχθηκε θανάσιμο πλήγμα κι ο αρχιστράτηγος
φυγαδεύει τον Υψηλάντη στην Αυστρία, ενώ ο ίδιος επιστρέφει για να συνεχίσει τον αγώνα στη Ρουμανία. Παγιδεύτηκε όμως και πολιορκήθηκε από υπέρτατες δυνάμεις

με τα παλικάρια του στη μακρινή Μονή του Σέκου, στα
Καρπάθια όρη.
Εκεί, αρνούμενος κάθε διαπραγμάτευση με τους Τούρκους, αμύνθηκε σκληρά, κι όταν όλα τελείωναν, έβαλε
φωτιά στην πυριτιδαποθήκη του καμπαναριού και μαζί με
τους άνδρες του - που αρνήθηκαν να τον εγκαταλείψουν
και να παραδοθούν - τινάχτηκε στον αέρα, εξαϋλωμένος
άγγελος στο Πάνθεο των Εθνικών ηρώων.
Αν επιζούσε, σίγουρα θα πρωταγωνιστούσε στα πολεμικά
και ειρηνικά έργα της πατρίδας μας με την άρτια κατάρτιση
του και την αδιαφιλονίκητη αποδοχή του από Έλληνες και
ξένους που συμμετείχαν τότε ενεργά στη διαμόρφωση
της μοίρας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Το Λιβάδι Ολύμπου σεμνύνεται που σε καίρια στιγμή
για το έθνος μας χάρισε στην πατρίδα ένα τέτοιο λαμπρό
παλικάρι.
Γιώργος Ράπτης
Θωμάς Ν. Λιόλιος
ΠΗΓΕΣ:
1.https://el.wikipedia.org
2.https://el.wikipedia.org/wiki/
3.http://www.livadi.gr
4.http://www.elassona.com.gr/m_elassona/iprosopa/giorgakisolympios.php
5.Σίμος Κουταλιανός, Ιστορικά και ανιστόρητα
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Γεωργάκης Ολύμπιος
“Ο σταυραετός του Ολύμπου”
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Τζημάλας Ξενοφών
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ
Στον Όλυμπο ανθίζει η λευτεριά,
στα κορφοβούνια αρματολίκια, κλεφτουριά,
ηρώων μάνα η επαρχία Ελασσόνας,
αρχίζει απελευθέρωσης αγώνας.
Χριστόφορος, στις μάχες, Περραιβός,
ο Ρήγας έγινε ο φίλος του ακριβός,

στη Φιλική, μυήθηκε, Εταιρεία,
πολέμησε με θάρρος και με ανδρεία.
Μαζί του αγωνίστηκαν πολλοί,
της Περραιβίας κλεφταρματολοί,
που θυσιάστηκαν για μένα και για σένα,
το Χίλια Οχτακόσια Είκοσι Ένα!
Δημήτρης Ντάλλας

Στον Χριστόφορο Περραιβό
Είναι το χορτάρι που πριν θεριέψει, ξεραίνεται. Η γη που γνωρίζει πως ο ανθός της θα ποδοπατηθεί. Νεκρά
ξερόκλαδα στις ρίζες, έμοιαζαν χέρια κάποτε ενός μεγάλου δέντρου.
Υπάρχει ένα σημείο του ουρανού που κανείς δεν μπορεί ν’ αντικρίσει. Έντομα έρχονται και φεύγουν χωρίς να
νοιάζονται αν ενοχλούν. Ώσπου αλλάζει ο καιρός, οι εποχές γλιστρούν μαζί με το χρώμα τους και γυρνούν στην
πρώτη τους σκουριά.
Ή όταν οι άνθρωποι αδυνατούν να φυλάξουν πια τη σωτηρία. Γιατί είναι χώμα και χορτάρι που μαράθηκε, οι
άνθρωποι. Ανθός ποδοπατημένος. Ξερόκλαδα στις ρίζες ενός δέντρου, οι άνθρωποι. Ένα άφαντο σημείο του
ουρανού. Ένα τόσο δα φωτεινό σημείο. Οι άνθρωποι.
Γιώργος Σαράτσης
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«ΑΓΙΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ»
Το πέπλο της νύχτας έπεφτε βαριά το βράδυ της 10ης Απριλίου του 1826 στο Μεσολόγγι. Είχε προηγηθεί ένα μεγάλο
διάστημα πολιορκίας της πόλης από τα στρατεύματα του
Κιουταχή και του Ιμπραήμ, που είχε φέρει σε εξαθλίωση και
απελπισία τον Χριστιανικό πληθυσμό της Ιερής πόλης. Οι
Έλληνες πολιορκημένοι πολέμησαν και αντιστάθηκαν με
σθένος και αυταπάρνηση απέναντι στις υπεράριθμες στρατιές
των αλλόθρησκων.
Είχε φθάσει όμως η ώρα της τελικής πτώσης. Της τελικής
μάχης που θα καθαγίαζε την Ελληνική αυτή γη. Είχε φθάσει
η ώρα της Εξόδου.
Εκείνη την εποχή, στο Μεσολόγγι, εκτός από τους
ντόπιους, την άμυνα ενίσχυαν και Έλληνες των γύρω
περιοχών, Σουλιώτες αλλά και Φιλέλληνες της Ευρώπης.
Τρομεροί οπλαρχηγοί, όπως ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Νότης
Μπότσαρης και ο Δημήτρης Μακρής ηγούνταν της άμυνας.
Ο δε Μιαούλης συχνά πυκνά έσπαγε, με επιδεξιότητα και
αξιοζήλευτη ναυτοσύνη, τον ναυτικό κλοιό και βοήθαγε τους πολιορκημένους. Όσοι δε μπορούσαν
να κρατήσουν όπλο μάχονταν επί μήνες σαν
λιοντάρια.
Ψυχή όμως όλων υπήρξε ο Επίσκοπος
Ιωσήφ των Ρωγών. Ένας ταπεινός , ευσεβής και ολιγαρκής υπηρέτης του
Θεού από τη Θεσσαλία, ο οποίος καθόρισε με τον φλογερό του Χριστιανικό λόγο το τέλος που αρμόζει σε
αληθινούς Έλληνες. Το τέλος των
πολιορκημένων ως Ελεύθεροι άνθρωποι και ως άξιοι απόγονοι των
αρχαίων υμών προγόνων.
Ήταν το Άγιο χέρι του Ιωσήφ
των Ρωγών εκείνο που οδήγησε
την φλόγα της Πίστης στην πυρίτιδα
που έμελλε να φέρει το θάνατο σε
πολιορκούμενους και πολιορκητές.
Ο Ιωσήφ εν μέσω αμάχων και ανήμπορων να αντισταθούν Ελλήνων ήταν
τότε 50 ετών.
Η ζωή της σεμνής αυτής μορφής του
Ελληνισμού αλλά και της Ορθοδοξίας, ξεκίνησε στη Θεσσαλία το 1776. Οι ιστορικές απόψεις για το που γεννήθηκε διίστανται και υπογραμμίζουν ως πιθανό τόπο γέννησης την Τσαριτσάνη
αλλά και τα Αμπελάκια.
Το οικογενειακό του κοσμικό όνομα παραμένει άγνωστο.
Ο Αμβρόσιος Φραντζής, Φιλικός και αγωνιστής κληρικός, ο
πρώτος ιστορικός του αγώνα που αποθανάτισε την Ελληνική
Επανάσταση, αναφέρει ότι ο Ιωσήφ καταγόταν από την
Τσαριτσάνη και το όνομα του πατέρα του ήταν Παρασκευάς.
Τα πρώτα χρόνια μαθήτευσε στα Αμπελάκια και το 1790
συνέχισε την εκπαίδευσή του στην ονομαστή σχολή της
Τσαριτσάνης. Συνδέθηκε φιλικά με τον πατέρα του Κωνσταντίνου Οικονόμου, Κυριάκο. Αυτό έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στην απόφασή του να γίνει κληρικός. Το 1796 συνέχισε
τις σπουδές στα Αμπελάκια και υπό την παιδαγωγική καθοδήγηση του Γρηγορίου Κωνσταντά χειροτονήθηκε Πρεσβύ-

τερος. Σε ηλικία 22 ετών το 1798 χειροτονείται εφημέριος
στην Τσαριτσάνη αρχίζοντας αμέσως το εκκλησιαστικό και
εθνικό του έργο του. Γίνεται ο ηγέτης των Ελλήνων στην περιοχή. Η μεγάλη του δράση ανησυχεί τον Αλή Πασά των
Ιωαννίνων και το 1814 διατάζει και πετχαίνει τη σύλληψη του
Ιωσήφ, τη μεταφορά του στα Γιάννενα και την καταδίκη του
σε θάνατο.
Όμως, με τη βοήθεια του Μάνθου Οικονομάκου το σκάει
από τη φυλακή και πάει στην Άρτα, κοντά στον παλαιό του
φίλο Πορφύριο, που ήταν εκεί Μητροπολίτης.
Χειροτονείται Αρχιμανδρίτης και γνωρίζεται φιλικά με τον
επίσκοπο Ρωγών και Κοζύλης Μακάριο, οποίος, πριν φύγει
για Κέρκυρα να γλυτώσει τον θάνατο από τον Αλή Πάσα,
τον μυεί στη Φιλική Εταιρεία και ο Ιωσήφ τον διαδέχεται
στον επισκοπικό θρόνο το 1820.
Ως επίσκοπος των Ρωγών, έμεινε μικρό χρονικό διάστημα.
Άφησε όμως σπουδαίο εκκλησιαστικό έργο, βοηθώντας τις
χήρες τα ορφανά και τους φτωχούς πιστούς.
Ανακαίνισε τα μοναστήρια και τις εκκλησίες
της περιοχής πριν φύγει για τον Βάλτο κοντά
στους οπλαρχηγούς Ανδρέα και Ιωάννη
Ίσκο.
Απέκτησε μεγάλη επιρροή στους
αγωνιστές και επίλυσε τις οποίες διαφορές τους με σύνεση και δικαιοσύνη,
μειώνοντας τις γκρίνιες και τους διχασμούς. Παίρνει μάλιστα μέρος σε
αρκετές μάχες εναντίον των Τούρκων πριν φύγει για το Μεσολόγγι.
Οι Αρετές και ο προσωπικός του
Αγώνας τον αναδεικνύουν σε πνευματικό καθοδηγητή των πολιορκημένων αλλά είχε και το θλιβερό προνόμιο να τελέσει τον Αύγουστο του
1823 την κηδεία του, λιονταριού της
Ηπείρου, Μάρκου Μπότσαρη και τον
Μάρτιο του 1825 κήδευσε το Λόρδο
Βύρωνα.
Το τέλος του υπήρξε μαρτυρικό καθώς
η τελική έκρηξη τον άφησε πολύ βαριά
τραυματισμένο στα χέρια των τούρκων που
του επιφύλαξαν ένα θάνατο με μαρτυρικό
τρόπο.
Ο θάνατός του αλλά και η τραγωδία όλης της πόλης
ενέπνευσαν τον επαναστατημένο λαό. Οδήγησε την πένα
του Διονύσιου Σολομού να γράψει τον «Ύμνο εις την Ελευθερία» και έφερε ένα μεγάλο κύμα συμπάθειας και Φιλελληνισμού από την Ευρώπη.
Ο Ιωσήφ Των Ρωγών υπήρξε ο Επίσκοπος των Ελεύθερων
Πολιορκημένων και μία από τις πιο εμβληματικές μορφές
της Επανάστασης του Έθνους των Ελλήνων.
Θανάσης Νούσιας
ΠΗΓΕΣ
1. «η Τσαριτσάνη», Γιάννη Αθ. Αδάμου 1989 / Βίκιπαιδεία /
News Break / Preveza news.gr / Εκκλησία on line.
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Στον Ολύμπιο
Σκυλιά αλυχτούσαν τις νύχτες.
Λούφαζε η ανάσα μπρος στο τέλος.
Κι ούτε καμπάνα ακούστηκε, ούτε ανθρώπινη μιλιά.
Αδελφοί, εν τη κρισίμω ταύτη περιστάσει
μόνον ένδοξον θάνατον πρέπει να ευχόμεθα
Μύριζε καμένη σάρκα και μπαρούτι.
Αυτοθυσία για μια πατρίδα
που αργότερα θα μας ξεκάνει.
Δενόμαστε με όρκους και πεθαίνουμε.
Άλλος δρόμος πέρα απ’ τον θάνατο
δεν υπάρχει.

Μάρκος Μπότσαρης

Η κηδεία του Μάρκου Μπότσαρη
Ταιριάζεις με το πρόσωπο των αγρών Μάη μήνα. Η σάρκα σου ουρανός καθώς γεμίζει πουλιά απ’ το πουθενά. Πάντα
απ’ το πουθενά εμφανίζονται τα πουλιά.
Πράσινο ιερό της υπαίθρου, όταν το βλέμμα αναζητά μια αιτία να σταθεί και περιφέρεται ατέρμονα πάνω απ’ την πατρίδα.
Ταιριάζεις, Μάρκο, με το χρώμα της γης μετά τη Λαμπρή. Ούτε πένθος πια, ούτε προδοσία.
Γιώργος Σαράτσης

Κατερίνα Μπότσαρη, κόρη του Μάρκου Μπότσαρη (Φωτογραφίες Γιάννη Δαρή)
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των Δημοτικών Σχολείων Ελασσόνας
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Αφιέρωμα στους αγωνιστές του 1821
«200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021
18:00-18:10 Προσέλευση.
18:10-18:15 Χαιρετισμός Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ Χαρίτωνα.
18:15-18:20 Χαιρετισμός του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνου Πασχόπουλου.
18:20-18:25 Χαιρετισμός της Προέδρου του Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την ανάπτυξη
της Επαρχίας Ελασσόνας, κ. Μπλιούμη Ελένης.

18:25-18:35 Τραγούδια από τον Μουσικό Σύλλογο Ελασσόνας «MusicArte». Τα τραγούδια που θα
ακουστούν είναι:
«Ο Νικοτσάρας» Δημώδες,
«Το χάραμα επήρα», «Καντάτα Ελευθερίας» - Δ.Σολωμός - Χρήστος Λεοντής,
«Θούριος του Ρήγα», «Καντάτα Ελευθερίας» - Χρήστος Λεοντής.
Στο πιάνο ο Κωνσταντίνος Μάτης. Φωνή: Φωτεινή Γεωργίου.

18:35-18:50 Ιστορική αναδρομή για τη σημασία της επανάστασης, από τη Δρ Πανεπιστημίου Αιγαίου και
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια κ. Ράπτου Ευαγγελία.

18:50-19:00 Τραγούδια από τον Μουσικό Σύλλογο Ελασσόνας «MusicArte». Τα τραγούδια που θα
ακουστούν είναι:
«Άκρα του τάφου σιωπή», «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» - Διονύσιος Σολωμός - Γιάννης Μαρκόπουλος,
«Μητέρα μητέρα», «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» - Διονύσιος Σολωμός - Γιάννης Μαρκόπουλος,
«Τσάμικος», Νίκος Γκάτσος - Μάνος Χατζηδάκις.

19:00-19:38 Video, «Του Ολύμπου το ΄21», σε σκηνοθεσία της φιλολόγου, θεατρολόγου Κυριακής Κορίνας
Πάντου και συμμετοχή της θεατρικής ομάδας «Θεατροδότες».
Παρουσιάζει η Ευαγγελία Ράπτου Στεργιούλα, Δρ Πανεπιστήμιου Αιγαίου
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
11:00-11:10 Προσέλευση.
11:10- 11:15 Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνου Πασχόπουλου.
11:15-11:20 Χαιρετισμός της Προέδρου του Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την ανάπτυξη
της επαρχίας Ελασσόνας, κ. Ελένης Μπλιούμη
11:20-11:25 Χαιρετισμός του Προέδρου του Αγροτικού Εθνογραφικού Μουσείου Αραδοσιβίων, κ. Θωμά
Λιόλιο
11:25-11:30 ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

11:30-11:45 1ος Ομιλητής ο κ Αυδίκος Ευάγγελος, Τέως Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

11:45-12:00 2ος Ομιλητής ο κ. Γικιζιάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.

12:00-12:15 3ος Ομιλητής ο κ. Αλεξιάδης Μηνάς, ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
επίτιμος Καθηγητή Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου.

12:15-12:30 4ος Ομιλητής είναι ο κ. Αικατερινίδης Γεώργιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επίτιμος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης και Τέως Διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών.

12:30-12:45 5ος Ομιλητής είναι ο κ. Σιγάλας Ιωάννης, Παιδοψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής.

12:45-13:00 6ος Ομιλητής είναι ο κ. Βάλλας Απόστολος, Φαρμακοποιός και Δημοσιογράφος.
13:00- 13:05 ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΌ ΤΟΝ Κ. ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ

13:05-13:20 Ομιλία της οικογένειας Σαχινίδη.

Χορός Σέρρα ή Πυρρίχιος από το σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Λάρισας με δασκάλα χορού την κυρία
Κέλογλου Κυριλλίδου Σοφία.
Παρουσιάζει η Αποστολίδου Γεωργία
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Επιμνημόσυνος χαιρετισμός
στον Κώστα Γ. Σαχινίδη
Ελένη Μπλιούμη, Εκπαιδευτικός
Πρόεδρος του Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας
Είναι αλήθεια ότι για ορισμένους ανθρώπους που έφυγαν από την
ζωή δεν χρειάζονται μνημόσυνα κι εγκώμια, γιατί η κοινωνική
προσφορά, η αγωνιστική στάση ζωής και το πολύπλευρο έργο
τους, τούς έχει ήδη καταξιώσει στη μνήμη και στην συνείδηση των
συνανθρώπων τους και γι’ αυτό θα παραμείνουν ως ιδιαίτερα
αξιόλογες προσωπικότητες ακόμη κι αν απουσιάζουν.
Μια τέτοια εξέχουσα προσωπικότητα ήταν και ο καθηγητής Κώστας
Σαχινίδης που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι της αιωνιότητας, αφήνοντας
πίσω του ένα τεράστιο έργο πνευματικής και πολιτιστικής προσφοράς,
ένα τεράστιο έργο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, που πολύ
δύσκολα μπορεί να λησμονηθεί.
Ο Κώστας Σαχινίδης ήταν μια πολυσχιδής προσωπικότητα και,
συνάμα, ένας ακούραστος εργάτης του πνεύματος και της ζωής, με
τεράστια προσφορά στην Επιστήμη και στον Άνθρωπο. Σε όλη τη
διάρκεια του βίου του, οι προσωπικοί του αγώνες και προσπάθειες, ήταν πάντα ταυτισμένες με προσπάθειες
για το κοινό καλό. Ήταν συνεπής στις ιδέες του και επίμονος στην πραγμάτωσή τους. Είχε αναπτύξει
πνευματικές δραστηριότητες συμμετέχοντας σε επιστημονικά και άλλα συνέδρια, ημερίδες και συμπόσια,
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έδωσε χορευτικές παραστάσεις σε αρκετές ελληνικές πόλεις καθώς και
στο εξωτερικό.
Γνωστό σε όλους μας είναι ότι ήταν ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Αγροτικού Εθνογραφικού Μουσείου
Αραδοσιβίων, όπου τώρα πήρε το όνομά του.
Ιδρυτής και Πρόεδρος ήταν επίσης του Συλλόγου του Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την
ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας, από το 2015.
Είχα την ευκαιρία και την ύψιστη τιμή να συνεργασθώ τα τελευταία επτά χρόνια της ζωής του, με τον
καθηγητή Κώστα Σαχινίδη και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα τυχερό που με τίμησε με την συνεργασία του.
Εργατικός και συνεπής σε ό,τι προγραμματίζαμε δεν μας απογοήτευσε ποτέ. Δημιούργησε το Δίκτυο που
στόχος του ήταν να προβληθεί η τοπική ιστορία, ο πολιτισμός, τα ήθη και έθιμα της περιοχής και να
αναδειχτεί ο τόπος μας με τις ομορφιές του.
Οργανώσαμε παρουσιάσεις βιβλίων, διημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες, «Γιορτές Λόγου
και Τέχνης», μουσικοχορευτικά φεστιβάλ, εκθέσεις συλλογών, γλυπτικής, ζωγραφικής και ψηφιδωτού.
Οργανώσαμε ταξίδια με υπέροχους προορισμούς λαογραφικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και
προγραμματίσαμε μουσικές βραδιές, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε εκείνη με το θέμα: «Από την Ανατολή στη
Δύση» (με πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία περιοχών από την Ανατολή ως τη Δύση).
Παρουσιάσαμε ομιλίες, θεατρικά έργα και δημιουργήσαμε το ηλεκτρονικό περιοδικό «Εν Ολύμπω», που
συνεχίζει την έκδοσή του, με αξιόλογους συνεργάτες και συμμετέχοντες.
Ο Κώστας Σαχινίδης ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε ακούραστα για το κοινό καλό και συνάμα άφηνε
χώρο στους νέους. Δεν ήταν λίγες οι φορές όπου οι συμβουλές του μας βοηθούσαν να πάρουμε αποφάσεις.
Η απώλεια του είναι μεγάλη για τον κόσμο της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της τοπικής λαογραφίας και
ιστορίας.
Είχε όραμα και όνειρα για τον τόπο του, και ευελπιστούμε όλοι εμείς του Δικτύου να πραγματοποιήσουμε
όσα περισσότερα μπορούμε, εφόσον συνεχίζουμε το έργο του με τον ίδιο ενθουσιασμό και το ίδιο μεράκι.
Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή του! Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό…
Σας ευχαριστώ
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Επιμνημόσυνος χαιρετισμός
στον Κώστα Γ. Σαχινίδη
Θωμάς Ν. Λιόλιου, Φιλόλόγος, Πρόεδρος του Α.Ε.Μ.Α.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
Με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος
Δρ. κοινωνιολογίας και πολιτικού επιστήμονα Κώστα Σαχινίδη, ο οποίος
-εκτός από τη συνεργασία μας σε μία σειρά από θέματα- με τίμησε και
με τη φιλία του. Καλούμαι σήμερα από τη θέση του προέδρου του
Α.Ε.Μ.Α., από τη θέση που κατείχε ο ίδιος μέχρι και το τέλος (της ζωής
του) να πω κι εγώ με τη σειρά μου μερικά λόγια για τον πνευματικό
αυτόν άντρα.
Είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά τα τελευταία χρόνια, καθώς
όλα άρχισαν όταν
αποφάσισε να μου εμπιστευθεί την έκδοση των δύο τελευταίων του βιβλίων. Θα σταθώ στον
«Ιωάννη Μπαλντούμη», τον ήρωα μεταξύ άλλων του Ελληνο-ιταλικού
πολέμου του 1940-1941.
Προλάβαμε να κάνουμε πέντε παρουσιάσεις: Στην Ελασσόνα, στη Γαλανόβρυση, στη Λάρισα, στη Σαμαρίνα (τη γενέτειρα του Μπαλντούμη)
και στο Άργος-Ορεστικό.
Θα σταθώ στην παρουσίαση της Σαμαρίνας, γιατί θα καταλάβετε ποιος ήταν ο Κώστας από τη στάση που
κράτησε, ενώ το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε είχε επιδεινωθεί. Η
παρουσίαση έγινε στο Δημοτικό σχολείο της Σαμαρίνας στις 17 Αυγούστου του 2019. Ο Κώστας ήταν στο νοσοκομείο μία μέρα πριν την εκδήλωση. Για να μην την «κρεμάσει» ζήτησε από τον αδερφό του τον Σταύρο να
τον βγάλει από το νοσοκομείο και να τον φέρει στο πατρικό τους.
Κανονίσαμε να τον παραλάβω από εκεί με το αυτοκίνητό μου και με την Αναστασία και τον
Γιάννη φτάσαμε στους Φιλιππαίους, όπου και διανυκτερεύσαμε στις 16 του μήνα και την άλλη μέρα
παρουσιάσαμε το βιβλίο. Ενώ οι πόνοι ήταν δυσβάσταχτοι, έβγαλε σε πέρας τις τριήμερες υποχρεώσεις,
γυρίσαμε στη Γαλανόβρυση και αμέσως ο Σταύρος τον ξαναπήγε στο νοσοκομείο.
Ήθος, υπευθυνότητα, αγάπη για την πατρίδα, ανήσυχο πνεύμα, άνθρωπος της προσφοράς.
Αυτές ήταν μερικές από τις αρετές του.
Κλείνω με την εικόνα που θέλω να τον θυμάμαι για πάντα. Κάποια στιγμή στο διεθνές φεστιβάλ Αραδοσιβίων,
με τιμώμενη χώρα το Μαυροβούνιο, στις 25-26 Αυγούστου 2019, ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε -απλώνοντας
τα χέρια του- χασαποσέρβικο προς τιμή του ξένου συγκροτήματος. Ο αετός της Ελασσόνας άνοιξε για
τελευταία φορά τα φτερά του και ήταν σαν να πετούσε. Παλικάρι μέχρι την τελευταία στιγμή.
Κώστα, σου υπόσχομαι ότι το όνειρο της ζωής σου να ολοκληρωθεί το μουσείο θα γίνει
πραγματικότητα και μάλιστα σύντομα.
Σας ευχαριστώ
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Επιμνημόσυνος χαιρετισμός
στον Κώστα Γ. Σαχινίδη
Ευάγγελος Aυδίκος, τέως Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κώστα, περνάει σαν το νεράκι ο χρόνος. Πέρασαν δυο χρόνια από
τον καιρό που έφυγες από κοντά μας. Μας λείπεις. Μας λείπει ο
ίσκιος σου. Μας λείπουν οι κουβέντες που κάναμε. Οι αγωνίες που
μοιραζόμασταν. Η παρέα στον Βόλο και την Ελασσόνα. Τα σχέδια
που κάναμε. Τα όνειρα για ένα μουσείο, το Αγροτικό και Εθνογραφικό
Μουσείο Αραδοσιβίων.
Γι’ αυτό θέλω να σου μιλήσω σήμερα. Είναι αυτό που σε κρατάει
ζωντανό. Άφθαρτο στους προγραμματισμούς μας.
Θυμάμαι, Κώστα, πόσο κόπιασες, να πείσεις πως μπορούσε να γίνει
πράξη το μουσείο. Έτσι γίνεται με τους πρωτοπόρους. Τρομάζουν
οι καινούριες ιδέες. Κάποιες φορές θεωρούνται ανεδαφικές. Σαν να
περπατάνε στα σύννεφα όσοι τα σκέφτονται και τα προτείνουν. Κάποιες φορές σε πίκραναν. Που δεν μπορούσαν να συμμεριστούν
αυτό που ονειρεύτηκες. Αυτό που σχεδιάζαμε να κάνουμε. Ξεπερνούσες, όμως, την πίκρα , Κώστα. Παραμέριζες αυτά που σε πίκραναν.
Κι’ αυτό γιατί είχες απόλυτη εμπιστοσύνη στα όνειρό σου. Είχε αγαθές προθέσεις. Αγαπούσες τον τόπο σου με
πάθος. Και ήθελες αυτό το μουσείο να είναι η δική σου προσφορά στο μέλλον όλης της περιοχής του Δήμου
Ελασσόνας.
Θα αχνοχαμογελάς, έτσι όπως το συνήθιζες, με ικανοποίηση. Έφτασαν κι εκεί τα νέα, φαντάζομαι. Είμαστε με
το ενάμισι πόδι στο μουσείο, Κώστα. Τον Μάρτιο του 2022 θα το ανοίξουμε. Έχει δρόμο ακόμη. Ως το τέλος
του καινούριου χρόνου όμως θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες του στη νέα πόλη. Και θα μολογάει για ένα
παραμύθι με ευτυχές τέλος. Μια ιστορία που σκέφτηκες στο χωριό σου με τους συνεργάτες σου, Πόντιους και
μη. Αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν άσβεστη τη μνήμη σου και έχουν βάλει την πλάτη τους για να γίνει το
μουσείο. Αυτοί είναι η ακοίμητη συνείδησή σου. Είναι αυτοί που πήραν τη σκυτάλη από σένα. Κατάλαβαν την
ανάγκη να γίνει ένα μουσείο για όλους. Ένα μουσείο που θα συγκινεί αλλά και θα μαθαίνει. Ένα μουσείο με
σοβαρότητα και χρήση της τεχνολογίας. Και σ’ αυτό το όνειρο συστρατεύτηκαν πολλοί. Το μουσείο πια δεν
είναι όνειρο. Είναι ένα ζυμάρι που αποκτά μορφή. Είναι μια πραγματικότητα. Κι έτσι έχουμε κοντά μας
σήμερα τις αρχές του τόπου. Τον Δήμο Ελασσόνας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Φίλε Κώστα, είμαστε ένα βήμα πριν από το τέλος. Όταν συζητούσαμε αναλάβαμε ένα μεγάλο κίνδυνο.
Ξέραμε τον κίνδυνο. Όμως είχαμε βαθύτατη πίστη στο έργο. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε πίστεψε.
Προσωπικά, ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Κι αυτό γιατί είχαμε καλούς συνεργάτες.
Κώστα μου, ξέρεις πολύ καλά πως η φιλία μας ήταν το προζύμι για να βάλουμε σε ενέργεια το πρόγραμμα για
το ΑΕΜΑ. Να ξέρεις ότι η φιλία έχει γίνει πια βαθύτατη υποχρέωση στη μνήμη σου. Θα είμαι πάντα παρών στο
μουσείο. Ακόμη και όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί. Η φιλία πια και η εκτίμηση θα έχει θεμέλια. Θα είναι το
Αγροτικό και Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων «Κώστας Σαχινίδης».
Σας ευχαριστώ
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Επιμνημόσυνος χαιρετισμός
στον Κώστα Γ. Σαχινίδη
Κωνσταντίνος Γκιζιάκης,
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Όταν σκέπτομαι τον Κώστα Σαχινίδη, μου έρχονται στο μυαλό
οι χρονικές περίοδοι που εργαστήκαμε στους ίδιους χώρους.
Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά ήμασταν για αρκετά χρόνια μαζί.
Εκεί διαπίστωσα τον πλούτο της γνώσης της λαϊκής παράδοσης
που είχε μελετήσει διεξοδικά. Αλλά δεν ήταν μελετητής και
ερευνητής μόνο. Προσπαθούσε να διαδώσει τον πλούτο της
λαϊκής παράδοσης στις νεότερες γενιές καθώς και σε άλλους
λαούς.
Ήταν χαρακτηριστικός ο τρόπος που διηύθυνε και δίδασκε
την χορευτική ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εξηγούσε
από πού προερχόταν ο χορός, τις κοινωνικές ανάγκες που
εξυπηρετούσε – χαρά, λύπη, αγάπη, πόνος, ευτυχία κ.ά. Ο
χορός ζωντάνευε και γινόταν μέρος της κοινωνικής ζωής, έκφραση της κοινωνίας. Ήταν η πρώτη φορά που συναντούσα
τέτοια εξήγηση και διδασκαλία του χορού. Σε όλους στο χορευτικό άρεσε που συμμετείχαν στην ομάδα. Το ίδιο συνέβαινε και στο Κέντρο Ελληνικού Χορού και Λαϊκού
Πολιτισμού που ήταν πρόεδρος.
Με τις χορευτικές του ομάδες έδωσε πολλές παραστάσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και σε άλλες 25
χώρες όπως Κίνα, ΗΠΑ, Κούβα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Αγγλία κ.λ.π.
Οι χορευτικές ομάδες είχαν ποιότητα και ποικιλία χορευτικού περιεχομένου που μπορούσαν να σταθούν
σχεδόν παντού. Σε ένα λαϊκό πανηγύρι, σε υπαίθριες σκηνές, αλλά και σε θέατρα της Αττικής και της
υπόλοιπης Ελλάδας. Οι χορευτικές ομάδες που δίδαξε έδωσαν παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής στην
Αθήνα, στο Παλλάς στην Αθήνα, στο Βεάκειο Δημοτικό του Πειραιά καθώς και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ειδικότερα στον τομέα αυτό είχε σταθερή παρουσία στην Επαρχία Ελασσόνας επί πολλά χρόνια, με πολιτιστικές
εκδηλώσεις που κάλυψαν την πόλη της Ελασσόνας και τα περισσότερα χωριά της.
Θυμάμαι, πριν ακόμη γίνει το Αγροτικό Εθνογραφικό Λαογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων στη Γαλανόβρυση,
σε μια υπαίθρια σκηνή, έδιναν παράσταση φημισμένα χορευτικά συγκροτήματα από Κίνα-Ρωσία-ΙταλίαΕλλάδα και άλλες χώρες χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Κώστα Σαχινίδη.
Ήθελε να φέρει τη λαϊκή παράδοση των λαών όσο πιο κοντά στο λαό της πατρίδας του.
Ο Κώστας Σαχινίδης είχε αναπτύξει και πνευματική δράση, με πλούσιο και ποικίλο συγγραφικό έργο, ενώ
πολλά επιστημονικά άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα επιστημονικά και άλλα περιοδικά, σε
συλλογικούς τόμους, σε πρακτικά Συνεδρίων καθώς και στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
Το επιστημονικό του έργο θα το αναφέρουν άλλοι που σχετίζονται με το ίδιο επιστημονικό πεδίο. Εγώ θα
σταθώ στο όραμά του να πραγματοποιηθεί το Λαογραφικό Μουσείο.
Όταν πρωτοήρθα στη Γαλανόβρυση, πριν γίνει το Μουσείο, με φιλοξένησε στο πατρικό του σπίτι. Εκεί μου
έδειξε μια αποθήκη γεμάτη παλαιά αγροτικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα που είχε συγκεντρώσει από την
περιοχή και θα αποτελούσαν υλικό για το Μουσείο. Τότε κατάλαβα ότι τα λεγόμενα του για ένα Μουσείο ήταν
στόχος ζωής. Παρά τις δυσκολίες, που ήταν πάρα πολλές, τις καθυστερήσεις, τους αρνητές της ιδέας, την
γραφειοκρατία το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στη Γαλανόβρυση έγινε και θα συνεχίσει να υπάρχει. Μου θυμίζει
τον γέρο αγρότη που φυτεύει ένα δένδρο και κάποιος του λέει, «μα εσύ δεν θα φας τους καρπούς του
δένδρου που φύτεψες», αλλά εκείνος καταλαβαίνει ότι η κοινωνία έχει συνέχεια και ότι κάποιοι άλλοι έδωσαν
σε αυτόν και αυτός θα δώσει σε κάποιους άλλους.
Το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ θα μας θυμίζει τον Κώστα Σαχινίδη, που με τις επίμονες προσπάθειές του
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υλοποιήθηκε. Έκανε γνωστή την περιοχή σε κάθε μελλοντικό τουρίστα που θα περάσει από εδώ. Έκανε
γνωστή τη λαϊκή παράδοση της περιοχής στα πέρατα του κόσμου με την διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και την ανταλλαγή των χορευτικών ομάδων.
Υπάρχουν και τα έμμεσα οφέλη στην οικονομία από όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Με την ίδρυση του
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ η Γαλανόβρυση μπαίνει στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας.
Με την διοργάνωση των «Αραδοσιβίων» έφερε την λαϊκή παράδοση άλλων λαών στους συμπατριώτες του. Η
ανταλλαγή και αλληλογνωριμία του πολιτισμού άλλων λαών φέρνει την αλληλοκατανόηση και αλληλοεκτίμηση,
που είναι εμπόδιο στους πολεμοκάπηλους να εφαρμόσουν τα σχέδια τους.
Εκτός από τον επιστήμονα ΣΑΧΙΝΙΔΗ, υπάρχει και ο άνθρωπος ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ. Όσοι τον γνωρίσαμε,
έχουμε να πούμε για τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, όπως η τιμιότητα, η αξιοπρέπεια, η φιλαλήθεια, η
επιμονή σε καλούς στόχους.
Από μικρός αγωνίστηκε και τίποτα δεν του χαρίστηκε. Φοιτητής αγωνίζεται κατά της χούντας των
συνταγματαρχών με αρκετές οδυνηρές συνέπειες.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ασχολήθηκε με το πανεπιστημιακό συνδικαλιστικό κίνημα και συμμετείχε
ενεργά σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες της εργατικής τάξης στην Αθήνα και στον Πειραιά.
Πίστευε ότι ο πολιτισμικός πλούτος του λαού μιας περιοχής και η πολιτιστική ανάπτυξή της μπορεί να συμπορεύεται με την οικονομική ανάπτυξη της. Άλλωστε, ο μεγαλύτερος πλούτος της Ελλάδας είναι ο πολιτισμός
της ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πόρο προς αξιοποίηση. Από την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
η κάθε περιοχή μπορεί να αποκομίσει ποικίλες ωφέλειες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές κ.ά.
Οι προσπάθειες του ήταν να αναδείξει το λαϊκό πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής της Ελασσόνας. Έχω
διαβάσει το σύγγραμμα «Λαϊκή ποίηση: Το παράδειγμα της επαρχίας Ελασσόνας» όπου, μαζί με την συγγραφέα
Ευαγγελία Ράπτου-Στεργιούλα, συνέγραψαν την ποιητική ανθολογία με ποιήματα λαϊκών ποιητών από την
περιοχή. Εκεί μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ανακαλύψει τον πλούτο της λαϊκής ποίησης, όπου γίνονται
ποιήματα όλες οι λειτουργίες της κοινωνίας, που προκαλούν συναισθήματα.
Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά τον έζησα από κοντά σαν υπεύθυνο της
γραμματείας του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών. Αδέκαστος, πάντα ενημερωμένος για την νομολογία και
τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου της γραμματείας. Αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια τις υπερβολικές καμιά φορά
απαιτήσεις συναδέλφων, δίκαιος και βράχος τιμιότητας. Κανείς δεν είχε να του επισυνάψει ψεγάδια στο έργο
του.
Το συνολικό επιστημονικό και καλλιτεχνικό του έργο έτυχε επιστημονικής και κοινωνικής αναγνώρισης και γι’
αυτό έλαβε αρκετές τιμητικές διακρίσεις από διάφορα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους
εκπαιδευτικούς φορείς, όπως είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών(1992),
το Πανεπιστήμιο MIN ZU του Πεκίνου (2011), η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, η Νομαρχία Πειραιά, η
Νομαρχία Αθηνών, η UNESCO Τμήμα Πειραιά καθώς και από δεκάδες Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς φορείς
και Δήμους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι άνθρωποι σαν τον Κώστα Σαχινίδη αφήνουν το καλό αποτύπωμά τους στις
επόμενες γενιές και τους θυμόμαστε για πάντα.
Σας ευχαριστώ
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Επιμνημόσυνος χαιρετισμός
στον Κώστα Γ. Σαχινίδη
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης
Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου
Συμπληρώθηκαν ήδη δύο χρόνια από τον αδόκητο χαμό του
αγαπημένου φίλου, συναδέλφου και συγγραφέα Κώστα Σαχινίδη.
Δυστυχώς η πανδημία δεν μου επιτρέπει να παραυρεθώ στο
Φιλολογικό Μνημόσυνο, που οργανώνει το Δίκτυο Καλλιτεχνών
και Επιστημόνων για την ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας, το
οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Τον Επιμνημόσυνο αυτόν Χαιρετισμό μου
θα σας διαβάσει η καλή μου φίλη και τώρα Πρόεδρος του
Δικτύου κ. Ελένη Μπλιούμη.
Για τον αείμνηστο φίλο μου, έχω ήδη γράψει κατατοπιστική Νεκρολογία, η οποία τυπώνεται στον 44. τόμο του περιοδικού της
Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας «Λαογραφία», ο οποίος θα
εκδοθεί το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2021. Στη Νεκρολογία αυτή δίνω ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και αναφέρομαι με λίγα λόγια στο έργο του.
Είχα την τύχη να είμαι μέλος της Επταμελούς Επιτροπής της Διδακτορικής του Διατριβής με θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», την οποία εισηγήθηκε ο αείμνηστος καθηγητής του, Βασίλης Φίλιας. Η διατριβή αυτή βαθμολογήθηκε
παμψηφεί με άριστα.
Ο Κώστας Σαχινίδης, αναθρεμμένος σε παραδοσιακό περιβάλλον, ενδιαφέρθηκε από νωρίς για την έρευνα,
μελέτη και διδασκαλία των παραδοσιακών χορών. Την έρευνα αυτή συνέχισε χωρίς διακοπή μέχρι τον θάνατό
του. Έλαβε μέρος σε πολλά χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία έδωσαν εκατοντάδες παραστάσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, θα υπογραμμίσω όμως το γεγονός ότι η
μακροχρόνια χορευτική δράση του, ξεπέρασε τα ελληνικά όρια. Έτσι έδωσε παραστάσεις στις Η.Π.Α, στην Κίνα
πολλές φορές, στην Ιταλία, στη Σουηδία, στην Κούβα, σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στην Αλβανία και
αλλού. Η όλη αυτή δράση του είχε μεγάλη απήχηση και απέσπασε θετικότατες κριτικές.
Ο Κώστας Σαχινίδης υπήρξε, όπως είναι γνωστό, σε όλους μας ιδρυτής και εμψυχωτής του Κέντρου Ελληνικού
Χορού και Λαϊκού Πολιτισμού Καλλιθέας, ιδρυτής και διευθυντής του τριμηνιαίου περιοδικού «Χοροστάσι». Στο
περιοδικό αυτό δημοσιεύονταν άρθρα και μελετήματα γνωστών επιστημόνων και άλλων συγγραφέων, για τον
Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό. Ένας από τους μόνιμους συνεργάτης του περιοδικού, ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής
της Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α, Μ. Γ. Μερακλής.
Το «Χοροστάσι» αποτέλεσε βήμα προβληματισμού και ενημέρωσης, αλλά και μέσο προβολής σύγχρονων
μορφών πολιτιστικής και κοινωνικής έκφρασης των δημιουργών τους. Τα τελευταία τεύχη του καλού αυτού
περιοδικού ήταν Αφιερώματα σε γνωστούς καθηγητές Πανεπιστημίων. Τιμήθηκα και εγώ με ειδικό αφιέρωμα
στο περιοδικό αυτό και είχα τη χαρά να συνεργαστεί στον Τιμητικό μου Τόμο «Πλάτανος Εφσκιόφυλλος». Ο
Κώστας Σαχινίδης με τίμησε με την παρουσία του στην παρουσίαση του Τόμου αυτού, που έγινε στην Αίθουσα
Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου 2019. Δυστυχώς μετά από λίγες μέρες “έφυγε” για τα
“άνω” βασίλεια.
Ο αείμνηστος Κώστας Σαχινίδης μας άφησε αξιόλογο συγγραφικό έργο. Συνέγραψε βιβλία και μελετήματα για
θέματα Λαϊκού Χορού και Πολιτισμού και επιμελήθηκε συλλογικά έργα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο έργο
αυτό, γιατί πιστεύω ότι το Δίκτυο θα οργανώσει ένα Συνέδριο (και πρέπει να το κάνει) στο μέλλον, όπου θα παρουσιαστεί το έργο του. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ !
Ο Μεγαλοδύναμος Θεός, ας έχει αναπαυμένη την αγνή ψυχή του μεταξύ των Δικαίων.
Σας ευχαριστώ
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Επιμνημόσυνος χαιρετισμός
στον Κώστα Γ. Σαχινίδη
Γεώργιος Αικατερινίδης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επίτιμος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Κρήτης και τέως Διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Ευχαριστώ θερμά τους άξιους συγχαρητηρίων οργανωτές της επαινετέας εκδήλωσης
προς τιμή του ευπατρίδη Κ. Σαχινίδη, επιστημονικής προσωπικότητας Πανελληνίου
και όχι μόνο εμβέλειας, για τη δυνατότητα που μου δόθηκε να ακουστεί και ο
δικός μου λόγος για έναν εξαίρετο φίλο
Με συγκίνηση και δέος η σκέψη μου συχνότατα και μάλιστα τις ημέρες αυτές,
στρέφεται έντονα και εναργέστατα στον Κώστα, με τον οποίο συνδεόμουν με πολύχρονο και βαθύ φιλικό δεσμό και με επιστημονική συνεργασία, άλλοτε αρθρογραφώντας στο « Χοροστάσι» στο εντυπωσιακό αυτό επίτευγμά του, εστία
πνευματική για καταξιωμένους αλλά και νεότερους επιστήμονες και συγγραφείς
και άλλοτε ως ομιλητής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που κατά καιρούς οργάνωνε. Υπέρμαχος μαχητής και
θεματοφύλακας του παραδοσιακού πολιτισμού- κύριο και βασικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητάς μας ως
λαού-ο Κώστας με σπάνιες οργανωτικές ικανότητες, ευφυής διδάσκαλος, δεινός γνώστης και επιδέξιος
εκφραστής της ορχηστρικής τέχνης, είχε ιδρύσει όπως είναι γνωστό μία δική του σχολή με δραστηριότητα
χορευτική εντός και εκτός της Ελλάδας, με διθυραμβικές πάντοτε κριτικές, κατορθώνοντας συνάμα να
φέρνει κοντά μας ομοειδή ξένα συγκροτήματα και επιφανείς επιστήμονες, σε μία εποικοδομητική πολιτική
ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών.
Η φιλία μας μου έδωσε την ευκαιρία-προνόμιο θα έλεγα- να είμαι κάποιες φορές φιλοξενούμενός του μαζί με
τη σύζυγό μου, στην αγαπημένη Γαλανόβρυση, γνωρίζοντας έτσι εκ του σύνεγγυς και την ευγενική μητέρα
του, την αρχόντισσα Ελένη, με εντυπωσιακά
εδέσματα και τους εξαίρετους αδερφούς του, το Στάθη, τον Αλέκο και το Σταύρο με τους οποίους πολλάκις
συναντηθήκαμε.
Εκτιμώντας το ενδιαφέρον μου για το έργο του, ο Κώστας με κρατούσε συχνά ενήμερο, της όποιας
δραστηριότητάς του, σε ευρύ πεδίο επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό, αποδέκτης συχνά του
ενθουσιασμού του για επιτυχή έκβαση της προσπάθειάς του, αλλά και της όποιας απογοήτευσης ή και δικαιολογημένης πικρίας για ό,τι δεν μπόρεσε να υλοποιήσει.
Ιδιαίτερο στοιχείο που σφυρηλάτησε έτι περισσότερο το φιλικό δεσμό μου και την επιστημονική συνεργασία
μας ήταν το Μουσείο, που σήμερα τιμητικά φέρει το όνομά του Κώστα, ως πρωτεργάτη της δημιουργίας του.
Έργο ζωής πραγματικά που τον απασχολούσε νυχθημερόν, από τη σύλληψη της ιδέας ως την με αγωνία και
αγώνα υπομονή και επιμονή, θέληση και γνώση ευδόκιμη πραγμάτωσή της, οραματιζόμενος το, σαν πολιτιστικό
κέντρο της ευρύτερης περιοχής με πανελλήνια ακτινοβολία και τον περιβάλλοντα χώρο διαμορφωμένο να
λειτουργεί για ποικίλες εκδηλώσεις, όπως ενθουσιωδώς μου έλεγε περιηγούμενοι κάποτε σε αυτόν.
Προσωπικά, νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση και οφειλόμενο χρέος ευχαριστιών στον Κώστα για το γεγονός ότι
είχα τη δυνατότητα να ζήσω όλες τις φάσεις του έργου, από την αποθήκευση ακόμα των νυν εκθεμάτων σε
ειδικό χώρο του πατρικού σπιτιού του και πρόταση του ίδιου να είμαι ομιλητής στην επίσημη κατάθεση, με
εκκλησιαστική αρχιερατική λειτουργία του θεμέλιου λίθου καθώς και στο παραδοσιακό τελετουργικό της
στέγασης του κτιρίου, και εν συνεχεία στα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου, του οποίου με τιμητική και πάλι
για μένα πρόταση του δημιουργού συνέταξα τον πρώτο Οδηγό του.
Δεν θα μακρηγορήσω περαιτέρω. Θα ήθελα μόνο, επιστρέφοντας τα παραπάνω λόγια καρδιάς για επιστήθιο
πολύτιμο φίλο, να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι ο Κώστας Σαχινίδης, θα παραμείνει εσαεί στη μνήμη, με το
πολύπλευρο, δημιουργικό, πολυσχιδές έργο του, το άμεμπτο ήθος και το μειλίχιο χαρακτήρα του, ως πρότυπο
χαρακτηριστικού «καλού τε και αγαθού ανδρός» με όλη την υψηλή τιμητική σημασία της αρχαιοπρεπούς
αυτής ρήσης.
Σας ευχαριστώ!
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Επιμνημόσυνος χαιρετισμός
στον Κώστα Γ. Σαχινίδη
Ιωάννης Σιγάλας
Παιδοψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής
Ο Κωνσταντίνος Σαχινίδης υπήρξε για μένα ένας πολύ
καλός φίλος και ένας ιδιαίτερα σημαντικός άνθρωπος.
Γνωριστήκαμε μέσω ενός κοινού φίλου, επίσης σπουδαίου
ανθρώπου, του Βασίλη Φίλια. Για χρόνια αποτελούσαμε
την «παρέα της Παρασκευής». Συναντιόμαστε σχεδόν κάθε
Παρασκευή σε ένα εστιατόριο στους Αμπελοκήπους. Το
είχαν διαλέξει κοντά στο γραφείο μου, ώστε να προλαβαίνω
την παρέα μετά το τέλος της εργασίας μου. Οι συζητήσεις
που γίνονταν σε αυτήν την παρέα ήταν απολαυστικές και
ιδιαίτερα εκπαιδευτικές. Για πολιτική, κοινωνιολογία,
πολιτισμό, αλλά και «κουτσομπολιό» θέματα στα οποία
μεταπηδούσαν με ιδιαίτερη άνεση οι φίλοι. Εκεί κατάλαβα
σιγά σιγά πόσο έντιμος άνθρωπος ήταν ο Κώστας, πόσο
ανυποχώρητα συνεπής στις ιδέες του, πόσο πεισματάρης
στην επιδίωξη των στόχων του. Στόχων, των οποίων την καθαρότητα ουδέποτε σκεφτήκαμε να αμφισβητήσουμε.
Εκεί μας έφερνε και το περιοδικό του, όποτε κατάφερνε να το τυπώσει, όντας πάντοτε υπερήφανος για το
περιεχόμενό του. Το περιοδικό αυτό δεν μπορούσε παρά να αντιπροσωπεύει εκατό τις εκατό την προσωπικότητα
του Κώστα. Ανυποχώρητο στην ποιότητα της ύλης του. Ύλης που αποτελούσε έναν ύμνο στον λαϊκό μας
πολιτισμό και στην ιστορία της πατρίδας μας. Περιεχόμενο απόλυτα αξιόπιστο και τεκμηριωμένο, γραμμένο
από επιστήμονες έντιμους, καταξιωμένους και σεβαστούς.
Την περίοδο εκείνη είχαμε την ευτυχία να παρακολουθήσουμε ορισμένες χορευτικές παραστάσεις που τις
διοργάνωνε ο Κώστας στο Μέγαρο Μουσικής και σε άλλους πάντοτε προσεγμένους χώρους. Οι παραστάσεις
αυτές ήταν για εμάς μια μύηση στην λαϊκή χορευτική τέχνη, που, όπως γνωρίζουμε, ήταν η μεγάλη αγάπη
του.
Όταν ο Κώστας συνταξιοδοτήθηκε και επέστρεψε στο χωριό του, πίστεψα ότι θα τον έχανα. Όμως, όπως ήδη
αναφέραμε, ο Κώστας ήταν πολύ πεισματάρης. Έκανε κάθε προσπάθεια για την διατήρηση της φιλίας μας, ή
μάλλον για την εμβάθυνσή της. Όποτε ερχόταν στην Αθήνα επέμενε να συναντηθούμε, ενώ μας καλούσε
επίμονα να τον επισκεφθούμε στο χωριό και, όποτε το καταφέρναμε, μας ξεναγούσε σε όλη την περιοχή, και
ιδιαίτερα στο αγαπημένο του βουνό τον Όλυμπο. Παράλληλα μας γνώρισε την μητέρα του, που δεν έχανε
ευκαιρία να μας περιποιηθεί, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς του. Όλους τους συμπαθήσαμε πολύ και
ελπίζω ότι και αυτοί μας συμπάθησαν. Έτσι η σύνδεση έγινε ακόμη μεγαλύτερη.
Και όχι μόνο αυτό. Ο Κώστας αποδείκνυε την φιλία του, υποστηρίζοντάς μας με όποιον τρόπο μπορούσε,
όταν τον χρειαζόμαστε.
Θυμάμαι τον Κώστα πάντοτε με αγάπη. Οι αναμνήσεις που διατηρώ από την σχέση μας με γεμίζουν με
ζεστασιά και εμπιστοσύνη για τον Άνθρωπο.
Σας ευχαριστώ

20 EN OLYMPO_Layout 1 25/1/2022 8:18 μμ Page 139

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Ε ν Ο λ ύ μ π ω 139

Ομιλία για Κ. Σαχινίδη
από τον Σταύρο Σαχινίδη
Σταύρος Σαχινίδης, Οικονομολόγος
Κύριες και Κύριοι, Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Καθηγητές
Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τον αείμνηστο Δρ Κώστα
Σαχινίδη.
Με μεγάλη θλίψη, υλοποιούμε το φιλολογικό αυτό μνημόσυνο για να
αναδείξουμε το πολυσύνθετο έργο του.
Ο Κώστας Σαχινίδης γεννήθηκε στην Γαλανόβρυση την 28 Δεκέμβριου
του 1952. Ήταν πρωτότοκος γιος από αγρότες γονείς.
Αποφοίτησε από το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο Ελασσόνας και αμέσως συνέχισε τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Πολιτικών
Επιστημών.
Ταυτόχρονα, εργαζόταν πολλές φορές για να μη επιβαρύνει την οικογένεια
του, που αποτελούνταν από τους γονείς του και τα άλλα τρία αδέλφια
του.
Οι σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο συνέπεσαν με τον αγώνα
που έκανε τότε η γενιά του 114, και βέβαια, κόστισε και σε αυτόν μια
εβδομάδα στα κρατητήρια της αστυνομίας, που τον φιλοξένησαν «ευπρεπώς».
Σαν φοιτητής τότε, εκπροσώπησε επάξια με διακρίσεις το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε αθλητικούς αγώνες δρόμου 5000 μέτρων και 3000 μέτρων,
πλάι σε φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων, στα πλαίσια των αγώνων Πανεπιστημιάδας. Κατά το δεύτερο έτος
των σπουδών εντάχθηκε στη μεγάλη σχολή παραδοσιακών χορών της Δώρας Στράτου, όπου για τρία
συνεχή χρόνια έδινε παραστάσεις στο θέατρό της, εντρυφώντας έτσι στους παραδοσιακούς χορούς, που
είχε μεράκι από το Γυμνάσιο ακόμη.
Μετά την αποφοίτησή του από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έκανε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Κοινωνιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου .
Ένα χρόνο μετά την απόλυση από την θητεία του στον στρατό, έδωσε εξετάσεις και διορίστηκε σαν
Διοικητικός Υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το 1976, και αργότερα έκανε μετάταξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σαν Διευθυντής του Τμήματος Σπουδών.
Ταυτόχρονα, δίδαξε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα χορού. Επίσης, δίδαξε σαν εξωτερικός συνεργάτης
στην Ενότητα του Λαϊκού Πολιτισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο ΠΕΚ του Πειραιά.
Είχε αναπτύξει ποικίλη πνευματική δράση, με πλούσιο συγγραφικό έργο, ενώ είχε ασχοληθεί και με την επιστημονική μελέτη και έρευνα των παραδοσιακών χορών.
Ήταν συγγραφέας βιβλίων και πολλών επιστημονικών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά
περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, σε πρακτικά συνεδρίων, αλλά και στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
Συμμετείχε σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και συμπόσια, με πρωτότυπες ανακοινώσεις σε
διάφορες περιοχές στην χώρα μας και στο Εξωτερικό. Πραγματοποίησε πολλές διαλέξεις, όπως στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Ινστιτούτο Da
Mayo στην Πορτογαλία το 2013, στο Min Zu University του Πεκίνου στην Κίνα το 2011, στο Κολλέγιο του
Νέου Δελχί στην Ινδία το 2008 κ.α.
Ακόμη, συμμετείχε με διάλεξη στο Παγκόσμιο Συνέδριο Συγγραφέων που διοργάνωσε η Ένωση Συγγραφέων
της περιφέρειας Zijang της Κίνας το 2005 και στο Ελληνορωσικό Συνέδριο που έγινε στην Αγία Πετρούπολη
της Ρωσίας το 2009.
Οργάνωσε διάφορες εκπαιδευτικές, λαογραφικές και καλλιτεχνικές εξορμήσεις των φοιτητών του με πλήθος
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χορευτικών παραστάσεων στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού Ευρώπη-Ασία και Αμερική.
Το συνολικό του επιστημονικό και καλλιτεχνικό έργο έτυχε επιστημονικής και κοινωνικής αναγνώρισης και γι’
αυτό έλαβε πάρα πολλές τιμητικές διακρίσεις από διάφορα ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κι άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως είναι:
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, η
Νομαρχία Αθηνών, η Νομαρχία Πειραιά, καθώς και δεκάδες Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Δήμοι της Ελλάδας και
του Εξωτερικού. Ήταν μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» και της Ελληνικής Γλωσσικής κληρονομιάς.
Ήταν, μαζί με άλλους φοιτητές από την επαρχία Ελασσόνας, Ιδρυτής και Πρόεδρος του «Συλλόγου Νέων
Επαρχίας Ελασσόνας», στον οποίο δίδασκε παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα, κι έδωσε πολλές παραστάσεις στα χωριά της Επαρχίας από το 1981 μέχρι το 1986. Με τον ίδιο Σύλλογο έστησε και δυο
βιβλιοθήκες σε δυο χωριά της Επαρχίας.
Ήταν Ιδρυτής και πρόεδρος του «Κέντρου Ελληνικού Χορού και Λαϊκού Πολιτισμού», με έδρα την Καλλιθέα
στην Αθήνα,από το 1990 μέχρι το 2013, όπου δίδαξε χορούς σε εκατοντάδες νέους μαθητές, φοιτητές και
ηλικιωμένους, για δέκα περίπου χρόνια.
Ήταν Ιδρυτής και Πρόεδρος του «Αγροτικού Εθνογραφικού Μουσείου Αραδοσιβίων», από το 1995 έως το
τέλος της ζωής του το 2019. Στόχος του το μεγάλο έργο της ανοικοδόμησης του Μουσείου, που με πολύ
κόπο κατάφερε τελικά να οικοδομήσει. Πάντα έλεγε ότι τα γραπτά και τα κτίρια μένουν για πάντα.
Ήταν Ιδρυτής του «Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας», με
τίτλο «Κέντρου Λόγου, Τέχνης και Κοινωνικής Δράσης», στο οποίο δίδαξε παραδοσιακούς χορούς και
επιμελήθηκε ημερίδες, καθώς και τις «Γιορτές Λόγου και Τέχνης». Διοργάνωσε πολλές ταξιδιωτικές εξορμήσεις
άλλων Συλλόγων, από την χώρα μας και το εξωτερικό, επιδιώκοντας το πέρασμά τους πάντα από τα χωριά
της Ελασσόνας.
Υπήρξε συντονιστής Πολιτιστικών Προγραμμάτων της «Λαϊκής Επιμόρφωσης» της Νομαρχίας Πειραιά από
το 1995 μέχρι το 1999, με πλούσιο πολιτιστικό έργο, σε συνεργασία με διαφόρους Συλλόγους.
Ήταν εμπνευστής και δημιουργός πολλών σύνθετων εκδηλώσεων με τον χαρακτήρα «Φεστιβάλ», όπως
ήταν:
Tα «Πολιτιστικά Τετραήμερα», με εκδηλώσεις επί τρία χρόνια στα χωριά της επαρχίας Ελασσόνας, με την
τελευταία ημέρα πάντα στην Ελασσόνα.
Το «Πανόραμα Παραδοσιακών Χορών», επί τρία συνεχή χρόνια, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου
συμμετείχαν 80 Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, Φεστιβάλ που έπειτα έγινε θεσμός και από άλλους Πολιτιστικούς
Φορείς και Ομοσπονδίες Φορέων.
Το «Σεργιάνι στην Παράδοση», επί επτά συνεχή χρόνια με το «Κέντρο Ελληνικού Χορού και Λαϊκού Πολιτισμού»
στην Αθήνα και στον Πειραιά, με χορευτικά συγκροτήματα απ’ όλη την Ελλάδα καθώς και επιστημονικές
ομιλίες.
Το «Διεθνές Μουσικοχορευτικό Πανηγύρι», από το 1995 μέχρι το 2019, επί 25 συνεχή χρόνια, πραγματοποιούσε
Φεστιβάλ με την ονομασία «ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΑ» στην Γαλανόβρυση -Στεφανόβουνο Ελασσόνας.
Τις «Γιορτές Λόγου και Τέχνης», που γινόταν σε διάφορα χωριά τα τελευταία χρόνια και περιλάμβαναν
χορευτικά παραδοσιακά συγκροτήματα, συναυλίες και επιστημονικές ημερίδες.
Όλα τα Φεστιβάλ ήταν θεματικά κι αφιερωμένα στην εκάστοτε επικαιρότητα.
Είχε ταξιδέψει και έδωσε παραστάσεις με τα συγκροτήματά του σε πολλά Διεθνή Φεστιβάλ σε πολλές χώρες
όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δύο φορές στην Κούβα, δύο φορές στην Κίνα, τρεις φορές στην
Ινδία, στην Νέα Ζηλανδία, στη Λιθουανία, στην Ισπανία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία τρεις φορές, στην
Αλβανία, τη Ρουμανία, από όπου καλούσε και αντίστοιχα συγκροτήματα και τα παρουσίαζε στο Διεθνές
Φεστιβάλ «ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΑ» στην Γαλανόβρυση Ελασσόνας και σε άλλα μέρη σε συνεργασία με τοπικούς
Συλλόγους και Δήμους.
Ήταν Εκδότης της περιοδικής εφημερίδας «ΣΤΟΧΟΣ» με τον «Σύλλογο Νέων Επαρχίας Ελασσόνας», από το
1981-1986.
Ήταν Εκδότης και Διευθυντής του επιστημονικού τριμηνιαίου περιοδικού « ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ», όπου αρθρογραφούσαν
πολλοί επιστήμονες με διάφορα θέματα, από το 2002-2013.
Τέλος, από το 2017, ήταν Εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού «ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ», με τον σύλλογο «Δικτύου
Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας», με τίτλο «Κέντρου Λόγου, Τέχνης
και Κοινωνικής Δράσης», όπου αρθρογραφούν τοπικοί και άλλοι επιστήμονες, συνεργάτες και μέλη του
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«Δικτύου Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας».
Εκτός των παραπάνω, συνέγραψε και τα παρακάτω βιβλία:
1) «Κοινωνική λειτουργία του παραδοσιακού χορού στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία», το 1995. (Το βιβλίο
αυτό αποτελεί την διδακτορική του διατριβή).
2)«Παραδοσιακός Χορός και ΛαϊκήΔημιουργία», το 1999.
3) «Χοροί και Τραγούδια της Ηπείρου», το 2000. (Το βιβλίο αυτό περιέχει και δύο ένθετα cd με τους ανάλογους
χορούς και τραγούδια της Ηπείρου).
4) «Μεσολόγγι-Αιτωλικό με Μουσική και Χορευτική Ιστορία και Παράδοση». (Το βιβλίο αυτό περιέχει δύο cd
με τραγούδια και χορούς).
5) «Οι Μάχες της Ελασσόνας και του Σαρανταπόρου του 1912 και η σημασία τους στην έκβαση των
Βαλκανικών Πολέμων», το 2013.
6)«Πολιτισμικοί Πόροι της περιοχής Ελασσόνας», το 2013.
7)«Λαική Ποίηση από την Επαρχία Ελασσόνας», το 2018.
8) «Μπαλντούμης Ιωάννης. Ο θρυλικός ήρωας του Ελληνοιταλικού Πολέμου 1940-1941», το 2019 και τέλος
9) Επιμελήθηκε την έκδοση του Νικόλαου Παλάσκα «Ιστορία και Λαογραφία των Φιλιππαίων Γρεβενών», το
2019.
Τέτοιος υπήρξε ο Δρ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πολυτάλαντος και πολυσύνθετος σε όλη του τη ζωή, γεμάτος
υπομονή κι επιμονή.
Σας ευχαριστώ

