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ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»

ÕðÜñ÷åé êÜðïéïò ÷þñïò ÷ùñßò õëéêÝò äéáóôÜóåéò, åäáöéêÝò óõíôåôáãìÝíåò —
Ýíáò «ïõ ôüðïò»—, óôïí ïðïßï äéêáéïýíôáé íá Ý÷ïõí ðñüóâáóç üëïé ïé Üíèñù-
ðïé. ¼÷é áðëþò äéêáéïýíôáé, áëëÜ êÜèå ðåñéïñéóìüò óå áõôÞí óõíéóôÜ óïâáñÞ
ðáñáâßáóç ôùí óôïé÷åéùäþí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí. ×ùñßò ôï äéêáßùìá áõ-
ôü êÜèå Üíèñùðïò óôåñåßôáé âáóéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôçò áíèñþðéíçò õðüóôá-
óçò.

Óå áõôüí, ëïéðüí, ôïí «ïõ ôüðï» Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß, êáé åîáêïëïõèïýí íá
óõãêåíôñþíïíôáé, ìåãÜëåò óôéãìÝò ôçò áíèñþðéíçò óêÝøçò êáé äçìéïõñãßáò. Å-
êåß èá óõíáíôÞóåé êáíåßò ôïí ¼ìçñï, ôï äçìéïõñãü ôïõ ¢óìáôïò ÁóìÜôùí, ôïí
ÉåæåêéÞë, ôïí Áéó÷ýëï, ôïí Åõñéðßäç, ôïí ÐëÜôùíá, ôïí ÊéêÝñùíá, ôï ÂïÞèåéï, ôï
ÄÜíôç, ôï ËåïíÜñíôï íôá Âßíôóé, ôï ÌéêåëÜíôæåëï, ôï Óáßîðçñ, ôï Ìðá÷, ôï Ãêáß-
ôå, ôï ×Ýãêåë, ôï ÂÝñíôé, ôï Íßôóå, ôï ÍôïóôïãéÝóêé, ôï ÑÜéíåñ Ìáñßá Ñßëêå êáé
ðëÞèïò Üëëùí äçìéïõñãþí. 

ÁíáêáôåìÝíïé, ìáýñïé, Üóðñïé, êßôñéíïé êáé êüêêéíïé. Áéóéüäïîïé êáé áðáéóéüäï-
îïé. ÓêåðôéêéóôÝò, ðéóôïß, Üðéóôïé, áãíùóôéêéóôÝò. ¼ëïé Ýôïéìïé íá óå äå÷ôïýí, íá
óå áêïýóïõí ÷ùñßò íá áðáéôïýí äÞëùóç áöïóßùóçò Þ áðïêÞñõîçò ìéáñþí óêÝ-
øåùí êáé éäåþí.

Ï äñüìïò, üìùò, óôïí ðáñáäåßóéï áõôü ÷þñï áôõ÷þò äåí åßíáé åýêïëïò. Ðñù-
ôáñ÷éêÜ, ãéáôß áðáéôåßôáé ìéá äéáäéêáóßá ìýçóçò· ôáðåßíùóç, óõíåéäçôïðïßçóç ôïõ
ìÝôñïõ, ôùí ïñßùí, êáé äéÜèåóç åõãåíéêÞ. Ìá êáé áõôÜ åßíáé ç áñ÷Þ. ¼ìùò ç ìå-
ãÜëç ðýëç áðÝ÷åé áêüìç ðïëý. Ç ðýëç áõôÞ, üðùò üëåò ïé ðýëåò ðïõ ïäçãïýí
óôï áãáèü, åßíáé óôåíÞ (Ìáôèáßïò, æ´, 13 -20) êáé ç áíèñþðéíç Ýðáñóç åßíáé õ-
ðåñâïëéêÜ ìåãÜëç ãéá íá åéóÝëèåé. ¢ôïìá êáé ïìÜäåò ìå ìåóóéáíéêÝò öéëïäïîßåò,
éåñáñ÷ßåò êÜèå åßäïõò —ðïëéôéêÝò, ðíåõìáôéêÝò, èñçóêåõôéêÝò— ðïõ, ï÷õñùìÝ-
íåò ç êÜèå ìéá óôç äéêÞ ôçò áðïêÜëõøç, äéåêäéêïýí ôç óùôçñßá ìáò åßíáé áðï-
êëåéóìÝíåò áðü áõôüí ôïí «ïõ ôüðï».

ÂÝâáéá ïé åðßäïîïé óùôÞñåò ôçò áíèñùðüôçôáò åðéìÝíïõí, ãéá ôï êáëü ìáò, íá
åëÝã÷ïõí ôçí ðñüóâáóç. Ðáëáéüôåñá ÷ñçóéìïðïéïýóáí Üêïìøåò, ðëçí áðïôåëå-
óìáôéêÝò ìåèüäïõò (ðõñÝò, ôõöëþóåéò, ñéíïôìÞóåéò, áêñùôçñéáóìïýò êáé Üëëá
èåÜñåóôá ìÝóá!). ÓÞìåñá, üìùò, ÷ñçóéìïðïéïýí ðåñéóóüôåñï åêëåðôõóìÝíåò ìå-
èüäïõò ãéá íá ìáò ðåßóïõí üôé ìåñéìíïýí ãéá ôï êáëü ìáò, áðáéôþíôáò ü÷é ðëÝ-
ïí ôçí õðïôáãÞ áëëÜ êáé ôçí áãÜðç ìáò. Ç óùôçñßá ôçò øõ÷Þò äåí ðïõëÜåé ðëÝ-
ïí. Åßíáé, üìùò, åìðïñåýóéìåò ç ôÜîç, ç áóöÜëåéá, öéëïðáôñßá, ç êïéíùíéêÞ óõ-
íï÷Þ, ê.ï.ê.

ÌðñïóôÜ, ëïéðüí, óå áõôüí ôïí ùñáéïðïéçìÝíï ìåóáßùíá ðñïâÜëëïõìå ôï á-
íáöáßñåôï äéêáßùìÜ ìáò óôïí ¼ìçñï, ôï ÄÜíôç êáé ôïí Ìðá÷. Áõôü ôï äéêáßùìá
áðïôåëåß èåìåëéáêÞ ðñïûðüèåóç ãéá íá ðáñáìåßíïõìå Üíèñùðïé, ãéá íá áíôéóôá-
èïýìå óôçí åõôÝëåéá. Äåí åê÷ùñïýìå óå êáíÝíáí ôï äéêáßùìá íá óêÝðôåôáé ãéá
ìáò. Äéåêäéêïýìå ôçí åëåõèåñßá íá äçìéïõñãïýìå åìåßò ôçí ýðáñîÞ ìáò. Äéåêäé-
êïýìå ôï äéêáßùìá ôïõ ëÜèïõò…

Ï ôßôëïò ôïõ óçìåéþìáôïò áíôéãñÜöå-
ôáé áðü ó÷åôéêü Üñèñï ôïõ áåßìíçóôïõ
ÍéêïëÜïõ Ëïýâáñé óôçí åöçìåñßäá
«Êõêëáäéêüí Öùò», ðïõ åßäå ôï öùò
ôçò äçìïóéüôçôáò ðñéí áðü 57 ÷ñüíéá
(ö. 62/ 1956). Óôï êåßìåíï áõôü, üðùò
êáé óå ðáëáéüôåñï äçìïóßåõìÜ ôïõ —
«Äéá íá ìç óôåéñåýóåé ç öëÝâá» (åöçì.
ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ, ö. 1317-12 / 20.9.
1947)— ï óïöüò åêåßíïò óõìðáôñéþ-
ôçò ìáò ôïðïèåôåßôï êñéôéêÜ áðÝíáíôé
óôç Äéïßêçóç ôïõ Éåñïý Éäñýìáôïò ãéá
ôçí áðñïèõìßá õðïóôÞñéîçò ôùí óðïõ-
äþí íÝùí êáëëéôå÷íþí. Êáé óå ãåíéêÝò
ãñáììÝò åß÷å äßêéï, ðëçí üìùò ç áíá-
öïñÜ ôïõ åß÷å ðåñéïñéóìÝíï ÷ñïíéêü
åýñïò. Ç Ðáíáãßá ôçò ÔÞíïõ üíôùò õ-
ðÞñîå «ðñïóôÜôéò» ôçò ôÝ÷íçò, ãåãï-
íüò ðïõ êáèéóôÜ ôï ðñïóêýíçìá ôçò
Ìåãáëü÷áñçò ìïíáäéêÞ åîáßñåóç óôïí
åëëáäéêü ÷þñï.

Ôï èáõìáóôü ãåãïíüò ôçò Åýñåóçò
ôçò åéêüíáò ôïõ Åõáããåëéóìïý ôçò Èåï-
ôüêïõ óôçí ÔÞíï óôéò áñ÷Ýò ôïõ 1823
óõãêßíçóå âáèýôáôá ôïí åëëçíéêü êü-
óìï, êõñßùò ôïõò ïñèüäïîïõò ÷ñéóôéá-
íïýò ôùí ìéêñáóéáôéêþí áêôþí, êáé âéþ-
èçêå óáí õðüó÷åóç áðïëýôñùóçò áðü
ôï ìáêñáßùíá ïèùìáíéêü æõãü. Ôï áñ-
÷éêü èáõìáóôü ãåãïíüò áêïëïýèçóáí
Üëëá, åîßóïõ, ßóùò êáé ðåñéóóüôåñï,
èáõìáóôÜ. Óå åëÜ÷éóôï ÷ñüíï ïëïêëç-
ñþèçêå ç áíÝãåñóç ôïõ êáëëéìÜñìáñïõ
íáïý, åíþ ðïëý íùñßò (ÉáíïõÜñéïò
1825) ïé Åðßôñïðïé ôùí áíáóêáöþí êáé
ôçò áíÝãåñóçò áõôïáíáêçñý÷ôçêáí

êôÞôïñåò êáé åðÝâáëáí ôéò êáôåõèýíóåéò
êáé ôïõò üñïõò ëåéôïõñãßáò ôïõ ðñïóêõ-
íÞìáôïò. ÁðïêëåéóôéêÜ ëáúêÞ äéïßêçóç
ìå óôü÷ïõò ôç öéëáíèñùðßá, ôçí åêðáß-
äåõóç êáé ôçí êïéíÞ åõðïéÀá.

Óôï ðëáßóéï ôçò õðïóôÞñéîçò ôçò åê-
ðáßäåõóçò ðïëý íùñßò ôï Éåñü ÊáôÜ-
óôçìá Üñ÷éóå íá ÷ïñçãåß õðïôñïößåò
ãéá áíþôåñåò óðïõäÝò óôçí ÁèÞíá êáé
óôçí Åóðåñßá. ¼ìùò, ìå ôï áðü 30.9.
1863 ÈÝóðéóìá ôçò ÐñïóùñéíÞò Êõ-
âÝñíçóçò (ÖÅÊ 37) «Ðåñß ôùí õðïôñü-
öùí ôïõ åí ÔÞíù Éåñïý êáôáóôÞìáôïò
ôçò Åõáããåëéóôñßáò», ôï ïðïßï åéóçãÞ-
èçêå ï áåßìíçóôïò, Åèíïóýìâïõëïò ôü-
ôå êáé óôç óõíÝ÷åéá åðß óåéñÜ åôþí âïõ-
ëåõôÞò ÔÞíïõ, Ãñçãüñéïò ÌáõñïìáñÜò
(1830 - 1902), êáèéåñþèçêå ôï íïìéêü
ðëáßóéï ãéá ôï èåóìü êáé äüèçêå ó’ áõ-
ôÞí êáôåýèõíóç ôå÷íéêÞ êáé êáëëéôå÷íé-
êÞ. 

Åßíáé áëÞèåéá üôé óå ðïëëÝò ðåñéðôþ-
óåéò ïé õðïôñïößåò ãéá êáëëéôå÷íéêÝò
óðïõäÝò åðéâÜëëïíôáí áðü ôï áñìüäéï
Õðïõñãåßï. ¼ìùò Þôáí ôï Ôáìåßï ôïõ
Éåñïý ÊáôáóôÞìáôïò åêåßíï ðïõ ôéò
óôÞñéæå. Êáé áõôü áðïôåëåß ìïíáäéêÞ å-
îáßñåóç óôçí ÅëëÜäá, áöïý, êáôÜ ðÜ-
ãéá ôáêôéêÞ ôá åêêëçóéáóôéêïý ÷áñáêôÞ-
ñá éäñýìáôá ü÷é ìüíïí äå óôÞñéæáí, áë-
ëÜ, ôï åðéåéêÝóôåñï, Þóáí åðéöõëáêôéêÜ
áðÝíáíôé óôéò êáëëéôå÷íéêÝò óðïõäÝò.
Óôçí ðåñßðôùóç, üìùò, ôçò ÔÞíïõ áõ-
ôü êáôÝóôç äõíáôü áöåíüò ãéáôß ç Äéïß-
êçóç áðïôåëåßôï áðü ëáúêïýò êáé áöå-
ôÝñïõ ãéáôß óôçí Ðüëç ôçò ÔÞíïõ õðÞñ-
÷å ìéá êïéíùíßá ìå áóôéêÞ óõãêñüôçóç,
ìå õøçëü ðïëéôéóôéêü status êáé ìå á-
íïé÷ôïýò ðíåõìáôéêïýò ïñßæïíôåò. ÁõôÞ
ç êïéíùíßá ïéêåéïðïéÞèçêå ùò óôïé÷åßï
ôçò äéêÞò ôçò ôáõôüôçôáò ôçí êáëëéôå-
÷íéêÞ ðáñÜäïóç ôçò ÅîùìåñéÜò êáé Ý-
ôóé áñêåôÜ íùñßò Ýãéíå ìå õðåñçöÜíåéá
áðïäåêôÞ ç Üðïøç üôé ïé Ôçíéáêïß åß÷áí
ìéá îå÷ùñéóôÞ ó÷Ýóç ìå ôï «ùñáßï».

Êáé ðñÜãìáôé åß÷áí, ãéáôß åêôüò áðü
äçìéïõñãïß õðÞñîáí êáé êáëïß äÝêôåò
ôçò êáëëéôå÷íéêÞò Ýêöñáóçò. Ôá ðñþôá
áíôßäùñá ôùí õðïôñïöéþí —ôá Ýñãá
ôùí ÍéêïëÜïõ Ãýæç, ËÜæáñïõ Óþ÷ïõ
êáé ÅììáíïõÞë ËáìðÜêç—, êáèþò êáé
Üëëá êåéìÞëéá êáé Ýñãá ôÝ÷íçò åêôéìÞ-
èçêáí ùò óôïé÷åßá êýñïõò ôïõ Éäñýìá-
ôïò êáé Ýôóé, ðïëý íùñßò, ðéèáíüôáôá
óôá ôÝëç ôïõ 19ïõ áéþíá, éäñýèçêå
óôçí áßèïõóá õðïäï÷Þò ç ðñþôç óõë-
ëïãÞ. Ç «ÐéíáêïèÞêç», ãéá ôçí ïðïßá
êáé ôï äçìïóßåõìá ôïõ ÊëåïìÝíç Íéêï-
ëÜïõ óôçí ôïðéêÞ åöçìåñßäá «Ðñüï-
äïò» (öö. 554/ 1908 ê.å.). Óôçí ÅëëÜäá
ôçò åðï÷Þò åêåßíçò «ÐéíáêïèÞêç» õ-
ðÞñ÷å ìüíïí óôï Éåñü ºäñõìá ôçò

Åõáããåëéóôñßáò óôçí ÔÞíï. Êáé ü÷é ìü-
íïí áõôü! Ëßãá ÷ñüíéá áñãüôåñá, ôÝëïò
ôïõ 1923, üôáí ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíß-
ùí åí ÁèÞíáéò áðïöáóßæåé ôçí ßäñõóç
óôçí ÔÞíï Ìïõóåßïõ Óýã÷ñïíçò ÔÝ-
÷íçò —ï Ãýæçò, ï Ëýôñáò, ï ×áëåðÜò
ê.Ü. Þóáí áêüìç «óýã÷ñïíïé»— ç Äéïß-
êçóç ôïõ Éäñýìáôïò êáé ç ðïëéôéêÞ å-
îïõóßá ôïõ ôüðïõ õéïèåôïýí Üìåóá ôçí
éäÝá êáé ç ßäñõóç êáé ëåéôïõñãßá Ìïõ-
óåßïõ áíáãíùñßæåôáé ùò êáôáóôáôéêÞ õ-
ðï÷ñÝùóç ìå ôï Íïìïèåôéêü Ä/ãìá ôçò
6.9.1925 (Üñèñï 25). ÔåëéêÜ ôï Ìïõóåß-
ï èá éäñõèåß ôï 1930 êáé åìðëïõôßæåôáé
ìÝ÷ñé óÞìåñá. Óå ó÷åôéêü ðÜëé íïìïèÝ-
ôçìá ôïõ 1934 èá ðñïâëåöôåß ãéá ðñþ-
ôç öïñÜ ç äõíáôüôçôá áãïñÜò Ýñãùí
ôÝ÷íçò êáé ç ßäñõóç ÐáñáñôÞìáôïò ôçò
Ó÷ïëÞò Êáëþí Ôå÷íþí óôï íçóß.

Ç ìåãÜëç, üìùò, ðñïóöïñÜ ôïõ É-
äñýìáôïò èá åßíáé ç ãåííáßá ïéêïíïìéêÞ
óôÞñéîç ôïõ Ðñïðáñáóêåõáóôéêïý
Ó÷ïëåßïõ Êáëþí Ôå÷íþí Ðáíüñìïõ á-

ðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ ôï 1955 ìÝ÷ñé êáé
óÞìåñá. Ïé áãëáåßò êáñðïß ôïõ ìïíáäé-
êïý áõôïý Ó÷ïëåßïõ èá Þôáí áäéáíüçôïé
÷ùñßò ôç ãáëáíôüìï óõíäñïìÞ ôïõ.

ÔÝëïò, êïñõöáßï ãåãïíüò, áäéáíüçôï
êáé áõôü ãéá Üëëá ïìüëïãá åêêëçóéáóôé-
êÜ Éäñýìáôá, åßíáé ç ßäñõóç êáé ëåéôïõñ-
ãßá ôïõ Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðïëéôé-
óìïý, ôï ïðïßï óõìðëÞñùóå Þäç 10
÷ñüíéá äçìéïõñãéêÞò ðïñåßáò.

ÐáñÜ ôáýôá äåí åßìáóôå éêáíïðïéç-
ìÝíïé. Æçôïýìå áêüìç ðåñéóóüôåñá,
ãéáôß ìðïñïýí íá ãßíïõí ó÷åôéêÜ åýêï-
ëá. ¼ìùò ôáõôü÷ñïíá äåí îå÷íÜìå üôé
ìüíï óôç Ñþìç (Âáôéêáíü) êáé óôçí ÔÞ-
íï ÅêêëçóéáóôéêÜ Éäñýìáôá öéëïîåíïýí
Ýñãá êïóìéêÞò ôÝ÷íçò êáé áõôü åßíáé êÜ-
ôé ðïõ ìáò êÜíåé ðåñÞöáíïõò.

¼íôùò, ç Ðáíáãßá ôçò ÔÞíïõ õðÞñîå
êáé åîáêïëïõèåß íá åßíáé «ðñïóôÜôéò»
ôçò ôÝ÷íçò.
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Óôïí ôßôëï ï ðñþôïò åëëçíéêüò ÷Üñôçò ôçò ÔÞíïõ áðü ôç ×Üñôá ôïõ ÑÞãá.
Åêäüôçò: ÉùÜííçò Ðáðáäçìçôñßïõ, Ðñüåäñïò.
Äéåýèõíóç óýíôáîçò: Êþóôáò Äáíïýóçò (6974 814 871).
ÅðéôñïðÞ óýíôáîçò: Êþóôáò ÊáñáÀóêïò, ÖùôåéíÞ Êåëáäßôïõ - Ëáãïõñïý, ÆÝöç
ÐïôÞñç.
ÇëåêôñïíéêÞ ó÷åäßáóç: Êþóôáò Äáíïýóçò.
Åêôýðùóç: «ÄÅÊÁËÏÃÏÓ» ÅÐÅ (Áãáèßïõ 3 & ×áñ. Ôñéêïýðç, 114 74 ÁèÞíá,
ôçë. 210 6460 338).
Óõíåñãáóßåò åßíáé äåêôÝò ìüíïí óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ.
ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ...

Ç «Ðåñß ÔÞíïõ» åõåëðéóôåß óõíåñãáóßåò óáò... ÐåñéìÝíïõìå ôç äéêÞ óáò
óõìâïëÞ óôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò. Êåßìåíá ðñïâëçìáôéóìïý, êåßìåíá äç-
ìéïõñãéêÞò Ýêöñáóçò åßíáé åõðñüóäåêôá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò
áðåõèõíèåßôå óôç Óýíôáîç (Ê. Äáíïýóçò: 6974 814 871, Ê, ÊáñáÀóêïò:
6972 152 610, Ö. Êåëáäßôïõ-Ëáãïõñïý: 6973 988 141 & ÆÝöç ÐïôÞñç:
6976 511 684).

Ôçí  Ôñßôç ôïõ ÐÜó÷á, óôéò 7.5. 2013, ç
ôçíéáêÞ ðáñïéêßá ôçò ÁèÞíáò óõíüäåõóå
óôçí ôåëåõôáßá ôïõ êáôïéêßá, óôï íåêñïôáöåß-
ï ôïõ ×ïëáñãïý, ôï ÄçìÞôñç ×áñáëÜìðïõò
Áèçíáßï, Ýíá Üíèñùðï ðïõ Üöçóå Ýíôïíá
ôá ß÷íç ôçò ðáñïõóßáò ôïõ ôüóï óôïí åõñý-
ôåñï ÷þñï ôçò ðáôñßäáò ìáò üóï êáé óôç ãå-
íÝôåéñÜ ôïõ, ôçí ÔÞíï. Áðü ôéò óðÜíéåò ðñï-
óùðéêüôçôåò ôùí çìåñþí ìáò, ï ÄçìÞôñçò
Áèçíáßïò äéáêüíçóå ôï êïéíùíéêü óýíïëï á-
ðü ðïëëÜ ìåôåñßæéá.

ÃåííÞèçêå  óôçí ÔÞíï ôï 1925, üðïõ êáé
ðåñÜôùóå ôéò åãêýêëéåò óðïõäÝò ôïõ, êáé
óôç óõíÝ÷åéá åããñÜöçêå óôï Åèíéêü Ìåôóü-
âéï Ðïëõôå÷íåßï, üðïõ ïé åîáéñåôéêÝò åðéäü-
óåéò êáé ç åñãáôéêüôçôÜ ôïõ ôéìÞèçêáí ìå å-
ðáíåéëçììÝíåò õðïôñïößåò. Ðïëéôéêüò ðëÝïí
ìç÷áíéêüò áó÷ïëÞèçêå ìå ìåëÝôåò ïäïðïéß-
áò, êõêëïöïñéáêÝò êáé ðïëåïäïìéêÝò, ôüóï
óôçí ÅëëÜäá (ðáñÜêáìøç ¢ñãïõò, ¢ãéïò
Ãåþñãéïò ÁíôéðÜñïõ, ÐÁÈÅ, Åãíáôßá Ïäüò
ê.Ü.) üóï êáé óôï åîùôåñéêü (ÐáêéóôÜí, Ëéâý-
ç, Ãáëëßá, Ðåñóßá, Ìáñüêï, ÉñÜê ê.ëð.). 

ÐñïóÝöåñå áöéëïêåñäþò ðëÞèïò ìåëå-
ôþí óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ, ôüóï óôç
×þñá (ÐïëõìÝñåéï, ËéìÜíé ÔÞíïõ, ÐáéäéêÞ
×áñÜ, ÐåñéöåñåéáêÞ ïäüò ê.Ü.) üóï êáé óôá
÷ùñéÜ (ÁñíÜäïò, Äõï ×ùñéÜ, ÖáëáôÜäïò
ê.ëð.), åßôå ùò ìåëåôçôÞò, åßôå ùò Ôå÷íéêüò
Óýìâïõëïò ôïõ Õðïõñãåßïõ Óõíôïíéóìïý
êáé áñãüôåñá ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ, ÷ùñßò ðïôÝ

íá äå÷ôåß áìïéâÞ. 
ÄéåôÝëåóå Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò

ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò ôçí ðåñßïäï 1978 -
1980. Ï ÄçìÞôñçò Áèçíáßïò ðñïóðÜèçóå
íá öÝñåé Ýíá íÝï ðíåýìá óôï óùìáôåßï, á-
îéïðïéþíôáò êõñßùò íÝïõò áíèñþðïõò. Ç å-
ðï÷Þ, üìùò, Þôáí äýóêïëç, Ýíôïíá ÷ñùìá-
ôéóìÝíç êïììáôéêÜ, ðñÜãìá ðïõ ôïí áíÜ-
ãêáóå íá ðáñáéôçèåß ðñéí ôç ëÞîç ôçò èçôåß-
áò ôïõ. ÁíåîÜñôçôá áðü ôï âñá÷ý ðÝñáóìÜ
ôïõ áðü ôï äïéÜêé ôçò Áäåëöüôçôáò, êáôüñ-
èùóå êáé åäþ íá áöÞóåé áíåîßôçëá ß÷íç.

ÁãáðçìÝíç ôïõ áó÷ïëßá, áðü ôçí ðáéäéêÞ
ôïõ çëéêßá, Þôáí ç æùãñáöéêÞ. ÖéëïôÝ÷íçóå
äåêÜäåò ðéíÜêùí ìå ôïðßá áðü ôçí ÔÞíï êáé
ôéò ÊõêëÜäåò, ôá ïðïßá åîÝèåóå ôï 2005 óôï
ÐïëõêÝíôñï ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ. 

Ãéá ôçí åêäçìßá ôïõ ç Áäåëöüôçôá ôùí
Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò åîÝäùóå ó÷åôéêü øÞöé-
óìá. Áò åßíáé áéþíéá ç ìíÞìç ôïõ!

Ï Ãåþñãïò ÌðïõñäÜêïò äéåôÝëåóå ìÝ-
ëïò ôïõ ÄÓ ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí
åí ÁèÞíáéò êáé Ðñüåäñïò ôçò Åôáéñåßáò
Ôçíéáêþí Ìåëåôþí åðß äýï èçôåßåò (2000 -
2005). Ãéá ôçí åêäçìßá ôïõ Øçößóìáôá å-
îÝäùóáí ôï ÐÉÉÅÔ êáé ç Åôáéñåßá Ôçíéáêþí
Ìåëåôþí.   Áéùíßá ôïõ ç ìíÞìç.

Ê.Äáíïýóçò

ãéá íá áðïöýãåôå ôçí õøßóôçí äõóìÝíåéáí
Çìþí, íá ìç ãßíåôå óôï ìÝëëïí Ýíï÷ïò ðá-
ñïìïßùí ðñáãìÜôùí…».

ÁõôÜ ôá õðÝñï÷á áðåõèýíåé ðñïò ôïí
Immanuel Kant, åî ïíüìáôïò ôïõ âáóéëéÜ
ôçò Ðñùóßáò Öñåéäåñßêïõ ÃïõëéÝëìïõ Â´,
ï õðïõñãüò ôïõ êñÜôïõò êáé éåñÝáò Wol-
lner óôá 1794.

Íá ðþò ãåëïéïðïéïýíôáé ïé Üíèñùðïé
óôá ìÜôéá ôùí áéþíùí! Ï Wollner, ãéá ôïí
ïðïßï ï Öñåéäåñßêïò ï ÌÝãáò åß÷å óçìåéþ-
óåé (1768) «åßíáé Ýíáò áðáôåþíáò éíôñé-
ãêÜíôçò ðáðÜò», ðÞñå ðñïò óôéãìÞ ôçí
åêäßêçóÞ ôïõ… ¼ìùò ôé Ýìåéíå áð’ áõôüí;

¼,ôé êáé áðü ôïí çìÝôåñï ðïõ áðåöÞíá-
ôï: «ÕðÞñîå êáé ÐëÜôùí ôéò, üóôéò Ýãñáøå
ôéíÜ…»!

Ê.Ä.

Από την εφημερίδα «Αναγέννησις» [Τή-
νου], αρ. φ. 133/ 1935. Παλαιό, πλην όμως
επίκαιρο!

Μπορεί τα χρόνια να περνούν, όμως η
ζωή κύκλους κάνει και ο Άννινος απο-
δείχτηκε διαχρονικός!

Η ΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

«Ôï ýøéóôï ðñüóùðü ìáò äéÝêñéíå Þäç
áðü ðïëýí êáéñü ðùò êÜíåôå êáôÜ÷ñçóç
ôçò öéëïóïößáò óáò ãéá ôçí ðáñáìüñöù-
óç êáé õðïôßìçóç áñêåôþí êõñßùí êáé âá-
óéêþí äéäá÷þí ôçò Áãßáò ÃñáöÞò êáé ôïõ
×ñéóôéáíéóìïý. Ðùò êÜíáôå ôïýôï óõãêå-
êñéìÝíá óôï âéâëßï óáò “Ç èñçóêåßá ìÝóá
óôá üñéá ôïõ Êáèáñïý Ëüãïõ”, êáèþò êáé
óå Üëëåò ìéêñüôåñåò äéáôñéâÝò óáò. Ðñïó-
äïêïýóáìå êÜôé êáëýôåñï áðü óáò, äåäï-
ìÝíïõ üôé Ýðñåðå íá áíôéëçöèåßôå ï ßäéïò
ðüóï áíåýèõíá åíåñãåßôå êáôÜ ôïõ êáèÞ-
êïíôüò óáò ùò äáóêÜëïõ ôçò íåïëáßáò…
Áðáéôïýìå íá áðïêôÞóåôå ôÜ÷éóôá åõóõ-
íåßäçôç åõèýíç êáé áíáìÝíïõìå áðü óáò,

H ΖΩΗ ΜΑΣ

Μια ρόδα άστατα καρφωμένη
αυτή η μικρή πολύτροπη  ζωή μας.
Μια πάει προς τα ψηλά, μια πέφτει χαμηλά,
δε μένει σταθερή κι ας δείχνει καρφωμένη.
Φεύγοντας μένει στάσιμη, και όταν στέκει τρέχει.
Αναπηδά συχνά εδώ κι κει, μα δε μπορεί να ξεφύγει.
Γυρνά και κινούμενη παρασέρνει τη στασιμότητα.
Οι γύροι της γράφουν ένα μηδενικό στη ζωή μας,
καπνό, όνειρο και άνθος εφήμερο.

(Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Έπη ηθικά, 19 [PG, 37])

To 8ο βιβλίο της Παλα-
τινής Ανθολογίας είναι
αφιερωμένο στο Γρηγό-
ριο. Όποιος το θέλει,
μπορούμε να του το στεί-
λουμε σε ψηφιακό αρχεί-
ο (pdf).

(Áðü ôçí åöçì. ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ, áñ. ö.
157/ 1909)

Óõìðëçñþèçêáí óôéò 27.5. 2013 50
÷ñüíéá áðü ôç äïëïöïíßá ôïõ Ãñçãüñç
ËáìðñÜêç óôç Èåóóáëïíßêç. Ôï óôõãå-
ñü áõôü Ýãêëçìá õðÞñîå ôï áðïêïñý-
öùìá ôçò ìåôåìöõëéáêÞò ðïñåßáò ôçò
÷þñáò êáé ðñïÜããåëïò ôçò óõíôáãìáôé-
êÞò åêôñïðÞò. Èá ðñÝðåé, ëïéðüí, ìå ü-
óç äõíáôÞ íçöáëéüôçôá äéáèÝôïõìå íá
óôñÝøïõìå ôç óêÝøç ìáò ðßóù, íá é÷íç-
ëáôÞóïõìå ôá ôñáýìáôá ôï óõëëïãéêü
óþìá ôïõ ôüðïõ ìáò êáé íá óôï÷áóôïý-
ìå ðþò, êáé ãéáôß, áðü ôéò ôñáãéêÝò ìÝñåò
ôïõ ÌÜç ôïõ 1963 öôÜóáìå óôçí åõôÝ-
ëåéá ôïõ óÞìåñá. Ôßðïôá äåí åßíáé ôõ÷áß-
ï. ¼,ôé äåí êáôÜöåñå ôï áóôõíïìéêü êñÜ-
ôïò, ôï êáôüñèùóå ðïëý åõêïëüôåñá ï
ËÁÚÊÉÓÌÏÓ...

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
(1925 - 2013)

ΜΝΗΜH ∆ΙΚΑΙΟΥ

¸öõãå óôéò 28.4. 2013, ðëÞñçò çìå-
ñþí, Ýíáò Ôçíéáêüò åõðáôñßäçò, ï Ðïëéôé-
êüò Ìç÷áíéêüò Ãéþñãïò ÌðïõñäÜêïò, Ý-
íáò Üíèñùðïò äßêáéïò êáé åõóåâÞò, Ýãêñé-
ôï ìÝëïò ôçò ôçíéáêÞò ðáñïéêßáò óôçí Á-
èÞíá. Ï Ãåþñãéïò ÌðïõñäÜêïò ãåííÞèç-
êå óôá Äõï ×ùñéÜ ôçò ÔÞíïõ. ÐáôÝñáò ôïõ
Þôáí ï ÌáíéÜôçò äÜóêáëïò Ãñçãüñéïò
ÌðïõñäÜêïò, ðïõ Üöçóå ß÷íç åêðáéäåõôé-
êÞò êáé ðïëéôéêÞò ðáñïõóßáò óôïí ôüðï. Ï
Ãåþñãéïò ÌðïõñäÜêïò äéáêñéíüôáí áðü
ôç ìåãÜëç ôïõ åõóÝâåéá ðñïò ôçí Ðáíáãß-
á, ôç Ìåãáëü÷áñç, óôï íáü ôçò ïðïßáò êáé
ôï ÐÉÉÅÔ ðñüóöåñå åîáéñåôéêÝò, ÷ùñßò êá-
ìéÜ áìïéâÞ, õðçñåóßåò. ÕðÞñîå, ìáæß ìå
ôïí áåßìíçóôï Êùí/íï Áèçíáßï êáé ôïí Õ-
ðïõñãü ÃéÜííç ÐáëáéïêñáóÜ, åê ôùí óõ-
íôáêôþí ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ðïõ êáôÝëçîå
óôçí øÞöéóç ôïõ íüìïõ 349/ 1976.

ÊÜðïéá áðü ôá Ýñãá ôïõ åßíáé:
- «¸íéá ðåñß ôçí éóôïñßáí êáé ôï êôßñéïí

ôïõ åí ÔÞíù éåñïý íáïý ôïõ Åõáããåëéóìïý
ôçò Èåïôüêïõ», Çìåñïëüãéïí ôçò Ìåãáëü-
÷áñçò 1973, óåë. 187 - 201.

- «Ï íáüò ôçò Ìåãáëü÷áñçò óôçí ÔÞíï
êáé ç éóôïñßá ôïõ», ÔçíéáêÜ, 2 (2004), óåë.
119 - 311 (åêäüèçêå êáé óå áíÜôõðï), êáé

- Åêêëçóßåò êáé åîùêëÞóéá óôá Äõï ×ù-
ñéÜ ÔÞíïõ, ÔÞíïò 2007.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ
ΜΟΝΗΣ ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΗΝΟΥ

Ôçí ÊõñéáêÞ 12 ÌáÀïõ êáé óå ðëÞèïò êü-
óìïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ôá åãêáßíéá ôïõ å-
ðéóêåõáóìÝíïõ Çãïõìåíåßïõ êáé ôçò ÔñÜðå-
æáò ôçò É. Ì. ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ Êå-
÷ñïâïõíßïõ ÔÞíïõ. Ôïí áãéáóìü ôÝëåóå ï
Ìçôñïðïëßôçò ê.  Äùñüèåïò Â´ ðáñïõóßá
ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Êáèïëéêþí ÔÞíïõ ê. Íé-
êïëÜïõ êáé ôïõ êëÞñïõ ôïõ íçóéïý. 
Ç ðñïóðÜèåéá Ýíôáîçò ôïõ Ýñãïõ îåêßíçóå
ðñéí áðü äÝêá ÷ñüíéá êáé ìüëéò ôï 2011 Üñ-
÷éóáí ïé åñãáóßåò. ÖïñÝáò õëïðïßçóçò åßíáé
ç ÐåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ ìå ôç ÷ñçìáôï-
äüôçóç ôçò ÅëëÜäáò, ôçò Íïñâçãßáò, ôïõ Ëé-
÷íåíóôÜéí êáé ôçò Éóëáíäßáò. 
×áéñåôéóìïýò áðçýèõíáí ï ê Äùñüèåïò Â´,
ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Íïôßïõ Áéãáßïõ ê. É. Ìá÷áé-
ñßäçò, ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÊõêëÜäùí ê. Ã.
Ðïõóáßïò, ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò Áðïêåíôñù-
ìÝíçò Äéïßêçóçò ê. ×. ÊáëïãÞñïõ êáé ï ÄÞ-
ìáñ÷ïò ÔÞíïõ ê. Ð. ÊñïíôçñÜò. Óõãêßíçóç,
üìùò, ðñïêÜëåóå ç ÇãïõìÝíç ôçò ÌïíÞò Ï-
óéïëïãéùôÜôç ÉïõëéáíÞ Ñçãïðïýëïõ, ç ïðïß-
á, áöïý ìßëçóå ãéá ôï Ýñãï, áíáöÝñèçêå îå-
÷ùñéóôÜ óå üëïõò, üóïé åñãÜóôçêáí ãéá ôçí
ïëïêëÞñùóÞ ôïõ. 
Óôï ôÝëïò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå îåíÜãçóç
óôïõò ÷þñïõò ôïõ Çãïõìåíåßïõ êáé ðñï-
óöÝñèçêå ðëïýóéï êÝñáóìá óå üëïõò ôïõò
ðáñåõñåèÝíôåò. 

5ο ΠΑΓΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå 17 -
19 ÌáÀïõ 2013, óôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôé-
óìïý, ôï 5ï Ðáãêõêëáäéêü ÓõíÝäñéï Óõëëü-
ãùí Ãõíáéêþí ìå èÝìá «Ãõíáßêá êáé ôÝ÷íç».

«GIAOUR»

Óõìðëçñþíïíôáé öÝôïò 200 ÷ñüíéá áðü ôç
äçìïóßåõóç äõï ðïéçìÜôùí ôïõ Byron —
Giaour (Ï ¢ðéóôïò) êáé The Bridge of
Abydos (Ç ãÝöõñá ôçò Áâýäïõ)—, ôá ïðïßá
áíÞêïõí óôç óåéñÜ ôùí ñïìÜíôæùí ôçò Áíá-
ôïëÞò. ÕðÞñîáí áðïôÝëåóìá, üðùò êáé ôï
Ýñãï Childe Harold’s pilgrimage, ôïõ ôáîéäéïý
ôïõ ìåãÜëïõ ðïéçôÞ óôçí ÁíáôïëÞ (1809 -
1810). Ôï ðñþôï äéáäñáìáôßæåôáé óôç ãç ôçò
ÁôôéêÞò. Ç Leila, ìÝëïò ôïõ ÷áñåìéïý ôïõ
Hassan, óõíÜðôåé ó÷Ýóåéò ìå ôïí «¢ðéóôï
ÂåíåôóéÜíï», ãßíåôáé áíôéëçðôÞ, ôç âÜæïõí óå
Ýíá óáêß êáé ôçí ðíßãïõí óôç èÜëáóóá. Ï ¢-
ðéóôïò åêäéêåßôáé ôï Hassan êáé ôïí óêïôþ-
íåé. Óôç óõíÝ÷åéá ôåëåéþíåé ôç æùÞ ôïõ óôï
ìïíáóôÞñé. H ìïíïìá÷ßá ôïõ ¢ðéóôïõ Âåíå-
ôóéÜíïõ ìå ôï Hassan  èá áðïôåëÝóåé ôï èÝ-
ìá ôïõ èáõìÜóéïõ ðßíáêá ôïõ Eugene
Delacroix (1826). Ï Ñïìáíôéóìüò óôï áðü-
ãåéü ôïõ!  ¼ðïéïò áíáãíþóôçò ìáò åíäéáöÝ-
ñåôáé, ìðïñïýìå íá ôïõ óôåßëïõìå ôç ìåôÜ-
öñáóç ôïõ Ýñãïõ óå øçöéáêÞ ìïñöÞ.

TO ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Grato m’ e ’l sonno, e piu l’ esser di sasso,
Mentre che ’l danno e la vergogna dura;
Non veder, non sentir m’ e gran ventura;
Pero non mi destar, deh! parla basso.

Αγαπώ τον ύπνο· κι ακόμη πιο πολύ το ότι είμαι
[από πέτρα,

όσο κρατούν στον κόσμο η συμφορά και η ατιμία·
μεγάλη η τύχη μου, ούτε να βλέπω, ούτε να νιώθω·
γι’ αυτό μη με ξυπνάς· χαμήλωσε τη φωνή σου.

Απάντηση του Michelangelo στο επίγραμμα του Giovanni
Strozzi εν ονόματι της Νύχτας (Mτφρ. Παναγιώτη Κανελ-
όπουλου).
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«Σκιάν βαθείαν υπό το παχύ φύλλωμά
μου, ύδωρ άφθονον και δροσερώτατον
εκ της καλλινάου προ εμού εξακρού-
νου κρήνης, μπαρμπούνια λαχταριστά
και κρέατα ευγεστότατα, τέλος δε α-
θάνατον δροσερόν μελτεμάκι καθημε-
ρινόν, και ιδιαιτέρως το τους γέροντας
εις νέους μεταβάλλον νερό της Κακής
Σκάλας, θα απολαύσωσι αφθόνως οι ε-
πισκεψόμενοι εφέτος αγαπητοί συ-
μπολίται μας τον φιλόξενον δήμον
μας.

Ο Πλάτανος του Πηγαδιού»

(Εφημ. Πρόοδος [Τήνου], αρ. φ.
532/ 1908)

∆ιαφημίσεις —ρεκλάμες τότε— είχαμε
από πολύ παλιά. Κάποιες, όμως, ήσαν
ευφυείς και κομψότατες, όπως η παρα-
πάνω. Ο «Πλάτανος του πηγαδιού» του
Πύργου προσκαλεί τους Αθηναίους να
επισκεφθούν το ∆ήμο Πανόρμου. ∆εν εί-
μαστε τοπικιστές, όμως αυτό μόνον στην
Εξωμεριά μπορούσε να γίνει!

Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

Ðñéí 50 ÷ñüíéá, óôéò 16 Éïõíßïõ ôïõ 1963, ç
óïâéåôéêÞ Valentina Vladimirovna Teresh-
kova (1937 - ) èá åßíáé ç ðñþôç ãõíáßêá êï-
óìïíáýôçò ìå ôï óêÜöïò Vostok 6. ¸íá á-
êüìç áíäñéêü ï÷õñü åß÷å êáôáðÝóåé…

11 Éïõíßïõ 1963. Ï âïõäéóôÞò ìïíá÷üò,
Thich Quang Duc, áõôïðõñðïëåßôáé ùò
Ýíäåéîç äéáìáñôõñßáò ãéá ôçí êáôáðßåóç
ôùí âïõäéóôþí áð' ôçí êõâÝñíçóç ôïõ
ÂéåôíÜì. Êáè’ üëç ôçí äéÜñêåéá ôçò áõôï-
ðõñðüëçóçò äåí êïõíÞèçêå êáèüëïõ áð’
ôç èÝóç ôïõ. 

Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΒΟΥΤΥΡΑ
ΣΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá óôçí
áßèïõóá «ÉùÜííçò ÑÞãïò - Ðáíïñìßôçò» ôïõ
óùìáôåßïõ ìáò, óôéò 22.5. 2013, ç ïìéëßá ôçò
êáèçãÞôñéáò ôïõ ÁÐÈ ê. ÁëåîÜíäñáòÃïõëÜ-
êç - ÂïõôõñÜ ìå èÝìá «ÉùÜííçò ×áëåðÜò êáé
ïé åêôüò ÔÞíïõ Ôçíéáêïß ìáñìáñïãëýðôåò
(19ïò - 20üò áé.)». Ç êõñßá ÂïõôõñÜ, êáô’ å-
îï÷Þí åñåõíÞôñéá ôçò æùÞò êáé ôïõ Ýñãïõ ôïõ
ìåãÜëïõ êáëëéôÝ÷íç ôçò ÔÞíïõ Ãéáííïýëç
×áëåðÜ, áëëÜ êáé ôçò ìåñìáñïãëõðôéêÞò ðá-
ñÜäïóçò ôïõ ôüðïõ ìáò, îåíÜãçóå ôï áêñï-
áôÞñéü ôçò óôá ìåãÜëá íçóéÜ ôïõ Áíáôïëéêïý
Áéãáßïõ êáé óôéò áðÝíáíôé ìéêñáóéáôéêÝò á-
êôÝò.

ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

¼ðùò êÜèå ÷ñüíï, Ýôóé êáé öÝôïò, ôï ÄÓ ôïõ
óùìáôåßïõ ìáò, åêðëçñþíïíôáò êáôáóôáôéêÞ
õðï÷ñÝùóç, óõììåôåß÷å óôçí ðáíÞãõñç ôçò
Áãßáò ÔñéÜäáò óôç Ãýñëá, åíþ ìÝëç ôïõ ðá-
ñÝóôçóáí óôçí ðáíÞãõñç ôïõ ïìùíýìïõ íá-
ïý óôï Óêëáâï÷ùñéü.

Ο «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ!

ÐÜíå êÜðïéá ÷ñüíéá ðïõ óôçí áðïèÞêç ôïõ
Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ Óýñïõ åíôïðßóôçêå
ãýøéíï ðñüðëáóìá ôïõ «Áðüëëùíá». Ï èå-
üò ôçò ìïõóéêÞò, üñèéïò, ìå ôç ëýñá ôïõ. Óý-
íôïìá áíáãíùñßóôçêå üôé åðñüêåéôï ãéá ôï
ãíùóôü áðü ôç âéâëéïãñáößá Ýñãï ôïõ Õ-
óôåñíéþôç ãëýðôç Ãåùñãßïõ ÂéôÜëç (áðü ôçí
áñ÷éêÞ óýíèåóç Ýëåéðå ìüíïí ï ëýêïò, ôï éå-
ñü æþï ôïõ èåïý). ÓÞìåñá ôï Ýñãï åêôßèåôáé
óôï Âéïìç÷áíéêü Ìïõóåßï ôçò Åñìïýðïëçò. 
Ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò, ìå
äáðÜíåò ôçò, åîáóöÜëéóå äýï áíôßãñáöá ôïõ
èáõìÜóéïõ áõôïý Ýñãïõ, ôá ïðïßá êáé äþñé-
óå óôï Ìïõóåßï Ôçíßùí Êáëëéôå÷íþí ÔÞíïõ
(ðïõ éäñýèçêå ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ôï 1930)

êáé óôï Ìïõóåßï Ôçíßùí Êáëëéôå÷íþí Ðá-
íüñìïõ.
ÈåñìÝò åõ÷áñéóôßåò ïöåßëïíôáé óôï ÄÞìáñ÷ï
Óýñïõ ê. ÃéÜííç ÄåêáâÜëëá êáé óôïí Ðñüå-
äñï ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðïëéôéóìïý - ¢èëçóçò
Óýñïõ ê. ÃéÜííç ÊåñÜíç ãéá ôçí åõãåíéêÞ á-
íôáðüêñéóÞ ôïõò óôï áßôçìÜ ìáò ãéá ôçí åîá-
óöÜëéóç ôùí áíôéãñÜöùí, åñãáóßá ôçí ïðïß-
á åðéìåëÞèçêå ï óõíôïðßôçò ìáò ãëýðôçò ê.
Ðáíáãéþôçò Êáëïýäçò.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ óõíåäñßïõ ðáñïõóéÜ-
óôçêáí åéóçãÞóåéò ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôçò ãõ-
íáßêáò óôçí êáëëéôå÷íéêÞ ãåíéêÜ äçìéïõñãßá,
üðùò áõôÞ êáôáãñÜöåôáé ó’ ïëüêëçñï ôï êõ-
êëáäéêü óýìðëåãìá. Ãéá ôéò ãõíáßêåò ôçò ÔÞ-
íïõ ìßëçóáí ç ê. Ìáñïõëéþ Ãêßæç («Ç Âéïôå-
÷íéêÞ Ó÷ïëÞ óôçí Ðüëç ôçò ÔÞíïõ») êáé ï ê.
Êþóôáò Äáíïýóçò («ÔÞíïò: Ãõíáßêåò êáé ôÝ-
÷íç»). Ôçí åõèýíç ôçò Üøïãçò äéïñãÜíùóçò
ôïõ óõíåäñßïõ åß÷å ï äñáóôÞñéïò Óýëëïãïò
Ãõíáéêþí ÔÞíïõ, óôçí Ðñüåäñï êáé ôï ÄÓ
ôïõ ïðïßïõ áðåõèýíïõìå åãêÜñäéá óõã÷áñç-
ôÞñéá.

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Íá ôá ÷éëéÜóåé! ÁõôÞ ç åõ÷Þ üëùí ìáò. Ç åõ-
÷Þ åêåßíùí ðïõ âëÝðïõí óôï Ìïõóåßï Ìáñ-
ìÜñïõ Ðáíüñìïõ —-Ýíá áðü ôá èåìáôéêÜ
Ìïõóåßá ôçò ÔñÜðåæáò Ðåéñáéþò— îå÷ùñé-
óôü óôïëßäé ôïõ ôüðïõ ôïõò. Ôñåéò ÷ïñùäßåò



Τα νεκροταφεία της Κων-
σταντινούπολης δεν είναι
απλές υπαίθριες γλυπτο-
θήκες, αλλά ταυτόχρονα
ταμεία μνήμης. Ένα από
αυτά είναι και το Ορθό-
δοξο νεκροταφείο του Σι-
σλί, όπου συμπατριώτες
μας γλύπτες και μαρμαρο-
γλύπτες άφησαν ανεξίτη-
λα ίχνη. Τα μνημεία τα ο-

ποία από τη φθορά του χρό-
νου, την εγκατάλειψη και
τους βανδαλισμούς είχαν
περιέλθει σε οικτρή κατάσταση, εδώ και λίγο καιρό συντηρούνται. Οι φωτογραφί-
ες που μας έστειλε ο φίλος μας κ. Νίκος Μιχαηλίδης μιλούν εύγλωττα. Θα περιορι-
στούμε στο ταφικό μνημείο των Νικολάου και Ελένης Ζαρίφη, έργο του Υστερνιώ-
τη γλύπτη Λάζαρου Σώχου (1857 - 1911), παρουσιάζοντας το πριν και το μετά τη συ-
ντήρηση. ∆εν μπορεί παρά να είμαστε χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή.
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ìå äéäáóêáëßá ôùí ê.ê. Ãåùñãßáò Ìðáêï-
ãéÜííç êáé Ìáñãáñßôáò Óáëôáìáíßêá åñìÞ-
íåõóáí åõñåßáò ãêÜìáò ìåëùäßåò ôçí Êõñéá-
êÞ, 2.6. 2013, ìå ôçí åõêáéñßá ôçò óõìðëÞ-
ñùóçò ðÝíôå åôþí åðßóçìçò ëåéôïõñãßáò ôïõ
Ìïõóåßïõ. Ç óôéãìÞ, üìùò, åðéâÜëëåé íá
óôñÝøïõìå ôï íïõ ìáò óå üëïõò åêåßíïõò
ðïõ êáôÝèåóáí ôçí éäÝá ßäñõóçò êáé óå åêåß-
íïõò ðïõ äïýëåøáí ãéá ôçí õëïðïßçóÞ ôçò,
êáé äåí åßíáé ëßãïé.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΜΠΡΑΖΑΒΙΛ

Ôçí ÊõñéáêÞ, 14ç Áðñéëßïõ 2013, ðñáãìáôï-
ðïéÞèçêå óôïí Éåñü Êáèåäñéêü Íáü Áãßïõ
Äçìçôñßïõ Pointe Noire ôïõ Êïíãêü, üðïõ ç
Ýäñá ôçò ÅðéóêïðÞò, ç åíèñüíéóç ôïõ Èåï-
öéëåóôÜôïõ Åðéóêüðïõ Ìðñáæáâßë êáé Ãêá-
ìðüí ê. ÐáíôåëåÞìïíïò. ÐñïçãÞèçêå áñ÷éå-
ñáôéêü óõëëåßôïõñãï, ðñïåîÜñ÷ïíôïò ôïõ
Óåâáóìéüôáôïõ Ìçôñïðïëßôç Êáìåñïýí ê.
Ãñçãïñßïõ —åêðñïóþðïõ ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç Á-
ëåîáíäñåßáò—, óôï ïðïßï óõììåôåß÷å óýó-
óùìïò ï êëÞñïò ôçò ÉåñÜò ÅðéóêïðÞò
Ìðñáæáâßë.

Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò óõìðëÞñùóçò 100 åôþí
áðü ôç ãÝííçóÞ ôïõ Ýãéíáí  óôéò 26.5. 2013
ìå êÜèå åðéóçìüôçôá  ôá áðïêáëõðôÞñéá ôçò
ðñïôïìÞò ôïõ ìáêáñéóôïý Ìçôñïðïëßôç Óý-
ñïõ - ÔÞíïõ ê.ëð. ÄùñïèÝïõ Á´ (ÓôÝêá), Ýñ-
ãïõ ôïõ Ôçíéáêïý ãëýðôç ê. ÃéÜííç Êáãéþñ-
ãç. Ç ðñïôïìÞ ôïðïèåôÞèçêå óôïí áýëåéï
÷þñï ôïõ ìçôñïðïëéôéêïý íáïý Ìåôáìüñöù-
óçò ôïõ ÓùôÞñïò óôçí Åñìïýðïëç, üðïõ êáé
ïé ðñïôïìÝò ôùí ðñïêáôü÷ùí ôïõ ÁëåîÜí-
äñïõ Ëõêïýñãïõ, Áèáíáóßïõ Ëåâåíôüðïõ-
ëïõ êáé ÖéëáñÝôïõ Éùáííßäç.

ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ Ι.ΤΗ.Π.

Ôï ðñþôï ÖåóôéâÜë World Music ôçò ÔÞíïõ
ïëïêëçñþèçêå ôéò ðñþôåò þñåò ôçò Êõñéá-
êÞò 26.5. 2013, ìÝóá óå ðáíäáéóßá âáëêáíé-
êþí óêïðþí áðü ôïí ðïëõôÜëáíôï Íïñâçãü
áêïñíôåïíßóôá Stian Carstensen êáé Ýîé ¸ë-
ëçíåò ìïõóéêïýò ðïõ ôæáìÜñáíå óôç óêçíÞ
ôïõ É.ÔÇ.Ð. Ç ÔÞíïò óõíáíôÞèçêå ìå óðïõ-
äáßïõò ìïõóéêïýò áðü ôá ÂáëêÜíéá êáé ôçí
ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï ìå óôü÷ï ôçí Ýíôáîç ôïõ
íçóéïý óå Ýíá åõñýôåñï äéáðïëéôéóìéêü äß-
êôõï. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá.

***
Ôç ÄåõôÝñá, 10.6. 2013, ìßëçóå ï ê. ÄçìÞ-
ôñçò ÁñôÝìçò ìå èÝìá «ÃÝíåóéò Ôçèýïò. Áñ-
÷áßá ëéìÜíéá ôçò ÔÞíïõ». Ôçí åêäÞëùóç óõ-
íôüíéóå ç ê. Ãåùñãßá ÑÜðôç êáé ðñïëüãéóå ï
áñ÷áéïëüãïò - éóôïñéêüò ôÝ÷íçò ê. Öñáãêß-
óêïò Êñçôéêüò.

ΜΕΛΩ∆ΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ
ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΗΝΟΥ

ÓÜââáôï, 20 Áðñéëßïõ 2013. Ìéá ìåëùäéêÞ
âñáäéÜ ìå Ýíôïíï Üñùìá ÔÞíïõ. Óôï Flo
caffe ôçò Ðåýêçò áðïëáýóáìå ìéá õðÝñï÷ç
ìïõóéêÞ âñáäéÜ. Óôß÷ïé - ìïõóéêÞ ç óõìðá-
ôñéþôéóóÜ ìáò ê. Ìáñßá ×ñõóïý (Ðýñãïò)
êáé ìïõóéêÞ åðéìÝëåéá, äéäáóêáëßá, åíïñ÷Þ-
óôñùóç, óýíèåóç åéóáãùãþí, äéåýèõíóç
8ìåëïýò ïñ÷Þóôñáò êáé ôñáãïýäé ï ôáëá-
íôïý÷ïò íåáñüò ìïõóéêüò ê. ÐåñéêëÞò Ìáëá-
êáôÝò (ÕóôÝñíéá). Ìéá áßèïõóá õðåñðëÞñçò,
Ýíá èåñìü, ðáñáôåôáìÝíï ÷åéñïêñüôçìá êáé
ìéá âñáäéÜ áîÝ÷áóôç.

ΠΟΙΚΙΛΑ

Êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò «Åíôüò» ôï
âéâëßïõ ôïõ áåéèáëïýò ößëïõ êáé óõìðáôñéþ-
ôç ìáò ê. Ìé÷Üëç Ëéáñïýôóïõ ìå ôïí ôßôëï
«ÔÞíïò êáñäéÜ ìïõ» [21 x 14, óåë. 170]. Ìéá
óåéñÜ äéçãçìÜôùí, ìÝóá áðü ôçí ïðïßá ðñï-
âÜëëåé ç åñùôéêÞ ó÷Ýóç ôïõ óõããñáöÝá ìå
ôïí ôüðï ôïõ, áëëÜ, ôáõôü÷ñïíá, êáé ìéá êñß-
óéìç åðï÷Þ ãéá ôçí ðáôñßäá ìáò. Ìé÷Üëç, íá
åßóáé êáëÜ êáé íá ìáò äßíåéò ÷áñÝò!

***
×Üñç ÊïõôåëÜêç, ÔïðùíõìéêÜ êáé Ïíïìáôï-
ëïãéêÜ ôçò íÞóïõ ÔÞíïõ, Ýêäïóç â´, ÁèÞíá
2013. 
Åðáíåêäüèçêå, åðáõîçìÝíï êáé âåëôéùìÝíï
ôï âéâëßï áõôü ôïõ ê. ÊïõôåëÜêç, óôç óåéñÜ
«ÔÞíïò, Áñ÷áßá êáé ×ñéóôéáíéêÞ - ÁðïêáôÜ-
óôáóç ôçò éóôïñéêÞò áëÞèåéáò». 

***
ÓôÝëéïõ È. Äåóýðñç, ÍïóôáëãéêÜ óôáëÜãìá-
ôá. Ôá ôñáãïýäéá ôùí ÷ùñéþí ìáò, ÔÞíïò

2013 [24 x 17, óåë. 64)
***

Áðü ôï óùìáôåßï ìáò åêäüèçêå óå êáëáßóèç-
ôï ôåý÷ïò ç ïìéëßá ôçò éóôïñéêïý ê. Âéñãéíßáò
Êùíóôáíôßäïõ - ×áìïõäïðïýëïõ êáôÜ ôç öå-
ôéíÞ  ÅïñôÞ ôçò Åýñåóçò óôçí ÁèÞíá.

***
Ìå ìåãÜëç ÷áñÜ ðëçñïöïñçèÞêáìå üôé ï
óõìðáôñéþôçò, ê. ÌÜíèïò Óáíôïñéíáßïò, êá-
èçãçôÞò ôçò ÁÓÊÔ, ôéìÞèçêå áðü ôç ÃáëëéêÞ
Äçìïêñáôßá ìå ôï ðáñÜóçìï ôçò ÔÜîçò ôïõ
Áêáäçìáúêïý Öïßíéêá ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôÝò
ôïõ ðïõ ðñïâÜëëïõí ôçí åëëçíïãáëëéêÞ óõ-
íåñãáóßá.

***
Ìå èÝìá «Êùíóôáíôéíïõðïëßôåò ÔÞíéïé êáé ç
ÊéïóÝì ÓïõëôÜí» ìßëçóå óôéò 17.4. 2013, óôï
Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï Êùíóôáíôéíïõðïëéôþí
óôçí ÁèÞíá (Äçì. Óïýôóïõ 43) ï ê. Íßêïò Ìé-
÷áçëßäçò.

***
Óôï ðåñéïäéêü «ÉóôïñéêÜ», ô÷ 57 (ÄåêÝìâñéïò
2012), óåë. 534 - 539, äçìïóéåýèçêå âéâëéï-
êñéóßá ãéá ôï âéâëßï ôïõ ð. ÌÜñêïõ Öþóêï-
ëïõ, «Ç ÏîùìåñéÜ óôá ÷ñüíéá ôïõ ýóôåñïõ
Ìåóáßùíá» áðü ôïí åñåõíçôÞ ôïõ ÅÉÅ ê. Äç-
ìÞôñç Äçìçôñüðïõëï ìå ôßôëï «Øçëáößæï-
íôáò ôåêìÞñéá áðü ôçí ÔÞíï ôùí Âåíåôþí».

***
¸íá åíäéáöÝñïí âßíôåï ãéá ôï Ãéáííïýëç ×á-
ëåðÜ áíÜñôçóå óôï äéáäßêôõï ç óõìðáôñéþ-
ôéóóÜ ìáò ê. Ðçíåëüðç ÃáÀôç. Ìðïñåßôå íá
ôï áíáæçôÞóåôå óôï YouTube ìå ôïí ôßôëï
«Ãéáííïýëçò ×áëåðÜò-Chalepas-Halepas»
êáé íá ôï ÷áñåßôå.

***
Óôç óõñéáíÞ åöçìåñßäá «Ï Ëüãïò» ôçò
25.10. 2012 äçìïóéåýèçêå åêôåíÝò Üñèñï
ôçò ê. Ëßôóáò ×áñáëÜìðïõò ìå ôßôëï «Ãåþñ-
ãéïò Äþñéæáò. ¸íáò Þñùáò ôïõ ’40 - Ìéá îå-

Óôéò äýóêïëåò ìÝñåò ðïõ ðåñíÜìå Ý-
íá äÝíôñï, Ýíáò èÜìíïò, Ýíá öõôü
êÜíïõí ôç æùÞ ìáò ðéï üìïñöç. Áò
öõôÝøïõìå íÝá êé áò öñïíôßóïõìå ôá
ðáëéÜ. Ìðïñïýìå...

Το «O mio babbino caro» («Ω Αγαπημέ-
νε μου πατέρα») είναι μια  soprano άρια α-
πό την όπερα Gianni Schicchi (1918) του
Giacomo Puccini πάνω σε λιμπρέτο του
Giovacchino Forzano, που γνώρισε πολλές
και εξαίρετες ερμηνείες. Παρακαλέσαμε
την καλή μας φίλη κ. Αγγελική Νικολάου
∆ελλατόλα να μας τη μεταγράψει ποιητικά
στη νεοελληνική και εκείνη δε μας απογο-
ήτευσε:

- Πατέρα μου καλέ
η Αγάπη μου γι’ αυτόν απέραντη είναι
γι’ αυτό θα κινήσω για την Porta Rossa
του γάμου μας το δαχτυλίδι ν’ αγοράσω

- Ω! πόσο τον αγαπώ
κι αν εσύ στην άρνησή σου επιμένεις
στην Ponte Vechia θ’ ανεβώ
στο κενό να ρίξω το κορμί μου

- Για την αγάπη μου που υποφέρω
στον θάνατο θα παραδοθώ
έλεος πατέρα μου καλέ
καλέ πατέρα μου έλεος

O mio babbino caro,
mi piace, è bello, bello.
Vo’andare in Porta Rossa
a comperar l’anello!

Sì, sì, ci voglio andare!
e se l’amassi indarno,
andrei sul Ponte Vecchio,
ma per buttarmi in Arno!

Mi struggo e mi tormento!
O Dio, vorrei morir!
Babbo, pietà, pietà!
Babbo, pietà, pietà!

Μπορείτε να απολαύσετε την άρια δίνο-
ντας τον τίτλο της στο Youtube.

«Ο ΜΙΟ ΒΑΒΒΙΝΟ CARO»

ΤΑ ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΙΣΛΙ

ΜΝΗΜΗ
∆ΩΡΟΘΕΟΥ Α΄

Συμπληρώνονται φέτος 500 χρόνια από
τη δημιουργία του αριστουργήματος του
Albrecht Durer «Ο ιππότης, ο διάβολος
και ο θάνατος». Ο χριστιανός, αγνοώ-
ντας τους δυο εχθρούς, προχωρά στο
δρόμο του καθήκοντος. Στο έργο, το ο-
ποίο εμπνέεται από το Enchiridion militis
Christiani (Εγχείριδιο του χριστιανού
στρατιώτη) του Έρασμου, καταχωρείται
το απόσπασμα από τον 23ο Ψαλμό: «Αν
και πορεύομαι στην κοιλάδα του σκό-
τους και του θανάτου, δε φοβούμαι κανέ-
να κακό».



ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ» ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Ôçí éäÝá ôçí êáôÝèåóå 1938 ï ÉùÜííçò Êïë-
ëÜñïò, ùò Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí
Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò ìå óêïðü íá áðïêáëõ-
öèïýí ôá Ýñãá ôï 1942, ìå ôçí åõêáéñßá ôçò
100Þò åðåôåßïõ áðü ôç ãÝííçóç ôïõ ÍéêïëÜ-
ïõ Ãýæç. ¹ëèå ï ðüëåìïò êáé ðáñáìÝñéóå ôá
ðÜíôá. Ôï óùìáôåßï óõãêñüôçóå ÅðéôñïðÞ
åñÜíùí ôï 1950. ¼ìùò Ýðñåðå íá öôÜóïõìå

ôï 1968 ãéá íá ðñáãìáôïðïéçèåß
ìå äáðÜíç ôïõ ÐÉÉÅÔ (Ðñüåäñïò
ï áåßìíçóôïò ÓùêñÜôçò Êáñäáìß-
ôóçò, äçìéïõñãüò ï ãëýðôçò Åõ-
óôñÜôéïò ÉùÜí. Öéëéððüôçò) óôï
áëóýëëéï ôïõ Éäñýìáôïò. ¼ìùò,
üðùò ó÷åäéÜóôçêå ï ÷þñïò, ôï
ãëõðôéêü áõôü óýíïëï, ôï «ÐÜí-
èåï» ôùí Ôçíßùí êáëëéôå÷íþí, åß-
íáé áüñáôï óôïí åðéóêÝðôç. ÌÞ-
ðùò ç ÄÅ ôïõ ÐÉÅÅÔ èá ìðïñïý-
óå íá åðáíåîåôÜóåé ôï æÞôçìá; 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 2013

¼ðùò ãñÜøáìå êáé óôï ðñïçãïý-
ìåíï öýëëï ìáò, ï ôåëåõôáßïò ôü-
ìïò ôïõ «Çìåñïëïãßïõ ôïõ Áñ÷é-
ðåëÜãïõò» (2013) ðïõ åðß 15 óõ-
íáðôÜ Ýôç åêäßäåé ï óõíôïðßôçò
ìáò ÓôñáôÞò Ã. Öëéððüôçò, åõù-
äéÜæåé ÔÞíï! Êáé éäïý ôá ðåñéå÷ü-
ìåíÜ ôïõ: ¢ííá Ê. ÊïñíÜñïõ -
ÊáëáìáñÜ, ÊáôáìåóÞìåñï [ðïßç-
ìá], óåë. 20· ÄçìÞôñéïò Ãåùñã.
Óïöéáíüò, «ÐÝìðåé  íÞóïò ÔÞíïò
ôïõ ¢ñåùò ôïí ýìíïí» [óõììåôï-

Εις το Επίνειον

Νέος, είκοσι οκτώ ετών, με πλοίον τήνιον
έφθασε εις τούτο το συριακόν επίνειον
ο Έμης, με την πρόθεσι να μάθει μυροπώλης.
Όμως αρρώστησε εις τον πλουν. Και μόλις
απεβιβάσθη, πέθανε. Η ταφή του, πτωχοτάτη,
έγιν' εδώ. Ολίγες ώρες πριν πεθάνει, κάτι
ψιθύρισε για «οικίαν», για «πολύ γέροντας γονείς».
Μα ποιοι ήσαν τούτοι δεν εγνώριζε κανείς,
μήτε ποία η πατρίς του μες στο μέγα πανελλήνιον.
Καλλίτερα. Γιατί έτσι ενώ
κείται νεκρός σ’ αυτό το επίνειον,
θα τον ελπίζουν πάντα οι γονείς του ζωντανό. 
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÷ùñéóôÞ ðíåõìáôéêÞ ìïñöÞ». Ôï Üñèñï å-
óôéÜæåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ, êõñßùò, óôïí áãþ-
íá ôïõ áåßìíçóôïõ Ãåùñãßïõ Äþñéæá (1897 -
1988) ùò Üìéóèïõ ÅðéìåëçôÞ Áñ÷áéïôÞôùí
ÄÞëïõ —ôüôå äéçýèõíå ôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï
Ìõêüíïõ— ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí áñ÷áéï-
ôÞôùí áðü ôéò áñðáêôéêÝò äéáèÝóåéò ôùí Éôá-
ëþí êáôáêôçôþí. 

***
Óôç íáîéþôéêç åöçì. «Ï ×ùñáÀôçò» (ö. 142.
2013) äçìïóéåýèçêå åêôåíÝò Üñèñï ôïõ óõ-
ìðáôñéþôç ìáò ãåùðüíïõ êáé Ðåñéöåñåéáêïý
Óõìâïýëïõ ê. ÌÜíèïõ Âßëëá ìå èÝìá «Ç ãå-
ùñãßá óôéò ÊõêëÜäåò ìáò óÞìåñá êáé… áý-
ñéï».

***
Èá èÝëáìå íá åðéóçìÜíïõìå ôï åíäéáöÝñïí
Üñèñï ôïõ êáëïý ìáò ößëïõ, åêðáéäåõôéêïý
ê. ÁñéóôïôÝëç ÄåëçãéÜííç, óôçí åöçì. ÖÜ-
ñïò ôçò ÔÞíïõ (Éáí. - ÌÜñôéïò 2013), ìå ôïí
ôßôëï «Ï ðéï ðéóôüò ìáò ößëïò», áöéåñùìÝíï
óå «åðþíõìïõò» óêýëïõò ôïõ íçóéïý ìáò.
Ôïõò ðëÝïí ðéóôïýò ìáò ößëïõò…

***
To äéÞãçìá ôïõ ÏêôÜâéïõ Ðáò, «ÃñÜììá óå
äõï Üãíùóôåò», äçìïóéåýèçêå óôï íÝï ëïãï-
ôå÷íéêü ðåñéïäéêü «ÖñÝáñ» (ô÷ 1/ 2013) óå
ìåôÜöñáóç ôçò ößëçò ìáò Ïýñóïõëáò Öù-
óêüëïõ.

***
Ç åñìçíåßá ôçò èáõìÜóéá êáé ç óõìâïëÞ ôçò
êáßñéá óôçí åñìçíåßá ôïõ èåáôñéêïý Ýñãïõ
«×ñéóôïýãåííá, ðïõ íá ðÜñåé! Ç ãéáãéÜ êÜôù
áðü ôï ôñáðÝæé» ôïõ Pierre Notte óå óêçíï-
èåóßá ôïõ Çëßá ÊïõíôÞ, ðïõ áíÝâçêå óôï º-
äñõìá Ìé÷Üëçò ÊáêïãéÜííçò áðü 22.3. Ýùò
28.4. 2013. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ôáëáíôïý÷ï óõ-
ìðáôñéþôéóóÜ ìáò çèïðïéü ê. ÓôÝâç Öüñôù-

ìá. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá.
***

Áíáäåß÷ôçêå ðñüóöáôá äéäÜêôïñáò (PhD)
óôï Äçìüóéï ÄéåèíÝò Äßêáéï êáé óôï Äßêáéï
ôùí Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí («Áðþèçóç
ôùí ìåôáíáóôþí óôï äéåèíÝò äßêáéï») áðü ôç
ÍïìéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÍÜðï-
ëçò ç óõìðáôñéþôéóóÜ ìáò ä. Áííáëßæá Êï-
ñéíèßïõ, êüñç ôïõ äéáêåêñéìÝíïõ Ôçíéáêïý å-
ðéóôÞìïíá ê. ÃéÜííç Êïñßíèéïõ. Ç ä Êïñéíèß-
ïõ åßíáé ôáõôü÷ñïíá êáé çãåôéêü óôÝëå÷ïò óôï
Óõíôïíéóôéêü ôïõ Äéêôýïõ Íåïëáßáò ôïõ Óõì-
âïõëßïõ Áðüäçìïõ Åëëçíéóìïý óôçí ðåñé-
öÝñåéá Åõñþðçò. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá!

ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

ÓõóôñÜôåõóç ôùí ìáæéêþí öïñÝùí ôïõ íç-
óéïý ãéá ôïí êáèáñéóìü ôùí ðáñáëéþí ôïõ
óôï ðëáßóéï ôçò ðáãêüóìéáò êáìðÜíéáò ìå
ôï óýíèçìá «Lets Do it». ¸ôóé ôçí ÊõñéáêÞ,
14.4. 2013 ïé óýëëïãïé ãïíÝùí & êçäåìüíùí
1ïõ, 2ïõ êáé 3ïõ Äçìïôéêþí Ó÷ïëåßùí  ÔÞ-
íïõ, ï óýëëïãïò ãïíÝùí & êçäåìüíùí Äçì.
Ó÷ïëåßùí Åîùìâïýñãïõ, ï óýëëïãïò ãïíÝ-
ùí & êçäåìüíùí Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ Ðýñ-
ãïõ, ïé óýëëïãïé ãïíÝùí & êçäåìüíùí Ãõ-
ìíáóßïõ - Ëõêåßïõ - Å.ÐÁ.Ë., ï óýëëïãïò «¸-
÷ïõìå äéêáßùìá», ï Êõíçãåôéêüò Óýëëïãïò, ï
Óýëëïãïò Ãõíáéêþí ÔÞíïõ êáé ï Áèëçôéêüò
¼ìéëïò «Ðïóåéäþí» êáèÜñéóáí üëåò ôçò ðá-
ñáëßåò ôçò ÔÞíïõ, åíþ äýôåò áðü ôï Paesino
Diving Center êáèÜñéóáí õðïèáëÜóóéá ôï ëé-
ìÜíé ôçò ÔÞíïõ.

÷Þ Ôçíéáêþí óôçí åêóôñáôåßá ôçò Êáñý-
óôïõ], óåë. 41 - 59· ÈùìÜò Èùìüðïõëïò,
Ãéáííïýëçò ×áëåðÜò [áíáäçìïóßåõóç áðü
ôï ðåñéïäéêü ÐáíáèÞíáéá, Ýôïò Ã´, 15.9.
1903], óåë. 61 - 65· Í. Íþå, Ç áìáñôùëÞ å-
êëïãÞ ôïõ ÄÞìïõ Ðåñáßáò ÔÞíïõ [áíáäçìï-
óßåõóç áðü ôçí åöçì. Åóôßá, 6.4. 1906], óåë.
73 - 76· Åññßêïò Ëéïýìáò, «ÐáíáãéÜ ìïõ
ÍôçíéáêéÜ» [áíáäçìïóßåõóç áðü ôçí åöçì.
ÊáèçìåñéíÞ, 6.9. 1994], óåë. 77 - 78· ÁèáíÜ-
óçò Í. ÁðÝñãçò, ¢ãéïò Íéêüëáïò ï êáëïêáé-
ñéíüò, óåë. 79 - 85· ÆùÞ Å. ÑùðáÀôïõ, Ôçíéá-
êïß ìðáñìðÝñçäåò, óåë. 87 - 90· Âáóßëçò Éù.
Öüñôùìáò, Ìåñéêïß êÜðáóïé êáðíßæïõí êáé
óÞìåñá…, óåë. 91 - 92· ÉùÜííá Êáñáãéþñãç
- Ìðá÷áñéÜ, ÍÞóïò ¢íäñïò - ÍÞóïò ÔÞíïò,

óåë. 97 - 110· ÓÜââáò ÁðÝñãçò, ÓôáìÜôéïò
ÉùÜííïõ ÊñéêåëëÞò (1932 - 2012), óåë. 111 -
113, êáé ÄÞìçôñá Óïöéáíïý, Ðþò ãíþñéóá
ôïí ÓôñáôÞ Ã. Öéëéððüôç, óåë. 131 - 133.  

ΠΕΝΘΟΣ: ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΛΥΣΙΣ

Ìå îå÷ùñéóôÞ ÷áñÜ ëÜâáìå ôï íÝï
âéâëßïõ ôïõ óõíôïðßôç ìáò êáé êáëïý-
ìáò ößëïõ ð. ÍéêïëÜïõ Ðñùôüðáðá,
Ìçôñïðïëßôç Öèéþôéäáò, ìå ôïí ôßôëï
«Åéò ôá ¢ãéá ÐÜèç. 20 ïìéëßåò ôçò Ìå-
ãÜëçò ÐáñáóêåõÞò», Ýêäïóç É.Ì.
Öèéþôéäáò, Ëáìßá 2013 [21 x 14, óåë.
175]. Åßêïóé ïìéëßåò ôïõ óåâáóìéüôá-
ôïõ ðïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò 40÷ñï-
íçò äéáêïíßáò ôïõ åêöùíÞèçêáí
óôïõò íáïýò ôçò Åõáããåëßóôñéáò ÔÞ-
íïõ, ôïõ Áãßïõ Åëåõèåñßïõ Ãêýæç (Á-
èÞíá) êáé ôïõ Åõáããåëéóìïý ôçò Èåï-
ôüêïõ Ëáìßáò. ÊÜèå ïìéëßá åßíáé ù-
ñáéüôåñç áðü ôçí ðñïçãïýìåíç. Ãéá
ëüãïõò, üìùò, ïéêïíïìßáò ÷þñïõ —
ïé 12 óåëßäåò ìáò åßíáé ðëÝïí ëßãåò—
åðéëÝîáìå Ýíá áðüóðáóìá ôçò ïìéëß-
áò «Åéò ôçí Èåïôüêïí äáêñýïõóáí»
ìå õðüôéôëï «ÐÝíèïò, êïóìéêïý ðÝí-
èïõò ëýóéò» (óåë. 137 - 139):

«Åßíáé öõóéêü ï èñÞíïò ôçò Ðáíá-
ãßáò íá äçìéïõñãåß åýëïãç áðïñßá êáé

åñþôçìá, üðùò áõôü ðïõ äéáôõðþíåé
ï ðïéçôÞò: “Ù ôïõ ðÜèïõò ÄÝóðïéíá,
êáé óõ äáêñýåéò;”. Êáé ôïýôï äéüôé ðé-
óôåýïõìå üôé ï èñÞíïò äåí ôáéñéÜæåé
óôïõò ðéóôïýò. ÏõäÝðïôå üìùò ç Åê-
êëçóßá ìáò áðÝññéøå ôá äÜêñõá, á-
öïý ðñþôïò ï Êýñéïò çìþí Éçóïýò
×ñéóôüò “åäÜêñõóå” (ÉùÜí., éá´, 35)
êáé “Ýêëáõóå” (Ëïõê., éè´, 41) êáé á-
öïý ôá äÜêñõá åßíáé öõóéêü áðïôÝëå-
óìá ôïõ ðüíïõ ðïõ Ýöåñå óôïí êü-

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ ΣΤΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙΝΟ

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

Όταν την Τήνο επισκεφθείς, να 'ρθεις να
προσκυνήσεις
Στης Παναγίας το νησί, να την ευχαριστή-
σεις,
κάνε μια βόλτα στα χωριά της Τήνου, είναι
στολίδια,
όπως οι διαμαντόπετρες πάνω σε δακτυλί-
δια.
Στα Πάνω Μέρη σαν θα πας και προς το
Μοναστήρι,
θα τύχει να 'βρεις και χωριό που να 'χει πα-
νηγύρι.
Πανηγυρίζουν τα χωριά, γιορτάζει όλη η φύ-
ση,
παντού το κέφι κι η χαρά, όταν η πλάση αν-
θίσει.

(Από τη Συλλογή τραγουδιών του κ. Στέλιου Θ.
∆εσύπρη «Νοσταλγικά σταλάγματα»)

(Åöçì. Åìðñüò, 5.12. 1901)
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ÈåôéêÜ ìçíýìáôá  áðü ôéò Äéåèíåßò
åêèÝóåéò Ôïõñéóìïý ôïõ Âåñïëßíïõ
(ÉÔÂ 6-10/3) êáé ôçò Ìüó÷áò (20-
23/3) éäéáßôåñá ìå áýîçóç ôïõ ñåýìá-
ôïò ôùí Ñþóùí êáôÜ 30% Þ 1 åêáô
ôïõñßóôåò êáô' åëÜ÷éóôïí. Óôç äå Ãåñ-
ìáíßá, ïé ìåãÜëïé tour operators —
Thomas Cook, Alltours, FTI, Rewe—
áíáöÝñïõí äéøÞöéá ðïóïóôÜ áýîç-
óçò ôùí êñáôÞóåùí ðñïò ÅëëÜäá,
ðïõ öèÜíïõí Ýùò êáé ôï 25% áðåéêï-
íßæïíôáò êáôÜóôáóç óôáèåñïðïßçóçò
êáé áíÜêáìøçò. 

Ìå ôï ðïóïóôü èåùñÞóåùí íá âáß-
íåé óõíå÷þò áõîáíüìåíï (91% óôéò
èåùñÞóåéò âßæá ðïëëáðëþí åéóü-
äùí) êáé íÝá visa centers óå Éñêïý-
ôóê, ÊÜëéíéíãêñáíô, ×áìðÜñïöóê,
Âëáäéâïóôüê êáé ôçí ÏõöÜ1 ôá óôïé-
÷åßá äå ìðïñïýí ðáñÜ íá åßíáé åõïß-
ùíá. ÅðéðëÝïí, ìÝôñá ðïõ áêïýãåôáé
üôé Ý÷ïõí äñïìïëïãçèåß üðùò ç êá-
ôÜñãçóç ôçò âßæáò êáé åßóïäïò óôç
÷þñá ìå áðëü äéáâáôÞñéï (ðéëïôéêÜ
îåêßíçóå ìå ôïõò Ôïýñêïõò ôï êáëï-
êáßñé ôïõ 2012 êáé ðëçñïöïñßåò ëÝíå
ðùò èá õëïðïéçèåß ôï 2014) êáé ç
ìåßùóç öüñùí êáé ôåëþí áåñïäñïìß-
ùí ãéá áíôáãùíéóôéêü íáýëï åãåßñïõí
ðñïóäïêßåò.

¼ëá âáßíïõí êáëÜ ëïéðüí ãéá ôïí
åëëçíéêü ôïõñéóìü áëëÜ ôß ãßíåôáé óå
ôïðéêü åðßðåäï; Ìðïñïýìå åìåßò íá
áðïêïìßóïõìå ïñéóìÝíá áðü áõôÜ ôá
ïöÝëç;

Óôç Ìýêïíï, èá õðïäå÷ôïýí ôçí Ý-
íáñîç ôçò ôïõñéóôéêÞò ðåñéüäïõ ìå
ðôÞóåéò charter áðü Êùíóôáíôéíïý-
ðïëç êáé Üëëïõò ðñïïñéóìïýò óôçí
Ôïõñêßá. Ôá ãýñù íçóéÜ Ý÷ïõí áñ÷ß-
óåé íá äñáóôçñéïðïéïýíôáé ðåñéóóü-
ôåñï áðü ôçí ÔÞíï êáé èá ðñÝðåé íá
áóêçèïýí ðéÝóåéò ðñïò ôïõò ôïðé-
êïýò öïñåßò ãéá íá áíáëÜâïõí Üìåóá
äñÜóç.

Ïé óôñáôçãéêÝò óôéò ïðïßåò èá ðñÝ-
ðåé íá óôçñé÷ôåß Ýíá marketing plan
âáóßæïíôáé óôá áäéáöéëïíßêçôá óõ-
ãêñéôéêÜ ðëåïíåêôÞìáôá ôïõ íçóéïý
äçëáäÞ ôçí åêìåôÜëëåõóç ôïõ èáëÜó-
óéïõ ôïõñéóìïý êáé ôçò êñïõáæéÝñáò
(äýóêïëï ïìïëïãïõìÝíùò, áëëÜ åöé-
êôü), ôçí åããýôçôá ôïõ ìå ôá êïìâéêÜ
ëéìÜíéá ôçò ÑáöÞíáò êáé ôïõ ÐåéñáéÜ
þóôå íá áíáäåé÷èåß ùò ðñïïñéóìüò
ìå Ýíôïíï ðïëéôéóìéêü åíäéáöÝñïí êáé
ôçí áíÜðôõîç ôçò åíäï÷þñáò.

ÁëëÜ ãéá íá ìðïñÝóïõí üëá áõôÜ
íá áðïöÝñïõí áðïôåëÝóìáôá èá
ðñÝðåé íá óôçñé÷ôïýí óôç óùóôÞ âÜ-
óç. Ôï êëåéäß åßíáé ïé õðïäïìÝò. Ç ÔÞ-
íïò èá ðñÝðåé íá áíáðôýîåé ôéò õðï-
äïìÝò ôçò, þóôå íá ðñïóåëêýóåé éêá-
íïðïéçôéêü áñéèìü ôïõñéóôþí. ËéìÜ-
íéá, ðñïâëÞôåò, ìáñßíåò, ïäéêü äß-
êôõï, ×ÕÔÁ, áåñïðïñéêÞ óýíäåóç åß-
íáé êÜðïéá áðü áõôÜ ðïõ áêïýìå å-
äþ êáé ðïëý êáéñü, áëëÜ ðïôÝ äåí õ-
ëïðïéïýíôáé. Ç äõíáôüôçôá ÷ñçìáôï-
äüôçóÞò ôïõò äå áðü ôá ÄéáñèñùôéêÜ
Ôáìåßá êáé ôï Ôáìåßï Óõíï÷Þò ôçò ÅÅ

ìå ôá áíôßóôïé÷á ðñïãñÜììáôá åßíáé
ìåãáëýôåñç áðü ðïôÝ! Ôï óçìáíôéêü-
ôåñï üìùò üëùí êáé ßóùò óå áõôü èá
ðñÝðåé íá äïèåß ç ìÝãéóôç ðñïóï÷Þ
ôùí ôïðéêþí áñ÷þí åßíáé ôï «brand-
ing» ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïïñéóìïý.
Óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ Åðéìåëçôç-
ñßïõ ÊõêëÜäùí ôï 20092 õðÜñ÷åé Ý-
íôïíç äõóáñÝóêåéá ãéá ôï èÝìá ôùí
ôéìþí áðü ôïõò åðéóêÝðôåò. Åßíáé
ðñáãìáôéêÜ Ýíá óçìåßï ðïõ ÷ñÞæåé é-
äéáßôåñçò ðñïóï÷Þò ãéá ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôïõ èåôéêïý êëßìáôïò êáé öõóé-
êÜ ôçí åðáíáöïñÜ ôùí ôéìþí óå ëïãé-
êÜ åðßðåäá. Ç óõíïëéêÞ éêáíïðïßçóç
åìöáíßæåôáé áñêåôÜ ÷áìçëüôåñç. ¢ñá,
êáèïñéóôéêü ñüëï êáëåßôáé íá ðáßîåé
ôï marketing plan ìå åðáíáðñïóÝããé-
óç ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò «åéêü-
íáò» - image ôïõ íçóéïý.

Ôï ôïõñéóôéêü marketing ãéá íá åß-
íáé åðéôõ÷Ýò êáé áðïôåëåóìáôéêü,
ðñÝðåé íá åîõðçñåôåß ôéò áíÜãêåò ôïõ
åðéóêÝðôç ðïõ ðñïóðáèåß íá ðñï-
óåëêýóåé. Èá ðñÝðåé íá ëáìâÜíåé õ-
ðüøç ôïõò óôü÷ïõò, üðùò ç áõîçìÝ-
íç ñïÞ åðéóêåðôþí Þ áýîçóç ôùí å-
óüäùí áíÜ åðéóêÝðôç, ç ìÝôñçóç áõ-
ôþí ôùí óôü÷ùí, ôá ìÝóá ãéá ôçí åðß-
ôåõîÞ ôùí, ôá êáíÜëéá, ç äéáíïìÞ óå
áõôÜ, êáèþò êáé ôïí ðñïûðïëïãéóìü.

Ôï marketing óå Ýíá ôáîéäéùôéêü
ðñïïñéóìü åßíáé äéáöïñåôéêü áðü ôá
ðåñéóóüôåñá Üëëá åßäç. Ãéá Ýíá êáé
ìüíï ëüãï, ïé Ýìðïñïé ðñÝðåé íá
ðñïùèïýí ôïí ðñïïñéóìü ôüóï óå Ý-
íá business to business äßêôõï (B2B)
üóï êáé ìåôáîý åðé÷åéñÞóåùí êáé êá-
ôáíáëùôþí (B2C). Èá ðñÝðåé íá ãßíåé
ðñïóÝããéóç ôùí tour operators, åíþ
ôçí ßäéá óôéãìÞ áðåõèåßáò ðþëçóç
óôïõò ôïõñßóôåò ðïõ ó÷åäéÜæïõí ìü-
íïé ôá ôáîßäéá ôïõò.

Ï åðáñêÞò ðñïûðïëïãéóìüò ãéá
êÜèå êáíÜëé marketing Ý÷åé ãßíåé ìéá
ðñüêëçóç ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ëüãù
ôçò åðÝêôáóÞò ôïõò. Åêôüò áðü ôï Ý-
íôõðï õëéêü êáé ôéò ðáñáäïóéáêÝò ôá-
êôéêÝò ç óçìáóßá ôùí online ìÝóùí Ý-
÷åé áõîçèåß ìå ôïí ðïëëáðëáóéáóìü
ôùí social media. Ôï e-mail, ïé ìç÷á-
íÝò áíáæÞôçóçò, ç online äéáöÞìéóç
áíôéðñïóùðåýïõí ðëÝïí ôï êýñéï
ìÝñïò ôùí ðñïóðáèåéþí êáé ôùí
ðñïûðïëïãéóìþí ôùí Marketeers.
Ãéá ôá ó÷Ýäéá ðñïþèçóçò ôïõ ôïõñé-
óìïý, åßíáé áðáñáßôçôï íá äéáôåèåß
ðñïûðïëïãéóìüò ãéá üëá áõôÜ ôá êá-
íÜëéá, ôüóï óå B2B üóï êáé B2C. 

Ç äéåíÝñãåéá Ýñåõíáò åßíáé áðáñáß-
ôçôç. Ôá åõñÞìáôá ôçò Ýñåõíáò áãï-
ñÜò ôùí Aslan & Andriotis3 ôï 2007
ãéá ôçí ÔÞíï åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ïé
åðéóêÝðôåò óå èñçóêåõôéêïýò ÷þ-
ñïõò ìðïñïýí íá åðéóêÝðôïíôáé Ýíáí

(25,8%) êáé ôïõò Èñçóêåõôéêïýò ôïõ-
ñßóôåò (44,3%) Ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéï-
øçößá ôçò ïìÜäáò (97,6%) åðéèõìåß
íá åðáíáëÜâåé ôï ôáîßäé ôïõò óôçí
ÔÞíï.

Óõíåðþò, ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïóåë-
êýóïõí óõãêåêñéìÝíïõò ôïìåßò ôçò á-
ãïñÜò (ÁíáôïëéêÞ Ïñèüäïîç ×ñéóôéá-
íéêÞ ôçò Åõñþðçò êáé ôçò Äéáóðï-
ñÜò) óôçí ÔÞíï, ïé ôïðéêÝò áñ÷Ýò èá
ðñÝðåé íá óõíåñãáóôïýí ìå tour
operators ðïõ åéäéêåýïíôáé óôïí èñç-
óêåõôéêü ôïõñéóìü. ÅðéðëÝïí, ðñÝðåé
íá äïèåß Ýìöáóç óôï óõíäõáóìü ìå-
ôáîý ôïõ èñçóêåõôéêïý ôïõñéóìïý êáé
Üëëùí ìïñöþí ôïõñéóìïý åéäéêïý åí-
äéáöÝñïíôïò (ðåæïðïñßá, ïñåéâáóßá,
èáëÜóóéï êëð.), óå ìéá ðñïóðÜèåéá
íá åðåêôáèåß ç äéÜñêåéá ôçò ðáñáìï-
íÞò êáé ç ôïõñéóôéêÞ ðåñßïäïò. Ç äç-
ìéïõñãßá åíüò ó÷åäßïõ ãéá ôçí áíÜ-
ðôõîç ôïõ óõíåäñéáêïý ôïõñéóìïý
ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôç èñçóêåßá óôçí
ÔÞíï åßíáé áðáñáßôçôç þóôå íá áðï-
ôåëÝóåé all year ðñïïñéóìü. ÔÝëïò, ï
áíèñþðéíïò ðáñÜãïíôáò ðáßæåé ôï
óçìáíôéêüôåñï ñüëï êáé äå èá ðñÝðåé
íá ëçóìïíåßôáé ç âåëôßùóç ôçò êáôÜñ-
ôéóÞò ôïõ êáé ðïéïôéêÞò áíáâÜèìéóÞò
ôïõ, þóôå íá äþóåé õðåñáîßá óôï ôï-
ðéêü ðñïúüí.

1 http://money-tourism. blogspot.gr
/2013/01/blog-post_6564.html#more

2 ÅÏÔ, MåëÝôç ôïõñéóôéêÞò áíÜðôõîçò
ÐåñéöÝñåéáò Íïôßïõ Áéãáßïõ 2003

3 CLUSTERING VISITORS TO A RELI-
GIOUS ISLAND:  THE CASE OF TINOS,
2007, Despina Aslan, Kon/nos Andriotis.

óìï ç áìáñôßá.  Ç Åêêëçóßá ìáò äåí
áãíïåß ôá öõóéêÜ ãåãïíüôá ôçò æùÞò.
Ï èÜíáôïò åßíáé ãåãïíüò Üìåóá óõí-
äåäåìÝíï ìå ôçí ßäéá ôç æùÞ. Óôá ôñï-
ðÜñéá ôçò åîïäßïõ áêïëïõèßáò, ìáæß
ìå ôçí åõùäßá ôçò ìïõóéêÞò èåïëïãß-
áò, åßíáé áíáìåìåéãìÝíá êáé ôá äÜ-
êñõá ôïõ ÷ùñéóìïý. “Ðïßïò ÷ùñé-
óìüò, ù áäåëöïß, ðïßïò êïðåôüò, ðïß-
ïò èñÞíïò åí ôç ðáñïýóç ñïðÞ…”. Ç
Èåïôüêïò ùò ôÝëåéïò Üíèñùðïò ðï-
íåß êáé äáêñýæåé êáé èñçíåß. Ï èñÞíïò
ôçò åêðñïóùðåß ôïí èñÞíï ôçò áí-
èñùðüôçôïò ãéá ôçí áìáñôßá ðïõ Ý-
öåñå óôï ðÜèïò ôïí áðáèÞ ÈåÜí-
èñùðï. Ôï ðÝíèïò ôçò üìùò óõíäÝå-
ôáé ìå ôçí áèáíáóßá êáé êáôÜ óõíÝ-
ðåéá äåí åßíáé ðÝíèïò áðüãíùóçò,
áëëÜ ðÝíèïò ÷áñÜò. ÊáôÜ ôïí ÉùÜí-
íçí Åõ÷áÀôçí ç ßäéá äßäåé ôçí áðÜíôç-
óç åéò ôï åñþôçìá ðïõ ôçò èÝôåé: “Å-
ìüí äå ðÝíèïò êïóìéêïý ðÝíèïõò ëý-
óéò” (PG, 120, 1131). H ÷áñÜ áíáäý-
åôáé áðü ôï ìõóôÞñéï ôïõ Óôáõñïý
ðïõ äçìéïõñãåß ïäýíç êáé áãáëëßáóç
óõã÷ñüíùò óôçí øõ÷Þ ôçò ÐáñèÝ-
íïõ. Áõôü ôï óõíáßóèçìá óõíïäåýåé
óôïí ðíåõìáôéêü áãþíá üëïõò ôïõò
ðéóôïýò üëùí ôùí åðï÷þí. Åßíáé ôï
áßóèçìá ôçò ÷áñìïëýðçò ðïõ óáí
ðÝëáãïò áðëþíåôáé óôïõò ðëÝïíôåò
“ôçí áëìõñÜí ôïõ âßïõ èÜëáóóáí” êáé
ðïèïýíôáò ôç Âáóéëåßá ôùí Ïõñá-
íþí. ×áñÜ êáé ðüíïò, èëßøç êáé êáñ-
ôåñßá, äïêéìáóßá êáé ðñïóäïêßá, èÜ-
íáôïò êáé æùÞ åßíáé áíÜìåéêôá óôç æù-
Þ ìáò. ÕðåñÝ÷åé ðÜíôïôå ç åëðßäá ôçò
áéùíéüôçôïò, üðùò ôçí âëÝðïìå íá õ-
ðåñÝ÷åé êáé óôï èñÞíï ôçò èëéâïìÝ-
íçò Èåïôüêïõ. Ìéá åëðßäá ðïõ ãéãá-
íôþíåôáé ìÝóá óôçí Åêêëçóßá, óôçí
ïðïßá æïýìå êáèçìåñéíÜ ôï Óôáõñü
êáé ôçí ÁíÜóôáóç ôïõ Èåáíèñþðïõ
êáé äéá ôçò ïðïßáò êáé ìüíï äéáðåñ-
íïýìå “åê ôïõ èáíÜôïõ ðñïò æùÞí êáé
åê ôçò ãçò ðñïò ïõñáíüí” (Åéñìüò á´
ùäÞò ôïõ Êáíüíïò ôçò ÁíáóôÜóåùò)
áíÜëïãá ìå ôç âéùìáôéêÞ óõììåôï÷Þ
ìáò óôï ìÝãéóôï ìõóôÞñéï ôçò Èåßáò
Ëåéôïõñãßáò, óôï ïðïßï ç Èåïôüêïò
êáôÝ÷åé åîÝ÷ïõóá èÝóç. Êáé üðùò ôü-
ôå äéçêüíçóå ôï ðÜèïò ôïõ Õéïý ôçò,
Ýôóé êáé ôþñá åðéêåöáëÞò ôçò Åêêëç-
óßáò äéáêïíåß ôï ìõóôÞñéïí ôçò áíá-
ðëÜóåùò ôïõ êüóìïõ, ðáñÝ÷ïõóá ôç
óÜñêá ôçò ãéá ìéá íÝá åíáíèñþðçóç
ôïõ ×ñéóôïý ìÝóá óôçí õðüóôáóç ü-
ëùí åêåßíùí ðïõ ðñïóöÝñïõí “ÌçôÝ-
ñá êáé ÐáñèÝíïí” ôçí êáñäéÜ ôïõò ãéá
íá óõëëçöèåß ôï ìõóôÞñéï ôçò óùôç-
ñßáò.

ÊáôÜ ôçí Ýêöñáóç ôïõ Éåñïý Öùôß-
ïõ, ç Ðáíáãßá “ôïí ðïëýôéìïí ìáñãá-
ñßôçí áðåèçóáýñéóå, ôïí ðëïýôïí ôçò
óùôçñßáò åéò ôá ðÝñáôá ôçò ïéêïõìÝ-
íçò äéáðïñèìåýïõóá”. Åßíáé åêåßíç
äéá ôçò ïðïßáò ðáñÝ÷åôáé óôïí êüóìï
“ï ðïëýôéìïò ìáñãáñßôçò”, ï ïðïßïò
ïäçãåß ôïõò ðéóôïýò “åðß æùÞò ðçãÜò
õäÜôùí êáé åîáëåßöåé ðáí äÜêñõïí åê
ôùí ïöèáëìþí áõôþí” (Áðïê. æ´, 17).
Ï èñÞíïò ôçò, êáèáñÜ áíèñþðéíï é-
äßùìá, öÝñíåé ðéï êïíôÜ óôçí áíèñþ-
ðéíç äéêÞ ìáò öýóç ôç Èåïôüêï êáé
íåõñþíåé ôéò ÷ïñäÝò ôçò øõ÷Þò íá
øåëëßóïõí ìáæß ìå ôïí éåñü õìíùäü:
“Óõããåíïýò ïéêåéüôçôïò ìç åðéëÜèç
ÄÝóðïéíá” (Äïîáóôéêü ËéôÞò ôïõ Å-
óðåñéíïý ôçò åïñôÞò ôçò ÊïéìÞóåùò
ôçò Èåïôüêïõ)».

ΕΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ∆Ε ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

Ôçò Áñãõñþò ÓêáñÞ
Bsc Tourism Management, Msc

in European Studies 

ðñïïñéóìü ü÷é ìüíï ãéá ðñïóêýíç-
ìá, áëëÜ êáé íá éêáíïðïéÞóïõí äéÜ-
öïñåò áíÜãêåò ðïõ äéáóõíäÝïíôáé ìå
êïéíùíéêïýò, ðïëéôéóôéêïýò êáé øõ÷á-
ãùãéêïýò ðáñÜãïíôåò. Áðü ôá åõñÞ-
ìáôá åßíáé ðñïöáíÝò üôé, áí êáé ôï íç-
óß èåùñåßôáé ùò Ýíá áðü ôá êõñéüôåñá
èñçóêåõôéêÜ ìíçìåßá ãéá ×ñéóôéáíïýò
Ïñèüäïîïõò, ïé ôïõñßóôåò äåí åßíáé
ìéá ïìïéïãåíÞò ïìÜäá. ×ùñßæïíôáé óå
3 ïìÜäåò: ôïõò Ðïëéôéóôéêïýò ôïõñß-
óôåò (29,9%), ôïõò ÐáñáèåñéóôÝò
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ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ
ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Ôï ÅñãáóôÞñéï ÃëõðôéêÞò ôçò ïéêïãÝíåéáò ÓôñáôÞ êáé Èåïëüãïõ ÉùÜí. Öéëéððüôç
óôï ÐÜôçìá ×áëáíäñßïõ (ïäüò ÔÞíïõ 10).

¸ñãá ôïõ ÓôñáôÞ Öéëéððüôç. Áðü áñéóôåñÜ: Áíôßãñáöï Íçñçßäáò ôïõ Ã. Âñïýôïõ,
«Ôá äõï áäÝëöéá» (íåêñïôáöåßï Áóßíçò Áñãïëßäáò) êáé ï êáëëéôÝ÷íçò öéëïôå-
÷íþíôáò ôçí ðñïôïìÞ ôçò Ìðá÷Üïõåñ.

Ï ãëýðôçò ÓôñáôÞò ÉùÜí. Öéëéððüôçò óôï åñãáóôÞñéü ôïõ ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò
Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò ê. ÉùÜííç Ðáðáäçìçôñßïõ.

Õðü ôï âÜñïò ôçò ðáñÜäïóçò! Óõ-
÷íÜ íïìßæïõìå ðùò ÷áñÜæïõìå ìüíïé ôï
äñüìï ìáò êé üìùò ôá âÞìáôÜ ìáò ôá
êáôåõèýíïõí Üëëïé. ÃåíéÝò êáé ãåíéÝò
ðñïãüíùí ìéëïýí ìå ôá ÷åßëç ìáò, ïäç-
ãïýí ôéò óêÝøåéò ìáò, ÷áñÜæïõí ôïõò
äñüìïõò ìáò. Ôï âÜñïò ôçò ðáñÜäï-
óçò, Ýíá åßäïò óõëëïãéêïý áóõíåßäç-
ôïõ, óçìáäåýåé ôçí  ðïñåßá ìáò. Êé å-
ìåßò —êáôÜ ôï Ý÷åé ôïõ ï êáèÝíáò— á-
êïëïõèïýìå ôç ñïÞ ôïõ ðñïáéþíéïõ
ðïôáìïý, åêôñÝðïíôáò, óôçí êáëýôåñç
ðåñßðôùóç, ôçí êïßôç ôïõ óå ðåñéóóü-
ôåñï åýöïñá ëéâÜäéá…

ÊÜôù áðü Ýíá ôÝôïéï âÜñïò áíäñþ-
èçêå êáé ï ÓôñáôÞò ÉùÜííïõ Öéëéððü-
ôçò. Äýï áéþíùí ðáñÜäïóç óôïõò þ-
ìïõò ôïõ áð’ ôïí ðáôÝñá ôïõ Æá÷áñéÜ,
ôïõ Æá÷áñßá Öéëéððüôç ðïõ Üöçóå ß÷íç
ôçò äçìéïõñãéêÞò ôïõ óìßëçò áð’ ôï Ôóé-
ñßãï Ýùò ôï ¢ãéï ¼ñïò. Ôüóï âáñéÜ ç
ðáñÜäïóç ðïõ êõâåñíÜåé ôá âÞìáôÜ
ôïõ, êáèïñßæåé ôçí ðïñåßá ôïõ êáé äåí
ôïí áöÞíåé ïýôå óôéãìÞ íá îåóôñáôßóåé
áðü ôï åêìáõëéóôéêü ðáé÷íßäé ìå ôç ëåõ-
êÞ ðÝôñá. «ÊÜíô’ ôïí, ñå, óôï ìÜñìá-
ñï!», åßðå ï ìåãÜëïò ðñüãïíïò —ìáñ-
ìáñïöÜãïò áõôüò, ï ÄçìÞôñéïò Öéëéð-
ðüôçò— óôï ËÜæáñï Óþ÷ï, üôáí Ýóôç-
óå ôïí Êïëïêïôñþíç. Ãéá ôïõò Öéëéððü-
ôåò, ôÝ÷íç, ãëõðôéêÞ Þôáí ìüíï ôï ìÜñ-
ìáñï, êáé ôçí õðçñåôïýí åõüñêùò 200
êáé ðëÝïí ÷ñüíéá. Ìéá ïéêïãÝíåéá ìáñ-
ìáñïöÜãùí… ¢ðåéñïé ïé ìáñìáñïãëý-
ðôåò êáé ôÝóóåñéò ãëýðôåò åðþíõìïé· ï
ðáëéüò åêåßíïò ÄçìÞôñéïò ìå ôïí «Øá-
ñÜ», ôï «ÈåñéóôÞ» êáé ôïí «Îõëïèñáý-
óôç», ï èåßïò ÁõãïõóôÞò, ï ÓôñáôÞò êáé
ôåëåõôáßá ç åîáäÝëöç Åõáããåëßá.

Ìá ðéüôåñï áð’ üëïõò âÜñáéíå ï ðá-
ôÝñáò, ï ÉùÜííçò Åõóôñáôßïõ Öéëéððü-
ôçò (1912 - 2002), ï ìðÜñìðá-ÃéÜííçò
ãéá ôç ìéêñÞ êïéíùíßá ôïõ Ðýñãïõ. Ìå-
ãÜëïò äÜóêáëïò ôçò ðÝôñáò êáé ôïõ
ó÷åäßïõ! «Ó’ áõôüí ôá ÷ñùóôÜù üëá!»,
èá ìáò ðåé ï ÓôñáôÞò. «Ôç ãíþóç ôïõ
õëéêïý, ôçí ôÝ÷íç ôïõ ìáñìÜñïõ, ôçí å-
ðáããåëìáôéêÞ óõíÝðåéá. ¸öõãá áðü
ôïí Ðýñãï Ýôïéìïò. ¼ôáí ðÞãá óôçí Á-
ÓÊÔ Þìïõí äÜóêáëïò ôïõ äáóêÜëïõ
[ôïõ ãëýðôç Ãéþñãç ÌáôáñÜãêá] ôïõ
ìáñìÜñïõ…». Ï ßóêéïò ôïõ ìðÜñìðá-

ÃéÜííç äåí Üöçíå ðåñéèþñéá ãéá îå-
óôñÜôéóìá, ãéá Üëëåò ðéï åëåýèåñåò (Þ
áéñåôéêÝò) åðéëïãÝò…

Ï ÓôñáôÞò ìåãÜëùóå óôá äýóêïëá
÷ñüíéá ôçò Êáôï÷Þò óôïí Ðýñãï, ìéá
ðåñßïäï ìåãÜëçò äïêéìáóßáò, üôáí ç á-
óéôßá ôïõ óêëçñïý ÷åéìþíá 1941/42 á-
ðïäåêÜôéóå ôïí ðëçèõóìü ôïõ ôüðïõ.
ÃåííÞèçêå ôï 1937, ôåëåßùóå ôï Äçìï-
ôéêü ó÷ïëåßï óôç ãåíÝôåéñÜ ôïõ, ôéò äõï
ðñþôåò ãõìíáóéáêÝò óôçí ÁèÞíá, êï-
íôÜ óôïí ôüôå áñ÷éìáíäñßôç èåßï ôïõ Á-
ãáèüíéêï (ìåôÝðåéôá Ìçôñïðïëßôç Ìå-
óïãáßáò êáé ËáõñåùôéêÞò). Ôéò õðüëïé-
ðåò ôÜîåéò ôïõ Ãõìíáóßïõ ôéò ôÝëåéùóå
óôçí Ðüëç ôçò ÔÞíïõ, üðïõ ç ïéêïãÝ-
íåéá áíáãêÜóôçêå íá åãêáôáóôáèåß
ðñïóùñéíÜ (ï ìðÜñìðá-ÃéÜííçò èá á-
íïßîåé åñãáóôÞñé óôçí ÐáëÜäá). 

ÌåôÜ ôï ÃõìíÜóéï, ãéá Ýíá ÷ñüíï, õ-
ðÞñîå áêñïáôÞò óôï ÔìÞìá ÃëõðôéêÞò
ôçò ÁÓÊÔ êáé ôïí åðüìåíï ìåôÜ áðü å-
ðéôõ÷åßò åîåôÜóåéò ãñÜöôçêå óôï ðñþôï
Ýôïò (Ìáæß ôïõ êáé áåßìíçóôïò ãëýðôçò
ÄçìÞôñçò Áñìáêüëáò). ÄÜóêáëüò ôïõò
ï Ìé÷Üëçò Ôüìðñïò. «ÔÝôïéïò äÜóêá-
ëïò äåí Ý÷åé îáíáðåñÜóåé!», èõìÜôáé ï
ÓôñáôÞò 50  êáé ðëÝïí ÷ñüíéá ìåôÜ. «¸-
äéíå ìåãÜëç óçìáóßá óôá ìåôñÞìáôá.
Óôåêüôáí 4 þñåò ðÜíù óïõ. “ÌåôñÜôå”,
Ýëåãå, “êé üôáí öôÜóåôå óôï 4ï Ýôïò, èá
äåßôå ðïõ èá äïõëåýåôå åëåýèåñá…”».

ÐáñÜëëçëá ìå ôéò óðïõäÝò ôïõ, ôá á-
ðïãåýìáôá êáé ôéò áñãßåò, åñãáæüôáí
óôá åñãáóôÞñéá ôùí ãëõðôþí Ãéáííïý-
ëç ÊïõëïõñÞ êáé ÉùÜííç Âïýëãáñç,
ìáèçôþí êáé óõíåñãáôþí ôïõ ìåãÜëïõ
Äçìçôñßïõ Öéëéððüôç.

ÁìÝóùò ìåôÜ ôçí ÁÓÊÔ, ôï êáëïêáßñé
ôïõ 1960 èá ðñïóêëçèåß óôï óôñÜôåõ-
ìá êáé ìåôÜ áðü ëßãï ôï äß÷ôõ ôïõ ôáã-
ìáôÜñ÷ç ÐÝôñïõ ÌùñáÀôç èá ôïí öÝñåé
óôï Êáëëéôå÷íéêü ÔìÞìá ôïõ ÃÅÓ, óôï
÷þñï ôçò ôüôå ÕÅÍÅÄ. «Óáí óôñáôéþ-
ôçò Ýêáíá 10 - 12 ðñïôïìÝò ôï ÷ñüíï óå
ðçëü. Ãåìßóáìå üëá ôá óôñáôüðåäá.
Ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôïõò óôï ãýøï ðÞñáìå
Ôçíéáêïýò ãëýðôåò êáé óôñáôéþôåò ðïõ
Ýêáíáí ôç èçôåßá ôïõò, ôï ËåõôÝñç Âá-
ëÜêá, Íßêï ÐáñáóêåõÜ, ÄçìÞôñç Èåïôé-
êü ê.Ü.», èõìÜôáé. «¸êáíáí ôç èçôåßá
ôïõò óôï åñãáóôÞñéï ôïõ ÃÅÓ êáé óôï

÷õôÞñéï ôïõ 301 ÅÂ». ÌåôÜ ôç ëÞîç ôçò
èçôåßáò ôïõ Ýìåéíå åêåß ùò óõìâáóéïý-
÷ïò ãëýðôçò Ýùò ôï 1971, üôáí ç äéêôá-
ôïñéêÞ êõâÝñíçóç ôï êáôÜñãçóå.

To ðñþôï åñãáóôÞñéü ôïõ èá ôï áíïß-
îåé ôï 1960 óôçí ïäü Áãßïõ ¼ñïõò, óôï
Ìáñïýóé, óôï ìáñìáñÜäéêï ôùí áäåë-
öþí Íßêïõ êáé ËÜæáñïõ ÂáëÜêá, üðïõ
êáé èá ìåßíåé Ýùò ôï 1967. Óôï ìåôáîý,
ôï 1965, ìå ôïí áäåëöü ôïõ Èåïëüãï,
áðüöïéôï ôïõ Ó÷ïëåßïõ Êáëþí Ôå÷íþí
Ðáíüñìïõ, èá éäñýóïõí ôç «Ó & È Öé-
ëéððüôçò ÅñãáóôÞñéá ÃëõðôéêÞò», ôï
ïðïßï èá ëåéôïõñãÞóåé áðü ôï 1967 Ý-
ùò ôï 1977 óôï Ìáñïýóé óôç óõóôÜäá
ôùí êáôáóôçìÜôùí ìáñìáñïôå÷íßáò
ðáñÜ ôç Ëåùö. Êçöéóßáò. Óôç óõíÝ÷åéá
èá ìåôáöåñèïýí óå éäéüêôçôï ÷þñï,
óôï ÐÜôçìá ×áëáíäñßïõ (ÔÞíïõ 10). Ç
åðé÷åßñçóç ôùí áäåëöþí Öéëéððüôç õ-
ðü ôç äéåýèõíóç ðëÝïí ôùí ãéùí ôïõò
óõíå÷ßæåé áéóéüäïîá ôçí ðïñåßá ôçò óôï
ìÝëëïí ìå ïäçãü ôç ìåãÜëç ðáñÜäïóç
êáé ôéò áîßåò ðïõ êëçñïäüôçóáí ïé ðñï-
çãïýìåíåò ãåíéÝò.

Ï ÓôñáôÞò, áðü ôï 1974 ìÝëïò ôçò
Êáëëéôå÷íéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Åêêëçóß-
áò ôçò ÅëëÜäáò, óôá 50 êáé ðëÝïí ÷ñü-
íéá ôçò êáëëéôå÷íéêÞò ôïõ äñÜóçò öéëï-
ôÝ÷íçóå ðåñéóóüôåñåò áðü 150 ðñïôï-
ìÝò êáé áíäñéÜíôåò, åíþ ó÷åäßáóå áíá-
ñßèìçôá çñþá êáé åêêëçóéáóôéêÜ Ýñãá
(ôÝìðëá, Üìâùíåò, åðéóêïðéêïýò èñü-
íïõò, åéêïíïóôÜóéá, öéÜëåò, ê.ëð.). ¸ñ-
ãá Üøïãá ôüóï óôï ó÷Ýäéï üóï êáé
óôçí åêôÝëåóç. 

«Íáé, áêïëïõèþ ôçí ðáñÜäïóç»,

ìáò ëÝåé, «ðëçí üìùò ðïôÝ äåí áíôÝ-
ãñáøá ôï ßäéï Ýñãï». Êáé óôçí åñþôçóÞ
ìáò ðïéá õðÞñîå ç óõìâïëÞ ôïõ Óôñá-
ôÞ Öéëéððüôç óôç óýã÷ñïíç åêêëçóéá-
óôéêÞ ìáñìáñïãëõðôéêÞ, èá ìáò ðåé ìå
ðáññçóßá: «Ôï áñ÷éôåêôïíéêü ìÝñïò, ïé
êëßìáêåò êáé ïé áíáëïãßåò åßíáé ôï óðïõ-
äáéüôåñï ðñÜãìá óå Ýíá åêêëçóéáóôéêü
Ýñãï, êÜôé ðïõ óðÜíéá ôï âñßóêåéò. ÂëÝ-
ðåôå Ýñãá óå ìåãÜëïõò íáïýò, Üíéóåò á-
íáëïãßåò êôßóìáôïò êáé Ýñãïõ, Üíéóåò ïé
êëßìáêåò êáé ôá âÜñç ôùí äéáêïóìÞóå-
ùí… Ðñþôá ç áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ Ýñãïõ
êáé ìåôÜ ç äéáêüóìçóç, ç ïðïßá ðñÝðåé
íá äéáêñßíåôáé áðü ëéôüôçôá, ïéêïíïìßá
ìå ôç èåïëïãéêÞ Ýííïéá. ÁéóèçôéêÞ êëß-
ìáêá äçëáäÞ. Ãé’ áõôü, ðÜíù áð’ üëá ôï
ó÷Ýäéï. Åäþ êñßíïíôáé üëá…».

Ç åðéìïíÞ óôï êáëü, ôï óùóôü ó÷Ý-
äéï õðÞñîå ãéá ôñåéò áéþíåò —êáé åîá-
êïëïõèåß íá áðïôåëåß— ôï ðÜãéï áßôç-
ìá ôçò ôçíéáêÞò ìáñìáñïãëõðôéêÞò.
«¼ëá åêåß êñßíïíôáé...».

Óõíôáîéïý÷ïò óÞìåñá ï ÓôñáôÞò ðá-
ñáêïëïõèåß ôçí ðïñåßá ôçò åðé÷åßñçóçò
êáé åîáêïëïõèåß íá äïõëåýåé ìüíï ãéá
ôï êÝöé êáé ôïõò ößëïõò ôïõ. «ÅôïéìÜæù
ôï Óïöéáíü», ìáò ëÝåé. «¼ôáí ðéÜíù ôï
Ýñãï, íéþèù üôé ìéëÜåé ìáæß ôïõ, ôïí áé-
óèÜíïìáé äßðëá ìïõ…».

ÌÜ÷éìïò ãëýðôçò Ýùò ôï ôÝëïò...

Êþóôáò Äáíïýóçò

Ðåñéóóüôåñá ãéá ôï ÅñãáóôÞñéï «Öé-
ëéððüôç» âëÝðåôå óôçí éóôïóåëßäá
www.filippotis.gr.
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Ôï æÞôçìá áíÝãåñóçò óýã÷ñïíïõ
îåíïäï÷åßïõ óôçí ÔÞíï áðáó÷üëçóå
ôï Éåñü ºäñõìá, ôï ÄÞìï, ôçí Ðáíáé-
ãýðôéï Áäåëöüôçôá Ôçíßùí, áëëÜ êáé
ðáñÜãïíôåò ôçò ïéêïíïìéêÞò æùÞò á-
ðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïý áéþíá. Óôï
ðëáßóéï ôçò ðñïóÝëêõóçò ðáñáèåñé-
óôéêïý, êõñßùò, ôïõñéóìïý ç ËéìåíéêÞ
ÅðéôñïðÞ ÔÞíïõ, ôï ÌÜñôéï ôïõ 1924
äçìïðñÜôçóå ðáñáèáëÜóóéï ïéêü-
ðåäï ãéá ôçí áíÝãåñóç îåíïäï÷åßïõ
ýðíïõ ìåô’ åóôéáôïñßïõ. Ôï áãüñáóå
ôåëéêÜ ï Áèçíáßïò åðé÷åéñçìáôßáò Áñ-
ãýñçò Ã. ÂõñéäÜêçò, ï ïðïßïò áíÝèå-
óå ôçí åêðüíçóç ôùí ó÷åäßùí óôïí
áñ÷éôÝêôïíá Ðïèçôü ÊáìÜñá (1861 -
1935), ðïõ åß÷å ó÷åôéêÞ êáôáóêåõá-
óôéêÞ åìðåéñßá (ÈÝñìåò ôïõ Óýëëá
óôçí Áéäçøü [1896], «Ðáëßññïéá»
óôç ×áëêßäá [1905]). Ôï îåíïäï÷åßï
Üñ÷éóå íá ëåéôïõñãåß ôï 1926, ðëçí ü-
ìùò ï ÂõñéäÜêçò äåí ìðüñåóå íá á-
íôéìåôùðßóåé ôá ÷ñÝç êáé Ýôóé ôï 1929
âãÞêå óå äçìïðñáóßá, ç ïðïßá ôåëéêÜ
(1932) êáôáêõñþèçêå åð’ ïíüìáôé
ôïõ Âïëéþôç åðé÷åéñçìáôßá Äçìçôñß-
ïõ ÐïëõìÝñç, ï ïðïßïò êáé ôï ëåé-
ôïýñãçóå ãéá êÜðïéá ÷ñüíéá. Ôï îåíï-
äï÷åßï, ìå äéáèÞêç ôïõ ÐïëõìÝñç,
ðåñéÞëèå óôçí Êïéíüôçôá ÆáãïñÜò
Ìáãíçóßáò, áðü ôçí ïðïßá áãïñÜ-

óôçêå ôï 1977 áðü ôï ÐÉÉÅÔ. ÊáôÜ
ôçí ðåñßïäï ôçò Êáôï÷Þò óôÝãáóå ôï
Äçìïôéêü Íïóïêïìåßï, áñãüôåñá ôçí
Ðáéäïýðïëç ôçò ÂáóéëéêÞò Ðñüíïéáò,
ðñüóöõãåò áðü ôç Ñïõìáíßá, êéíç-
ìáôïãñÜöï, åóôéáôüñéï, ðñïóêïðéêÞ
ëÝó÷ç, ê.ëð.

Ôï 1994 ôï ÐÉÉÅÔ Üñ÷éóå ôçí áðï-
êáôÜóôáóç ôïõ êôéñßïõ. Ôüôå Üñ÷éóå
Ýíôïíïò ðñïâëçìáôéóìüò, áëëÜ êáé á-
íôéðáñáèÝóåéò, ãéá ôç ÷ñÞóç ôïõ ìå-
ãÜñïõ. ¼ëïé ïé öïñåßò ðïëéôéóìïý ôïõ
ôüðïõ åðÝìåíáí íá ÷ñçóéìïðïéçèåß
ãéá äñÜóåéò ðïëéôéóìïý, áñêåôïß åðÝ-
ìåíáí íá êáëýøåé ôç óôÝãáóç äçìïóß-
ùí õðçñåóéþí, åíþ äåí Ýëåéðáí êáé
åêåßíïé ðïõ öéëïäïîïýóáí íá óôåãÜ-
óåé êáé êáôáóôÞìáôá åóôßáóçò. Ïé
ðñïóðÜèåéåò ãéá íá áðïäïèåß ôï êôß-
ñéï óôïí ðïëéôéóìü ôïõ ôüðïõ êÜèå
Üëëï ðáñÜ åýêïëåò Þôáí êáé —ãéá
ôçí éóôïñßá ðñÝðåé íá êáôáãñáöåß—
ãéá ôçí åõüäùóÞ ôïõò óçìáíôéêü ñü-
ëï Ýðáéîå ç áðïöáóôéêÞ óôÜóç ôïõ
óçìåñéíïý ÁíôéðñïÝäñïõ ôïõ ÐÉÉÅÔ
(êáé ÉÔÇÐ) ê. ÅõÜããåëïõ ÐáñáóêåõÜ
- Ãêßæç. Ðáñüëï ðïõ ç ðñïóðÜèåéá
Ýíôáîçò ôçò áðïêáôÜóôáóÞò ôïõ óôï
2ï Êïéíïôéêü Ðëáßóéï ÓôÞñéîçò äåí
êáñðïöüñçóå, åíôïýôïéò, ìåôÜ áðü å-
ðßìïíåò ðñïóðÜèåéåò, ôï 2002 ôï º-
äñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý áðÝêôç-
óå åðßóçìá íïìéêÞ õðüóôáóç.

Óôï 1282/ 2.10. 2002 ÖÅÊ, ô. Â´,
äçìïóéåýèçêå ôï ÐÄ ìå ôï ïðïßï å-
ãêñßèçêå ç óýóôáóç êïéíùöåëïýò é-
äñýìáôïò ìå ôçí åðùíõìßá «ºäñõìá
Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý» (ÍÐÉÄ), ç ï-
ðïßá Ýãéíå áðü ôï ÐÉÉÅÔ (ÍÐÄÄ) ìå
ôç 13693/ 1.6. 2001 ðñÜîç ôïõ Óõì-
âïëáéïãñÜöïõ ÔÞíïõ ê. ÑáöáÞë Ìù-
ñáÀôç, êáé êõñþèçêå ï Êáíïíéóìüò
Äéïßêçóçò êáé Äéá÷åßñçóçò. Óôéò 5.10.
2002 ç Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ ôïõ
ÐÉÉÅÔ äéüñéóå ôï ðñþôï ôïõ Äéïéêçôé-
êü Óõìâïýëéï (ðñþôïò Ðñüåäñïò ï
áåßìíçóôïò êáèçãçôÞò ÄçìÞôñçò Óï-
öéáíüò).

Óýìöùíá ìå ôïí Êáíïíéóìü óêï-
ðüò ôïõ Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðïëéôé-
óìïý (ÉÔÇÐ) åßíáé ç Ýñåõíá, ç ìåëÝôç
êáé ðñïâïëÞ ôïõ éóôïñéêïý ðáñåëèü-
íôïò, ôçò êáëëéôå÷íéêÞò êáé ðíåõìáôé-
êÞò ôïõ íçóéïý ìáò, óôü÷ïò ðïõ åðé-
äéþêåôáé ìå åõñÝùò öÜóìáôïò äñÜ-
óåéò (ìüíéìåò êáé ðåñéïäéêÝò åêèÝóåéò,
êáëëéôå÷íéêÝò êáé ðíåõìáôéêÝò ãåíéêÜ
åêäçëþóåéò, ëåéôïõñãßá âéâëéïèÞêçò,
åêäüóåéò, ê.ëð.). Ôï óêïðü áõôü áíÝ-
ëáâáí íá õëïðïéÞóïõí ïé ðñþôåò

ÄéïéêÞóåéò. Ç ðïñåßá óôá ðñþôá óôÜ-
äéá õðÞñîå åîáéñåôéêÜ äýóêïëï. Å-
ðñüêåéôï ãéá Ýíá åã÷åßñçìá ðñùôü-
ãíùñï êáé ìåãáëåðÞâïëï ãéá ôá äå-
äïìÝíá ôçò ÔÞíïõ. Óôï óôÜäéï áõôü
èá ðñÝðåé íá ìíçìïíåýóïõìå êáé ôç
óõìâïëÞ ôïõ äñ Åèíïëïãßáò - Ëáï-
ãñáößáò ê. ÁëÝêïõ ÖëùñÜêç. Ðñïï-
äåõôéêÜ, ìå ôç óõíåñãáóßá üëùí ôùí
öïñÝùí ôïõ ôüðïõ êáé áíèñþðùí
ôïõ ðïëéôéóìïý, ôï ÉÔÇÐ âñÞêå ôï âç-
ìáôéóìü ôïõ êáé óÞìåñá Ý÷åé íá ðá-
ñïõóéÜóåé äçìéïõñãéêÞ äñÜóç äÝêá å-
ôþí, ðïõ áðïôåëåß ôçí ðëÝïí áîéüðé-
óôç åëðßäá ãéá ôá ÷ñüíéá ðïõ Ýñ÷ï-
íôáé.

Ôï ÉÔÇÐ, êáôÜ ôç óýóôáóÞ ôïõ,
ðñïéêßóôçêå áðü ôï ÐÉÉÅÔ ìå ôçí ÷ù-

ðåñéïäéêÝò åêèÝóåéò. ÐáñÜëëçëá óôá
÷ñüíéá ðïõ ðÝñáóáí ôï ÉÔÇÐ öéëïîÝ-
íçóå äåêÜäåò ÓõíÝäñéá êáé Üëëåò åê-
äçëþóåéò ðïëéôéóìïý. Äåí åßíáé ìü-
íïí Ýíá õðÝñï÷ï óôïëßäé ôïõ ôüðïõ
ìáò, åßíáé ç êéâùôüò ôïõ ôçíéáêïý ðï-
ëéôéóìïý. Ôï ÷ôåò, ôï óÞìåñá êáé ôï
áýñéï ôçò äçìéïõñãéêÞò ôçíéáêÞò øõ-
÷Þò. Ãéá ôï ëüãï áõôü èá ðñÝðåé íá ôï
ðåñéâÜëïõìå ìå ôçí áìÝñéóôç áãÜðç
êáé öñïíôßäá ìáò.

Áôõ÷þò ðáñÜ ôç äåêÜ÷ñïíç åðéôõ-
÷çìÝíç ðïñåßá ôïõ, ðáñÜ ôï ãåãïíüò
üôé Ý÷åé êáôáóôÞóåé ôçí ÔÞíï êáé êÝ-
íôñï óõíåäñéáêïý ôïõñéóìïý äå ëåß-
ðïõí åêåßíïé ðïõ ïíåéñåýïíôáé ôç ìå-
ôáôñïðÞ ôïõ óå óïõâëáôæßäéêá, åðé-
êáëïýìåíïé ôçí åôÞóéá ïéêïíïìéêÞ ôïõ
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¼ôáí ôï 2001 ìå ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ôïõ Ãýæç îå-
êéíïýóáìå êáé åðßóçìá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ ÌåãÜñïõ, á-
öÞíáìå ïñéóôéêÜ ðßóù ìáò üëåò ôéò êáêüâïõëåò êñéôéêÝò
êáé åðéèÝóåéò ðïõ åß÷áìå äå÷èåß üóï áöïñÜ ôç ëåéôïõñ-
ãßá ôïõ Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý. Êüíôñá óôéò á-
ðüøåéò ðïõ Þèåëáí Ýíá êôÞñéï ðïõ èá óôÝãáæå üëåò ôéò
äçìüóéåò õðçñåóßåò, åìåßò åðéëÝîáìå íá óôåãÜóïõìå ôïí
ðïëéôéóìü ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ü÷é ìüíï.

Ùò íåïóýóôáôïò ïñãáíéóìüò áíôéìåôþðéóå ôéò «ðáéäé-
êÝò ôïõ áóèÝíåéåò», óÞìåñá üìùò åßíáé ðåñéóóüôåñï åì-

öáíÝò üóï ðïôÝ Üëëïôå, ðüóï ðïëýôéìï óôÜèçêå áõôü ôï ïéêïäüìçìá, ü÷é
ìüíï ôåëéêÜ ãéá ôïí ðïëéôéóìü ìå ôçí ðëçèþñá ôùí åêäçëþóåùí ðïõ ðñáã-
ìáôïðïéïýíôáé êáè’ üëç ôçí äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ êáé âÜæïõí ôçí ÔÞíï ðï-
ëý øçëÜ óôçí ðïëéôéóôéêÞ áôæÝíôá ôçò ÷þñáò ìáò, áëëÜ êáé Üìåóá óôçí ïé-
êïíïìßá ôïõ íçóéïý ìáò, ìå ôçí ðñáãìáôïðïßçóç äåêÜäùí óõíåäñßùí (ìå
ü,ôé áõôü óõíåðÜãåôáé) óôïõò öéëüîåíïõò ÷þñïõò ôïõ êáé ôçí õøçëÞ õëéêï-
ôå÷íéêÞ õðïäïìÞ ðïõ äéáèÝôåé.

Âñßóêïíôáò ëïéðüí ôá ðáôÞìáôÜ ôïõ êáé âáäßæïíôáò ðÜíù óôéò óôÝñååò
âÜóåéò ðïõ ôÝèçêáí ôçí ðñïçãïýìåíç äåêáåôßá, ôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëé-
ôéóìïý áôåíßæåé áêüìá êáé óôçí ðåñßïäï ôçò êñßóçò ôï ìÝëëïí ôïõ ìå áéóéï-
äïîßá. ÈÝôåé ðåñéóóüôåñïõò êáé ðéï õøçëïýò óôü÷ïõò, Ý÷ïíôáò ðéá ðåßóåé
ôïõò ðåñéóóüôåñïõò üôé åßíáé Ýíá ðïëýôéìï åñãáëåßï ü÷é ìüíï ðïëéôéóìïý
áëëÜ êáé ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò ôïõ ôüðïõ ìáò.

ÅõÜããåëïò ÐáñáóêåõÜò - Ãêßæçò
Áíôéðñüåäñïò ÐÉÉÅÔ/ÉÔÇÐ

ñßò áíôÜëëáãìá áðïêëåéóôéêÞ ÷ñÞóç
ôïõ Ðïëõìåñåßïõ ìåãÜñïõ êáé ìå ôï
ðïóüí ôùí 50.000. 000 äñá÷ìþí, å-
íþ êáôáóôáôéêÜ ðñïâëÝðåôáé åôÞóéá
åðé÷ïñÞãçóç áðü ôïí ðñïûðïëïãé-
óìü ôïõ Éåñïý Éäñýìáôïò.

Ôï ºäñõìá äéïéêåßôáé áðü åðôáìå-
ëÝò Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, ôï ïðïßï
äéïñßæåôáé ãéá ôñéåôÞ èçôåßá áðü ôç ÄÅ
ôïõ ÐÉÉÅÔ. Ôá ôÝóóåñá ìÝëç ðñïÝñ-
÷ïíôáé ex offcio áðü ôç ÄÅ ôïõ ÐÉÉÅÔ,
åíþ ôá õðüëïéðá ôñßá ðñïÝñ÷ïíôáé
áðü ôïí åëëáäéêü ÷þñï ìåôáîý åêåß-
íùí ðïõ äéáêñßíïíôáé ãéá ôçí ðñï-
óöïñÜ ôïõò óôïí ðïëéôéóìü, óôéò åðé-
óôÞìåò, óôá ãñÜììáôá êáé ôéò ôÝ÷íåò.

Ôï íôåðïýôï ëåéôïõñãßáò ôïõ Þôáí ç
¸êèåóç Ýñãùí ÍéêïëÜïõ Ãýæç, ç ï-
ðïßá Üöçóå åðï÷Þ. Áêïëïýèçóáí ç
ìüíéìç Ýêèåóç Ýñãùí ôïõ Ãéáííïýëç
×áëåðÜ, êáèþò êáé Üëëåò óçìáíôéêÝò

åíßó÷õóç —åí ìÝóù êñßóçò— áðü
ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ÐÉÉÅÔ. ¼-
ìùò, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæïõìå üôé ï
ðïëéôéóìüò äåí åßíáé ìïíÜ÷á ïéêïíï-
ìéêü ìÝãåèïò, áëëÜ, êõñßùò, áíÜóá
æùÞò. Åßíáé ôï ìÝóïí åêåßíï ðïõ êÜ-
íåé ôç æùÞ ìáò «æùÞ» êáé ü÷é áðëÞ å-
ðéâßùóç.

×ñüíéá ðïëëÜ, ëïéðüí, óôï ÉÔÇÐ!
Óõã÷áñçôÞñéá óå üóïõò åñãÜóôçêáí
ãé’ áõôü, óõã÷áñçôÞñéá óå üóïõò åîá-
êïëïõèïýí íá åñãÜæïíôáé ãéá ôçí
ðñïêïðÞ ôïõ.-

Êþóôáò Äáíïýóçò

Ìéá áðü ôéò ìåãÜëåò åðéôõ÷ßåò ôïõ
Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý  åß-
íáé ç åîáóöÜëéóç ôïõ Áñ÷åßïõ Íéêï-
ëÜïõ Óáêåëëßùíïò, ôï ïðïßï áðïôå-
ëåßôáé áðü ôåôñÜäéá ìå ÷åéñüãñáöåò
óçìåéþóåéò ôïõ ìåãÜëïõ éóôïñéïäß-
öç ôïõ íçóéïý ìáò, áëëÜ êáé óçìá-
íôéêü áñéèìü ëõôþí åããñÜöùí ðïõ
êáëýðôïõí ôïõò 17ï, 18ï êáé 19ï
áéþíåò êáé áöïñïýí óôçí ÔÞíï êáé
ôçí ÐÜôìï. Ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò
áñ÷åéáêÞò óõëëïãÞò óçìáíôéêÞ õ-
ðÞñîå ç óõìâïëÞ ôïõ êáëïý ìáò öß-
ëïõ ê. ÓÜââá ÁðÝñãç.

ÐÜíù ç äõôéêÞ üøç ôïõ Ðïëõìåñåßïõ êáé
êÜôù ï áñ÷éôÝêôïíÜò ôïõ Ðïèçôüò ÊáìÜ-
ñáò (1861 - 1935).
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Ôï ÷áñôß ùò ìÝóï Ýêöñáóçò Ý÷åé ðá-
ñÝëèåé; ÌéëÞóôå ìïõ ãéá ôçí ìåëÝôç ðïõ
êÜíáôå óôçí ïðïßá âáóßóôçêå áðü üóï
ãíùñßæù, ôï äéäáêôïñéêü óáò.

¼ôáí îåêßíçóá ôçí äéäáêôïñéêÞ ìïõ äéá-
ôñéâÞ åß÷á óáí óôü÷ï íá ðåñéãñÜøù êáé
íá áíáëýóù ôçí øçöéáêÞ ôÝ÷íç. Ðïëý
óýíôïìá êÜðïéåò äéáðéóôþóåéò üðùò
üôé ï õðïëïãéóôÞò äåí åßíáé ìÝóïí áëëÜ
ôï íÝï õðüóôñùìá ôçò ìíÞìçò Þ üôé åß-
íáé Ýíá ìç÷Üíçìá ÷áìáéëÝïíôáò ðïõ
ðáßñíåé êÜèå öïñÜ äéáöïñåôéêÞ ìïñöÞ
áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ( ãñáöïìç÷á-
íÞ, óçìåéùìáôÜñéï, ôá÷õäñïìåßï, ìïõ-
óéêü üñãáíï êëð) ìå ïäÞãçóáí óôï óõ-
ìðÝñáóìá üôé äåí Ý÷åé õðïëïãéóôåß ç
ïõóéáóôéêÞ äýíáìç ðïõ Ý÷åé. ÐÞñá ëïé-
ðüí ìéá áêñáßá áðüöáóç: íá êÜíù ìéá
óõãêñéôéêÞ ìåëÝôç áíÜìåóá óôï ÷áñôß
êáé ôïí õðïëïãéóôÞ. ÁíáêÜëõøá ðïëý
åíäéáöÝñïíôá óôïé÷åßá. Ôçí ðåñéãñáöÞ
ôïõ ðñþôïõ õðåñêåéìÝíïõ áðü ôïí
ÐëÜôùíá óôçí ðñïóðÜèåéá ôïõ íá
óôñáöåß åíáíôßïí ôùí âéâëßùí (óôï äéÜ-
ëïãï Öáßäñïò), ôçí óôåíÞ ó÷Ýóç ôïõ
÷áñôéïý ìå ôï ÐáíåðéóôÞìéï áðü ôïí
13ï áéþíá ðïõ åìöáíßæïíôáé êáé ôá äý-
ï ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá, ôçí éó÷õñÞ êïéíù-
íéêÞ äýíáìç ôïõ ÷áñôéïý ðïõ åß÷å ìÝ÷ñé
óÞìåñá, åßôå óáí ÷ñÞìá, åßôå óáí êáôá-
ãñáöÞ ôçò ðåñéïõóßáò, ïéêïãåíåéáêÞò
êáôÜóôáóçò êëð. Óôçí óõíÝ÷åéá ìåëÝ-
ôçóá ôçí ðïëý-åðßðåäç óêÝøç ðïõ
ðñïêýðôåé áðü ôï íÝï õðüóôñùìá, (õ-
ðåñêåßìåíï), ôçí äýíáìç ðïõ Ý÷åé óáí
åñãáëåßï Ýñåõíáò êáé óêÝøçò êáé äéáôý-
ðùóá ôçí éäÝá (ãéá ðñþôç öïñÜ ðá-
ãêïóìßùò ôï 2006), üôé Ýíá äéäáêôïñéêü
ðñÝðåé ðëÝïí íá ãñÜöåôáé ü÷é óôï ÷áñ-
ôß áëëÜ óå Ýíá øçöéáêü õðüóôñùìá,
ìéá åéäéêÞ ðëáôöüñìá ðïõ Ýöôéáîá Ýíá
äåßãìá ôçò êáé ôï ïíüìáóá doctorate
machine. (ç åñãáóßá Ý÷åé åêäïèåß óôç
Ãáëëßá ìå ôïí ôßôëï: De la Civilisation du

papier a la Civilisation du numerique,
åêäüóåéò L’Harmattan )
Èá ìïõ ðåßôå ôé ó÷Ýóç Ý÷ïõí üëá áõôÜ
ìå ôçí ôÝ÷íç; ¸ììåóá Ý÷ïõí ãéáôß ç øç-
öéáêÞ ôÝ÷íç êõñßùò áó÷ïëåßôáé ìå Ýíá
íÝï ôñüðï áöÞãçóçò ðïõ ìðïñåß íá
ðñáãìáôïðïéçèåß óôçñéæüìåíç êõñßùò
óôéò íÝåò äïìÝò åðåîåñãáóßáò ôçò óêÝ-
øçò ðïõ ðñïóöÝñåé ï õðïëïãéóôÞò. Ìå
ôçí åñåõíçôéêÞ ïìÜäá ìïõ óôçí Êáëþí
Ôå÷íþí ðåéñáìáôéæüìáóôå ðÜíù óôç
äçìéïõñãßá ôñéóäéÜóôáôùí äïìþí ïé ï-
ðïßåò äåí áíôéãñÜöïõí ôçí ðñáãìáôé-
êüôçôá ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé üóï ôéò ðï-
ëýðëïêåò äïìÝò ôçò óêÝøçò. Áîéï-
ðïéïýìå ôá éó÷õñÜ ëïãéóìéêÜ äçìéïõñ-
ãßáò ðáé÷íéäéþí ãéá íá öôéÜîïõìå Ýñãá
ôÝ÷íçò. ÂÝâáéá âñéóêüìáóôå óôá ðñþ-
ôá ìáò âÞìáôá. 

Ðþò õðïäÝ÷ôçêå ôï êïéíü ôï video art;
Ìå åðéöýëáîç Þ ìå åíèïõóéáóìü;

Ç video art áíÞêåé ðëÝïí óôï ðáñåë-
èüí, Þôáí Ýíá ìåôáß÷ìéï áíÜìåóá óôéò
ðáëéÝò êáé íÝåò åéêüíåò ôçò êáèçìåñéíü-
ôçôÜò ìáò. 
Äåí èá áðáíôÞóù üìùò áêñéâþò óôï å-
ñþôçìá óáò ãéáôß èßãåôå Ýíá èÝìá ðïëý
åíäéáöÝñïí: ôï ðþò õðïäÝ÷åôáé ôï êïé-
íü êÜôé êáéíïýñãéï. Ïé áíôéäñÜóåéò äõ-
óðéóôßáò åßíáé ìéá ðïëý õãéÞò êáôÜóôá-
óç, áí âÝâáéá óõíïäåýïíôáé êáé áðü
ìéá ðåñéÝñãåéá ãéá Ýñåõíá. Ðéï ðïëý á-
íçóõ÷þ óÞìåñá ðïõ ôï êïéíü äÝ÷åôáé
ôá ðÜíôá ÷ùñßò êáìßá äéÜêñéóç, ÷ùñßò
áíôßäñáóç, áëëÜ êáé ÷ùñßò ìéá äéáäéêá-
óßá Ýíôáîçò ôïõ íÝïõ óôçí êáèçìåñéíü-
ôçôá ìå Ýíá ðïëéôéóìéêü ôñüðï. 
Ìéá ðïëý üìïñöç áíÜìíçóç áðü ôçí
ÔÞíï Þôáí üôáí åß÷å äéïñãáíùèåß ìéá
åêäÞëùóç ðñïâïëþí âßíôåï ôÝ÷íçò
óôïí Ðýñãï áöéåñùìÝíç ó’ åìÝíá êáé Ý-
íá óçìáíôéêü ÃÜëëï êáëëéôÝ÷íç ôïí
Robert Cahen (ìåãÜëïò èáõìáóôÞò ôçò
ÔÞíïõ êáé áõôüò, êáôáëáìâÜíåôå ðþò
Ýãéíå).
Ôá Ýñãá ðïõ äåßîáìå (åéêüíåò óå áñãÞ
êßíçóç öïñôéóìÝíåò åííïéïëïãéêÜ, ó÷å-
äüí áöçñçìÝíåò) Þôáí äýóêïëåò ãéá Ý-
íá ìç åêðáéäåõìÝíï êïéíü. Ðáñüëá áõ-
ôÜ ïé ãçñáéüôåñïé ôïõ ÷ùñéïý åßäáí ìå é-
äéáßôåñï åíäéáöÝñïí üëá ôá Ýñãá, Ý-
íïéùóáí ôç äõíáìéêÞ ôùí ôïðßùí, èåþ-
ñçóáí õðï÷ñÝùóç ôïõò óáí ïéêïäå-
óðüôåò íá ìéëÞóïõí ìå ðïëý æåóôÜ ëü-
ãéá ãéá ôéò ðñïâïëÝò êáé íá åêöñÜóïõí
ìå åéëéêñéíÞ ôñüðï ôá óõíáéóèÞìáôÜ
ôïõò, ôüóï óå åìÝíá áëëÜ êáé óôïí
Cahen ðïõ êáôáëÜâáéíå ìüíï áðü ôï
ýöïò ôçò öùíÞò ôá Ýíôïíá óõíáéóèÞ-
ìáôÜ ôïõò. ¼ôáí ôåëåßùóáí ïé ðñïâï-
ëÝò ïé ãõíáßêåò êÝñáóáí ôïí êüóìï ñá-
êß êáé ðáóôÝëé óôñùìÝíï ðÜíù óå öýë-
ëá ëåìïíéÜò. Ç óõíïëéêÞ åêäÞëùóç åß÷å
ìéá áðüëõôá êáèáñÞ êáëëéôå÷íéêÞ ðïéü-
ôçôá ÷ùñßò íá ãßíåôáé êáèüëïõ öïë-
êëüñ, áöïý ç ôåëåôïõñãßá ôïõ åíüò êü-
óìïõ åéó÷ùñïýóå áñìïíéêÜ ìÝóá óôïí
Üëëïí. 

Êýñéå Óáíôïñéíáßå, ðïéï åßíáé ôï êáôá-
öýãéü óáò; Ôï åñãáóôÞñéï; Ç ìåãáëïý-
ðïëç; Ïé ìáèçôÝò óáò;

Ôï äéáäßêôõï ðïõ óõíäõÜæåé üëá ôá ðá-
ñáðÜíù, üëïé ïé èçóáõñïß ôïõ êüóìïõ,
ïé åéêüíåò, ôá êåßìåíá, ôá áãáðçìÝíá
ìïõ ðñüóùðá, ôá ðñüóùðá ðïõ áãá-
ðÜìå ôá ßäéá ðñÜãìáôá, âñßóêïíôáé üëá
ìÝóá óå Ýíá êïõôß ðïõ ôï áíïßãù ó÷å-
äüí ðÜíôá ìðñïóôÜ áðü Ýíá ðáñÜèõ-
ñï. 
ÌÝóá áðü ôï äßêôõï óõíäÝïíôáé üëá: ç
ÔÞíïò, ïé ößëïé ìïõ, ïé öïéôçôÝò ìïõ, ôá
Ýñãá ìïõ, ïé óçìåéþóåéò ìïõ … Èá Þ-
èåëá üìùò íá âÜëù áõôü ôï êáôáöýãéï
ìÝóá óå Ýíá Üëëï êáôáöýãéï óå Ýíá ìé-
êñü óðßôé óôï ÷ùñßï ôïõ ðáððïý, åßíáé
êÜôé óáí ÷ñùóôïýìåíï, ãéáôß ï Öïýñ-
íïò ôïõ ðáððïý óôçí ÁèÞíá Ýãéíå Ýíá
ðïëéôéóôéêü êÝíôñï. ÈÝëù ëïéðüí íá ãõ-
ñßóù ðßóù óôïí ðáððïý ôá ÷ñùóôïý-
ìåíá, öôéÜ÷íïíôáò Ýíá óðßôé óôï ÷ùñéü. 

Äåí åß÷å óðßôé óôï ÷ùñéü ï ðáððïýò
óáò;

Åß÷å, áëëÜ áðïöÜóéóáí êÜðïéá óôéãìÞ
üëïé ïé êëçñïíüìïé êáé ôï äþñéóáí óôï
÷ùñéü. Ôï óðßôé Ýãéíå óêáëïðÜôéá üðïõ
Ýíùóáí ôï ðÜíù ìÝñïò ìå ôï êÜôù. Áõ-
ôÜ ôá óêáëïðÜôéá, ðïõ äçëþíïõí ôçí
Ýííïéá ôçò áíýøùóçò êáé ôçò óýíäåóçò
êÜôé ëÝíå óå ìÝíá. ¸÷åé ðïëý åíäéáöÝ-
ñïí óáí áíáìíçóôéêü óôïé÷åßï, êáèü-
ëïõ õðåñïðôéêü, áíôß íá ôï èáõìÜæåéò
áðü ìáêñéÜ, ôï ðáôÜò, åíþ ðáñÜëëçëá
åõãíùìïíåßò ôçí ýðáñîç ôïõ ãéáôß óå
ãëõôþíåé áðü ðïëëïýò êüðïõò . ÊÜôé á-
ðëü êáé ðïëý óçìáíôéêü ðáñÜëëçëá.
Óôçí ÁèÞíá ï Öïýñíïò ôïõ ðáððïý
ëåéôïõñãåß åäþ êáé 20 ÷ñüíéá óáí ðïëé-
ôéóôéêü êÝíôñï êáé åßíáé ãíùóôüò, ìå ôï
üíïìá Öïýñíïò, ðáãêïóìßùò óáí êÝ-
íôñï ãéá ôïí øçöéáêü ðïëéôéóìü. ÊÜðï-
ôå ìå åß÷áí êáëÝóåé óôç ÓáãêÜç ãéá íá
ðáñïõóéÜóù ôéò äñáóôçñéüôçôåò ìïõ
óôç Ó÷ïëÞ êáé ìå Ýêðëçîç äéáðßóôùóá
üôé äýï áðü ôïõò 7 óôï óýíïëï êáëå-
óìÝíïõò áðü ôá óçìáíôéêüôåñá ðáíå-
ðéóôÞìéá óôï êüóìï ü÷é áðëþò ãíþñé-
æáí ôï Öïýñíï áëëÜ åß÷áí óõììåôÜó÷åé
óå ìéá áðü ôéò äéåèíåßò åêäçëþóåéò ôïõ. 

Ðïéï èåùñåßôå ùò ôï ìåãáëýôåñï ðñü-
âëçìá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé êáëëéôÝ-
÷íåò óÞìåñá; ÕðÞñ÷áí åðï÷Ýò «åýêï-
ëåò» Þ åßíáé óôç öýóç ôïõ êáëëéôÝ÷íç íá
äïêéìÜæåôáé;

Ç ÔÝ÷íç áêïëïõèåß ôç äïìÞ ôçò åðï÷Þò
ðïõ âñßóêåôáé óå öÜóç ìåôÜëëáîçò. Óå
Üëëåò åðï÷Ýò ïé êáëëéôÝ÷íåò äçìéïýñ-
ãçóáí ôçí åéêüíá ôùí èåþí, ôçò êüëá-
óçò êáé ôïõ ðáñÜäåéóïõ, ìåëÝôçóáí ôçí
áíèñþðéíç äéÜóôáóç äçìéïýñãçóáí
ôçí ìíÞìç ôçò åðï÷Þò ôïõò, óõíÝâáëáí
óôçí åðáíÜóôáóç. ÓÞìåñá, âéþíïõìå
ôçí ðáñáêìÞ ôçò åðï÷Þò ìáò, äåí õ-
ðÜñ÷ïõí íÝåò éäÝåò Þ êáôáóôÜóåéò ãéá
íá ìåôïõóéùèïýí óå ôÝ÷íç, ðïõ èá
ìðïñïýóå íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá äéÜëï-
ãï Þ Ýíá áíôßëïãï. Ðéóôåýù, êáé óôçí
ïõóßá äïõëåýù ðñïò áõôÞ ôç êáôÜóôá-
óç, üôé ïé êáëëéôÝ÷íåò Ý÷ïõí ôçí äõíá-
ôüôçôá íá äéáôõðþóïõí ìéá íÝá äéÜóôá-
óç ãéáôß åßíáé ðéï åëåýèåñïé êáé áðïäå-
óìåõìÝíïé áðü óõìâÜóåéò áðü ðïëëÜ
Üëëá åðáããÝëìáôá ðïõ äéáôõðþíïõí

äçìüóéá ôéò áðüøåéò ôïõò, üðùò ïé ðï-
ëéôéêïß Þ ïé äçìïóéïãñÜöïé. ÈÝëåé üìùò
áêüìá ðïëý äïõëåéÜ ãéá áõôü.

Ç êñßóç åßíáé Ýìðíåõóç Þ ôñï÷ïðÝäç;

Ç êñßóç åßíáé Ýíá ößëôñï ðïõ ìðïñåß íá
îåäéáëýíåé ôï êáëü áðü ôçí öýñá, åßíáé
ìéá óõíèÞêç, ãéá ìåñéêïýò ðïëý äýóêï-
ëç êáé ëõðÜìáé ãéá áõôü, ãéá êÜðïéïõò
Üëëïõò üìùò, äõóôõ÷þò, åßíáé Ýíá
ðñïúüí ôï ïðïßï ôï ðïõëÜíå áêñéâÜ. Ç
êñßóç ãéá ôïõò áãùíéóôÝò åßíáé ìéá åõ-
êáéñßá ãéá êáéíïýñãéá áñ÷Þ. Ãéá ìÝíá åß-
íáé Ýìðíåõóç êáé ðñüêëçóç ìáæß. Ãåíé-
êÜ ôï öõóéêü ìïõ ðåñéâÜëëïí åßíáé ïé
äõóêïëßåò, ôßðïôá äåí Ýêáíá åýêïëá,
êáíåßò äåí ìå Ý÷åé âïçèÞóåé. Ãéá áõôü á-
ãáðÜù ôï ôïðßï ôçò ÔÞíïõ, ãéáôß ôáõôß-
æïìáé ìå ôçí åðéâßùóç áõôïý ôïõ ôïðß-
ïõ ðïõ êáôïñèþíåé ìÝ÷ñé êáé áìðÝëéá
íá áíáðôýîåé óå áöéëüîåíï Ýäáöïò, ðÜ-
íù óôïí Üíåìï. 

Ðïý óáò âñßóêåé êáíåßò áõôüí ôïí êáé-
ñü;

Ç ôåëåõôáßá ìïõ áó÷ïëßá åßíáé Ýíá Åë-
ëçíïãáëëéêü ìÜóôåñ ðïõ Ýóôçóá óôçí
Êáëþí Ôå÷íþí óå óõíåñãáóßá ìå ôï
ÐáíåðéóôÞìéï Paris 8 (ÔÝ÷íç êáé Åéêï-
íéêÞ Ðñáãìáôéêüôçôá). Ïé öïéôçôÝò ôïõ
óõãêåêñéìÝíïõ ìÜóôåñ öïéôïýí Ýíá
÷ñüíï óôçí ÁèÞíá êáé Ýíá ÷ñüíï óôï
Ðáñßóé. ÁõôÞ ç äñÜóç ìå öÝñíåé ðéï êï-
íôÜ óå Ýíáí Üëëï áãáðçìÝíï ìïõ ôüðï,
ôï Ðáñßóé. ÁíáæçôÜìå éêáíïýò öïéôçôÝò,
ðïõ åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôçí øçöéáêÞ ôÝ-
÷íç. ¼óïé åíäéáöÝñïíôáé áò åðéóêå-
öèïýí ôçí éóôïóåëßäá ìáò. www.medi-
alab.asfa.gr/master/index.html 

Ôé óõìâïõëåýåôå ôïõò íÝïõò êáëëéôÝ-
÷íåò; ÕðïìïíÞ Þ åðáíÜóôáóç;

Óõìâïõëåýù áõôü ðïõ Ýëåãå êáé ï Íôá
Âßíôóé, íá ìåëåôÞóïõí óå âÜèïò ôï ðå-
ñéâÜëëïí êáé íá äéáôõðþóïõí ìå ìéá
êáèáñüôçôá íÝåò ðñïôÜóåéò.
Ïé ðñïçãïýìåíåò ãåíéÝò (ìåôÜ ôç ãåíéÜ
ôïõ ðáððïý ðïõ Ýöôéáîå ðåñéïõóßá
äïõëåýïíôáò óêëçñÜ êáé åß÷å ôç ãåí-
íáéïäùñßá íá ÷áñßóåé ôï óðßôé ôïõ ãéá
íá ãßíïõí óêÜëåò ãéá ôï êáëü ôïõ ôü-
ðïõ) öñüíôéóáí íá êáôáëçóôÝøïõí ôïí
ôüðï ôïõò, íá äéá÷åéñéóôïýí ìå éäéáßôå-
ñç ìéêñüôçôá ÷ùñßò ß÷íïò ãåííáéïäùñß-
áò, åõáéóèçóßáò êáé åîõðíÜäáò üëåò ôéò
ðçãÝò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôïõò èç-
óáõñïýò ôïõ ôüðïõ… 
Äåí õðÜñ÷åé ëüãïò íá åðáíáóôáôÞóïõí
ìå âßáéï ôñüðï ïé íÝïé ãéáôß äåí õðÜñ-
÷ïõí áíôÜîéá êáôáóêåõÜóìáôá ðñïò ôï
èõìü ôïõò ãéá íá ôá ãêñåìßóïõí, ðáñÜ
ìüíï ìéá âëáêåßá.
ÏðïéáäÞðïôå ïëïêëçñùìÝíç êáèáñÞ
êáé åöáñìüóéìç ðñüôáóç óå ïðïéïäÞ-
ðïôå ôïìÝá åê ìÝñïõò ôùí íÝùí åßíáé ç
ìåãáëýôåñç åðáíÜóôáóç ðïõ èá ãêñå-
ìßóåé ôá åñåßðéá ôïõ ðáñåëèüíôïò êáé
áõôü ðñÝðåé íá êÜíïõí êáé ãñÞãïñá.

Ο Καίσαρας έχει παρα-
πάνω από τον Αλέξαν-
δρο, τον Καρλομάγνο
και τον Ναπολέοντα ότι
ο Ιησούς ανέφερε το ό-
νομά του.

O MANΘΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΣΤΗΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΝΟΥ»

Ï ôçíéáêÞò êáôáãùãÞò  êáëëéôÝ÷íçò, åñåõíçôÞò êáé åðßêïõñïò êá-
èçãçôÞò óôçí Á.Ó.Ê.Ô. ê. ÌÜíèïò Óáíôïñéíáßïò  áðáíôÜ óôéò åñùôÞ-
óåéò ôçò Ïýñóïõëáò Öùóêüëïõ (ÌÝñïò Â´).

ÌÜíèïò Óáíôïñéíáßïò
ÊáëëéôÝ÷íçò - åñåõíçôÞò 
Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò Áíþôáôçò
Ó÷ïëÞò Êáëþí Ôå÷íþí 
www.santorineosmanthos.com 
msantori@otenet.gr 
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Ο Νικόλαος Γύζης (1842-1901), αποτε-
λεί μια από τις σπουδαιότερες μορφές
της νεοελληνικής τέχνης. Το έργο του, α-
ναγνωρίστηκε από νωρίς τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ καθ' ό-
λη τη διάρκεια της ζωής του, τιμήθηκε με
βραβεία και επαίνους. Άνθρωπος ευαί-
σθητος και συναισθηματικός, αποτελεί
από εκείνες τις περιπτώσεις καλλιτε-
χνών των οποίων το έργο τους είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή τους. Αν
και τα θέματά του δεν είναι αυτοβιογρα-
φικά, τον απασχολούν στην καθημερινό-
τητά του, κάνει συχνές αναφορές σε αυ-
τά στην αλληλογραφία του και τον εν-
διαφέρει πάντοτε η γνώμη των άλλων
για το έργο του. Με αφορμή την έκθεση
που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Β κ
Μ Θεοχαράκη, στην οποία παρουσιά-
στηκαν τα έργα τα οποία δωρήθηκαν α-
πό την οικογένεια Γύζη στην ∆ημοτική
Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στο παρόν
άρθρο θα γίνει λόγος για τις προσωπι-
κές αναζητήσεις του καλλιτέχνη, τα θέ-
ματα με τα οποία καταπιάστηκε προς το
τέλος της ζωής του, το κατά πόσο τον ε-
πηρέασαν τα πρωτοποριακά κινήματα
του τέλους του 19ου αιώνα και για τις πε-
ρίφημες «ζελατίνες», οι οποίες ήταν
πρωτοποριακές για την εποχή την οποία
δημιουργήθηκαν.
Γεννημένος στο Σκλαβοχωριό της Τή-

νου το 1842, ο Γύζης έδειξε από νωρίς το
ταλέντο του στη ζωγραφική με αποτέλε-
σμα να βρεθεί από το 1850 στην Αθήνα
να παρακολουθεί μαθήματα, χωρίς να
είναι ακόμα επίσημα εγγεγραμμένος λό-
γω του νεαρού της ηλικίας του, στο Σχο-
λείο των Τεχνών. Από αυτή την πολύ
πρώιμη περίοδο, το έργο του βραβεύε-
ται, καθώς το 1853 μια ξυλογραφία του
με θέμα «Πελαργός Ιστάμενος» παίρνει
το δεύτερο βραβείο. Από τον επόμενο
χρόνο, το 1854, φοιτά και επισήμως στο
Σχολείο των Τεχνών ενώ το 1858, παίρ-
νει το πρώτο βραβείο στη Χαλκογραφία
και παρουσιάζεται από τους καθηγητές
του στον βασιλιά Όθωνα ως ο πιο ταλα-
ντούχος μαθητής. Από το 1854 μέχρι το
1864 που αποφοίτησε από το Σχολείο
των Τεχνών,  έπαιρνε συνεχώς το πρώτο
βραβείο στους διαγωνισμούς με εξαίρε-
ση το 1855 που δεν αναφέρεται καθόλου
και το 1863 που πήρε το δεύτερο βραβεί-

ο στην Ελαιογραφία. Το 1865, με υπο-
τροφία του Πανελλήνιου Ιδρύματος
Ευαγγελιστρίας της Τήνου, αναχωρεί
για το Μόναχο για να ολοκληρώσει τις
σπουδές του στην περίφημη Ακαδημία
του Μονάχου. Τρία χρόνια μετά, το
1868, θα γίνει δεκτός στην τάξη του περί-
φημου δασκάλου της Ακαδημίας Karl
Von Piloty, γεγονός που αποτελεί μεγά-
λο κατόρθωμα καθώς η επιλογή των ει-
σαχθέντων γινόταν με αυστηρά κριτή-
ρια. Αρχίζει να εκθέτει έργα του και να
γίνεται γνωστός στο Μόναχο με αποτέ-
λεσμα το 1871 να του αναθέσει η βαυαρι-
κή κυβέρνηση την διακόσμηση του ∆η-
μαρχείου του Μονάχου. Το έργο του
«Ειδήσεις Νίκης» που αναφερόταν στην
επιτυχή λήξη του γαλλογερμανικού πο-
λέμου, πήρε το πρώτο βραβείο της Ακα-
δημίας. Τον επόμενο χρόνο, πραγματο-
ποίησε το πρώτο του ταξίδι στην Ελλά-
δα. Το 1873, αναχώρησε με τον Νικηφό-
ρο Λύτρα για την Μικρά Ασία. Το 1874,
επέστρεψε στη Γερμανία όπου και συνέ-
χισε να δημιουργεί έργα σύμφωνα με το
κλίμα της Ακαδημίας του Μονάχου. Το
1875 εξέθεσε το «Τάμα» στην έκθεση
της Βιέννης το οποίο τιμήθηκε με μετάλ-
λιο και αγοράστηκε από τον εκεί καλλι-
τεχνικό σύλλογο. Τον ίδιο χρόνο έγινε
και μέλος της αδελφότητας «Allotria»
στην οποία είχαν προσχωρήσει σημαντι-
κοί καλλιτέχνες. Είναι επίσης και η χρο-
νιά που του προτάθηκε η δεύτερη έδρα
του καθηγητή ζωγραφικής από το Σχο-
λείο των Τεχνών στην Αθήνα την οποία
αρνήθηκε καθώς γνώριζε πως δεν υπήρ-
χαν οι κατάλληλες βάσεις για την ανά-
πτυξη των τεχνών στην Ελλάδα. Το 1876,
συμμετείχε στην έκθεση που έγινε στο
Glaspalast στο Μόναχο και το έργο του
«Ο ζωγράφος στην Ανατολή» τιμήθηκε
με το βραβείο της Β΄ τάξεως.  Το ίδιο έ-
τος, επισκέπτεται μαζί με τον Λύτρα το
Παρίσι στο οποίο γνωρίζει το έργο των
ιμπρεσιονιστών ζωγράφων οι οποίοι δεν
φαίνεται να τον συγκινούν  ιδιαίτερα. Α-
πό αυτή τη χρονιά αρχίζει να δείχνει ι-
διαίτερο ενδιαφέρον για νεοϊδεαλιστι-
κές συνθέσεις, σύμφωνες με το νέο καλ-
λιτεχνικό ύφος που κέρδιζε έδαφος στη
Γερμανία. Το 1877 παντρεύτηκε με την
κόρη του Τήνιου πάτρωνά του, Νικόλα-
ου Νάζου, Άρτεμη, και εργάζεται πάνω
στο έργο «Η Τέχνη και τα Πνεύματά
της». Τον επόμενο χρόνο, συμμετείχε
στην ∆ιεθνή Έκθεση στο Παρίσι στο ελ-
ληνικό τμήμα αποσπώντας θετικές κριτι-
κές. Στα επόμενα χρόνια συνεχίζει να
δημιουργεί ακατάπαυτα, να εκθέτει και
να έχει συνεχείς διακρίσεις. Το 1881,
συμμετείχε για πρώτη φορά σε έκθεση
στην Ελλάδα. Τον επόμενο χρόνο, γίνο-
νται ορισμένα από τα πιο γνωστά του
έργα όπως το «Κου-Κου», «Η Αποστή-
θιση», «Αποκριά στην Αθήνα», ενώ του
γίνεται και η πρόταση να γίνει βοηθός
καθηγητή στην Ακαδημία του Μονάχου.
Η αποδοχή της θέσης αυτής, η οποία ή-
ταν και ιδιαίτερα τιμητική, σήμαινε πως
ο ζωγράφος απομακρυνόταν όλο και πε-
ρισσότερο από την ιδέα για επιστροφή
στην Ελλάδα. Το 1886, αρχίζει να κατα-
πιάνεται με μεγαλύτερο ζήλο με τις αλ-

ληγορικές συνθέσεις. Το 1888, είναι μια
εξαιρετικά σημαντική χρονιά για τον ί-
διο καθώς ορίστηκε τακτικός καθηγητής
στην Ακαδημία. Το γεγονός αυτό  χαρο-
ποιούσε μεν τον καλλιτέχνη ταυτόχρονα
όμως τον έθλιβε ιδιαίτερα το γεγονός ό-
τι έπρεπε να απαρνηθεί την ελληνική υ-
πηκοότητα. Οι εκθέσεις σε Ελλάδα και
εξωτερικό συνεχίζονται ενώ καταπιάνε-
ται και με την αφίσα. Από τις πιο σημα-
ντικές χρονιές ήταν το έτος 1895 κατά
την οποία εκτελεί πλήθος παραγγελιών
αλλά και επισκέπτεται για τελευταία
χρονιά την Ελλάδα. Το 1896, ολοκλήρω-
σε το «∆ίπλωμα των Ολυμπιακών Αγώ-
νων». Το 1899 η υγεία του κλονίζεται ση-
μαντικά αλλά ο ίδιος δεν εγκαταλείπει
στιγμή την τέχνη του και εργάζεται εντα-
τικά. Το 1900, η λευχαιμία τον έχει κατα-
βάλει πλήρως, αλλά ο ίδιος ελπίζει πως
η υγεία του θα επανέλθει και συνεχίζει
να εκθέτει στο Παρίσι και στο Glaspa-
last. Στις 4 Ιανουαρίου του 1901, ο Γύζης
πεθαίνει και κηδεύεται στο νεκροταφεί-
ο του Μονάχου. Προς τιμήν του, ο γλύ-
πτης Heinrich Wadere φιλοτέχνησε μνη-
μείο, ο ζωγράφος και στενός του φίλος
Franz von Lenbach σχεδίασε τον νεκρό
Γύζη και ο Κωστής Παλαμάς συνέταξε
το ποίημα «Για τον τάφο του Νικολάου
Γύζη»
Ο Γύζης ήταν ένας ζωγράφος ο οποί-

ος ακολούθησε το ύφος της Ακαδημίας
του Μονάχου, δημιουργώντας ηθογρα-
φικές σκηνές οι οποίες είχαν μεγάλη ζή-
τηση στο αγοραστικό κοινό. (εικόνα 2)

Τη ρεαλιστική όμως απεικόνιση ρωπο-
γραφικών θεμάτων, διαδέχτηκαν οι ιδε-
αλιστικές συνθέσεις και ονειρική από-
δοση θεμάτων μυθολογικών και αλληγο-
ρικών. (εικόνα 3) Στο κλίμα αυτό, κινού-
ταν και η τέχνη άλλων συναδέλφων του,
όπως του Arnold Bocklin, ο Hans
Thomas, o Franz von Stuck και πολλών
άλλων. Σε έργα όπως «Η Τέχνη και τα
Πνεύματά της», διακρίνονται κάποια
σπέρματα εξπρεσιονισμού και αφαίρε-
σης, ενώ στο μνημειακό του έργο «Ιδού
ο Νυμφίος» το οποίο έμεινε ανολοκλή-
ρωτο η χρωματική κλίμακα έχει περιορι-
στεί κατά πολύ και η αφαιρετική διάθε-
ση είναι πλέον έκδηλη.  (εικόνα 4) Οι
προσωπικοί του προβληματισμοί για την
ανθρώπινη μοίρα και την ζωή του αν-
θρώπου οι οποίοι διατυπώνονται συχνά
στην αλληλογραφία που έχει με τον πε-
θερό του Νάζο αλλά και με άλλα φιλικά
του πρόσωπα, αποτυπώνονται με τον
πλέον χαρακτηριστικό τρόπο σε έργα ό-
πως η «Καταστροφή των Ψαρών». Η α-
γάπη του για την Ελλάδα, την οποία επί-
σης μνημονεύει και νοσταλγεί συνεχώς
στα γράμματά του, φαίνεται τόσο στην
επιλογή των θεμάτων του, όπως το
«Κρυφό Σχολειό», το «Τάμα», τα «Αρ-
ραβωνιάσματα», όσο και στο ότι διατη-
ρεί στο έργο του το «ελληνικό» φως. Κέ-
ντρο της τέχνης του είναι πάντα ο άν-
θρωπος. Στο έργο του Γύζη, η ανθρώπι-
νη μορφή εξυψώνεται ανεξαρτήτως κοι-
νωνικής θέσης. Στα πορτρέτα του, ψά-
χνει πάντα να αποδώσει τη ψυχή και όχι
να δημιουργήσει ένα ψυχρό φωτογραφι-
κό έργο. Στα πολυάριθμα σχέδιά του, τα
οποία δουλεύει ξανά και ξανά, διακρί-
νει κανείς το πόσο τον απασχολούσε κά-
θε φορά η σύνθεση. Στις σημειώσεις του
μάλιστα για το έργο «Η Αποθέωση της
Βαυαρίας», οι επισημάνσεις του για τη
φορά που θα έπρεπε να έχουν τα τε-
λειώματα των ενδυμάτων και η κατεύ-
θυνση των φωτοσκιάσεων είναι χαρα-
κτηριστικές για να καταλάβει κανείς πό-
σο πολύ επεξεργαζόταν τα έργα του.
Η σειρά του καλλιτέχνη με τις «ζελα-

τίνες», παραμένει μέχρι και σήμερα ά-
γνωστη στο ευρύ κοινό, καθώς πάντοτε
από τους ερευνητές αντιμετωπιζόταν ως
έργο ήσσονος σημασίας, συνέχεια των
σχεδίων του καλλιτέχνη. (εικόνες 5, 6
και 7) Στην πραγματικότητα όμως, πρό-
κειται για μια σημαντική ενασχόληση
του Γύζη, καθώς φαίνεται πως επανέρ-
χεται στη χαρακτική με την οποία είχε
ασχοληθεί στα νεανικά του χρόνια στο
Σχολείο των Τεχνών στην Αθήνα. Οι
«ζελατίνες» ήταν φωτογραφικό φιλμ το
οποίο καθάριζε ο ζωγράφος από την

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Εικ. 1: Ο Νικόλαος Γύζης, σχέδιο.

Εικ. 2: Νικόλαος Γύζης, Κου- Κου,
ελαιογραφία.

Εικ. 3: Νικόλαος Γύζης, Ο ποιητής στη πηγή,
ελαιογραφία.

Εικ. 4: Νικόλαος Γύζης, Ιδού ο Νυμφίος,
ελαιογραφία.
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φωτοευαίσθητη λεπτή επίστρωση και ά-
πλωνε πάνω του μελάνι. Στη συνέχεια,
και πριν αυτό στεγνώσει δημιουργούσε
τις φόρμες του με ένα λεπτό καλέμι ή ξύ-
λο. Σε άλλες περιπτώσεις, αφού καθάρι-
ζε την επιφάνεια, σχεδίαζε με το πινέλο
γραμμές δίνοντας φωτεινότερα αποτε-
λέσματα. Τα έργα αυτά ήταν προορι-
σμένα να φωτίζονται από την πίσω
πλευρά και απεικονίζουν σκηνές μυθο-
λογικές, θρησκευτικές, ιστορικές και
άλλες. Σε κάποιες από τις «ζελατίνες»,
είναι γραμμένες και λέξεις όπως «Αργο-
ναύται» ή «Ορφεύς» για να γίνεται κα-

τανοητό το θέμα. Πολλά από τα έργα
αυτά, είναι δουλεμένα αδρά με έντονο
εξπρεσιονιστικό ύφος. Σε όλα όμως η
σύνθεση είναι μελετημένη προσεκτικά
μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια έ-
τσι ώστε να μην χάνεται το μάτι στο έρ-
γο. 
Το σύνολο του έργου του Γύζη, φανε-

ρώνει ένα πνεύμα ανήσυχο το οποίο έ-
ψαχνε συνεχώς τρόπους και μέσα για να
ανανεώνεται και να μην μένει στάσιμο.
Οι καλλιτεχνικές εξελίξεις και τα νέα
ρεύματα που έρχονταν στο προσκήνιο
στη Γερμανία δεν τον άφηναν ασυγκίνη-
το, τα χρησιμοποιούσε όμως πάντα μέ-
χρι εκείνο το σημείο στο οποίο δεν αλ-
λοιωνόταν η καλλιτεχνική του ταυτότη-
τα.  Έτσι έχουμε ένα έργο υψηλού επιπέ-
δου, μεστό και ολοκληρωμένο με ένταση
και προβληματισμούς. Ένα έργο του ο-
ποίου η δυναμική παραμένει αμείωτη ε-
κατόν δώδεκα χρόνια μετά τον θάνατο
του δημιουργού του.

Βένια Παστάκα
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιστορίας

της Τέχνης του  Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 

Στέλιου Λυδάκη, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, Από
τον 19ο αιώνα στον 20ό, εκδόσεις «Μέλισ-
σα», Αθήνα 1975.

Μαρίνου Καλλιγά, Νικόλας Γύζης. Η ζωή και
το έργο του, εκδόσεις «Μορφωτικό Ίδρυ-
μα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)», Αθήνα
1995. 

Νέλλης Μυσιρλή, Νικόλαος Γύζης, εκδόσεις
«Αδάμ», Αθήνα 1996. 

Επτά Ημέρες Καθημερινής, Νικόλαος Γύζης,
Κυριακή 9 Μαρτίου 1997.

Ένα δίχτυ φαντασίας, πλεγμένο από
τους στίχους του Λατίνου ποιητή Οβιδί-
ου2, μας μεταφέρει στη χώρα των Χιμαι-
ρών. Εκεί μέσα σε μία σπηλιά, που δεν
φτάνουν ποτέ οι ακτίνες του ήλιου, βρί-
σκεται το κρεβάτι του θεού Ύπνου. Ένα
νέφος, που προσδίδει την αίσθηση του
λυκόφωτος, τον περιβάλλει. Καθώς αυ-
τός κοιμάται, γύρω του πετούν οι ασύ-
στατοι Όνειροι.
Ο φυσιολογικός ύπνος3,4 υπακούει σε

ένα στοιχειώδη και κιρκαδιανό ρυθμό
24ώρου βάσεως, ο νευρικός έλεγχος του
οποίου πιθανολογείται ότι βρίσκεται
στο πρόσθιο υποθάλαμο. Θα πρέπει να
τονίσουμε ότι δεν είναι ένα παθητικό
φαινόμενο.  ∆ηλαδή δεν πρόκειται απλά
για την  συνέπεια μίας  εξασθένησης της
ηλεκτρικής εγκεφαλικής λειτουργίας. Α-
ντίθετα είναι αποτέλεσμα ευδιάκριτων,
ηλεκτρικών και βιοχημικών μηχανι-
σμών, που εναλλάσσονται. Ο νυχτερινός
ύπνος είναι δύο τύπων: 1) η φάση των
ταχέων οφθαλμικών κινήσεων (φάση
REM), και 2) η φάση χωρίς ταχείες ο-
φθαλμικές κινήσεις (non - REM φάση).
Αυτές διαμορφώνουν μια στερεότυπη
διαδοχή που διαρκεί 70 - 100 λεπτά και
επαναλαμβάνεται 4-6 φορές . Η πρώτη
θεωρείται και εκείνη της ονειρικής λει-
τουργίας. Σύμφωνα με την θεωρία της
Ενεργοποίησης και της Σύνθεσης
(Activation-Synthesis theory), στην γέ-
φυρα του εγκεφάλου γεννιούνται σήμα-
τα (PGO spikes), ενώ την ίδια στιγμή μί-
α άλλη περιοχή του, επίσης ενεργή (the
Forebrain), τα ερμηνεύει με την παρα-
γωγή εικόνων.
Ξεκινώντας από τον πατέρα της Ψυ-

χανάλυσης, το Sigmund Freud5, αυτός
πίστευε ότι ο ύπνος είναι η απάντηση σε
μία οργανική ανάγκη. Εκείνη του σώμα-
τος και του νου να απομονωθούν από τα
διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Την ί-
δια στιγμή στο υποσυνείδητο λανθάνουν
διάφορες «ανικανοποίητες ορμές».
Πρόκειται για την καταπιεσμένη σφαί-
ρα της σεξουαλικότητας, που την ανα-
δείκνυε σαν την αιτία των  διαφόρων
ψυχώσεων. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο ε-
πεμβαίνει το όνειρο, χαρίζοντας σε αυ-
τές μία μοναδική οδό σωτηρίας. Ο Jung6

στη συνέχεια κάνει ένα βήμα παραπά-
νω, μιλώντας για το «συλλογικό ασυνεί-
δητο». Έτσι χωρίς να παραμερίζει το «α-
τομικό» στοιχείο, προσθέτει μια και-
νούργια έννοια, τα «Αρχέτυπα», σαν την
κινητήριο δύναμη κάθε ψυχικής δραστη-
ριότητας. Θα αναφερθεί σε μια κοινή
κληρονομιά αντιπροσωπευτικών δυνα-
τοτήτων, που εντοπίζεται στον καθένα

από εμάς.
Ο Ελβετός ψυχίατρος το 1909 στο άρ-

θρο του «L’analyse des rêves» διατυπώ-
νει την άποψή του πάνω στο «Die
Traumdeutung». Ενώ τον βρίσκουμε
σύμφωνο με τον Freud, δηλώνοντας το
χαρακτήρα  του ονείρου  ως επί το πλεί-
στον  ως προϊόν ψυχικό, εντοπίζουμε και
τις πρώτες αποστάσεις. Στη συνέχεια,
πιστεύοντας πάντα ότι υποβόσκει μια
καθορισμένη δομή, δε θα περιοριστεί
στην απλή ικανοποίηση της  επιθυμίας,
μα θα τονίσει τις απεριόριστες διαστά-
σεις της «φαντασίας του ασυνείδητου».
Τέλος ο πιο σύγχρονος Ernest
Hartmann7 θα γράψει ότι την ονειρική
λειτουργία χαρακτηρίζει, σε αντίθεση
με την «εγρήγορση», ένα μεγαλύτερο
πλάτος συνδέσεων  στα δίκτυα τoυ νου
(nets of the mind). Τα κυρίαρχα προσω-
πικά συναισθήματα αποτελούν τον κε-
ντρικό άξονά της, και η ίδια τα μετα-
φράζει με «μεταφορικές» εικόνες. Της
επισημαίνει μία πιθανή θεραπευτική
δράση, με καταπραϋντικό χαρακτήρα,
βασίζοντας την έρευνά του σε συνθήκες
«after-stress».

«Αξίζει φίλε μου, να υπάρχεις για ένα
όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κά-
ψει» . Όλοι μας έχουμε νιώσει εκείνη την
αόρατη πυρκαγιά, που πνίγει την ψυχή
σε στιγμές απελπισίας. Στη σκέψη ε-
γκλωβίζεται η λέξη «απατηλό». Η αλή-
θεια είναι όμως, όπως κάθε άλλη φορά,
ότι απλά το όνειρο σέβεται τα χρονικά
του όρια. Έτσι το μόνο που απομένει, εί-
ναι να δοθεί η ερμηνεία του, ανοίγοντας
διάπλατα την πύλη για ένα επόμενο.-
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Εικ. 5: Νικόλαος Γύζης, Παναγία, σχέδιο
σε ζελατίνα.

Εικ. 7: Νικόλαος Γύζης, Μορφή που παίζει
αυλό σε τοπίο, σχέδιο σε ζελατίνα

Εικ. 6: Νικόλαος Γύζης, Genius, σχέδιο
σε ζελατίνα.

Συμπληρώθηκαν στις 11 Απριλίου 50 χρόνια από την
έκδοση της Εγκυκλίου «Pacem in terris» [Ειρήνη
στη γη] από τον πάπα Ιωάννη 23ο. Η εγκύκλιος αυ-
τή υπήρξε ένα κομβικής σημασίας κείμενο και η
πρώτη που δεν απευθυνόταν μόνον στον καθολικό
κόσμο, αλλά σε κάθε άνθρωπο καλής προαίρεσης.
Η ανθρωπότητα βρισκόταν στο απόγειο του Ψυχρού
Πολέμου: δυο χρόνια μετά την ανέγερση του τείχους
του Βερολίνου και λίγους μήνες μετά την Κρίση της
Κούβας. Ο αγαθός εκείνος Ποντίφηκας έκανε έκ-
κληση για επίλυση των διεθνών διαφορών με δια-
πραγματεύσεις και τόνιζε πως κάθε άνθρωπος έχει
δικαίωμα στη ζωή, στη σωματική του ακεραιότητα
και σε όλα εκείνα τα μέσα που είναι αναγκαία για

τη δημιουργική ανάπτυξη της ζωής. Πενήντα χρόνια μετά και ατυχώς η
«Pacem in terris» εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Ο Ψυχρός Πόλεμος τελείω-
σε, αλλά η Ειρήνη δεν ήλθε ακόμη στον κόσμο...

PACEM
IN TERRIS

But I, being poor, have only
my dreams…..1
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ριοδικού «Εστία», το οποίο εκδόθηκε
το 1876 υπό τη διεύθυνση του Παύλου
∆ιομήδη. Την περίοδο 1880 - 1889 τη
διεύθυνση του περιοδικού, το οποίο
είχε τα γραφεία του επί της οδού Στα-
δίου 6, ανέλαβε ο Γεώργιος Αποστό-
λου Κασδόνης, δάσκαλος, από τον
Πύργο της Τήνου. Το περιοδικό αυτό,
το οποίο αργότερα πέρασε στη διεύ-
θυνση των Νικολάου Πολίτη και Γε-
ωργίου ∆ροσίνη, συγκέντρωσε πλάι
του τα καλύτερα ονόματα της ελληνι-
κής διανόησης της εποχής. Είναι ευρέ-
ως γνωστή η φωτογραφία του «Κύ-
κλου της Εστίας».
Από τη βιβλιοθήκη, λοιπόν, του πε-

ριοδικού δημιουργήθηκε το βιβλιοπω-
λείο. «Η πρώτη ντουλάπα, ο πυρήν του
βιβλιοπωλείου ήτο επί της οδού Πανε-
πιστημίου και εν τη οικία εν η απέθα-
νεν ο Ραγκαβής». Αρχικά στεγάστηκε
στο Μέγαρο Παύλου Λάμπρου επί της
Σταδίου, στη συνέχεια μεταφέρθηκε
στο οίκημα Λύτσικα, στην απέναντι

εισήλθε συνεταίρος στην επιχείρηση ο
γαμπρός του Κολλάρου, Κωνσταντί-
νος Σαραντόπουλος, ο οποίος και
διεύθυνε την επιχείρηση από το θάνα-
το του πεθερού του έως το δικό του το
1972. Στη συνέχεια η επιχείρηση περι-
ήλθε στη διεύθυνση της κόρης του Σα-
ραντόπουλου, Μαρίνας Καραϊτίδη. Α-
πό το 1992 τη διεύθυνση του βιβλιοπω-
λείου είχε ο γιος της  κ. Ιωάννης Κα-
ραϊτίδης. Το 1998, με τη μεταστέγαση
του Εκδοτικού Οίκου και του περιοδι-
κού («Νέα Εστία») σε ιδιόκτητο οίκη-
μα επί της οδού Ευριπίδου 84, τη διεύ-
θυνση των δύο αυτών φορέων ανέλα-

βε η κόρη της, κ. Εύα Καραϊτίδου.
Η προσφορά του βιβλιοπωλείου της

«Εστίας» στα ελληνικά γράμματα τε-
ράστια, ανεκτίμητη και οι διακρίσεις
αναρίθμητες.
Ο Γεώργιος Κασδόνης ντεπουτάρι-

σε στα ελληνικά εκδοτικά πράγματα
με την έκδοση της «Παιδικής Ανθολο-
γίας» του Αριστοτέλη Κουρτίδη, προ-
ώθησε νέους, αξιόλογους συγγραφείς,
ενώ κομβικής σημασίας στάθηκε η
προσωπική του ανθολογία «Ελληνικά
∆ιηγήματα» (1895). Ο Κολλάρος στη
συνέχεια έδωσε νέα ώθηση στο ελλη-
νικό βιβλίο με την έκδοση έργων παι-
δαγωγικών, φιλολογικών, ιστορικών,
γεωργικών, «την έκδοσιν δηλαδή βι-
βλίων χρησιμωτάτων δια την πνευματι-
κήν μόρφωσιν της νεαράς ελληνικής
κοινωνίας…». Κι ανάμεσά τους το πε-
ρίφημο αναγνωστικό «Τα ψηλά βουνά»

νες εκδόσεις του «Βιβλιοπωλείου της
“Εστίας”» —σημείο αναφοράς στο ελ-
ληνικό εκδοτικό στερέωμα— συνεχί-
στηκαν και τα επόμενα χρόνια με ι-
διαιτέρως γόνιμα αποτελέσματα.
Το βιβλιοπωλείο έκλεισε, πλην οι

Εκδόσεις συνεχίζονται. Ας ελπίσουμε
ότι η προσδοκώμενη ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας θα δώσει νέα
φτερά στην επιχείρηση και ένα νέο
στέκι βιβλίου θα ξανακαταλάβει τη
θέση που του ανήκει.
Για μας που θεωρούμε την «Εστία»,

κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας —
και είναι— η προσδοκία αυτή έχει ξε-
χωριστή σημασία. Εξάλλου ο Ιωάννης
Κολλάρος υπήρξε σημαίνον στέλεχος
της Αδελφότητάς μας και Πρόεδρός
της τα δύσκολα χρόνια 1938 - 1946.

Κώστας ∆ανούσης

«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ”»
ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός! Το ι-
στορικό βιβλιοπωλείο της »Εστίας»
που άντεξε δοκιμασίας ενός και πλέον
αιώνα, «έπεσε» υπό το βάρος της σύγ-
χρονης οικονομικής κρίσης που ταλα-
νίζει τον τόπο μας! Η 30 Μαρτίου 2013
ήταν η τελευταία μέρα λειτουργίας
του. Για μας, όμως, του Τηνιακούς, το
πλήγμα ήταν βαρύτερο. Ένα κομμάτι
της ψυχής μας έπαψε να πάλλεται! Έ-
νας θρύλος πέρασε στην ιστορία…

To βιβλιοπωλείο της «Εστίας» ιδρύ-
θηκε το 1885 και υπήρξε τέκνο του πε-

γωνία της διασταύρωσης των οδών
Σταδίου και Πεσματζόγλου, για να
καταλήξει τελικά στη Σταδίου 44, ό-
που και λειτούργησε μέχρι το 1992.
Τότε μεταφέρθηκε επί της οδού Σόλω-
νος 60.
Τα δυο πρώτα χρόνια της λειτουργί-

ας του βιβλιοπωλείου ο Κασδόνης εί-
χε συνέταιρο τον Ιωάννη Βρετό, εκδό-
τη του «Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογί-
ου». Από το 1882, όμως, ο Κασδόνης
είχε πάρει μαζί του, βοηθό του, το
συγχωριανό και μικρό του εξάδελφο
Ιωάννη ∆ημητρίου Κολλάρο (1870 -
1956), ο οποίος μετά το θάνατο του
Κασδόνη (4.11. 1900), τον Απρίλιο του
1900, ανέλαβε την επιχείρηση. Το 1925

Πάνω αριστερά ο Γεώργιος Κασδόνης και
πάνω ο Ιωάννης Κολλάρος σε ώριμη σχετι-
κά ηλικία.

O κύκλος συνεργατών του περιοδικού «Εστία»: Από αριστερά προς δεξιά όρθιοι: Ι. Ψυχά-
ρης, ∆. Κακλαμάνος, Γ. Κασδόνης, Ι. Βλαχογιάννης, Κ. Παλαμάς, Γ. ∆ροσίνης και Γρ. Ξενό-
πουλος, και καθισμένοι: Θ. Βελιανίτης, Περρής, Ν. Πολίτης, Στ. Στεφάνου, Μ. Λάμπρος, Γ.
Σουρής, Εμμ. Ροΐδης και Εμμ. Λυκούδης (Αθήνα, Συλλογή εφημερίδας «Εστία»).

του Ζαχαρία Παπαντωνίου. ∆ίκαια,
λοιπόν, ο Νίκος Καζαντζάκης τον χα-
ρακτήρισε «ευεργέτη των ελληνικών
γραμμάτων».
Ο γαμπρός του, Κώστας Σαραντό-

πουλος, το 1927 ίδρυσε το κλασικό
πλέον περιοδικό «Νέα Εστία», οποίο
εξακολουθεί να αποτελεί θεματοφύ-
λακα της νεοελληνικής λογοτεχνίας
(∆ιευθυντές: Γρηγόριος Ξενόπουλος,
Πέτρος Χάρης, Ευάγγελος Ν. Μό-
σχος, Σταύρος Ζουμπουλάκης και
πρόσφατα ο Νίκος Καραπιδάκης). Η
μεγάλη του, όμως, συμβολή ήταν η
δρομολόγηση κατά τη δεκαετία του
1950 της περίφημης Σειράς Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας με έργα Ελλήνων
λογοτεχνών της γενιάς του '30, και όχι
μόνον (320 τίτλοι), έργο για το οποίο η
«Εστία» βραβεύτηκε από την Ακαδη-
μία Αθηνών. Οι καλές και επιμελημέ-


