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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...ΤΗΝΙΑΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

¸íá åíäéáöÝñïí âéâëßï —«ìå ôç ìáôéÜ óôï ÷ñüíï»— ðïõ êõêëïöüñçóå ðñüóöá-
ôá óå ìéá ðüëç ôçò ÐåëïðïííÞóïõ, óôï ðïëõäßøéï ¢ñãïò, åßíáé áöéåñùìÝíï óå
åêåßíïõò ðïõ óå êáéñïýò ÷áëåðïýò åðéìÝíïõí  íá óêÝðôïíôáé, íá åëðßæïõí êáé íá
äçìéïõñãïýí. Ìéá ðñþôç, åðéäåñìéêÞ åêôßìçóç èá ìðïñïýóå íá ðáñáðÝìøåé óå
êïéíïôõðßá, ó’ Ýíá óõíÞèç âåñìðáëéóìü ðïõ ïõóéáóôéêÜ äå ëÝåé ôßðïôá.
Ìéá äåýôåñç, üìùò, øõ÷ñáéìüôåñç åêôßìçóç èá ìáò áðïêáëýøåé üôé ðñüêåéôáé ãéá
Ýíá «ôñßðôõ÷ï æùÞò», óùôçñßáò ôçò áôïìéêÞò ýðáñîçò, áëëÜ êáé ôïõ óõëëïãéêïý
óþìáôïò. ¢óêçóç âßïõ ðïõ ìáò ðñïóáíáôïëßæåé ü÷é óôçí áðëÞ, óõíÞèùò ìßæå-
ñç, åðéâßùóç, áëëÜ óôçí üíôùò æùÞ, óôï âßï ðïõ êáôáîéþíåé ôçí åðßãåéá ðåñéðÝ-
ôåéÜ ìáò, äßíïíôáò äéÝîïäï óôçí ôñáãéêüôçôá ôçò ýðáñîçò.
Ðñïûðüèåóç ðñùôáñ÷éêÞ åßíáé ç óêÝøç. Ç åëåýèåñç, ç áðáëëáãìÝíç áðü ðñï-
êáôáëÞøåéò êáé èÝóöáôá, ç äéáëåêôéêÞ êáé êñéôéêÞ óêÝøç. Ïé Üíèñùðïé, öáßíåôáé
åê êáôáóêåõÞò, ôåßíïõí íá áéóèÜíïíôáé ðáñÜ íá óêÝðôïíôáé (ðñüêåéôáé ãéá ëåé-
ôïõñãßá åîü÷ùò øõ÷ïèåñáðåõôéêÞ). Ôï óõíáßóèçìá åîáóöáëßæåé ôçí êïéíüôçôá, å-
íþ ï ïñèüò, êñéôéêüò ëüãïò ïäçãåß óôçí åîáôïìßêåõóç, óôçí êïéíùíßá êáôÜ ôï ìï-
íôÝëï ôïõ Ferdinand Tönnies, óôï Üôïìï, ôïí ðïëßôç ôçò áôïìéêÞò åõèýíçò. 
Ç äéáäéêáóßá ôçò êñéôéêÞò óêÝøçò åßíáé éäéáéôÝñùò åðþäõíç, ðëçí üìùò ç ìïíá-
äéêÞò ïäüò ïñèÞò åêôßìçóçò ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò. Ôï óêåðôüìåíï õðïêåßìåíï
èõóéÜæåé ôçí áóöÜëåéá ôçò êïéíüôçôáò (ôïõ ïìüäïîïõ, ôïõ ïðáäïý) óôï âùìü ôçò
áëÞèåéáò ôçò ýðáñîçò. Êáé ç áëÞèåéá, ìüíïí ç áëÞèåéá —áêüìá êé üôáí ðñïêá-
ëåß «Íáõô ßá»— áðåëåõèåñþíåé!
Ï åëåýèåñïò Üíèñùðïò, ï áðáëëáãìÝíïò áðü áãêõëþóåéò, ðñïêáôáëÞøåéò êáé
øåõäáéóèÞóåéò, ìðïñåß áêñïâáôÞóåé ìå áóöÜëåéá ðÜíù áðü ôï ÷Üïò ôçò õðáñ-
îéáêÞò ôñáãéêüôçôáò êáé íá âïçèÞóåé ôï Óßóõöï óôï áéþíéï áíÝâáóìá ôïõ ëßèïõ
ðïõ óå ëßãï èá êáôñáêõëÞóåé êáé ðÜëé óôïõò ðñüðïäåò ôïõ ëüöïõ ôïõ. ¼,ôé áðÝ-
ìåéíå ôåëéêÜ —êáé äåí åßíáé ëßãï— óôï êïõôß ôçò Ðáíäþñáò ôïõ äßíåé ôï êïõñÜãéï
íá ðáëÝøåé ãéá ôçí ðñáãìÜôùóç ôçò ýðáñîçò.
Íáé! Ç ýðáñîç ðñáãìáôþíåôáé ìüíïí ìå ôç äçìéïõñãßá, ôçí áôïìéêÞ óå üëåò ôéò
åêöÜíóåéò ôçò —õëéêÝò, ðíåõìáôéêÝò êáé êáëëéôå÷íéêÝò— êáé ôç óõëëïãéêÞ ìÝóá
áðü ôçí ðñïóöïñÜ óôï êïéíùíéêü óýíïëï. ¸ôóé ç æùÞ áðïêôÜ áéóèçôéêÞ äéÜóôá-
óç. Ãßíåôáé Ýñãï ôÝ÷íçò, ðçãÞ ÷áñÜò. Äßíåé óôçí ôñáãéêüôçôá ôçò ýðáñîçò èåôéêÞ
ðñüóçìï. Ç áãùíßá ãßíåôáé Ýêóôáóç êáé äçìéïõñãéêÞ Ýêöñáóç êáé ï Üíèñùðïò
«ÁÍÈÑÙÐÏÓ».
Ãé’ áõôü êé ’ìåßò åðéìÝíïõìå íá óêåðôüìáóôå, íá åëðßæïõìå êáé íá äçìéïõñãïýìå…
H óôÜóç áõôÞ, êáëþò Þ êáêþò, åßíáé ìïíüäñïìïò óôéò ìÝñåò ôçò äïêéìáóßáò ðïõ
äéÝñ÷åôáé ï ôüðïò ìáò. ¼óï ðïôÝ Üëëïôå åßíáé áíáãêáßïò ï êñéôéêüò ëüãïò, ï
ëüãïò ðïõ åôÜæåé íåöñïýò êáé êáñäßáò, ðëçí üìùò ïñèïôïìåß. Ìüíï óå áõôüí ôï
ëüãï ìðïñåß íá åðåíäýóåé ç åëðßäá ôá üíåéñÜ ôçò. Ìüíïí Ýôóé ç äçìéïõñãéêÞ
äéÜèåóç èá ìðïñÝóåé íá êáôáîéþóåé ôçí áôïìéêÞ êáé óõëëïãéêÞ ìáò ýðáñîç.
Áôõ÷þò ïé ìÜãïé äåí Ý÷ïõí Üëëá êïõíÝëéá íá âãÜëïõí áðü ôá êáðÝëá ôïõò!

Ç ÔÞíïò, üðùò êÜèå êïéíùíéêÞ óõó-
óùìÜôùóç, Ý÷åé ôïí äéêü ôçò éäéáßôåñï
êáé êáôÜ ðïëëÜ áîéïìíçìüíåõôï, ðïëéôé-
óìü.

¼ôáí, üìùò, ìéëÜìå ãéá ôïí ðïëéôé-
óìü åíüò ìéêñïý ôüðïõ —ôï ïñèüôåñï
åßíáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ôïí üñï
êïõëôïýñá— óõíÞèùò åííïïýìå ôá îå-
÷ùñéóôÜ åêåßíá óôïé÷åßá ðïõ ðñïóäéï-
ñßæïõí  ôçí éäéáéôåñüôçôÜ ôïõ, ðïõ ôïí
äéáêñßíïõí äçëáäÞ áðü ôïí ðïëéôéóìü
Üëëùí ðåñéï÷þí. 

Ôá óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõí êáôáãñáöåß
ìÝ÷ñé óÞìåñá ìáò åðéôñÝðïõí íá ìéëÜ-
ìå ãéá Ýíáí ôïðéêü, ôçíéáêü ðïëéôéóìü. 

Èá Þôáí ÷ñÞóéìï íá åðé÷åéñÞóïõìå
íá ôá åðéóçìÜíïõìå ãéáôß ðÜíù ó’ áõôÜ
ìðïñåß êáíåßò íá ïéêïäïìÞóåé ôçí ðïëé-
ôéóôéêÞ ôïõ ôáõôüôçôá, äçëáäÞ íá êáèï-
ñßóåé ðïéïò åßíáé, ðïéá ðáñÜäïóç ôïí á-
êïëïõèåß, ðïéïé äåóìïß ôïí óõíÝ÷ïõí ìå
ôïí ðåñßãõñü ôïõ êáé, êõñßùò, ðñïò ôá
ðïý ðñïóáíáôïëßæåôáé. Ôá ðñïâëÞìá-
ôá ôçò ôáõôüôçôáò ôáëáíßæïõí ôïí óýã-
÷ñïíï êüóìï. Êáé íáé ìåí êáíåßò äåí
ðåèáßíåé áðü Ýëëåéøç ôáõôüôçôáò, ðëçí
üìùò ÷ùñßò áõôÞí ìéá êïéíùíéêÞ ïìÜäá
äåí ìðïñåß íá ðïñåõôåß óôï ìÝëëïí, íá
÷áñÜîåé ðïñåßá. 

Èá Þôáí, üìùò, áöåëÝò, áí ðßóôåõå
êáíåßò üôé ìéá êïéíùíéêÞ óõóóùìÜôùóç
Ý÷åé åíéáßá, óõìðáãÞ, áäéáöïñïðïßçôç
ðïëéôéóôéêÞ ôáõôüôçôá. Áíôßèåôá åßíáé
ðñïöáíÝò üôé ç óõëëïãéêÞ ôáõôüôçôá á-
ðïôåëåß óýíèåóç éäéáßôåñùí ôáõôïôÞ-
ôùí, ðïõ êé áõôÝò ìå ôç óåéñÜ ôïõò, á-
íôáíáêëïýí ôéò õöéóôÜìåíåò ðïëéôéóôé-
êÝò äéáöïñïðïéÞóåéò. Ðïéïé ðáñÜãï-
íôåò, üìùò, óõíèÝôïõí ìéá óõëëïãéêÞ
ôáõôüôçôá, Ôé êáèïñßæåé ôéò óõëëïãéêÝò
óõìðåñéöïñÝò êáé ôé ôéò êÜíåé íá äéáöï-
ñïðïéïýíôáé ×ùñßò áìöéâïëßá ðñùôåý-
ïíôá ñüëï ðáßæïõí ïé ðáñÜãïíôåò, ïé ü-
ñïé äçëáäÞ, ðïõ óõãêñïôïýí ôï ðëáß-
óéï ôçò áíÜãêçò, ìÝóá óôï ïðïßï äéá-
ìïñöþíåôáé ìéá êïéíùíéêÞ ïìÜäá (÷þ-
ñïò, ãåùðïëéôéêÞ èÝóç, õëéêÝò óõíèÞ-
êåò æùÞò). ¼ìùò åî ßóïõ óçìáíôéêü ñü-
ëï ðáßæïõí êáé ôï éóôïñéêü ðáñåëèüí
êáé ïé ðïéêßëåò óõãêõñßåò.

1823 êáé ç áíÜðôõîç ìéáò éó÷õñÞò ðá-
ñÜäïóçò ôå÷íéêþí äåîéïôÞôùí, ìå êõñß-
áñ÷ç åêåßíç ôçò ìáñìáñïôå÷íßáò óôï
ÂÄ ôìÞìá ôïõ ôüðïõ. 

Ç ãïñãÞ åîÝëéîç ôïõ íáïý ôïõ Åõáã-
ãåëéóìïý óå ðáíéþíéï áñ÷éêÜ, êáé ðá-
íåëëÞíéï óôç óõíÝ÷åéá, ðñïóêýíçìá Ý-
äùóå óôïí ôüðï éó÷õñü êýñïò —óôá
÷ñüíéá ôçò Ðáëéããåíåóßáò äåí êáôáãñÜ-
öåôáé Üëëï ôÝôïéï èáõìáóôü óõìâÜí—
êáé ôáõôü÷ñïíá êÜëõøå êáôÜ Ýíá óçìá-
íôéêü ìÝñïò ôçí ïéêïíïìéêÞ éó÷áéìßá
ðïõ ðñïêÜëåóå ç êáôÜññåõóç ôïõ ôç-
íéáêïý åìðïñßïõ åî áéôßáò ôçò ßäñõóçò
ôçò ãåéôïíéêÞò Åñìïýðïëçò, ç ïðïßá
ôá÷ýôáôá åîåëß÷èçêå óå ðñþôï ëéìÜíé
ôçò ÷þñáò. Äåí Þôáí, üìùò, ìüíïí ç ïé-
êïíïìéêÞ äéÜóôáóç ôïõ ðñïóêõíÞìá-
ôïò. Ç åýñåóç ôçò åéêüíáò, ôï ðñïóêý-
íçìá êáé ôá ðëÞèç ôùí ðñïóêõíçôþí
ôüíùóáí, ôï Þäç õðÜñ÷ïí, èñçóêåõôé-
êü áßóèçìá ôùí êáôïßêùí ôïõ íçóéïý
ãåíéêüôåñá êáé êáëëéÝñãçóáí ìéáí éäéáß-
ôåñç åõëÜâåéá ðñïò ôçí ÈåïìÞôïñá.

Äýï áêüìç óçìáíôéêÜ óõìâÜíôá å-
ðçñÝáóáí ôïí ðïëéôéóìü ôïõ ôüðïõ êáé

ôïí êáôÝóôçóáí óçìåßï óõíÜíôçóçò ôçò
ÁíáôïëÞò ìå ôç Äýóç, ôüóï ìå èñç-
óêåõôéêïýò üóï êáé ìå áêñáéöíåßò ðïëé-
ôéóôéêïýò üñïõò. Óôá ÷ñüíéá ôçò êõ-
ñéáñ÷ßáò ôïõ Ïßêïõ ôùí Ãêßæç (1207-
1390) êáé ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôçò âåíåôé-
êÞò ðáñïõóßáò óõìðáãåßò ïìÜäåò ôïõ
ôïðéêïý ðëçèõóìïý åêëáôéíßóôçêáí. Ï
ðëçèõóìüò áõôüò, áêñáéöíþò åëëçíé-
êüò —ïé ëéãïóôïß åðÞëõäåò ãñÞãïñá á-
öïìïéþèçêáí— åîáêïëïõèåß êáé óÞìå-
ñá íá Ý÷åé óçìáíôéêÞ ðáñïõóßá óôï íç-
óß. Ôï ãåãïíüò áõôü Ýðáéîå óçìáíôéêü
ñüëï óôç äéáìüñöùóç ôïõ ðïëéôéóìïý
ôïõ ôüðïõ, ãéáôß ìðïñåß ïé äýï èñç-
óêåõôéêÝò êïéíüôçôåò íá ëåéôïýñãçóáí
áíôáãùíéóôéêÜ, êõñßùò óôá ÷ñüíéá ðïõ
áêïëïýèçóáí ôçí ïèùìáíéêÞ êáôÜêôç-
óç, ðëçí üìùò õðÞñîå ìßá áíáìöéóâÞ-
ôçôç áëëçëåðßäñáóç. Áíáðôý÷èçêáí Ý-

ôóé ïóìþóåéò ðïõ õðïäüñéá äéáôñÝ-
÷ïõí ôçí ðïëéôéóôéêÞ Ýêöñáóç ôùí Ôç-
íéáêþí áðü áéþíåò. ÐáñÜëëçëá ôï ãå-
ãïíüò üôé ôï íçóß õðÞñîå êÝíôñï äéáìå-
ôáêïìéóôéêïý åìðïñßïõ êáé óôáèìüò
óôï ìåãÜëï èáëÜóóéï äñüìï ðïõ óõíÝ-
äåå ôç Äýóç ìå ôçí Éùíßá êáé ôçí Ðüëç,
óå óõíäõáóìü ìå ôç ìåãÜëç êéíçôéêüôç-
ôá ôïõ ôïðéêïý ðëçèõóìïý ðñïò ôá ìå-
ãÜëá áóôéêÜ êÝíôñá ôçò ÏèùìáíéêÞò
áõôïêñáôïñßáò, Ýöåñáí ôïõò Ôçíéáêïýò
óå åðáöÞ ìå äõôéêïåõñùðáúêÜ áéóèçôé-
êÜ ñåýìáôá, éäÝåò êáé áîßåò (ð.÷. ðïëõ-
öùíéêÞ ìïõóéêÞ ðáñÜäïóç, ðáñïõóßá
äõôéêïý êáé áíáôïëéêïý ìðáñüê óôçí
åêêëçóéáóôéêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé ü÷é ìü-
íïí, ê.Ü.). ¸íôïíç ôçí ðáñïõóßá ôïõ

ÔÝôïéá óõìâÜíôá ðïõ åðçñÝáóáí êá-
èïñéóôéêÜ ôïí ðïëéôéóìü ôïõ íçóéïý ìáò
êáé åîáêïëïõèïýí íá ôïí äéáöïñï-
ðïéïýí ìÝ÷ñé óÞìåñá åßíáé ç êáôÜêôçóÞ
ôïõ áðü ôïõò óôáõñïöüñïõò ôï 1207, ç
ìáêñü÷ñïíç ðáñáìïíÞ ôïõ õðü âåíåôé-
êÞ êõñéáñ÷ßá, ôï ðÝñáóìÜ ôïõ óôï ÷þ-
ñï  ôçò ïèùìáíéêÞò åéñÞíçò ôï 1715, ç
åýñåóç ôçò åéêüíáò ôïõ Åõáããåëéóìïý
ôçò Èåïôüêïõ óôçí ðüëç ôçò ÔÞíïõ ôï

(Ç óõíÝ÷åéá óôç óåë. 2)
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ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ
Ôñéìçíéáßá ðåñéïäéêÞ Ýêäïóç ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò
(Áóçì. ÖùôÞëá 40 & Ë. ÁëåîÜíäñáò, 114 73 ÁèÞíá, Ôçë/Fax: 210 8217 361). 
E-mail: peritinou@gmail.com
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).

Åéò ôï Öñïõñá÷åßïí ÌáêñïíÞóïõ

«Ðñï ôïõ öñïõñáñ÷åßïõ åêôõëßóóï-
íôáé áíÜ ðÜóáí óôéãìÞí óêçíáß ðïõ
èá Þîéæåí íá ãñáöÞ ðåñß áõôþí éäéáßôå-
ñïí âéâëßïí äéá íá ìåßíïõí ùò ðáñÜ-
äåéãìá ôçò åëëçíéêÞò îåíßáò, ç ïðïßá
äåí ãíùñßæåé áé÷ìáëþôïõò êáé å-
÷èñïýò, áëë’ áíèñþðïõò Ý÷ïíôáò á-
íÜãêçí ðåñéèÜëøåùò.
Ï öñïýñáñ÷ïò ëï÷áãüò ê. Äçìüðïõ-
ëïò âñßóêåôáé åéò äéáñêÞ ðñïóùðéêÞí
åíáó÷üëçóéí ìå ôïõò áé÷ìáëþôïõò.
Ç åõãÝíåéÜ ôïõ, ç ðñïóÞíåéÜ ôïõ, ôï á-
êïýñáóôüí ôïõ Ý÷åé äþóåé ôüóïí èÜñ-
ñïò åéò ôïõò áé÷ìáëþôïõò, þóôå ôïí
ðëçóéÜæïõí äéá íá ôïí åñùôÞóïõí äéá
êÜôé, íá ôïí ðáñáêáëÝóïõí äéá ìßáí
ðñïóùðéêÞí ÷Üñé, ôçí åîáñãýñùóéí å-
ðéôáãþí, ôçí áðïóôïëÞí åðéóôïëþí.
Ôïýñêïò áîéùìáôéêüò Þôï áäýíáôïí
íá öåñèÞ ìå ôüóçí êáëùóýíçí ðñïò
ôïõò ïðëßôáò ôïõ üóïí ï ðáñïéìéþ-
äïõò ðñïóçíåßáò ê. Äçìüðïõëïò.
Ôïí åßäáìåí äßäïíôá Ýíá áõôüìáôïí á-
íáðôÞñá åéò áé÷ìÜëùôïí, ôïí ïðïßïí
ôïõ åß÷å  äþóåé äéá íá ôïí åðéóêåõÜóç
åéò ôï ËÜõñéïí.
Ïé Ôïýñêïé áé÷ìÜëùôïé, áíåñ÷üìåíïé
åéò 8500 ôïí ëáôñåýïõí êõñéïëåêôéêþò
êáé ïé ¢ñáâåò —åßíáé ðÜñá ðïëëïß åéò
ôçí íÞóïí— èÝëïíôåò íá ôïõ äåßîïõí
ôçí åõãíùìïóýíçí ôùí ðçãáßíïõí êáé
÷ïñåýïõí ðñï ôïõ Öñïõñáñ÷åßïõ ôïí
÷áñáêôçñéóôéêüí  åéò üëï áíáôïëßôéêá
ôóáëßìéá ÷ïñüí ôçò ðáôñßäïò ôùí.
Ç ôñïöÞ ôùí áé÷ìáëþôùí åßíáé ôåëåßá
ôñïöÞ óôñáôåýìáôïò åõñéóêïìÝíïõ åéò
ðüëéí. Ôï êñÝáò ðïõ åßäïìåí ìåôáöå-
ñüìåíïí, ôï åýñïìåí åê íÝïõ åéò ôá ôñß-
á ìáãåéñåßá ôïõ êáôáõëéóìïý, âñÜæïí
åéò ôá ôåñÜóôéá êáæÜíéá. Êáé üôáí äåí
÷ïñçãåßôáé êñÝáò äßäåôáé áöèïíßá ï-
óðñßùí êáé ñéæéïý. 
Ï Âá÷Þô ìðÝçò, ï Ýôåñïò ôùí õðåñá-
óðéóôþí ôïõ Ìðéæáíßïõ, åðéóêåöèåßò
ðñï åéêïóáçìÝñïõ ôçí Ìáêñüíçóïí,
áðçýèõíå åõ÷áñéóôÞñéïí Ýããñáöïí
ðñïò ôï Õðïõñãåßïí ôùí Óôñáôéùôé-
êþí äéá ôçí êáëÞí óõíôÞñçóéí ôùí
áé÷ìáëþôùí (êáé ôçí áíåëëéðÞ  êáé
èáõìáóßáí äéáôñïöÞí ôùí, óçìåéþóáò
éäéáéôÝñùò ôçí åõãíùìïóýíçí ôïõ
ðñïò ôïí ê. Äçìüðïõëïò».

ÁõôÜ ãñÜöåé ç áèçíáúêÞ åöçìåñßäá «Ðá-
ôñßò», ôá ïðïßá áíáäçìïóéåýåé ç ôïðéêÞ å-
öçìåñßäá «ÁóôÞñ ôçò ÔÞíïõ» (áñ.ö. 359/
1913). Ï Öñïýñáñ÷ïò äåí åßíáé Üëëïò áðü
ôïí Ôçíéáêü (Êáñõáíü) ëï÷áãü ôïõ Ìç÷á-
íéêïý Íéêüëáï Ã. Äçìüðïõëï, áäåëöü ôçò
¢ííáò óõæ. Êùí. ×áôæçéùÜííïõ. 

ìðáñüê èá óõíáíôÞóïõìå óôá øåõäáå-
ôþìáôá êáé óôá áëôÜñéá ôùí êáèïëéêþí
íáþí, áëëÜ êáé ó’ áõôüí ôïí íáü ôïõ
Åõáããåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ.

ÔÝëïò, ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôïõ éóïæõ-
ãßïõ ôçò æùÞò, ðïõ ç öôù÷Þ ãç ôçò ÔÞ-
íïõ äåí åðÝôñåðå ðïôÝ íá éóïññïðÞ-
óåé, ïé êÜôïéêïé ôïõ íçóéïý áíÝðôõîáí
ðïéêßëåò ôå÷íéêÝò äåîéüôçôåò (ôóáãêÜñç-
äåò êõñßùò, îõëïõñãïß, ëáôüìïé, ôå÷íß-
ôåò ôçò ðÝôñáò, íáõôéêïß, ê.ëð.). Êåíôñé-
êüò ôüðïò êáëëéÝñãåéáò ôùí äåîéïôÞôùí
áõôþí áíáäåß÷èçêå ç ÂÄ ðåñéï÷Þ ôïõ
íçóéïý, üðïõ ç áöèïíßá ôïõ ìáñìÜñïõ
óõíåôÝëåóå óôçí áíÜäåéîç åîåéäéêåõìÝ-
íùí ôå÷íéêþí êáé óôç äçìéïõñãßá ìé-
êñïý —ðëçí óçìáíôéêïý ãéá ôá äåäï-
ìÝíá ôïõ íçóéïý— óôüëïõ. Ïé äåîéüôç-
ôåò ïäÞãçóáí óôï ÷þñï ôçò êáëëéôå÷íé-
êÞò äçìéïõñãßáò êáé Ýôóé ï ôÝùò ÄÞìïò
Ðáíüñìïõ áíÝðôõîå ìéá ðñùôüãíùñç
ãéá ôá åëëçíéêÜ ðñÜãìáôá êáëëéôå÷íéêÞ
ðáñÜäïóç, ìéá ðáñÜäïóç ðïõ åîáêï-
ëïõèåß êáé óÞìåñá íá åßíáé æùíôáíÞ.

ÁõôÝò ïé åðéìÝñïõò ôáõôüôçôåò ëåé-
ôïýñãçóáí óõ÷íÜ áíôáãùíéóôéêÜ, óõ-
íÞèùò üìùò êáôÝëçãáí óå óõíèÝóåéò.
¸ôóé ìÝóá áðü ôéò äéáöïñïðïéÞóåéò
ðñüâáëëå åêÜóôïôå ìéá íÝá, êïéíÞ ôáõ-
ôüôçôá. Ôï êýñïò ôïõ ðñïóêõíÞìáôïò,
ç éäéáßôåñç åõëÜâåéá óôç Èåïôüêï, ç óõ-
íÜíôçóç ÁíáôïëÞò êáé Äýóçò õðü ü-
ñïõò èñçóêåõôéêïýò êáé ðïëéôéóôéêïýò
êáé ç ìåãÜëç êáëëéôå÷íéêÞ ðáñÜäïóç Ý-
ãéíáí ðñïïäåõôéêÜ âáóéêïß ðáñÜãïíôåò
ôïõ ðïëéôéóìïý ôïõ ôüðïõ ìáò. Ôá óôïé-
÷åßá áõôÜ óõíÝ÷ïõí ôçí êïéíùíßá ôïõ
íçóéïý, óõíéóôïýí ôç óõëëïãéêÞ ôïõ
ôáõôüôçôá êáé ôáõôü÷ñïíá ôç äéáöïñï-
ðïéïýí áðü åêåßíåò ôùí Üëëùí ãåéôïíé-
êþí íçóéþí.

Ôá óôïé÷åßá áõôÜ, ìáò óõíäÝïõí ìå
ôï ÷ôåò, ôï éóôïñéêü ìáò ðáñåëèüí êáé
öùôßæïõí ôï äñüìï ìáò ãéá ôï áýñéï.

MEMENTO MORI
Ìùóáúêü áðü ôéò áíáóêáöÝò ôçò ÌïíÞò
ôïõ Áãßïõ Ãñçãïñßïõ, ðáñÜ ôçí Áððßá ïäü,
óôç Ñþìç. Ôï «Ãíþèé óáõôüí», óå óõíäõá-
óìü ìå ôçí åéêüíá ôïõ áíèñþðéíïõ óêåëå-
ôïý,  ðáñáðÝìðåé óôï ñùìáúêü «Respice
post te; hominem te esse memento; me-
mento mori» (Êïßôáîå ðßóù, èõìÞóïõ üôé
åßóáé èíçôüò, èõìÞóïõ ôï èÜíáôï). Ðéíáêß-
äá ìå ôï êåßìåíï áõôü áêïëïõèïýóå ôïõò
óôñáôçãïýò êáé ôïõò áõôïêñÜôïñåò êáôÜ
ôïõò èñéÜìâïõò ôïõò, üðùò óçìåéþíåé ï
Ôåñôõëéáíüò óôïí «Áðïëïãçôéêü» ôïõ [ëü-
ãï]. Ç õðåíèýìéóç, üìùò, äå öáßíåôáé íá
óõãêßíçóå êáé ðïëëïýò…

Από την εφημερίδα «Πρόοδος» [Τήνου],
αρ. φ. 269 / 1905.

Από την εφημερίδα «Πρόοδος» [Τήνου],
αρ. φ. 269 / 1905.

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ÔÁ 200 ×ÑÏÍÉÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÅ-
ÓÇÓ ÔÇÓ ÅÉÊÏÍÁÓ ÔÏÕ ÅÕÁÃÃÅ-
ËÉÓÌÏÕ

Ï Èåüò ìáò áîßùóå êáé æÞóáìå ôéò
åêäçëþóåéò ãéá ôá 150 ÷ñüíéá áðü
ôçí Åýñåóç ôçò åéêüíáò ôïõ Åõáã-
ãåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ óôçí ÔÞ-
íïõ. Åßíáé, üìùò, ìÜëëïí áðßèáíï
íá æÞóïõìå êáé ôç 200óôÞ åðÝôåéï
ôïõ ìåãÜëïõ ãåãïíüôïò. Áõôü, ü-
ìùò, äå ìáò áðáëëÜóóåé áðü ôéò åõ-
èýíåò ìáò Ýíáíôé ôçò ìåãÜëçò áõôÞò
åðåôåßïõ. Äåí ðñùôïôõðïýìå. Á-
ðëþò ìåôáöÝñïõìå ôïí ðñïâëçìá-
ôéóìü êáëïý ößëïõ. Ç Äéïéêïýóá Å-
ðéôñïðÞ ôïõ ÐÉÉÅÔ èá ìðïñïýóå íá
óõãêñïôÞóåé áðü ôþñá ÅðéôñïðÞ
Åïñôáóìïý (ðïõ èá áíáíåùèåß ôéò
åðüìåíåò ôñéåôßåò) êáé íá áñ÷ßóåé íá
åããñÜöåé óôïõò ðñïóå÷åßò ðñïûðï-
ëïãéóìïýò ôïõ ÐÉÉÅÔ êÜðïéï ìéêñü
ó÷åôéêÜ ðïóü ãéá ôï óêïðü áõôü,
þóôå ôï 2023 íá Ý÷åé óõãêåíôñùèåß
Ýíá óåâáóôü êåöÜëáéï, ôï ïðïßï èá
óôçñßîåé ôéò åêäçëþóåéò ðïõ èá
ðñáãìáôïðïéçèïýí ôüôå (ìéá êáëÞ
Ýêäïóç, ìéá Ýêèåóç ðïõ èá ìðï-
ñïýóå óôç óõíÝ÷åéá íá ìåôáêéíçèåß
óôçí ÁèÞíá, ôç Èåóóáëïíßêç êáé ôï
ÇñÜêëåéï, ê.ëð.). ÌÞðùò ôï æÞôçìá
áõôü èá Üîéæå íá áðáó÷ïëÞóåé ôç
Äéïßêçóç ôïõ Éåñïý Éäñýìáôïò;
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Óôéò 2 Áõãïýóôïõ 1913 äýï Åëâåôïß, ï
Öñåíô ÌðïõáóïíÜ (1858 - 1946), ï äéÜ-
óçìïò öùôïãñÜöïò, êáé ï ÍôáíéÝë Ìðï-
Ìðïâß (1870 - 1958), ìå ïäçãü ôïí êõíç-
ãü áãñéïêÜôóéêùí áðü ôï Ëéôü÷ùñï ×ñÞ-
óôï ÊÜêáëï, ðÜôçóáí ôçí øçëüôåñç êï-
ñõöÞ ôïõ Ïëýìðïõ, ôï Ìýôéêá (2917 ì.).
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ñéÜò. Äßðëá ôïõò ôá ðáéäéÜ ôïõ ðïõ äåí ðñü-
ëáâáí íá ãíùñßóïõí ôá ÷Üäéá ôïõ ðáôÝñá
ôïõò, õðåñÞöáíá üìùò ìðñïóôÜ óôçí ðñù-
ôüôõðç äçìéïõñãßá ôïõ. ÕðåñÞöáíïé üëïé
ìáò ðïõ åß÷áìå ôçí îå÷ùñéóôÞ ôý÷ç íá óõ-
íáíáóôñáöïýìå, Ýóôù êáé ãéá ëßãï, Ýíáí ôÝ-
ôïéï äçìéïõñãü.
Ìå ôç óõíäéïñãÜíùóç ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí
Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò, ðñéí ôá åãêáßíéá ôçò Ýê-
èåóçò, ðñáãìáôïðïéÞèçêå çìåñßäá, áöéåñù-
ìÝíç óôç æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ êáëëéôÝ÷íç.
Ðñïëüãéóáí ï Ðñüåäñïò ôïõ Ðíåõìáôéêïý
ÊÝíôñïõ Ðáíüñìïõ ê. Öñáãêßóêïò Êáãéþñ-
ãçò êáé ï Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò ê.
ÃéÜííçò Ðáðáäçìçôñßïõ, åíþ ìßëçóáí ç é-
óôïñéêüò ôÝ÷íçò ê. ÂÝíéá ÐáóôÜêá êáé ï öß-
ëïò ôïõ ôéìþìåíïõ êáëëéôÝ÷íç ãëýðôçò ÃéÜí-
íçò Êáãéþñãçò. Åê ìÝñïõò ôçò ïéêïãÝíåéáò
ìßëçóå ï ãéïò ôïõ ê. Áíôþíçò ÂáëÜêáò.

«ΠΡΟΣ [ΤΗΝ] ΤΗΝΟ» ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ç ðñïóùðéêÞ ó÷Ýóç, ç óõíáéóèçìáôéêÞ Ýë-
îç êáé ï èáõìáóìüò ôïõò ãéá ôçí ÔÞíï õðÞñ-
îå ç áöïñìÞ ôçò ïìáäéêÞò ôïõò ðáñïõóßáò.
ÌéëÜìå ãéá ôçí Ýêèåóç «Ðñïò ÔÞíï» ðïõ öé-
ëïîåíåßôáé óôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý,
óôçí áßèïõóá «Íéêüëáïò Ãýæçò», áðü 22.6.
Ýùò 28.10. 2013. ÄåêÜîé óýã÷ñïíïé êáëëéôÝ-
÷íåò ðïõ êáôÜãïíôáé Þ Ý÷ïõí åðéëÝîåé ôï íç-
óß ùò ôüðï äåýôåñçò êáôïéêßáò ôïõò ðáñïõ-
óéÜæïõí ôéò äçìéïõñãßåò ôïõò (æùãñáöéêÞ,
ãëõðôéêÞ, öùôïãñáößá, ìïíôÝñíåò êáôá-
óêåõÝò).
Ôá Ýñãá ðïõ åêôßèåíôáé ìáò ìéëïýí åýãëùôôá
ãéá 'êåßíï ðïõ êÜíåé ôçí ÔÞíï ôüóï åëêõóôé-
êÞ óôï äçìéïõñãü, ðïõ ôïí åìðíÝåé, êáëëéåñ-
ãåß ôïí áéóèçôéêü ôïõ ðñïâëçìáôéóìü êáé
äéåãåßñåé ôçí åõáéóèçóßá ôïõ êáé Ýììåóá ðá-
ñÝ÷åé Ýíá ðáëßìøçóôï ôïõ êñßóéìïõ ÷þñïõ,
êáèþò äéáðëÝêåôáé ìå ôï ÷ñüíï óôï áÝíáï
ðáé÷íßäé ôçò ýðáñîçò. 
Ôáõôü÷ñïíá, üìùò, äßíåé ôç äõíáôüôçôá óôï
èåáôÞ ü÷é ìüíïí ãéá ìéáí áíåðáíÜëçðôç áé-

óèçôéêÞ óõãêßíçóç, áëëÜ ôïõ åðéôñÝðåé ôçí
«êïéíùíßá» ìå ôç óýã÷ñïíç êáëëéôå÷íéêÞ
ðñïâëçìáôéêÞ. Ïé ïðôéêÝò ãùíßåò ôùí äç-
ìéïõñãþí, ôá âáóéêÜ ìïôßâá ðïõ ÷ñçóéìï-
ðïéïýí, ôï ðáé÷íßäé ôçò óêéÜò ìå ôï öùò á-
ðïôåëïýí ôï Ýíáõóìá ãéá ôï ðåñáéôÝñù. 
Ôüóï äéáöïñåôéêÜ óå ôå÷íéêÞ êáé êáëëéôå÷íé-
êÞ äéÜèåóç Ýñãá åíþíïíôáé åíôïýôïéò èáõ-
ìÜóéá óå Ýíá áôÝëåéùôï ýìíï óôçí îå÷ùñé-
óôÞ öõóéïãíùìßá ôïõ íçóéïý. Ôïõ íçóéïý
ìáò, üðïõ ôï öùò, ï áãÝñáò êé ï õåôüò óõí-
èÝôïõí äéáëåêôéêÜ Ýíá áíõðÝñâëçôï áéóèçôé-
êü ôïðßï êáé åðéôñÝðïõí óôá ìÜôéá ôïõ åõå-
ðßöïñïõ óôçí åêëåêôÞ óõãêßíçóç áðïäÝêôç
íá äéáóêåëßóåé ôï êáôþöëé ôïõ Þëéïõ êáé íá
îáíïé÷ôåß ðëçóßóôéïò óôï áôÝëåéùôï óýìðáí
ôçò äçìéïõñãßáò.
Ìáò îåíáãïýí óôï õðÝñï÷ï áõôü ôáîßäé ïé
äçìéïõñãïß ê.ê. ÃéÜííçò ÁäáìÜêïò, ÃéÜííçò
Ãêßæçò, ÅëÝíç Ãëýíç, Ãéþñãïò ÊïõâáñÜò, Á-
ëÝêïò Êõñáñßíçò, ÁëÝîáíäñïò ËÜéïò, ÃéÜí-
íçò ËáóçèéùôÜêçò, ÄçìÞôñçò ÌðÝæáò,
ÃéÜííçò Ìðñïýæïò, Ìáñãáñßôá ÌõñïãéÜííç,
ËåõôÝñçò Íáýôçò, ÐÝôñïò Ôïõëïýäçò, ÌÜ-
ñù ÖáóïõëÞ, Êùíóôáíôßíïò ×áôæçíéêïëÜ-
ïõ, Êáôåñßíá  êáé ÄçìÞôñçò ×ñçóôßäç. Ôçí å-
ðéìÝëåéá ôçò Ýêèåóçò Ý÷åé ï ê. ×ñéóôüöïñïò
Ìáñßíïò.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΗΛΙΘΙΩΝ

Ç ÈåáôñéêÞ ÏìÜäá «ÈÝáóç» ôïõ Êáëëéôå÷íé-
êïý Óôåêéïý ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ ðáñïõóßáóå
ìå åðéôõ÷ßá óôéò 18 & 19.6. 2013, óôï Ðíåõ-
ìáôéêü ÊÝíôñï ôïõ ÐÉÉÅÔ, ôï Ýñãïõ ôïõ Ôóé-
öüñïõ «ÐéíáêïèÞêç çëéèßùí». ÅñáóéôÝ÷íåò
çèïðïéïß, ìå ôï óõíôïíéóìü ôçò ê. Ãåùñãßáò
ÑÜðôç, äéáóêÝäáóáí ôï êïéíü, ðñïâëçìáôß-
æïíôÜò ôï óõã÷ñüíùò ãéá ôéò äõíÜìåéò ðïõ å-
ðéêñáôïýí óå ìéá êïéíùíßá áíèñþðùí. Ç á-
ãÜðç, ï Ýñùôáò, ôï ïéêïíïìéêü óõìöÝñïí èá
Ý÷ïõí ôåëéêÜ ôïí ôåëåõôáßï ëüãï; Óõã÷áñçôÞ-
ñéá…

Ο ROSS DALY ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Ìéá áíåðáíÜëçðôç âñáäéÜ óôïí Ðýñãï, óôï
Ìïõóåßï Ìáñìáñïôå÷íßáò. Óôéò 23.6. 2013,
ï äéÜóçìïò Éñëáíäüò ìïõóéêüò  Ross Daly
(ëýñá, ôÜñ÷ïõ, óÜæé), ìå ôïõò óõíåñãÜôåò
ôïõ ê.ê. ÊÝëõ ÈùìÜ (ëýñá), Ãéþñãç Ìáíù-
ëÜêç (ëáïýôï, öùíÞ) êáé ÃéÜííç ÐáðáôæáíÞ
(êñïõóôÜ, öùíÞ), åñìÞíåõóáí ðáëéÝò êáé íå-
üôåñåò óõíèÝóåéò ôïõò, åðçñåáóìÝíåò ôüóï
áðü ôçí êñçôéêÞ ìïõóéêÞ ðáñÜäïóç üóï êáé
áðü ìïõóéêÝò Üëëùí ÷ùñþí ôçò ÁíáôïëÞò
êáé ôùí Âáëêáíßùí. Ç åêäÞëùóç Þôáí ç
óõììåôï÷Þ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Éäñýìáôïò ôïõ
Ïìßëïõ Ðåéñáéþò óôïí åïñôáóìü ôçò Åõñù-
ðáúêÞò ÇìÝñáò ÌïõóéêÞò.

Äåí îå÷íÜìå! Äåí ðñÝðåé íá îå÷íÜìå! Óôéò
11.9. 1973, 40 ÷ñüíéá ðñéí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá
óôñáéùôéêïý ðñáîéêïðÞìáôïò äïëïöïíÞèçêå
ï äçìïêñáôéêÜ åêëåãìÝíïò Ðñüåäñïò ôçò
×éëÞò, óïóéáëéóôÞò Salvador Allende Gos-
sens, 65 åôþí. Áêïëïýèçóå ç óôõãíÞ äéêôá-
ôïñßá ôïõ óôñáôçãïý Pinochet. Ç ÷þñá
Ýìðáéíå óå ìéá óêëçñÞ äïêéìáóßá, áðü ôçí
ïðïßá âãÞêå áéìüöõñôç ìüëéò ôï 1989! Ï
ëáüò ôçò ×éëÞò Ýæçóå ìéá ðñùôïöáíÞ
ôñáãùäßá. Ï Ðñüåäñïò, üìùò, Allende Ýìåé-
íå óýìâïëï ôïõ áíõðï÷þñçôïõ áãþíá ãéá
Ýíá êáëýôåñï áýñéï, ãéá ìéá êïéíùíßá ðéï
äßêáéç. Ï èÜíáôüò ôïõ åîáêïëïõèåß íá åì-
ðíÝåé üëïõò ôïõò ëáïýò ôïõ êüóìïõ...

TO ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

CARPE DIEM*...

Λευκονόη, μη ρωτάς, δεν κάνει να ξέρεις
ποιο τέλος όρισαν οι θεοί για τη ζωή τη δική μου
και τη δική σου·
και μη ζητάς τ’ άστρα μελετώντας να το βρεις.
Πόσο είναι προτιμότερο να δείχνεις υπομονή σ’ ό,τι
συμβεί!
Χειμώνες περισσότερους αν μας χρωστά ο ∆ίας
ή αν αυτόν μάς χάρισε στερνό, που σπάει το κύμα
το τυρρηνικό
στ’ αντικρινά τα βράχια, δείξε τη φρονιμάδα σου,
στράγγιζε τα κρασιά σου·
κι αφού η ζωή είναι λίγη, κλάδευε τη μακρινή ελπίδα.
Όσο μιλάμε, θα ’χει πετάξει πια ο φθονερός ο χρόνος.
Άδραξε την ημέρα και δείξε όσο το δυνατόν
λιγότερη εμπιστοσύνη στο αύριο.

(Ορατίου, Ωδές, βιβλίο Α΄, ποίημα 11ο [1ος αι. π.Χ.])

ôïõ ðáñáìõèéïý ôïõ Äáíïý ×áíò Êñßóôéáí
¢íôåñóåí ðïõ Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óôï ëéìÜíé
ôçò Êïðåã÷Üãçò. Ìýèïò ðáíÜñ÷áéïò,
óýìâïëï ôïõ öüâïõ ôùí íáõôéêþí ãéá ôç
ãõíáßêá ðïõ îåëïãéÜæåé, áëëÜ äåí éêáíï-
ðïéåß, êáé åßíáé ðÜíôá åðéêßíäõíç, üðùò ç
èÜëáóóá. Ç Ãïñãüíá, êáèéóìÝíç óôï âñÜ-
÷ï, êïéôÜæåé ìå èëßøç ðñïò ôç èÜëáóóá êáé
ôï ÷áìÝíï ôçò Ýñùôá.  Ôï Ýñãï öéëïôå÷íÞ-
èçêå áðü ôïí ãëýðôç ¸íôâáñíô ¸ñéêóåí
êáé ðÞñå ôç èÝóç ôïõ óôï ëéìÜíé ôçò äáíé-
êÞò ðñùôåýïõóáò ôï 1913.

* Carpe diem = Άδρα-
ξε την ημέρα.

Η «ΜΙΚΡΗ ΓΟΡΓΟΝΑ» ΕΓΙΝΕ
100 ΕΤΩΝ!

Åêáôü ÷ñüíéá óõìðëçñþèçêáí áðü ôç öé-
ëïôÝ÷íçóç ôïõ äéÜóçìïõ ðëÝïí áãÜëìá-
ôïò ôçò ÌéêñÞò Ãïñãüíáò (Little Mermaid)

Ìå åðéôõ÷ßá —ðáñ’ üëåò ôéò äõáóêïëßåò ôçò
åðï÷Þò— åîåëß÷èçêå êáé öÝôïò ôï ÖåóôéâÜë
ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ õðü ôçí êáëëéôå÷íéêÞ äéåý-
èõíóç ôïõ ê. ÈÝìé Ñïäáìßôç. Èåóìüò ðëÝïí,
ìå 12 åôþí ðïñåßá ðßóù ôïõ, åðéìÝíåé íá äß-
íåé ÷ñþìá ôá âñÜäéá ôïõ êáëïêáéñéïý ìáò.
×ñþìáôá ðáë, ñáäéíÜ, ãåìÜôá ïìïñöéÜ êáé
áéóéïäïîßá. Óõã÷áñçôÞñéá óôïí ê. ÄÞìáñ÷ï
êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ...

Ο ΒΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ… 

ÔñéÜíôá ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí åêäçìßá ôïõ (ÍïÝì-
âñéïò 1982) ï ËåõôÝñçò ÂáëÜêáò ãõñíÜ êáé
ðÜëé óôïí Ðýñãï. ÅðéóôñÝöåé êáé ðÜëé ùò
äçìéïõñãüò óôïí ôüðï ðïõ ãåííÞèçêå, óôïí
ôüðï ðïõ ôïí åíÝðíåõóå, ìÝóá áðü ìéá Ýê-
èåóç Ýñãùí ôïõ ðïõ Ýëáâå ÷þñá óôï Ðíåõ-
ìáôéêü Åêðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï Ðáíüñìïõ áðü
20.7. Ýùò 8.8. 2013. Ïé åðéóêÝðôåò åß÷áí ôçí
åõêáéñßá íá äïõí ó÷Ýäéá êáé ãëõðôÜ ôïõ Üôõ-
÷ïõ êáëëéôÝ÷íç, íá ðñïâëçìáôéóôïýí ðÜíù
óôá áéóèçôéêÜ ôïõ ïñÜìáôá êáé íá áíáëïãé-
óôïýí ôçí ðïñåßá ôïõ áí äå óõíáíôéüôáí ôü-
óï íÝïò ìå ôç ìïßñá.

Ïé óõã÷ùñéáíïß ôïõ åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá
îáíáæÞóïõí áðü êïíôÜ áõôüí ôïí ðÜíôá ãå-
ëáóôü Ýöçâï, óÜñêá áðü ôç óÜñêá ôïõò,
ðïõ åìøý÷ùíå ç ðáíÜñ÷áéá êáëëéôå÷íéêÞ
ðáñÜäïóç êáé ôï áõ÷ìçñü ôïðßï ôçò Åîùìå-
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3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΕΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí Áìïñãü óôéò 5, 6
êáé 7 Éïõëßïõ 2013 ç ôñßôç ÌïõóéêÞ ÓõíÜíôç-
óç ÐáñáäïóéáêÞò ÌïõóéêÞò ÍÝùí Íïôßïõ
Áéãáßïõ, ðïõ óõãêÝíôñùóå ðåñß ôïõò 120
íÝïõò ìïõóéêïýò êáé óõíïäïýò ôïõò áðü 17
íçóéÜ ôïõ Íïôßïõ Áéãáßïõ.  Ç äéïñãÜíùóç Ý-
ãéíå áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá Í. Áéãáßïõ (ÔìÞìá
ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò ÊõêëÜäùí) ìå
óõììåôï÷Þ ôïõ ÄÞìïõ Áìïñãïý êáé ôùí ôï-
ðéêþí ðïëéôéóôéêþí êáé åðáããåëìáôéêþí öï-
ñÝùí êáé åß÷å ôçí åðéóôçìïíéêÞ õðïóôÞñéîç
ôïõ Ìïõóåßïõ Åëëçíéêþí Ëáúêþí Ìïõóéêþí
ÏñãÜíùí Öïßâïõ ÁíùãåéáíÜêç.  Ïé íÝïé
ìïõóéêïß ðïõ óõììåôåß÷áí óõãêñüôçóáí ðï-
ëýìïñöá ó÷Þìáôá üðïõ ôá íçóéþôéêá üñãá-
íá (âéïëß, ëáïýôï, ôóáìðïýíá, ôïõìðß, ôïõ-
ìðåëÝêé, óáíôïýñé, êáíïíÜêé) Ýäùóáí ìå
ðïéêßëïõò ôñüðïõò ÷áñáêôçñéóôéêÜ äåßãìáôá
ôçò ìïõóéêÞò ðáñÜäïóçò ôïõ Áñ÷éðåëÜ-
ãïõò. Áðü ôçí ÔÞíï óõììåôåß÷áí ç ä. ÂÜíá
Ðñùôüðáðá (ôñáãïýäé) êáé ï ê. Ãéþñãïò
Öþóêïëïò (âéïëß).

ΜΝΗΜΗ ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Ìå ôç óõíäéïñãÜíùóç ôçò ÊáèïëéêÞò Áñ÷éå-
ðéóêïðÞò ÍÜîïõ - ÔÞíïõ, ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ
êáé Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí Óýñïõ, óôéò 6.7.
2013, óôï ðñïáýëéï ôçò Ó÷ïëÞò Ïõñóïõëé-
íþí óôá ËïõôñÜ ÔÞíïõ ðáñïõóéÜóôçêå åê-
äÞëùóç ðñïò ôéìÞ ôïõ ÃéÜííç Öþóêïëïõ, é-
äñõôÞ ôïõ ×ïñåõôéêïý Ëáïãñáöéêïý Ðïëéôé-
óôéêïý Ïìßëïõ ÔÞíïõ, åíüò áíèñþðïõ ðïõ
áöéÝñùóå ôç æùÞ ôïõ óôïí ðïëéôéóìü ôïõ íç-
óéïý ìáò. Ôçí åêäÞëùóç ðñïëüãéóáí ï óå-
âáóìéüôáôïò Áñ÷éåðßóêïðïò Êáèïëéêþí ÍÜ-
îïõ ÔÞíïõ ê. Íéêüëáïò Ðñßíôåæçò, ï ÄÞìáñ-
÷ïò ÔÞíïõ ê. Ðáíáãéþôçò ÊñïíôçñÜò êáé ï
åêðñüóùðïò ôçò  ÷ïñåõôéêÞò ïìÜäáò ôïõ
Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí Óýñïõ ê. Íßêïò  ÓïëÜ-
ñçò. Ç ÷ïñåõôéêÞ ïìÜäá åñìÞíåõóå ìå ìïíá-

äéêü ôñüðï ðáñáäïóéáêÜ ôñáãïýäéá ôïõ Áé-
ãáßïõ. ÌïõóéêÞ, ôñáãïýäé êáé ÷ïñüò áíôÜìá
ðñüóöåñáí Ýíá äñïóåñü ëïõëïýäé óôç ìíÞ-
ìç ôïõ ÃéÜííç Öþóêïëïõ. Ãéá ôï Ýñãï ôïõ
Öþóêïëïõ ìßëçóå ï éóôïñéêüò åñåõíçôÞò ê.
Êþóôáò Äáíïýóçò, åíþ ôçí üëç åêäÞëùóç
óõíôüíéóå ï ê. Óßìïò ÖéïñÜíôçò, óôåíüò óõ-
íåñãÜôçò ôïõ åêðëéðüíôïò.

«TAKE THE LEAD»

Ç ôÝ÷íç ëåéôïõñãåß äçìéïõñãéêÜ êáé èåñá-
ðåõôéêÜ. Êáé üôáí áõôü ãßíåôáé ìå ãíþóç êáé
áßóèçìá åõèýíçò, ôá áðïôåëÝóìáôá åßíáé é-
äéáßôåñá åíèáññõíôéêÜ. Ìéá ôÝôïéá ðñüôáóç
ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò óùìáôéêÞò êáé øõ-
÷éêÞò âßáò, êáèþò êáé ôçò ðåñéèùñéïðïßçóçò
ôùí ðáéäéþí, ìÝóá áðü ôçí ôÝ÷íç, ôï ÷ïñü,
ìáò ðáñïõóßáóå ôï ÅñãáóôÞñé Ôå÷íþí Áé-
ãáßï ôçò ê. Ãåùñãßáò ÑÜðôç, ÷ïñïãñÜöïõ
êáé êáëëéôå÷íéêÞò äéåõèýíôñéáò. Ìå ôßôëï
«Take the Lead» êáé âáóéóìÝíç óå ìéá
ðñáãìáôéêÞ éóôïñßá ç ê. ÑÜðôç ìáò ðáñïõ-
óßáóå óôá ËïõôñÜ, óôéò 1.7. 2013, ìéá èáõ-
ìÜóéá ðáñÜóôáóç. ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá
óôçí ê. ÑÜðôç, ç ïðïßá åäþ êáé ÷ñüíéá äßíåé
Ýíá üìïñöï êáé äçìéïõñãéêü ðáñüí óôï íç-
óß ìáò.

ΜΝΗΜΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

¼ôáí ï Ìçôñïðïëßôçò Öëþñéíáò, Áõãïõóôß-
íïò Êáíôéþôçò, áöüñéóå ôïí Èüäùñï Áããå-
ëüðïõëï, äõï êáëëéôÝ÷íåò, ðïõ æïýóáí óôï
ÓìáñäÜêéôï, ðñùôïóôÜôçóáí íá äïèåß ôï ü-
íïìá ôïõ ìåãÜëïõ óêçíïèÝôç óå Ýíá äñüìï
ôïõ ÷ùñéïý. Óôï äñüìï áõôü, êáé óôçí ðëá-
ôåßá ôïõ ÷ùñéïý, óõíáíôÞèçêáí óôéò 20.7.
2013 ößëïé, óõíåñãÜôåò êáé èáõìáóôÝò ôïõ
Áããåëüðïõëïõ ðïõ ôßìçóáí óå ìéá ðñùôü-
ôõðç åêäÞëùóç ôç ìíÞìç ôïõ äçìéïõñãïý.
Óõììåôåß÷áí ïé  Åýá Êïôáìáíßäïõ, Ìáñãáñß-
ôá ÌáíôÜ, ÁíäñÝáò Ôóåêïýñáò êáé ç ïñ÷Þ-
óôñá äùìáôßïõ ôçò öéëáñìïíéêÞò Óýñïõ
(äéåýèõíóç Áëßò ËáìðÜñò).  Ôçí õðÝñï÷ç
áõôÞ åêäÞëùóç ïñãÜíùóå êáé äéçýèõíå ï
ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÖåóôéâÜë ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ
ê. ÈÝìéò Ñïäáìßôçò.

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ

Óôéò 21.7. 2013, óôï Ìïõóåßï «Ôóüêëç»
óôïí ÊÜìðï, óôï ðëáßóéï ôïõ åïñôáóìïý
ôïõ Ýôïõò ôïõ ìåãÜëïõ Áëåîáíäñéíïý, ï æù-
ãñÜöïò Êþóôáò Ôóüêëçò áðÜããåéëå ðïéÞ-
ìáôá ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÊáâÜöç, åíþ ðñï-
âëÞèçêå ç ðïëõâñáâåõìÝíç äéåèíþò ôáéíßá
ôïõ ÃéÜííç ÓìáñáãäÞ ãéá ôï ìåãÜëï äç-
ìéïõñãü.

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Ìðïñåß ç êñßóç íá Ýðëçîå ôï ÄéåèíÝò Ëïãï-
ôå÷íéêü ÖåóôéâÜë ÔÞíïõ, üìùò ç «êïéíùíßá
ôùí (äå)êÜôùí» äåí ôï âÜæåé êÜôù. Óå óõ-
íåñãáóßá ìå ôï ÖåóôéâÜë ÔÞíïõ, ìáò ðñü-
óöåñå êáé öÝôïò ìéá óõíáñðáóôéêÞ áðüäñá-
óç áðü ôçí êáôÞöåéá ôçò åðï÷Þò ìáò. Áíôß
ãéá ôïõò ðïëéôéêïýò, âãáßíïõí óôá ìðáëêü-
íéá —óôï ìðáëêüíé ðáëéïý áñ÷ïíôéêïý óôçí
ðáñáëßá ôçò Ðüëçò— ïé ðïéçôÝò êáé ìå ôïõò
óôß÷ïõò ôïõò «îïñêßæïõí» ôç âáñâáñüôçôá

ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé. ÄéáêéíäõíåõìÝíï ôï åã-
÷åßñçìá, ðñùôüãíùñï óôá åëëçíéêÜ äåäïìÝ-
íá, óôÝöôçêå üìùò ìå åðéôõ÷ßá, ßóùò ãéáôß á-
íôáðïêñßèçêå óå ìéá Ýíôïíç áíÜãêç ôïõ
óýã÷ñïíïõ áíèñþðïõ íá ðåñðáôÞóåé óå Ý-
íá Üëëï ìïíïðÜôé, åêåß üðïõ ôï èüñõâï áíôé-
êáèéóôÜ ç åêëåêôÞ óõãêßíçóç. 
¸ôóé ôï âñÜäõ ôçò 27.7. 2013 äéÜâáóáí ðïé-
ÞìáôÜ ôïõò áðü ôï ìðáëêüíé ôçò ðáñáëßáò
ôçò ×þñáò ïé ê.ê. ÁëÝîáíäñïò ºóáñçò, ÃéÜí-
íçò Êáêïõëßäçò, ¸ëóá ÊïñíÝôç, ÁíèÞ Ìá-
ñùíßôç, Ãéþñãïò ÌðëÜíáò, ÃéÜííçò Ðáôßëçò
êáé ÁëÝêïò ÖëùñÜêçò, åíþ ï ìïõóéêüò ê.
ÈùìÜò ÁëâÝñôçò ìÜãåøå ôï êïéíü ìå ôï óá-
îüöùíü ôïõ.
Ãéá ôçí åêäÞëùóç äçìïóßåõóå Ýíá èáõìÜóéï
êåßìÝíï óôçí åöçìåñßäá Real News (2.9.
2013) ï ê. ÃéÜííçò Êáêïõëßäçò ìå ôßôëï «Ôï
ìðáëêüíé óôçí ÔÞíï».

«ΣΤΙΓΜΕΣ» ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΡΟ

Óôéò 27.7. 2013 óôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ôñéá-
íôÜñïõ åãêáéíéÜóôçêå ç Ýêèåóç öùôïãñáöß-
áò ôùí êõñéþí ÉùÜííáò ÐáñáâÜëïõ êáé Ìá-
ñéëÝíáò Êáôóßíç ìå ôïí ôßôëï «ÓôéãìÝò…».
ÐåíÞíôá öùôïãñáöéêÝò «óôéãìÝò» áðü ôá
÷ùñéÜ ôçò ÔÞíïõ, áëëÜ êáé áðü Üëëá íçóéÜ,
üðùò ôéò Üäñáîå ç öùôïãñáöéêÞ ìáôéÜ êáé
ôéò áðïôýðùóå ï öáêüò. Åéêüíåò ðïõ ðáß-
æïõí ìå ôá ÷ñþìáôá, ôéò óêéÝò êáé ôï öùò, å-
íþ ðñïóðáèïýí íá áé÷ìáëùôßóïõí ôçí ï-
ìïñöéÜ ôïõ ôüðïõ êáé íá áíáäåßîïõí ÷áñá-
êôçñéóôéêÝò ôïõ ëåðôïìÝñåéåò. 

ΚAΣΤΡΟ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

¼ðùò êÜèå ÷ñüíï Ýôóé êáé öÝôïò, óôéò 30.7.
2013, óçìáíôéêïß ìïõóéêïß Ýäùóáí Ýíá îå-
÷ùñéóôü ñåóéôÜë êÜôù áðü ôï ÊÜóôñï ôçò
ÔÞíïõ, óôï ÷þñï ôïõ ðñïóêõíÞìáôïò ôçò
ÉåñÜò êáñäßáò ôïõ Éçóïý. Ôï óýíïëï öëÜïõ-
ôùí «Ðëáãßùò» óå ìéá ìïõóéêÞ âñáäéÜ åñìÞ-
íåõóå Ýñãá ðïõ êÜëõøáí Ýíá åõñý öÜóìá õ-
öþí êáé åðï÷þí, áðü ôï ãåñìáíéêü ìðáñüê
Ýùò ôç óýã÷ñïíç åëëçíéêÞ äçìéïõñãßá. Ôï
óýíïëï áðïôåëïýóáí ïé ê.ê. ÓôÝëëá ÂáñâÝ-
ñç, ÌÜñèá Ãêüëéá, Ðáíáãéþôçò ÄñÜêïò, Ìá-

ñßá Èåïößëç êáé Êùíóôáíôßíïò ÌÜñãáñçò.

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

¸íá ìïíáäéêü åéêáóôéêü óýíïëï, ìå ôï ãåíé-
êü ôßôëï «Ôñïðïëïãßåò» ðáñïõóéÜóôçêå á-
ðü 31.7.Ýùò 30.9. 2013 óôçí áßèïõóá ðïë-
ëáðëþí ÷ñÞóåùí ôïõ Ìïõóåßïõ Ìáñìáñï-
ôå÷íßáò ÔÞíïõ. Ôï åéêáóôéêü áõôü óýíïëï á-
ðáñôßóôçêå áðü Ýñãá äýï óçìáíôéêþí íÝùí
êáëëéôå÷íþí. Ôçò æùãñÜöïõ ê. Ìáñßáò Êü-
íôç ìå ôç óýíèåóç «ÔÝóóåñá üíåéñá ôçò äå-
óðïéíßäáò ÁöåíôÜêç» êáé ôïõ óõíôïðßôç ìáò
ãëýðôç ÄçìÞôñç Óêáëêþôïõ ìå ôï Ýñãï
«Öùôáãùãüò». Ìå áöåôçñßá ôïõò ôï ãñáðôü
ëüãï  ïé äõï êáëëéôÝ÷íåò ÷ñçóéìïðïéïýí äéá-
öïñåôéêÜ ìÝóá ï êáèÝíáò —ôï ìÜñìáñï êáé
ôï îýëï ï ê. Óêáëêþôïò êáé ôï ëåðôïìåñÝò
ó÷Ýäéï êáé ìéêñÜ ãëõðôÜ ç Ì. Êüíôç—  ãéá
íá áðïäþóïõí óôéãìÝò áðü ôçí ðïéçôéêÞ
óõëëïãÞ «Öùôáãùãüò» ôïõ øõ÷áíáëõôÞ
Ãñçãüñç ÌáíéáäÜêç ï ðñþôïò êáé äéêÝò ôçò
åìðíåýóåéò ç äåýôåñç. Ç Ýêèåóç õðÞñîå á-

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...
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Óáò ôçí óõíéóôïýí åíèÝñìùò, ìåôÜ áðü
ðñïóùðéêÞ åìðåéñßá, ï Ðñüåäñïò ôçò Á-
äåëöüôçôáò êáé ï ÄéåõèõíôÞò óýíôáîçò
ôçò åöçìåñßäáò.

Ï ãåùðüíïò ÐÝôñïò Êáíáãêßíçò õðÞñîå Ýíáò á-
ðü ôïõò ðñùôåñãÜôåò ôïõ åðïéêéóìïý êáé ôçò á-
ãñïôéêÞò áðïêáôÜóôáóçò ãçãåíþí áêôçìüíùí
êáé ðñïóöýãùí áðü ôï ôÝëïò ôùí âáëêáíéêþí
ðïëÝìùí ìÝ÷ñé êáé ôçí åðáýñéï ôçò ìéêñáóéáôé-
êÞò êáôáóôñïöÞò êáé ôçò óýóôáóçò ôçò Åðéôñï-
ðÞò ÁðïêáôÜóôáóçò Ðñïóöýãùí (Å.Á.Ð.). ¸-
íáò ðñùôïðüñïò ôçò áíáìüñöùóçò ôïõ ðåñé-
âÜëëïíôïò ôçò åëëçíéêÞò õðáßèñïõ óôïí Ìåóï-
ðüëåìï.
Áðïôåëåß ôõðéêü ðáñÜäåéãìá ôçò ãåíéÜò ôùí åðé-
óôçìüíùí ðïõ áíäñþèçêáí óôïí ìåóïðüëåìï

êáé ïé ïðïßïé Þóáí öïñåßò ìéáò áñêåôÜ äéáöïñåôéêÞò, ðåñéóóüôåñï çèéêï - âéùìá-
ôéêÞò, áíôßëçøçò ãéá ôïí ñüëï êáé ôçí áðïóôïëÞ ôùí ãåùðüíùí. Ìéáò áíôßëçøçò
êáé ìéáò óôÜóçò ðïõ ðåñéëÜìâáíå êáé Ýíá ìåãÜëï âáèìü ðñïóÞëùóçò óå Ýíá
óõëëïãéêü óêïðü, ðïõ óÞìáéíå óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò, åêôüò ôùí Üëëùí, êáé
ôçí õðÝñâáóç ôïõ óôåíÜ íïïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óõìöÝñïíôïò.
Ï ÐÝôñïò Êáíáãêßíçò äåí Þôáí ìüíïí Ýíáò óðïõäáßïò åðéóôÞìïíáò, Ýíáò ïñá-
ìáôéóôÞò ôïõ êáéñïý ôïõ. ¹ôáí Ýãêñéôï ìÝëïò ôçò ôçíéáêÞò ðáñïéêßáò ôçò ÁèÞíáò
êáé Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò.
Ôçí ðïñåßá ôïõ Ýîï÷ïõ áõôïý åðéóôÞìïíá êáé ðáôñéþôç áðïôõðþíåé ìå îå÷ùñé-
óôÞ æùíôÜíéá ï éóôïñéêüò ê. ÄçìÞôñçò Ã. Ðáíáãéùôüðïõëïò óôï âéâëßï ôïõ «ÐÝ-
ôñïò Êáíáãêßíçò. Ç óõìâïëÞ ôïõ óôçí áíáìüñöùóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôçò õ-
ðáßèñïõ óôï Ìåóïðüëåìï» [ÁèÞíá, Éïýëéïò 2013, 24 x17, óåë. 241], ôï ïðïßï á-
ðïôåëåß óõíÝêäïóç ôïõ âéâëéïðùëåßïõ ôçò «Åóôßáò» ìå ôï Ìáñéïëïðïýëåéï - Êá-
íáãêßíåéï ºäñõìá Åðéóôçìþí ÐåñéâÜëëïíôïò.
Åäþ èá ðñÝðåé íá óçìåéþóïõìå üôé ç êüñç ôïõ ÐÝôñïõ Êáíáãêßíç, ç Íßíá (Áéêá-
ôåñßíç) óýæõãïò ôïõ áêáäçìáúêïý Çëßá Ìáñéïëüðïõëïõ, õðÞñîå êáé áõôÞ åðß óåé-
ñÜ åôþí Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôïò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò êáé óôá ðåðñáãìÝ-
íá ôçò áíÞêåé, ðëçí ôùí Üëëùí, êáé ç ßäñõóç ôïõ Ìïõóåßïõ «Ãéáííïýëç ×áëåðÜ»
óôïí Ðýñãï (1971).

ÐÅÔÑÏÓ ÊÁÍÁÃÊÉÍÇÓ

ÌÇ ÖÏÂÁÓÔÅ, ÏÑÃÁÍÙÈÅÉÔÅ!
Ï áíôßðáëïò ôïõ êáèåóôþôïò Putin,
blogger Aleksej Navalnyj, ï ïðïßïò áöïý
êáôÞããåéëå Üðåéñåò ðåñéðôþóåéò äéáöèï-
ñÜò êáôáäéêÜóôçêå ðñüóöáôá óå 5åôÞ
öõëÜêéóç, Ýóôåéëå óôïõò ößëïõò êáé óõ-
íåñãÜôåò ôïõ Ýíá ôåëåõôáßï, ìá÷çôéêü êáé
áéóéüäïîï ìÞíõìá, Ýíá ìÞíõìá óå üëïõò
ìáò: «Ìç öïâÜóôå, ïñãáíùèåßôå!» Ôï ìå-
ãÜëï øÜñé êõíçãÜåé ôá ìéêñÜ. ¼ôáí, ü-
ìùò, áõôÜ ïñãáíùèïýí êáôáäéþêïõí ôï
äéþêôç ôïõò! Áðü ôçí åöçì. Repubblica
ôçò 19.7. 2013.



ðïôÝëåóìá ìéáò áêüìç óõíåñãáóßáò ôïõ
Ðíåõìáôéêïý Åêðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ Ðá-
íüñìïõ «Ãéáííïýëçò ×áëåðÜò» ìå ôï Ìïõ-
óåßï Ìáñìáñïôå÷íßáò.

ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Ç ÊáñõÜ ðÜíôá åõóôï÷åß êáé Ýôóé êáôáöÝñíåé
íá ìïíïðùëåß ôï ðáíôçíéáêü åíäéáöÝñïí
ôçí ðñþôç ÊõñéáêÞ ôïõ Áõãïýóôïõ. ÖõóéêÜ
êáé ï Áýãïõóôïò ðïõ ðÝñáóå äå èá ìðïñïý-
óå íá áðïôåëÝóåé åîáßñåóç. Èåò ç åðéôõ÷Þò
åðéëïãÞ ôïõ èÝìáôïò, èåò ç åðéìåëÞò äéïñãÜ-
íùóç, ôï áðïôÝëåóìá åßíáé üôé ç êáëïêáéñéíÞ
åêäÞëùóç ôçò ÊáñõÜò Ý÷åé ðëÝïí ãßíåé ðïëé-
ôéóôéêüò èåóìüò óôï íçóß ìáò.
ÖÝôïò ôï èÝìá Þôáí «Èñýëïé êáé ðáñáäü-
óåéò ôçò ÔÞíïõ», ôï ïðïßï äéáðñáãìáôåýôç-
êáí ìå îå÷ùñéóôÞ åðéôõ÷ßá ïé ê.ê. ÓÜââáò Á-
ðÝñãçò, öéëüëïãïò, ÁëÝêïò ÖëùñÜêçò, Äñ
Åèíïëïãßáò - Ëáïãñáößáò, êáé ï ê. Íôßíïò
Óéþôçò, ðïéçôÞò, êáé åêäüôçò ôïõ ëïãïôå÷íé-
êïý ðåñéïäéêïý «(äå)êáôá». ÊáôáãåãñáììÝ-
íåò ðáñáäüóåéò ôïõ ôüðïõ ìáò ðáñïõóßáóå
ï çèïðïéüò ê. ÄçìÞôñçò ÊáëëéâùêÜò, åíþ
ôï óõíôïíéóìü ôçò åêäÞëùóçò åß÷å ï ê. Êþ-
óôáò Äáíïýóçò.
ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôçò åêäÞëùóçò Ýãéíå ç êáèéå-
ñùìÝíç ðëÝïí áðïíïìÞ ôéìçôéêÞò äéÜêñéóçò
ôüóï áðü ôï Óýëëïãï üóï êáé áðü ôçí åöç-
ìåñßäá «Ç ÖùíÞ ôçò ÊáñõÜò» ðïõ åðéìåëåß-
ôáé ç óõíåñãÜôéäÜ ìáò ê. ÆÝöç ÐïôÞñç. ÖÝ-
ôïò áðïäÝêôçò ôçò ôéìçôéêÞò äéÜêñéóçò Þôáí
ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò, ãéá
ôçí ðïëõåôÞ ðñïóöïñÜ ôçò óôï ôüðï. Ôç
äéÜêñéóç ôïõ óõëëüãïõ áðÝíåéìå ôï ê. ÓÜâ-
âáò ÁðÝñãçò, ï ïðïßïò ùò ìáèçôÞò ôçò ôå-
ëåõôáßáò ãõìíáóéáêÞò ôÜîçò åß÷å âñáâåõôåß
áðü ôçí Áäåëöüôçôá ãéá ôç óõããñáöÞ ôçò
êáëýôåñçò Ýêèåóçò ìå èÝìá «Ç ìåôáíÜóôåõ-
óéò ôùí Ôçíßùí êáé ï ñüëïò ôçò Áäåëöüôçôïò
ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò». Ôç äéÜêñéóç ôçò å-
öçìåñßäáò áðÝíåéìå ï ÄÞìáñ÷ïò ÔÞíïõ, ï ï-

ðïßïò ìå ôçí åõêáéñßá áõôÞ áíáêïßíùóå ôçí
åõ÷Üñéóôç åßäçóç üôé ôï áíáêáéíéóìÝíï Äç-
ìïôéêü Ó÷ïëåßï ôçò ÊáñõÜò èá áðïôåëÝóåé
óýíôïìá ÊÝíôñï ÁíÜäåéîçò Ðåñéóôåñéþíùí
ôïõ íçóéïý ìáò. Ôéò äéáêñßóåéò ðáñÝëáâáí ç
Áíôéðñüåäñïò ê. ÖùôåéíÞ Êåëáäßôïõ êáé ï
Ôáìßáò ôïõ óùìáôåßïõ ê. ÁëÝêïò ÐåññÜêçò.

«ΠΕΡΙ ΤΗΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;»

¸ãéíå óôï É.ÔÇ.Ð., óôéò 5.8. 2013, ç ðáñïõ-
óßáóç ôïõ åéäéêïý ôåý÷ïõò ôïõ ðåñéïäéêïý
«(äå)êáôá» ðïõ åêäßäåé ï óõìðáôñéþôçò ìáò
ðïéçôÞò ê. Íôßíïò Óéþôçò. Ôï ôåý÷ïò ìå ôïí
åéäéêüôåñï ôßôëï «Ðåñß ÔÞíïò ðñüêåéôáé; Ôá-
îßäé óôï á÷åéñïðïßçôï íçóß» åßíáé åî ïëïêëÞ-
ñïõ áöéåñùìÝíï óôï íçóß ìáò. 44 óõíåñãÜ-
ôåò êáôáèÝôïõí ôç ó÷Ýóç ôïõò ìå ôïí ôüðï.
Ðñüêåéôáé ãéá ìéá áêüìç ðñïóöïñÜ ôïõ ê.
Óéþôç óôç ãåíÝôåéñÜ ôïõ íÞóï.
Ï ôßôëïò ôïõ áöéåñþìáôïò äåí åßíáé ìüíïí
åõñçìáôéêüò, Ýíá ðáé÷íßäé ôïõ ëüãïõ. Êõñéï-
ëåêôåß. Ôï ôåý÷ïò åßíáé ðñáãìáôéêÜ ç ðéï åý-
ãëùôôç áðÜíôçóç óôï åñþôçìá «Ðåñß
Ôé(Þ)íïò ðñüêåéôáé;». Êñáôþíôáò óôá ÷Ýñéá
óïõ ôï êáëïêáéñéíü ôåý÷ïò ôùí «(äå)êáôùí»
Ý÷åéò ôçí ðëÝïí ðëÞñç áðÜíôçóç óôï åñþ-
ôçìÜ óïõ. Áí åßóáé îÝíïò, Ý÷åéò ôïí êáëýôåñï
ïäçãü. Áí åßóáé íôüðéïò, áñ÷ßæåéò íá øÜ÷íå-
óáé, ãéá íá âñåéò ôçí ÔÞíï ðïõ êñýâåôáé äß-

ðëá, åêåßíç ðïõ áðáéôåß ìýçóç… Óõã÷áñç-
ôÞñéá óôïí åêäüôç ãéá ôçí éäÝá êáé ôçí õëï-
ðïßçóÞ ôçò. Óõã÷áñçôÞñéá óôïõò óõíåñãÜ-
ôåò ôïõ…

ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ…

Óáí ôï Ãåñìáíü íïìïìáèÞ ðïõ áíáöÝñåé ï
ÊáæáíôæÜêçò… ÂñÝèçêå êÜðïôå ìðñïóôÜ
óå äõï ðüñôåò. Ç ìéá Ýãñáöå «ÐáñÜäåéóïò»
êáé ç Üëëç «ÄéÜëåîéò ðåñß Ðáñáäåßóïõ»…
Êáé ï Üèëéïò ìðÞêå óôç äåýôåñç! Ç ðñþôç
óêÝøç, Ý÷ïíôáò áíÜ ÷åßñáò ôï «Ðåñß ÔÞíïò

ðñüêåéôáé», Þôáí íá áðïäåëôéþóù ôéò êáèÝ-
êáóôåò óõìâïëÝò. ¹ôáí, üìùò, ðïëëÝò. Äå
÷ùñïýóáí óôçí åöçìåñßäá. ÓêÝöôçêá íá á-
ðïäåëôéþóù ôéò ðéï áîéüëïãåò êáé åêåß âñÝ-
èçêá óå áäéÝîïäï. Ç ìéá Þôáí êáëýôåñç áðü
ôçí Üëëç! ¸ôóé åãêáôÝëåéøá ôï åã÷åßñçìá ãéá
ôï âéâëéïãñÜöï ôïõ áýñéï. Íá äïýìå ðþò èá
îåìðåñäÝøåé… (Ê.Ä.)

«ΟΝΕΙΡΟΜΥΛΟI»

Ìéá öùôåéíÞ åëåãåßá óôï ÷þñï êáé ôç ìíÞìç
õðÞñîå ç åõñçìáôéêÞ ðáñÝìâáóç ôïõ åéêá-
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ΤΑ ∆ΙΚΑ ΜΟΥ ΥΣΤΕΡΝΙΑ…

Ως η σελήνη κατεβαίνει με το σεντούκι των ονείρων αγκαλιά
σε μιαν αυλή αγαπημένη, αργά, αρχίζει ν’ ανεβαίνει τα σκαλιά
βλέπει  γατούλες να κοιμούνται σαν αγγέλοι
χαμογελά, μην τα ξυπνήσει προσπαθεί
η νύχτα στάζει της γαλήνης της το μέλι
μεσ από κύπελλο αστέρινο, βαθύ.

Μια νεραϊδούλα απ’ του πλάτανου τα φύλλα
με φόρα, αφήνεται να πέσει στο κενό...
μ’ αεροδρόμιο, μαρμάρινη τσουλήθρα
την προσγειώνει σαν φτεράκι στον αφρό!

Πέπλα της ζέστης στο χωριό, πολιορκούνε
το βοριαδάκι, που δειλά θ’ αντισταθεί
σκορπούν τα όνειρα σαν κλέφτες λουλουδένιοι
μ’ αποχωρίζονται σαν ...λεύτεροι ανθοί.
Άγιοι γλυκύτατοι κοιτούν και ευλογούνε
στο καμαράκι του ζωγράφου της χαράς
κι η Σύρα ανήσυχη που ο ύπνος δεν την παίρνει
τους συντροφεύει, εκεί, στο βάθος της ματιάς!

Μαρία  Χρυσού
Ιούλιος 2012

«Μαζί με τους συναδέλφους Roland
Etienne και Εύα Σημαντώνη - Μπουρ-
νιά προσπαθήσαμε να  προσφέρουμε
στο αναγνωστικό κοινό του νησιού έ-
να σύντομο, εύληπτο και αξιόπιστο ο-
δηγό για ένα ταξίδι στην Αρχαία Τή-
νου. Η καλαίσθητη, λοιπόν, έκδοση
του Ι.ΤΗ.Π. «Η Αρχαία Τήνος» πραγ-
ματεύεται την ιστορία της αρχαίας
Τήνου με βάση τα αρχαιολογικά και
ανασκαφικά δεδομένα από τους με-
γάλους αρχαιολογικούς χώρους του
νησιού. Με γλώσσα απλή, γλώσσα που
απευθύνεται σε μη ειδικούς, αναδει-
κνύεται η ιδιαίτερη σημασία των αρ-
χαιολογικών χώρων του Ξώμπουργου
και του ιερού του Ποσειδώνος και της
Αμφιτρίτης στα Κιόνια, ενώ παρου-
σιάζεται και αναλύεται μεθοδικά η ι-
διαίτερη σημασία των μοναδικών α-
νάγλυφων πίθων που αποτελούν μια
σπουδαία και ιδιαίτερη εικονογραφι-
κή πηγή για τη μελέτη της αρχαίας
μυθολογίας». 

ΑΡΧΑΙΑ ΤΗΝΟΣ

«Ç Áñ÷áßá ÔÞíïò»! Ìéá íÝá Ýê-
äïóç ôïõ Éäñýìáôïò Ôçíéáêïý Ðï-
ëéôéóìïý Ýñ÷åôáé íá êáëýøåé Ýíá
âáóéêü êåíü óôçí ôçíéáêÞ âéâëéï-
ãñáößá. Ãéá ôçí Áñ÷áßá ÔÞíï Ý-
÷ïõìå óçìáíôéêÝò âéâëéïãñáöéêÝò
óõìâïëÝò —áõôïôåëåßò åêäüóåéò
êáé åîåéäéêåõìÝíá Üñèñá— áðü ôá
«ÔçíéáêÜ» (1889) ôïõ Åðáìåé-
íþíäá Ãåùñãáíôüðïõëïõ Ýùò ôï
«Tinos in epoca antica e classi-
ca» ôçò L. Moscati Castelnuovo
(2007). ¸ëåéðå, üìùò, ìéá óõíïëé-
êÞ, åýëçðôç êáé áîéüðéóôç èåþñç-
óç ôçò ðïñåßáò ôïõ íçóéïý ìáò á-
ðü ôéò áðáñ÷Ýò ôçò éóôïñßáò Ýùò
ôéò ðáñõöÝò ôçò êáôÜññåõóçò ôïõ
áñ÷áßïõ êüóìïõ. ¸ôóé ôï ôåëåõôáß-

ï âéâëßï ôùí êáèçãçôþí Roland Éti-
enne, Íüôáò Êïýñïõ êáé Åýáò Óçìá-
íôþíç - ÌðïõñíéÜ «Ç Áñ÷áßá ÔÞíïò»
ìáò ðñïóöÝñåé ôç äõíáôüôçôá ðñü-
óâáóçò óôï éóôïñéêü ìáò ðáñåëèüí
ìå ôñüðï êáôáíïçôü ãéá ôï ìÝóï áíá-
ãíþóôç, åíþ ç ðáñáôéèÝìåíç ó÷åôéêÞ
âéâëéïãñáößá åðéôñÝðåé óôïí áðáéôç-
ôéêü ìåëåôçôÞ íá ðñïóåããßóåé óöáéñé-
êÜ ðåñéóóüôåñï åîåéäéêåõìÝíåò üøåéò
ôçò ôçíéáêÞò áñ÷áéüôçôáò.

Ôñåéò áñ÷áéïëüãïé - êáèçãçôÝò, ïé ï-
ðïßïé Ý÷ïõí áó÷ïëçèåß óõóôçìáôéêÜ
ìå ôçí ÔÞíï êáé Ý÷ïõí äéåõèýíåé åêôå-
ôáìÝíåò áíáóêáöÝò óôï ÷þñï ôïõ Éå-
ñïý ôïõ Ðïóåéäþíá êáé ôçò Áìöéôñß-
ôçò êáé óôï ¢óôõ óôéò õðþñåéåò ôïõ
ÊÜóôñïõ ôçò ÔÞíïõ óõíåñãÜóôçêáí,
þóôå íá ìáò åîáóöáëßóïõí ôï êáëý-
ôåñï äõíáôü áðïôÝëåóìá.

Ôï âéâëßï áíïßãåé ìå ôçí ðáñÜèåóç
âáóéêÞò âéâëéïãñáößáò êáé áêïëïõèåß
ç åéóáãùãÞ, ç ïðïßá ìáò îåíáãåß óôçí
áíáêÜëõøç ôçò Áñ÷áßáò ÔÞíïõ ìÝóá
áðü ôéò êáôáãñáöÝò ôùí ðåñéçãçôþí
êáé ãåùãñÜöùí êáé óôçí ðïñåßá ôùí
áíáóêáöéêþí åñåõíþí áðü ôéò áñ÷Ýò
ôïõ 20ïý áéþíá ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò.
Ôï õðüëïéðï ôïõ âéâëßïõ äéáêñßíåôáé
óå ôÝóóåñá ìÝñç: Ôï ðñþôï ìÝñïò á-
íáöÝñåôáé óôçí éóôïñéêÞ ãåùãñáößá
ôïõ íçóéïý. Ôï äåýôåñï óôçí éóôïñßá

ôïõ íçóéïý áðü ôá ðñïúóôïñéêÜ ÷ñü-
íéá Ýùò ôçí áõôïêñáôïñéêÞ ðåñßïäï
ôçò ñùìáúêÞò êõñéáñ÷ßáò. Ôï ôñßôï
ìÝñïò áíáöÝñåôáé óôç ìõèïëïãßá êáé
ôéò èåüôçôåò ôïõ íçóéïý, åíþ ôï ôÝ-
ôáñôï óôçí áñ÷áßá «Ðüëé» óôéò õðþ-
ñåéåò ôïõ ÊÜóôñïõ ôçò ÔÞíïõ, óôç
ìïíáäéêÞ áíÜãëõöç êåñáìåéêÞ ôçò
ÔÞíïõ, óôç íÝá ðüëç ðïõ äçìéïõñãÞ-
èçêå ôïí 4ï ð.×. áéþíá ðÜíù áðü ôï
íáü ôïõ Åõáããåëéóìïý ôçò Èåïôüêïõ
—ôïõò ðïëéôéêïýò èåóìïýò, ôçí ïéêï-
íïìßá êáé ôéò êïéíùíéêÝò äïìÝò— êáé
ôÝëïò óôï Éåñü ôïõ Ðïóåéäþíá êáé ôçò
Áìöéôñßôçò óôá Êéüíéá.

×ùñßò áìöéâïëßá ìå ôï âéâëßï áõôü
äåí êëåßíåé ôï êåöÜëáéï «Áñ÷áßá ÔÞ-
íïò». Áíôßèåôá áðïôåëåß åöáëôÞñéï
ãéá ðáñáðÝñá Ýñåõíá êáé ìåëÝôç. ¼-
ìùò îåêáèáñßæåé ôï ôïðßï êáé äßíåé ôÝ-
ëïò óå ðáñáöéëïëïãéêÝò ðñïóåããß-
óåéò ðïõ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ôáëáíß-
æïõí ôï éóôïñéêü ìáò ðáñåëèüí.

«Ç Áñ÷áßá ÔÞíïò» èá óõæçôçèåß êáé
áõôü åßíáé ç êýñéá áñåôÞ åíüò âéâëßïõ.
Íá äçìéïõñãÞóåé óõæÞôçóç, ðñïâëç-
ìáôéóìü.

Óõã÷áñçôÞñéá óôïõò óõããñáöåßò,
óõã÷áñçôÞñéá óôï ºäñõìá Ôçíéáêïý
Ðïëéôéóìïý ãéá ôçí ðñùôïâïõëßá ôçò
Ýêäïóçò.



äåêáåôßáò ôïõ 1950. 
Ãéá ôï ãåãïíüò áõôü ï Óýëëïãïò ïñãÜíùóå
åðéóôçìïíéêÞ çìåñßäá óôï ÌáìÜäï ÔÞíïõ
óôéò 11.8. 2013 êáôÜ ôçí ïðïßá ìßëçóáí ïé
ê.ê. ÂÝíéá ÐáóôÜêá, éóôïñéêüò ôÝ÷íçò, ãéá
ôçí åîÝëéîç ôçò êáëëéôå÷íéêÞò ÷áëêï÷õôéêÞò
áðü ôçí áñ÷áéüôçôá Ýùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïý
áéþíá, ÁíäñÝáò Ðáó÷Üëçò, íïìéêüò, ãéá ôïí
ðñùôïðüñï ÷áëêï÷ýôç Íßêï ÊåñëÞ, êáé ï
Êþóôáò Äáíïýóçò ãéá ôç óõìâïëÞ ãåíéêÜ
ôùí Ôçíéáêþí óôç äéáìüñöùóç ôïõ ôïðßïõ
ôçò óýã÷ñïíçò êáëëéôå÷íéêÞò ÷áëêï÷õôéêÞò
óôç ÷þñá ìáò. ÐáñåíÝâçóáí ï ãëýðôçò
ÃéÜííçò ÌáíéáôÜêïò, ìáèçôÞò ôïõ Íßêïõ
ÊåñëÞ, ìå åìðåéñßá óôç ÷ýôåõóç áãáëìÜôùí,
êáé ïé óõìðáôñéþôåò ìáò åðé÷åéñçìáôßåò ÷áë-
êï÷õôéêÞò ê. Ìáñãáñßôá ÓðáñâÝñç - ÃáâáëÜ
êáé ï ê. Íßêïò Óðïýñäïò. ÊáôÜ ôçí åêäÞëù-
óç äéáíåìÞèçêå ôï öõëëÜäéï ôïõ ê. Êþóôá
Äáíïýóç ìå ôßôëï «Ç óõìâïëÞ ôùí Ôçíéá-
êþí óôç óýã÷ñïíç êáëëéôå÷íéêÞ ÷áëêï÷õôé-
êÞ» ðïõ åîÝäùóå ï Ðñïïäåõôéêüò Óýëëïãïò
ÌáñëÜ - ÌáìÜäïõ [ÁèÞíá 2013, 21 x 14,
óåë. 20]. 

ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΡ∆ΙΑΝΗΣ: ∆ΙΑ∆ΡΟ-
ΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Ôï îå÷ùñéóôü ôïðßï ôçò ðáíÝìïñöçò Êáñ-
äéáíÞò áðïôÝëåóå áíôéêåßìåíï çìåñßäáò ðïõ
äéïñãÜíùóå óôéò 12.8. 2013 ç Áäåëöüôçôá
ôùí Ôçíßùí Êáñäéáíéùôþí «Ç Áãßá ÔñéÜò»
óôï Ðïëõäýíáìï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ôïõ
óõëëüãïõ. Ìßëçóáí ç ä. Ïýñóïõëá Öùóêü-
ëïõ, «Ôï ôïðßï ôçò ÊáñäéáíÞò», ç ê. Åõáããå-
ëßá Ðáíùñßïõ, «Ç ÊáñäéáíÞ ðïõ Ýöõãå» êáé
ï ê. Êþóôáò Äáíïýóçò, «Ç ýðåñèåí ôçò
ÊáñäéáíÞò “ÊáñäéáíÞ”». Ïé ïìéëßåò óõíïäåý-
ôçêáí ìå ôçí ðñïâïëÞ åðïðôéêïý õëéêïý. Ç
åêäÞëùóç Ýêëåéóå ìå ôçí åñìçíåßá íçóéþôé-
êùí óêïðþí ðïõ åñìÞíåõóáí ïé ìïõóéêïß
ê.ê. ÃéÜííçò Ðáíþñéïò êáé Ãéþñãïò ÃáÀôçò.
Ìå ÷áñÜ âëÝðïõìå ðùò ïé Óýëëïãïé ôïõ íç-
óéïý ìáò (ÊáñõÜò, ÌïõíôÜäïõ, ÌáñëÜ - Ìá-
ìÜäïõ, ÊáñäéáíÞò, ÊáëëïíÞò, ê.Ü.) åðéìÝ-
íïõí ðïéïôéêÜ. Ôï ðïëéôéóôéêü ôïðßï ôïõ ôü-
ðïõ ìáò, ðáñÜ ôéò äõóêïëßåò ôçò åðï÷Þò,
óõíå÷þò äéåõñýíåôáé êáé áõôü áðïôåëåß á-
äéÜøåõóôç áðüäåéîç üôé ìðïñïýìå íá êÜ-
íïõìå ðïëëÜ ÷ùñßò ìåãÜëïõò ðñïûðïëïãé-
óìïýò, áñêåß íá åðåíäýóïõìå óôïõò áíèñþ-
ðïõò ôïõ íçóéïý ìáò. Åßíáé åõôý÷çìá üôé Ý-
÷ïõìå ôÝôïéïõò áíèñþðïõò! 

ΤΟ «ΜΕΛΥΝ∆ΡΟΝ» 
ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΑ∆Ο

ÊñõóôÜëëéíåò, êáèÜñéåò öùíÝò êáé Þñåìá
ìïõóéêÜ áêïýóìáôá ôáîßäåøáí ôï áêñïáôÞ-
ñéï óå êüóìïõò ìáãéêïýò, óôï Áñ÷éðÝëáãïò
ôïõ åëëçíéêïý ðáñáäïóéáêïý, Ýíôå÷íïõ êáé
ëáúêïý ôñáãïõäéïý. Êáé áõôü óôï ÌïõíôÜäï
ÔÞíïõ, óôçí åßóïäï êáé ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý,
óôéò 17.8. 2013 áðü ôï Ìïõóéêü óýíïëï
«ÌÝëõíäñïí». Ïé êáëëéôÝ÷íåò, Ôçíéáêïß, —
êÜðïéïé áð' áõôïýò êáé ìå åìðåéñßá óôç âõ-
æáíôéíÞ ìïõóéêÞ— õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ
ÐñùôïøÜëôç ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Éåñïý Éäñý-
ìáôïò Åõáããåëéóôñßáò ÔÞíïõ ê. ÓôÝëéïõ Êï-
íôáêéþôç åñìÞíåõóáí ìå ìïíáäéêü ôñüðï ôá
ôñáãïýäéá ôçò âñáäéÜò. ÌïíáäéêÜ ìïõóéêÜ
áêïýóìáôá ìå ãíþóç, ôÝ÷íç êáé åõáéóèçóßá!
Ï ìéêñüò ÌïõíôÜäïò ôüëìçóå êáé êÝñäéóå å-
ðÜîéá ôéò åíôõðþóåéò. Óõã÷áñçôÞñéá óôï ÄÓ
ôïõ Óõëëüãïõ ôïõ ÌïõíôÜäïõ êáé óôï äñá-
óôÞñéï Ðñüåäñü ôïõ ê. Çëßá ÓéãÜëá.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ôñåéò èáõìÜóéïé ìïõóéêïß —ïé ê.ê. ¢ííá Ðá-
ãêÜëïõ (ìÝôæï-óïðñÜíï), Êáôåñßíá Ôóåíôò
(öëÜïõôï) êáé Ìáñßá ×ñéóôßíá Ðáðáäïðïý-
ëïõ (Üñðá)— ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí ê.ê.
Ìáñãáñßôáò Óáëôáìáíßêá (ïýôé, äéåýèõíóç
÷ïñùäßáò) êáé ÅëÝíç ÌðáÀëç (íÝõ) êáé ôçò
×ïñùäßáò ôïõ Ðýñãïõ ìáò ðñüóöåñáí ìéá
èåóðÝóéá ìïõóéêÞ äéáäñïìÞ áðü ôçí åêêëç-

óßá ôçò Áãßáò ¢ííáò óôï ËÜæáñï, óôï íáü
ôçò Ðáíáãßáò óôçí ÊÜôù Êþìç, ìå óôáè-
ìïýò ôïõò íáïýò ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ óôçí
ÐåñÜóôñá êáé ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç óôçí Êþìç.
ÁõôÜ ôï áðüãåõìá ôçò 18.8. 2013. Êáé ôïõ
÷ñüíïõ!

ΤΟ ΑΛΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΑ∆ΟΥ

Ï íåüôåõêôïò, ðëçí äñáóôÞñéïò, Ðïëéôéóôé-
êüò Óýëëïãïò ôçò ÊáëëïíÞò åóôßáóå öÝôïò
ôï åíäéáöÝñïí ôïõ óôçí 70Þ åðÝôåéï áðü ôç
öéëïôÝ÷íçóç ôïõ áëôáñßïõ ôïõ É.Í. Ìåôáìüñ-
öùóçò ÊáñêÜäïõ, åíüò ìïíáäéêïý Ýñãïõ
ôçò ôçíéáêÞò ìáñìáñïãëõðôéêÞò ôïõ 20ïý
áéþíá, ðïõ õëïðïéÞèçêå óôá ÷ñüíéá ôçò éôá-
ëéêÞò Êáôï÷Þò ôïõ íçóéïý ìáò áðü ôïí Ðõñ-
ãéáíü ìáñìáñïãëýðôç áåßìíçóôï ÉùÜííç Öé-
ëéððüôç. Óôçí åêäÞëùóç ðïõ ðñáãìáôïðïé-
Þèçêå óôéò 19.8. 2013, óôïí ÊáñêÜäï, ìßëç-
óáí ïé ð. Áíôþíçò Öüíóïò, «Ïé åíïñßåò ôùí
ÊÜôù Ìåñþí êáé ï É.Í. Ìåôáìüñöùóçò ôïõ
ÊáñêÜäïõ», ê. Êþóôáò Äáíïýóçò, «Áðü ôéò
ôñÜðåæåò ðñïóöïñþí óôá ìíçìåéáêþí äéá-
óôÜóåùí áëôÜñéá» êáé  ï Äñ ê. ÁëÝêïò Öëù-
ñÜêçò, «Ôá ìáñìÜñéíá áëôÜñéá ôçò ÔÞíïõ
êáé ôï áëôÜñé ôïõ ÊáñêÜäïõ». ÌåôÜ ôï ðÝñáò
ôçò åêäÞëùóçò ï Óýëëïãïò ôßìçóå ôï Äñ ê.
ÁëÝêï ÖëùñÜêç ãéá ôï åñåõíçôéêü êáé åðé-
óôçìïíéêü ôïõ Ýñãï êáé ôïõò óõíôïðßôåò ôïõ,
êáèçãçôÞ ê. ÃéÜííç Êïñßíèéï ãéá ôçí åðéóôç-
ìïíéêÞ ôïõ ðñïóöïñÜ êáé ôïí ê. ÉùÜííç Áë-

óôéêïý ê. ÃéÜííç Ãêßæç óôç óõóôÜäá ôùí å-
ñåéðùìÝíùí áíåìüìõëùí ôùí Õóôåñíßùí, ç
ïðïßá åãêáéíéÜóôçêå óôéò 8.8. 2013. Ìå ìéá
Ýîï÷ç óýíèåóç öùôüò, Þ÷ïõ êáé üñ÷çóçò ï-
ëïêëçñþíåé ôçí åóùôåñéêÞ äéáäñïìÞ ðïõ Ý-
÷åé áöåôçñßá ôçí éåñüôçôá ôïõ óþìáôïò ôçí
êáôÜâáóç óôéò á÷áñôïãñÜöçôåò ðåñéï÷Ýò
ôçò øõ÷Þò êáé ôçí áíÜäõóç ðñïò Ýíá Üëëï
öùò. Ïé ôñåéò äåóðïéíßäåò —¢ííá Öùóêü-
ëïõ, ÖùôåéíÞ Óôáìáôåëïðïýëïõ êáé ÉæáìðÝ-
ëá Äåëáóïýäá— ðïõ åñìÞíåõóáí ôçí ïñ÷é-
êÞ óýíèåóç ìáò ðñüóöåñáí ìéáí ðñáãìáôé-
êÞ éåñïôåëåóôßá. Ôï üëï äñþìåíï óôÞñéîáí ï
ç÷çôéêÞò ó÷åäéáóìüò Live: Urbanoise êáé ç
ç÷ïëçøßá êáé ï öùôéóìüò ôïõ ê. ÓÜêç Ôñßêç,
ï ïðïßïò õðÞñîå óõíäéïñãáíùôÞò ôçò ðá-
ñÝìâáóçò. Ïé «Ïíåéñüìõëïé» Þôáí ôï ôñßôï
ìÝñïò ôïõ «Ôñéðôý÷ïõ» ðïõ ðáñïõóßáóå
öÝôïò ï óõìðáôñéþôçò ìáò åéêáóôéêüò. Ôï
äñþìåíï óôÞñéîáí ç ÔïðéêÞ Êïéíüôçôá Õ-
óôåñíßùí, ç Áäåëöüôçò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞ-
íáéò êáé ï Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Ðýñãïõ
Ðáíüñìïõ ÔÞíïõ.

«ΤΗΝΙΑΚΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Ìå ôï ãåíéêü ðëáßóéï «ÔçíéáêÞ Äçìéïõñãßá -
×ïñåýïíôáò óôï Áéãáßï», óôçí Ðüëç ôçò ÔÞ-
íïõ, óôéò 9.8. 2013, ç ÷ïñåõôéêÞ ïìÜäá ôïõ
Óõëëüãïõ Ãõíáéêþí ÔÞíïõ êáé ôï ÷ïñåõôéêü
ôìÞìá ôïõ Ðñïïäåõôéêïý Óõëëüãïõ ÌáñëÜ -
ÌáìÜäïõ ðáñïõóßáóáí ðáñáäïóéáêïýò ÷ï-
ñïýò áðü ôï Áéãáßï êáé ôç ÌéêñÜ Áóßá. Ï
Óýëëïãïò ôïõ ÌáñëÜ - ÌáìÜäïõ óõìðëÞ-
ñùóå öÝôïò 35 ÷ñüíùí äçìéïõñãéêÞ ðáñïõ-
óßá óôï ÷þñï ôïõ ðïëéôéóìïý ôïõ íçóéïý
ìáò. Ìéá ìïíáäéêÞ ðñïóöïñÜ óôïí ôüðï á-
ðü ôéò Åó÷áôéÝò ôçò ÔÞíïõ. Óõã÷áñçôÞñéá!

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΜΕΡΑΣ:
Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΗΣ

Çìåñßäá ãéá ôïí Õóôåñíéþôç ãëýðôç ËÜæáñï
ËáìÝñá (1913 - 1998) ìå áöïñìÞ ôç óõ-
ìðëÞñùóç 100 ÷ñüíùí áðü ôç ãÝííçóÞ ôïõ
êáé 50 ÷ñüíùí áðü ôá áðïêáëõðôÞñéá ôïõ
ìíçìåéþäïõò Ýñãïõ ôïõ «Ìíçìåßï ôùí Ìðé-
æáíïìÜ÷ùí» äéïñãÜíùóå óôá ÕóôÝñíéá óôéò
9.8. 2013 ôï ðåñéïäéêü «ÔçíéáêÜ Óýììåéêôá»
ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò ÔïðéêÞò Êïéíüôçôáò.
Ìßëçóáí ïé ê.ê. ÂÝíéá ÐáóôÜêá, «Ï ãëýðôçò
ËÜæáñïò ËáìÝñáò êáé ôï Ýñãï ôïõ», Ößëéð-
ðïò Öüñôùìáò, «Ï ËÜæáñïò ËáìÝñáò êáé ôá
ìíçìåéáêþí äéáóôÜóåùí Ýñãá ôïõ», êáé Êþ-
óôáò Äáíïýóçò, «Ï ËÜæáñïò ËáìÝñáò êáé ç
ÔÞíïò». 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΗΝΙΑΚΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΟΧΥΤΙΚΗ

Ï Ðñïïäåõôéêüò Óýëëïãïò ÌáñëÜ - ÌáìÜ-
äïõ ðñùôïôýðçóå ãéá ìéáí áêüìç ÷ñïíéÜ. Á-
íÝäåéîå Ýíá èÝìá, ãéá ôï ïðïßï ç ôçíéáêÞ âé-
âëéïãñáößá óéùðïýóå: ôç óõìâïëÞ ôùí Ôç-
íéáêþí óôç óýã÷ñïíç êáëëéôå÷íéêÞò ÷áëêï-
÷õôéêÞ. Ç óõìâïëÞ ôùí Ôçíéáêþí óôç äéá-
ìüñöùóç ôçò íåïåëëçíéêÞò ôÝ÷íçò êáé åéäé-
êüôåñá ôçò ãëõðôéêÞò êáé ìáñìáñïãëõðôéêÞò
åßíáé ðëÝïí áðïëýôùò ôåêìçñéùìÝíç. Åêåßíï
ðïõ äåí Þôáí ãíùóôü óôï åõñý êïéíü Þôáí ç
óõìâïëÞ ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò óôçí êáë-
ëéôå÷íéêÞ ÷áëêï÷õôéêÞ, ìéá êáëëéôå÷íéêÞ äñá-
óôçñéüôçôá ðïõ åìöáíßóôçêå óôá ôÝëç ôçò

âÝñôç, ðïëéôéêü ìç÷áíéêü, åðß äåêáåôßåò óôÝ-
ëå÷ïò ôçò Íïìïáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Êõ-
êëÜäùí ãéá ôï åðáããåëìáôéêü ôïõ Þèïò êáé
ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ óôá íçóéÜ ìáò. Äåí Ý÷ïõ-
ìå ðáñÜ íá óõã÷áñïýìå ôï Óýëëïãï Êáëëï-
íÞò êáé ôï äñáóôÞñéï ðñüåäñü ôïõ ê. Ðáíôå-
ëÞ ÁñìÜï êáé íá ôïõ åõ÷çèïýìå «êáé åéò á-
íþôåñá».

MUSICA VITAE

Óôo ðëáßóéï ôïõ ÖåóôéâÜë ÔÞíïõ 2013, óôéò
20.8. 2013, ôï óùìáôåßï «Oé Ößëïé ôçò ÔÞ-
íïõ» äéïñãÜíùóáí óôïí ðñïáýëéï ÷þñï ôçò
ÌïíÞò Ïõñóïõëéíþí óôá ËïõôñÜ óõíáõëßá
ìå ôçí äéåèíïýò öÞìçò ïñ÷Þóôñá Musica
Vitae áðü ôç Óïõçäßá. Ç Musica Vitae ðá-
ñïõóßáóå êëáóéêÜ Ýñãá ôïõ ðáãêüóìéïõ ñå-
ðåñôïñßïõ ìå ðáñÜëëçëç, üìùò, Ýìöáóç
óôá óýã÷ñïíá Ýñãá, ãñáììÝíá áðü äéÜóç-
ìïõò óõíèÝôåò áëëÜ êáé áðü öïéôçôÝò Áêá-
äçìéþí ÌïõóéêÞò. Ç åêäÞëùóç, ðïõ ôåëïý-
óå õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ  åß÷å
óêïðü ôç óôÞñéîç ôïõ ðñïãñÜììáôïò  áåñï-
äéáêïìéäþí. 

ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Ìéá ìïõóéêÞ ðáíäáéóßá êÜôù áðü ôçí áõ-
ãïõóôéÜôéêç ðáíóÝëçíï ìáò ðñüóöåñå ôï
Ìïõóåßï Ìáñìáñïôå÷íßáò óôïí Ðýñãï óôéò
21.8. 2013. Ç Ïñ÷Þóôñá ôùí ÊõêëÜäùí, õ-
ðü ôç äéåýèõíóç ôïõ Íßêïõ Êõðïõñãïý, ðá-
ñïõóßáóå ðëïýóéï ìïõóéêü ðñüãñáììá ìå
ôßôëï «ÌÝó’ óôï Ìïõóåßï». Åñìçíåýôçêáí
ìïõóéêÞ êáé ôñáãïýäéá áðü ôïí êéíçìáôï-
ãñÜöï êáé ôç «Ëéëéðïýðïëç». Ç Ïñ÷Þóôñá
ôùí ÊõêëÜäùí äçìéïõñãÞèçêå óôçí Åñìïý-
ðïëç ôï 2010, áðü ôï óõíèÝôç Íßêï Êõ-
ðïõñãü, êáé áðïôåëåß Ýíá óýíïëï ôñéÜíôá
ìïõóéêþí êáé ôñáãïõäéóôþí, ïé ïðïßïé æïõí
óôç Óýñï. Óôü÷ïò ôçò åßíáé ç äéáñêÞò åðÝ-
êôáóç ôïõ ñåðåñôïñßïõ ôçò óôï Ýñãï üëï êáé
ðåñéóóüôåñùí äçìéïõñãþí êáé ç óõíåñãáóß-
á ìå êáôáîéùìÝíïõò óýã÷ñïíïõò ¸ëëçíåò
óõíèÝôåò êáé ôñáãïõäïðïéïýò. Ôçí åêäÞëù-
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«Ç ÓðçëéÜ ôçò Êþìçò», Ýíáò ôüìïò 254 óåëß-
äùí ãéá Ýíáí åñåéðùìÝíï ìåóáéùíéêü ïéêéóìü
êáé ôçí åíïñßá ôïõ! Áðü ìéá ðñþôç ìáôéÜ ôï åã-
÷åßñçìá ìïéÜæåé ìå õðåñâïëÞ. ÊáíÝíáò åðþíõ-
ìïò äå ãåííÞèçêå óôç ÓðçëéÜ, þóôå íá äéêáéïëï-
ãïýíôáé ôüóåò óåëßäåò. ¼ìùò ç ðñïóÝããéóç ðïõ
åðé÷åéñåß ï ð. ÌÜñêïò Öþóêïëïò óôï ôåëåõôáßï
âéâëßï ôïõ äéáøåýäåé ôéò ðñþôåò åíôõðþóåéò. Ï
ð. ÌÜñêïò, Ýãêñéôïò éóôïñéêüò ôïõ Ìåóáéùíéêïý
Åëëçíéóìïý, äßíåé öùíÞ óôá åñåßðéá. ÌÝóá áðü
ôá ïéêïäïìéêÜ ëåßøáíá êáé ôá áñ÷åéáêÜ ôåêìÞñéá,
ìå ôñüðï óõíáñðáóôéêü êáé óõíÜìá áðïëýôùò
áîéüðéóôï, îáíáæùíôáíåýåé ìéá ìåóáéùíéêÞ á-

ãñïôéêÞ êïéíüôçôá ôïõ íçóéïý ìáò. Ìáò ðáñïõóéÜæåé ôéò ðñáãìáôéêÝò óõíèÞêåò
æùÞò ôùí êáôïßêùí ôçò, ôçí ðñáãìáôéêÞ éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò. «…áõôÝò ïé ðÝ-
ôñåò, áõôÜ ôá ÷áñôéÜ», óçìåéþíåé óôïí ðñüëïãü ôïõ ï óõããñáöÝáò, «åßíáé üëá áõ-
èåíôéêÜ, üðùò êáé ïé Üíèñùðïé áðü ôïõò ïðïßïõò ðñïÞëèáí». 

Ôï âéâëßï äéáñèñþíåôáé óå äýï ìÝñç. Ôï ðñþôï áíáöÝñåôáé óôï ÷ùñéü êáé ôçí
êáðåëáíßá. ÅéóáãÜãåé ôïí áíáãíþóôç óôï ÷þñï, ðáñïõóéÜæåé ìéáí áñ÷áéïëïãßá
ôïõ ôïðßïõ, åêèÝôåé ôéò õëéêÝò óõíèÞêåò æùÞò ôùí êáôïßêùí (ôï ðëáßóéï ôçò áíÜ-
ãêçò ìÝóá áðü ôï ïðïßï êáëïýíôáé íá áíôéìåôùðßóïõí ôéò ðñïêëÞóåéò ôçò æùÞò)
êáé ôç äñÜóç ôçò ìéêñÞò áõôÞò èñçóêåõôéêÞò êïéíüôçôáò êáé êëåßíåé ìå ôá óôïé÷åß-
á ôïõ åíïñéáêïý ëçîéáñ÷åßïõ. Ôï äåýôåñï ìÝñïò ðåñéëáìâÜíåé ôï åíïñéáêü áñ÷åß-
ï ôçò ÓðçëéÜò: Ôï êôçìáôïëüãéï ôçò êáðåëáíßáò (1700), ôï Libro Maestro ôïõ
1778 êáé ôï öÜêåëï åããñÜöùí. Ôá ôåëåõôáßá, äéêáéïðñáêôéêÜ êõñßùò Ýããñáöá,
êáëýðôïõí ó÷åäüí ôï Þìéóõ ôïõ âéâëßïõ êáé äçìïóéåýïíôáé õðïäåéãìáôéêÜ, êáôÜ
ôïí ôñüðï ðïõ ï ð. ÌÜñêïò åãêáéíßáóå óôï âéâëßï ôïõ ãéá ôçí ÏîùìåñéÜ ôçò ÔÞ-
íïõ. Ôï âéâëßï êëåßíåé ìå åêôåíÞ åõñåôÞñéá êáé ðáñÜñôçìá åã÷ñþìùí åéêüíùí.

«Ç ÓðçëéÜ ôçò ÔÞíïõ» ìáò äåß÷íåé ôï äñüìï ðþò Ýíá ôáðåéíü óýíïëï ëåéøÜíùí
ôïõ ÷ôåò ìðïñåß íá ìéëÞóåé ôüóï åýãëùôôá ãéá ôï ðáñåëèüí ìáò. Áñêåß ìüíïí å-
êåßíïò ðïõ èá äéáðñáãìáôåõôåß ôï ó÷åôéêü õëéêü íá óõíäõÜæåé ôç ãíþóç êáé
ôçí ôÝ÷íç, êÜôé ðïõ ôïí ôåëåõôáßï êáéñü åßíáé æçôïýìåíï.

Ç ÓÐÇËÉÁ ÔÇÓ ÊÙÌÇÓ



óç ðñïëüãéóå ï äéåèíÞò óõíèÝôçò ê. Ãéþñ-
ãïò ÊïõìåíôÜêçò.

Ο ΛΟΡΚΑ ΣΤΑ ΚΙΟΝΙΑ

Ôçí ßäéá âñáäéÜ, óôïí áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï
ôùí Êéïíßùí, ðáñïõóéÜóôçêå ìå ôç öñïíôßäá
ôçò ÊÁ´ ÅÐÊÁ ôï ðïßçìá ôïõ Éóðáíïý ðïéç-
ôÞ Öåíôåñßêï Ãêáñèßá Ëüñêá «ÈñÞíïò ãéá
ôïí ÉãíÜèéï ÓÜíôóéåò Ìå÷ßáò» óå áðáããåëßá
ôùí Andy Garcia (1996, áðü ôçí ôáéíßá ôïõ
Marcos Zurinaga Muerte en Granada), ÌÜ-
íïõ ÊáôñÜêç (1971, åëëçíéêÞ áðüäïóç áðü
ôïí Íßêï ÃêÜôóï, áðü ôï Ýñãï ôïõ Óôáýñïõ
Îáñ÷Üêïõ «ÈñÞíïò ãéá ôïí ÉãíÜèéï ÓÜíôóéåò
Ìå÷ßáò») êáé  Íüôç ÐåñãéÜëç (äåêáåôßá ôïõ
1950, áðüäïóç óôá åëëçíéêÜ áðü ôïí ÓôÜèç
Óðçëéùôüðïõëï).

ΤΗΝΟΣ, ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΟΥ

«Ìéá ðïéïôéêÞ åêäÞëùóç åíþðéïí éó÷áéìéêïý
áêñïáôçñßïõ!», Ýããñáøå ç çëåêôñïíéêÞ åöç-
ìåñßäá «ÔçíéáêÞ» êáé åß÷å äßêéï. Ç ðáñïõóß-
áóç ôïõ ôåëåõôáßïõ âéâëßïõ ôïõ óåâáóôïý
óõìðáôñéþôç ìáò ê. Ìé÷Üëç Ëéáñïýôóïõ
«ÔÞíïò, êáñäéÜ ìïõ», ðïõ ïñãÜíùóå ç Á-
äåëöüôçôá, óôéò 18.9. 2013 óôï É.ÔÇ.Ð. äåí
åß÷å ôçí áíáìåíüìåíç áíôáðüêñéóç. Ëßãïé, ü-
ìùò, êáé êáëïß! Ãéá ôï óõããñáöÝá êáé ôï âé-
âëßï ìßëçóáí ç ê. Åõáããåëßá Ðáíùñßïõ, ï ê.
ÐáíôåëÞò ÁðÝñãçò êáé ï Êþóôáò Äáíïýóçò,
åíþ áðïóðÜóìáôá äéÜâáóå ç ê. Êáëëéüðç
ÁíáóôáóÜêç.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟΥΣ
∆ΡΟΜΟΥΣ…

¸íá ðåñéäéÜâáóìá óôïõò äñüìïõò ôïõ Öá-
ëáôÜäïõ ìáò Ýöåñå ìðñïò óôéò äçìéïõñãßåò
ôïõ êáëïý ìáò ößëïõ ê. Áñãýñç ÂéäÜëç. Ï ê.
ÂéäÜëçò ðÜíôá åõáßóèçôïò êáé åõñçìáôéêüò,
÷ñçóéìïðïéåß áðëÜ õëéêÜ ãéá íá áíáäåßîåé Ý-
íáí óðÜíéï áéóèçôéêü ðñïâëçìáôéóìü. Êáé
ôï êáëïêáßñé áõôü ìå ôçí «êñßóç ôçò ôÝ÷íçò»
óôïõò äñüìïõò ôïõ ÖáëáôÜäïõ…

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ÅêäÞëùóç ôéìÞò ìå åõêáéñßá ôç óõìðëÞñù-
óç ðÝíôå åôþí åðßóçìçò ëåéôïõñãßáò ôïõ
Ìïõóåßïõ Ìáñìáñïôå÷íßáò ïñãÜíùóå ôï
Ðíåõìáôéêü Åêðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï Ðáíüñìïõ
óôéò 28.9 2013. ÊáôÜ ôç äéïñãÜíùóç, ç ï-
ðïßá Ýëáâå ÷þñá óôçí áßèïõóá ôïõ Ìïõóåß-
ïõ ìßëçóáí ïé ê.ê. Ðáñáóóüò Óáëôáìáíßêáò,
ðñþçí Ðñüåäñïò ôçò Êïéíüôçôïò Ðáíüñ-
ìïõ,   ÁëÝêïò ÖëùñÜêçò, äñ åèíïëüãïò-ëá-
ïãñÜöïò,  ËÝíá Êáôóáíßêá-ÓôåöÜíïõ, áñ÷é-
ôÝêôïíáò ìïõóåéáêþí åêèÝóåùí, êáé ÐÝôñïò
Äåëëáôüëáò, ìáñìáñïãëýðôçò, Üíèñùðïé
ðïõ óõíÝâáëáí áðïöáóéóôéêÜ óôçí ßäñõóç
êáé ëåéôïõñãßá ôïõ. Óå ìÞíõìÜ ôçò ç ê. Ìáß-
ñç ÃáÀôç - ÂïññÝ, ðñþçí Ðñüåäñïò Êïéíü-
ôçôáò Ðáíüñìïõ, áíáöÝñèçêå óôï ðþò «ç
ðñþôç éäÝá» ôïõ ÁëÝêïõ ÖëùñÜêç êáé ôïõ
áåßìíçóôïõ ÓôÝëéïõ Ðáðáäüðïõëïõ Üñ÷éóå
íá ëáìâÜíåé óÜñêá êáé ïóôÜ. Ç âñáäéÜ Ýêëåé-
óå ìå ìïõóéêü ðñüãñáììá. Åìåßò äåí Ý÷ïõ-
ìå ðáñÜ íá ðñïóèÝóïõìå ôéò åõ÷Ýò ìáò «Íá
ôá åêáôïóôÞóåé!» 

áðïãåýìáôá ôïõ ÷åéìþíá ìáò»,Ýãñáöå ç ðé-
íáêßäá óôçí åßóïäï ôçò áßèïõóáò. ¸îé êõñß-
åò, áðü ôçí ÅîùìåñéÜ êáé ôç ×þñá, Üñ÷éóáí
íá áðïôõðþíïõí ôéò áéóèçôéêÝò áíçóõ÷ßåò
ôïõò ìå ôï ó÷Ýäéï ìå ôç âïÞèåéá ôçò æùãñÜ-
öïõ ê. ÅëÝíçò Ãëýíç. Ôá Ýñãá ôïõò, ìáæß ìå
ôéò äçìéïõñãßåò äýï äåóðïéíßäùí 7 åôþí,
óôüëéóáí ôç ìéá áßèïõóá ôïõ Ó÷ïëåßïõ ôùí
Õóôåñíßùí ôï êáëïêáßñé ðïõ ìáò ðÝñáóå. Ç
Üëëç öéëïîÝíçóå ôéò ðëáóôéêÝò óõíèÝóåéò
ôïõ ãëýðôç ê. ÄçìÞôñç Êáëëéãåñüðïõëïõ.

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ∆Η

Óôï ðëáßóéï ôïõ ÖåóôéâÜë ÄÞìïõ ÔÞíïõ,
óôéò 28.9. 2013, óôïí ÁñíÜäï, ðñáãìáôï-
ðïéÞèçêå åêäÞëùóç ìå ôßôëï «ÏéêïëïãéêÞ
äçìïêñáôßá, áðïáíÜðôõîç - áõôïäéá÷åßñé-
óç», åìíåõóìÝíç áðü ôç óêÝøç ôïõ áåßìíç-
óôïõ ÊïñíÞëéïõ ÊáóôïñéÜäç, ï ïðïßïò ãéá
25 êáé ðëÝïí ÷ñüíéá åß÷å óõíäÝóåé ôá êáëï-
êáßñéá ôïõ ìå ôçí ÔÞíï. Ìßëçóáí ï êáèçãç-
ôÞò ôïõ ÅÌÐ ê. Êßìùí ×áôæçìðßñïò ìå èÝìá
«Ç ïéêïëïãßá äåí åßíáé “áãÜðç ôçò öýóçò” åß-
íáé ç áíáãêáéüôçôá ôïõ áõïðåñéïñéóìïý ôïõ
áíèñþðéíïõ åßäïõò óå ó÷Ýóç ìå ôïí ðëáíÞ-
ôç», ç áñ÷éôÝêôïíáò ê. ÉùÜííá Ðáðáóôáèï-
ðïýëïõ ãéá ôï «êáðéôáëéóôéêü öáíôáóéáêü,
ôï ìïíôÝëï áíÜðôõîçò ðïõ üðùò óå üëç ôçí
ÅëëÜäá Ýôóé êáé óôçí ÔÞíï õðÞñîå ìéá ðñï-
óùñéíÞ êáé áäéÝîïäç åðéëïãÞ», ï óõããñáöÝ-
áò ê. Ôåü Ñüìâïò, ãéá ôçí õðïèÞêç ðïõ Ü-
öçóáí ðßóù ôïõò êÜðïéïé öùôéóìÝíïé äÜ-
óêáëïé, üðùò ï ÊáóôïñéÜäçò, êáé ôçí ðñï-
óöïñÜ ôïõ çëåêôñïíéêïý ðåñéïäéêïý «Åõ-
ðëïßá» ãéá ôç äéáôÞñçóç ôçò éóóïñïðßáò êáé
ôçí åðéâßùóçò ôùí íçóéùôéêþí ïéêïóõóôç-
ìÜôùí, êáé ï áñ÷éôÝêôïíáò ê. Ron Walkey
ðáñïõóßáóå ðáñáäåßãìáôá óõëëïãéêïý ó÷å-
äéáóìïý êáé äñÜóçò áðü ôïí ÊáíáäÜ, ó÷å-
äéáóìÝíá ãéá ôï ìÝëëïí êáé âáóéóìÝíá óå ïé-
êïëïãéêÝò åðéôáãÝò.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΤΙΚΑ∆Ο

Óôéò 13.9. 2013, ôo ÔìÞìá Êáëþí Ôå÷íþí &
Êïéíùíéêþí Åðéóôçìþí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Alanus ôçò Ãåñìáíßáò  êáé ï ÄÞìïò ÔÞíïõ
ðáñïõóßáóáí ôçí Ýêèåóç «Åíôõðþóåéò êáé
éäÝåò áðü ôïí ÊôéêÜäï», óôï Äçìïôéêü Ó÷ï-
ëåßï ôïõ ÷ùñéïý.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Óôç óåéñÜ «ÅðáããÝëìáôá ðïõ ÷Üíïíôáé» ôïõ
ÖåóôéâÜë ÔÞíïõ ðáñïõóéÜóôçêå óôçí Êþ-
ìç, óôéò 13.9. 2013, ôï èÝìá «ÐáñáäïóéáêÞ
ìïõóéêÞ êáé ìïõóéêïß». Ìßëçóå ï Äñ Åèíï-
ëïãßáò - Ëáïãñáößáò ê. ÁëÝêïò ÖëùñÜêçò,
áêïýóôçêáí ðáëéÝò ç÷ïãñáöÞóåéò êáé Ýðáé-
îáí ïé ðáëáéïß ìïõóéêïß ê.ê. Ëïýçò ¢íäñïâéê
êáé Ìáôèáßïò Ìðïõóåôßë, ôïõò ïðïßïõò óõ-
íüäåøáí íåüôåñïé ïìüôå÷íïß ôïõò.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

Ç ÐåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ äéïñãÜíùóå
öÝôïò óôçí ÐÜñï êáé óôçí Áíôßðáñï (27, 28
êáé 29 Óåðôåìâñßïõ) ôçí «3ç ÌïõóéêÞ ÓõíÜ-
íôçóç Ëáúêþí Ðíåõóôþí Í. Áéãáßïõ». Ç
ðñùôïâïõëßá áõôÞ óõíåíþíåé êáé åðåêôåßíåé
Ýíáí åðéôõ÷çìÝíï èåóìü ðïõ ëåéôïýñãçóå
êáé êáèéåñþèçêå åðß ìéá 10åôßá, ìå ôç ãåíéêÞ
åõèýíç êáé ôï ó÷åäéáóìü ôçò äåõôåñïâÜè-
ìéáò áõôïäéïßêçóçò -ôçí ÐáãêõêëáäéêÞ Ìïõ-
óéêÞ ÓõíÜíôçóç Ëáúêþí Ðíåõóôþí-, ðïõ
äéïñãáíþíåôáé åðß 8 óõíå÷Þ ÷ñüíéá (2002-
2010) óå äéÜöïñá íçóéÜ ôùí ÊõêëÜäùí êáé
ðïõ ôá ôåëåõôáßá 2 ÷ñüíéá, ùò ÌïõóéêÞ Óõ-
íÜíôçóç Ëáúêþí Ðíåõóôþí Íïôßïõ Áéãáßïõ,
áíáäåß÷èçêå óå êïñõöáßï ðïëéôéóôéêü ãåãï-
íüò ãéá ôçí ÐåñéöÝñåéá ìáò. Óôü÷ïò ôùí
Ìïõóéêþí áõôþí ÓõíáíôÞóåùí åßíáé íá å-
íôïðßóïõí, íá êáôáãñÜøïõí êáé í' áíáäåß-
îïõí ôïõò ëáúêïýò ïñãáíïðáßêôåò ðïõ ðáß-
æïõí ôá ðáñáäïóéáêÜ ðíåõóôÜ ìïõóéêÜ üñ-

ãáíá (ôóáìðïýíá êáé óïõñáýëé). 

ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ Ι.ΤΗ.Π.

Óôéò 15.6. ðáñïõóéÜóôçêå óôï É.ÔÇ.Ð. Ýêèå-
óç ôïõ óåìéíáñßïõ åéêáóôéêþí åöáñìïãþí,
ôï ïðïßï ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôï Öå-
âñïõÜñéï Ýùò ôï ÌÜéï 2013 ìå ôìÞìáôá ðáé-
äéêü êáé åíçëßêùí. Ç Ýêèåóç äéÞñêåóå Ýùò
22.7. 2013. Ôçí åðéìÝëåéá ôïõ óåìéíáñßïõ åß-
÷áí ïé ê.ê. Áíáóôáóßá ×áôæßñç, æùãñÜöïò -
÷áñÜêôñéá, ãéá ôï ðáéäéêü, & ç ÅëÝíç Ãëýíç,
æùãñÜöïò, ãéá ôï ôìÞìá ôùí åíçëßêùí. Óôï
ðáéäéêü ôìÞìá ïé íåáñïß óõìðïëßôåò ìáò åê-
öñÜóôçêáí åëåýèåñá ìå äçìéïõñãéêÞ äéÜèå-
óç êáé öáíôáóßá ìÝóá áðü ôç æùãñáöéêÞ êáé
ôéò êáôáóêåõÝò, ãíþñéóáí ôçí õöÞ êáéíïýñ-
ãéùí õëéêþí êáé åðéêïéíþíçóáí ìåôáîý ôïõò
ìÝóá  áðü ôéò äçìéïõñãßåò ôïõò. Óôï ôìÞìá
åíçëßêùí âáóéêÞ åðéäßùîç Þôáí ç áíÜðôõîç
ôçò äçìéïõñãéêÞò Ýêöñáóçò, ç åêìÜèçóç
áñ÷þí ó÷åäßïõ, ÷ñþìáôïò, óôïé÷åßùí áéóèç-
ôéêÞò, óýíèåóçò êáé ôåëéêÜ ç áðüêôçóç ðñï-
óùðéêïý áéóèçôéêïý êñéôçñßïõ. Óõã÷áñçôÞ-
ñéá óôïõò ïñãáíùôÝò êáé ôéò äáóêÜëåò…

***
ÌÜãåøå ôï Opera Studio óôï ºäñõìá Ôçíéá-
êïý Ðïëéôéóìïý. Óôéò 28.7. 2013 ðÝíôå ìïõ-
óéêïß áðü ôç íÝá ãåíéÜ êáëëéôå÷íþí ôçò Åèíé-
êÞò ËõñéêÞò ÓêçíÞò —ïé ÂÜóéá Æá÷áñïðïý-
ëïõ (õøßöùíïò), ÁèçíÜ ÊáóôñéíÜêç (ìåóü-
öùíïò), ×ñÞóôïò Êå÷ñÞò (ôåíüñïò), Ëçôþ
ÌåóóÞíç (õøßöùíïò) êáé ÅéñÞíç ÁíôùíéÜ-
äïõ (ðéÜíï)— ðáñïõóßáóáí Ýñãá Ñïóóßíé,
Ðïõôóßíé, ËåïíêáâÜëëï, ÌðéæÝ, ÌáóíÝ, Íôå-
ëßìð, ÂÝñíôé, ËÝ÷áñ, Óáêåëëáñßäç êáé Ãéáííß-
äç. Ðñüêåéôáé ãéá öïéôçôÝò ôïõ Opera Studio
ôçò ËõñéêÞò, üðïõ äéäÜóêïíôáé ïðåñáôéêïýò
ñüëïõò áðü ôï åõñý öÜóìá ôïõ ëõñéêïý ñå-
ðåñôïñßïõ, êáé ïé ïðïßïé ðñüóöåñáí óôï öé-
ëüôå÷íï êïéíü ôïõ íçóéïý ìéá îå÷ùñéóôÞ, èå-
óðÝóéá âñáäéÜ. Óõã÷áñçôÞñéá!

***
Ôï âéâëßï ôùí áñ÷áéïëüãùí, êáèçãçôþí,
ê.ê. Roland Étienne, Íüôáò Êïýñïõ êáé Åý-
áò Óçìáíôþíç-ÌðïõñíéÜ «Áñ÷áßá ÔÞíïò»,
Ýêäïóç ôïõ É.ÔÇ.Ð. [2013] ðáñïõóéÜóôçêå
óôçí áßèïõóá óõíåäñßùí ôïõ Éäñýìáôïò óôéò
18.8. 2013. Ôçí åêäÞëùóç ðñïëüãéóå ï
Ðñüåäñïò ôïõ É.ÔÇ.Ð. êáèçãçôÞò ê. Ðáíá-
ãéþôçò Ñïõìåëéþôçò, åíþ ôï âéâëßï ðáñïõ-
óßáóáí ï áêáäçìáúêüò êáèçãçôÞò ê. Ìé÷Ü-
ëçò ÔéâÝñéïò êáé ïé óõããñáöåßò. Ìéá ìïíáäé-
êÞ Ýêäïóç ðïõ ìáò ôáîéäåýåé ìå ôñüðï óõ-
íáñðáóôéêü êáé áîéüðéóôï óôçí ÔÞíï ôçò áñ-
÷áéüôçôáò. Óõã÷áñçôÞñéá óôç Äéïßêçóç ôïõ
Éäñýìáôïò ãéá ôçí áðüöáóÞ ôçò íá óôçñßîåé
ôçí Ýêäïóç!

***
To âéâëßï ôçò ê. Êïñùíßáò ÁñôÝñìç - Ìáêñß-
äç & ÖñÜíóéò ÐáëáìÜñç, «×ñþìáôá êáé á-
ñþìáôá ôçò ÔÞíïõ. 800+ åêêëçóßåò ôçò ÔÞ-
íïõ» ðáñïõóßáóáí óôéò 23.8. 2013 ï ð. ÌÜñ-
êïò Öþóêïëïò êáé ïé ê.ê. Ãéþñãïò ÁëâÝñôçò,
Äñ ÁëÝêïò ÖëùñÜêçò êáé Âáóßëçò ÊïëëÜñïò

***
Ìéá óåéñÜ áðü ðñåëïýäéá ãéá ðéÜíï ðÜíù
óå ôñáãïýäéá ôïõ áîÝ÷áóôïõ Ãéþñãïõ Æá-
ìðÝôá ðïõ Ýãñáøå ï óõíèÝôçò ê. Ãéþñãïò
Ðëïõìðßäçò ðáñïõóéÜóôçêáí ìå åðéôõ÷ßá
óôï É.ÔÇ.Ð. óôéò 26.8. 2013. Ï çèïðïéüò ê.
ÄçìÞôñçò ÊáëëéâùêÜò áðÞããåéëå ôïõò óôß-
÷ïõò ôùí ôñáãïõäéþí, åíþ ïé êõñßåò ÍÝëëç
ÓåìéôÝêïëï, ×ëüç ÊáìðÝñïõ, Éïõëßá ÂáãåíÜ
êáé ÅéñÞíç ÍôåëÝæïõ åñìÞíåõóáí ôéò óõíèÝ-
óåéò óôï ðéÜíï. ¹ôáí ìéá èåóðÝóéá âñáäéÜ,
áðü åêåßíåò ðïõ óõíïìéëïýí áñìïíéêÜ ìå
ôïí ôçíéáêü âïñéÜ êáé ìáò ôáîéäåýïõí óå
ðñùôüãíùñá ìïõóéêÜ áêñïãéÜëéá. Ï ê.
Ðëïõìðßäçò åßíáé ìéá ðïëõóýíèåôç ðñïóù-
ðéêüôçôá êáé Ýíáò áðü ôïõò ðïëëïýò ðëÝïí
êáëëéôÝ÷íåò êáé äéáíïïýìåíïõò ðïõ åðÝëå-
îáí ôçí ÔÞíï ùò äåýôåñç ðáôñßäá ôïõò. Áôõ-
÷þò, ãéá ëüãïõò ôå÷íéêïýò, äåí Ýãéíå äõíáôü
íá ðáñïõóéáóôåß óôïí Ðýñãï —óå ìïõóéêÞ
ðñïóïìïßùóç— ç üðåñÜ ôïõ «Ãéáííïýëçò
×áëåðÜò». Åëðßæïõìå íá ôçí áðïëáýóïõìå
ôï 2014…

***
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Η Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ
ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΜΕΡΗ

Ãéá äåýôåñç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ ç Áäåëöüôçôá
ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò, ìåôÜ ôá ÊÜôù ÌÝñç,
ðñáãìáôïðïßçóå åðéóôçìïíéêü äéÞìåñï óôá
ÐÜíù ÌÝñç ìå óôü÷ï ôçí áíÜäåéîç ôçò éóôï-
ñßáò êáé ôùí éäéáßôåñùí ÷áñáêôçñéóôéêþí êÜ-
èå ãåùãñáöéêïý äéáìåñßóìáôïò ôïõ íçóéïý
ìáò. ÓõãêåêñéìÝíá ç ðñþôç âñáäéÜ Ýëáâå
÷þñá óôï ÖáëáôÜäï (20.8. 2013) êáé ç äåý-
ôåñç óôç ÓôåíÞ (21.8. 2013). 
Óôçí ðñþôç óõíåäñßáóç ìßëçóáí ïé ê.ê. Ìá-
ñßá Óéê, «Ï ¢ãéïò Öñáãêßóêïò óôï Ðåíôü-
óôñáôï. Ìéá êáñäéÜ óôá ÐÜíù ÌÝñç», ÌÜñ-
êïò ÐáëáìÜñçò, «Áíáæçôþíôáò ôïí Áßïëï»,
Âáóßëçò ÊïëëÜñïò, «ÁíÜëõóç ôùí áðïãñá-
öéêþí äåäïìÝíùí ôùí ÷ùñéþí ÓôåíÞò êáé
ÖáëáôÜäïõ 1843 - 1940» êáé Ößëéððïò
Öüñôùìáò, «ÐïëéôéêÞ Ýêöñáóç óôá ÐÜíù
ÌÝñç êáôÜ ôï Ìåóïðüëåìï».
ÊáôÜ ôç äåýôåñç óõíåäñßáóç ìßëçóáí ïé ê.ê.
Ïýñóïõëá Öùóêüëïõ, «ÔóéêíéÜò êáé ìýèïò,
áëÞèåéá êáé üíåéñï», ÔåñÝæá ×áñéêéïðïýëïõ,
«Ãõíáßêåò ôçò ÓôåíÞò óôç Óìýñíç êáé ôçí
Ðüëç», ð. ÌÜñêïò Öþóêïëïò, «Ï íáüò ôçò
ÖáíåñùìÝíçò óôïí ÔóéêíéÜ», êáé ïé ÔÜóïò
ÂéäÜëçò êáé Ãéþñãïò Âßäïò, «Ïé åèíéêÝò å-
êëïãÝò ôïõ 1844 óôï ÄÞìï Óùóèåíßïõ».
Ôï åðéóôçìïíéêü áõôü äéÞìåñï, ôï ïðïßï ôå-
ëïýóå õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÄÞìïõ ÔÞíïõ, äå
èá ìðïñïýóå íá ðñáãìáôïðïéçèåß ÷ùñßò ôç
óõíäñïìÞ ôùí Ôïðéêþí ÊïéíïôÞôùí ÓôåíÞò
êáé ÖáëáôÜäïõ êáé ôùí Óõëëüãùí ÓôåíÞò
«ÔóéêíéÜò» êáé «¢ãéïò Áíôþíéïò», ôïõ Óõë-
ëüãïõ Öéëïðñïüäùí ÖáëáôÜäïõ, ôïõ Óõë-
ëüãïõ ôùí áðáíôá÷ïý Öáëáôáäéáíþí êáé
ôïõ Óõëëüãïõ ôçò ÊáêéÜò ÓêÜëáò ÖáëáôÜ-
äïõ.
Ôïí åðüìåíï ÷ñüíï ôï åðéóôçìïíéêü äéÞìå-
ñï èá åóôéÜóåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ óôçí Ðüëç
ôçò ÔÞíïõ êáé óôï ÐáíåëëÞíéï Éåñü ºäñõìá
Åõáããåëéóôñßáò êáôÜ ôá ðñþôá 100 ÷ñüíéá
ëåéôïõñãßáò ôïõ.

ΥΣΤΕΡΝΙΑ: ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 57!

Áðü 7 Ýùò 57 åôþí, ïé åêèÝôñéåò óôï Äçìï-
ôéêü Ó÷ïëåßï ôùí Õóôåñíßùí. «Åõ÷áñéóôïýìå
ôç äáóêÜëá ìáò ÅëÝíç Ãëýíç ãéá ôï ÷ñüíï,
ôç äéÜèåóç, ôéò ãíþóåéò êáé ôéò åìðåéñßåò ðïõ
äçìéïõñãéêÜ ìÜò ìåôÝäùóå ôá óáââáôéÜôéêá



Ôï ôñéÞìåñï, 30/8 - 1/9. 2013, ðáñïõóéÜóôç-
êå ôï 5ï Tinos Jazz Festival «Jazz Universal-
Language» ìå ôï Cole Porter ôïõ ÌÜíïõ Èå-
ïäïóÜêç êáé óôç óõíÝ÷åéá ôï ÊïõúíôÝôï ôïõ
ÁëÝêïõ Âñåôïý. Áêïëïýèçóå ï ÐÝôñïò Êëá-
ìðÜíçò óå íôïõÝôï ìå ôïí J. P. Pilk, ïé ïðïß-
ïé Ýäùóáí ôç èÝóç ôïõò óôï Black Mamba
ôïõ Ëåùíßäá Óáñáíôüðïõëïõ. Ôï ôñéÞìåñï ï-
ëïêëçñþèçêå ìå ìéá éäéáßôåñç âñáäéÜ ìå ôï
ìïíáäéêü Ãåñìáíü ôæáæßóôá Manfred Schoof.
Áí êáé ðïëëÜ ðñÜãìáôá Ý÷ïõí áëëÜîåé, ôï
ðíåýìá üìùò êáé ç ôáõôüôçôá ôïõ öåóôéâÜë Ý-
÷ïõí ìåßíåé áìåôÜâëçôá, ðïõ ìáæß ìå ôï õøç-
ëïý åðéðÝäïõ ðñüãñáììá êáé ôç æåóôÞ êáé öé-
ëéêÞ áôìüóöáéñá, ðïõ ôï ÷áñáêôçñßæïõí, á-
ðïôåëïýí ôçí êåíôñéêÞ áéôßá ôçò åðéôõ÷ßáò
ôïõ. Ôçí êáëëéôå÷íéêÞ äéåýèõíóç åß÷å ï ê.
Ãéþñãïò Êïíôñáöïýñçò, ï ïðïßïò êéíÞèçêå
áðü ôá ðáñáäïóéáêÜ óôïé÷åßá ôçò ôæáæ ìÝ÷ñé
ðéï óýã÷ñïíåò êáé ìïíôÝñíåò ìïñöÝò ôçò.
ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá!

***
Ôáîßäé ìå ïäçãü ôçí åñùôéêÞ ðïßçóç êáé ôçí
åõáéóèçóßá ôïõ ê. ÄçìÞôñç ÁñôÝìç ðáñïõ-
óéÜóôçêå óôéò 8.9. 2013. «Ìéá óôéãìÞ óéãÞò,
åíáãêáëéóìüò, äÝóéìï äõï øõ÷þí, åñùôéêüò
ðåñßðëïõò êáé êáôÜðëïõò». Óõììåôåß÷å êáé ç
ÈåáôñéêÞ ïìÜäá «ÈÝáóç».

***
Óôéò 11.9. 2013 ïé ÄÞìáñ÷ïò ÔÞíïõ ê. Ðáíá-
ãéþôçò ÊñïíôçñÜò, ï ð. ÌÜñêïò Öþóêïëïò,
ï ê. ÉùÜííçò ÁëâÝñôçò, Ðïëéôéêüò Ìç÷áíé-
êüò, êáé ç ê. Ìáñßá Äåëáóïýäá, Èåïëüãïò,
ðáñïõóßáóáí ôï âéâëßïõ ôïõ ðáíåðéóôçìéá-
êïý ê. ÃéÜííç Êïñßíèéïõ «I Greci di Napoli e
del Meridione d'Italia dal XV al XX secolo».

ΜΥΚΟΝΟΣ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

Óôï îåíïäï÷åßï Cavo Tagoo ôçò Ìõêüíïõ
êáé ìå ôßôëï «ÄéÜëïãïò ìå ôï ëåõêü» ðáñïõ-
óßáóáí Ýñãá ôïõò ï óõìðáôñéþôçò ìáò ãëý-
ðôçò ê. ÐñáîéôÝëçò Ôæáíïõëßíïò êáé ï æù-
ãñÜöïò ê. ÈñÜóïò Áâáñéôóéþôçò. Ç Ýêèåóç
äéÞñêåóå áðü 3.8. Ýùò 30.9. 2013 êáé ç õðï-
äï÷Þ ôçò îåðÝñáóå êÜèå ðñïóäïêßá. Óõã÷á-
ñçôÞñéá óôïõò äõï êáôáîéùìÝíïõò äçìéïõñ-
ãïýò.

«ΚΑΡ∆ΙΑ ΝΗΦΟΥΣΑ»

Ìå áõôü ôïí ôßôëï ðáñïõóßáóå ôç íÝá äïõëåéÜ
ôïõ ï óõìðáôñéþôçò ìáò åéêáóôéêüò ê. ÁëÝ-
êïò Êõñáñßíçò óôç ãêáëåñß Citronne ôïõ Ðü-
ñïõ áðü 27.7.Ýùò 9.9.2013. Ï ê. Êõñáñßíçò
é÷íçëáôåß íÝïõò äñüìïõò. Óôü÷ïò ç «íÞöïõ-
óá êáñäßá», ìéá êáôÜ÷ôçóç áðü ôçí áíáôïëé-
êÞ ðáôåñéêÞ ðáñÜäïóç, ìå íÝåò öüñìåò ðÜ-
íù óå ðáëéÝò óôÜóåéò æùÞò. Ï «óôáõñüò åí
ìÝóù», ìÜëëïí Ýíáíôé, «äñÜêùí». Ç äýíáìç
ôïõ êáëïý áðÝíáíôé óôï êáêü ìÝóá áðü ìï-
íïðÜôéá ðïõ Ý÷åé ÷áñÜîåé ç Üóêçóç, ç ðßóôç.
Ç ðßóôç, ç ëåéôïõñãéêÞ æùÞ, ôï âõæáíôéíü ìÝ-
ëïò  åîïñêßæåé ôï äñÜêïíôá, ôç äýíáìç ôïõ êá-
êïý. Ç øõ÷Þ çñåìåß, ç «êáñäßá íÞöåé»!
Ìå ôç íÝá ôïõ äïõëåéÜ ï êáëëéôÝ÷íçò áíïßãåé
íÝïõò äñüìïõò áéóèçôéêïý ðñïâëçìáôé-
óìïý, öùôéóìÝíïõ áðü ôï áÀäéï öùò ôçò ëý-
ôñùóçò ðïõ öÝñíåé ç Üóêçóç.
Ðáôþíôáò óå ðñïáéþíéïõò äñüìïõò, ÷ñçóé-
ìïðïéþíôáò óýìâïëá ðïõ óçìÜäåøáí ôïí
ðïëéôéóìü ìáò, îáíïßãåôáé óå ìéá íÝá èåþñç-
óç ôçò æùÞò. 
«Óêïðüò åßíáé íá âÜëåé êÜðïéïò ôï Óôáõñü ü-
÷é ìüíï óôï ôåëÜñï, áëëÜ êáé óôç æùÞ ôïõ»
ëÝåé ï äçìéïõñãüò. «ÐñïóðÜèçóá íá óõ-
ãêëßíïõí ç éäåïëïãßá ìïõ, ç ðßóôç ìïõ, ç öé-
ëïóïößá ìïõ, ç èåþñçóÞ ìïõ ùò Üíèñùðïò,
ìå ôç æùãñáöéêÞ ìïõ».

Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΝΟΥ
& ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ç óôåíÞ ó÷Ýóç ðïõ áíáðôý÷èçêå ôéò ôåëåõ-

ôáßåò äåêáåôßåò áíÜìåóá óôï ëéìÜíé ôçò Ñá-
öÞíáò êáé óôçí ÔÞíï, ïé êïéíïß ðñïâëçìáôé-
óìïß, ôá ðñïâëÞìáôá êáé ôá ïñÜìáôá Þóáí
ðßóù áðü ôçí áäåëöïðïßçóç ôùí äýï ÄÞ-
ìùí. Óå ìéá ëáìðñÞ ôåëåôÞ, óôï É.ÔÇ.Ð. óôéò
24.7. 2013 Ýãéíå ç áäåëöïðïßçóç ôùí äýï
ÄÞìùí. Áðåõèõíüìåíïò óôï ÄÞìáñ÷ï Ñá-
öÞíáò - Ðéêåñìßïõ ï ÄÞìáñ÷ïò ÔÞíïõ ê. Ðá-
íáãéþôçò ÊñïíôçñÜò ôüíéóå ìåôáîý Üëëùí:
«Ï ÄÞìïò ìáò áðïêôÜ Ýíáí ðñåóâåõôÞ óôï
ëåêáíïðÝäéï ÁôôéêÞò êáé ï ÄÞìïò óáò Ýíáí
ðñüîåíï óôï Áñ÷éðÝëáãïò…». Ôçí åêäÞëù-
óç Ýêëåéóå ìïõóéêü ðñüãñáììá ìå ôñáãïý-
äéá áðü ôçí êáëëéôå÷íéêÞ äéáäñïìÞ ôïõ óõí-
èÝôç ê. Ìßìç ÐëÝóóá, åðßôéìïõ äçìüôç Ñá-
öÞíáò.

ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΒΕΡΤΗ

Äå óõíçèßæåôáé, üìùò ðñüêåéôáé ðñáãìáôéêÜ
ãéá ìéá îå÷ùñéóôÞ ðåñßðôùóç. Ãéá ôçí áðï-
÷þñçóç áðü ôçí åíåñãü õðçñåóßá, ìåôÜ 38
÷ñüíéá, ôïõ ðñþçí Ãåíéêïý ÄéåõèõíôÞ Áíá-
ðôõîéáêïý Ðñïãñáììáôéóìïý, ÐåñéâÜëëï-
íôïò êáé Õðïäïìþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò Íïôßïõ
Áéãáßïõ óõìðáôñéþôç ìáò ê. ÃéÜííç ÁëâÝñ-
ôç. Óå óåìíÞ ôåëåôÞ ôïõ Ýëáâå ÷þñá óôï êôß-
ñéï ôçò ÐåñéöÝñåéáò Í.Á. óôçí Åñìïýðïëç,
ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ê. ÃéÜííçò  Ìá÷áéñßäçò á-
íáöÝñèçêå óôçí ðñïóöïñÜ êáé óôï Þèïò
ôïõ ê. ÁëâÝñôç. «Ç óçìåñéíÞ ôéìçôéêÞ åêäÞ-
ëùóç ðñïò ôï ðñüóùðü óáò áðïôåëåß ôáõ-
ôü÷ñïíá êáé ìéá áðüäåéîç üôé åðåéäÞ óôçí
ÅëëÜäá áîßæåé Ýíá êáëýôåñï ìÝëëïí êáé ìå
áíèñþðïõò óáí êé åóÜò ìðïñïýìå íá ðåôý-
÷ïõìå ôïõò óôü÷ïõò ìáò», ôüíéóå ìåôáîý Üë-
ëùí ï ê. Ìá÷áéñßäçò.

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Äåí Ý÷ïõìå óõíçèßóåé óå ôÝôïéåò äñÜóåéò ðï-
ëéôéóìïý! ÌÜëëïí óôï áíôßèåôï… ¸ôóé, ìå îå-
÷ùñéóôÞ ÷áñÜ äéáðéóôþóáìå ôçí áðïêáôÜ-
óôáóç ôïõ áíåìüìõëïõ éäéïêôçóßáò Äéïíõóßïõ
Áèáí. ÌáëáêáôÝ, óôïí áõ÷Ýíá ôùí áíåìïìý-
ëùí ôùí Õóôåñíßùí, ìå ìåëÝôç ôïõ áñ÷éôÝêôï-
íá - ìç÷áíéêïý ê. Óôáýñïõ ÌáíéáôÜêïõ.
Ìå óåâáóìü êáé åõáéóèçóßá Ýãéíå ç ìåëÝôç
êáé ðñï÷ùñïýí ïé åñãáóßåò áðïêáôÜóôá-
óçò, êÜôé ðïõ ìáò êáèéóôÜ åîáéñÝôùò áéóéü-
äïîïõò. Ç ëáúêÞ ìáò áñ÷éôåêôïíéêÞ (åîùêëÞ-
óéá, óðßôéá, ìýëïé, ê.ëð.)  Ý÷åé ôá ôåëåõôáßá
÷ñüíéá êáêïðïéçèåß áðü ôçí Üãíïéá, ôçí áõ-
èáéñåóßá êáé ôçí Ýëëåéøç ãïýóôïõ. Ç ðåñß-
ðôùóç, ëïéðü, ôïõ áíåìüìõëïõ ôïõ Äéïíõóß-
ïõ ÌáëáêáôÝ ìÜò åðéôñÝðåé íá áéóéïäïîïý-
ìå! 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ή ΤΕΧΝΗ;

Áðü ôéò óõìâïëÝò ôùí óõíåñãáôþí ôïõ ôå-
ëåõôáßïõ ôåý÷ïõò ôùí «(äå)êáôùí» îå÷ùñß-
óáìå ôï äïêßìéï ôïõ ê. ÐáíôåëÞ ÁðÝñãç
«(ôïðéêÝò) ðáñáäüóåéò Þ (ôïðéêÞ) ôÝ÷íç;»
(óåë. 108 - 114). Ôï êåßìåíï äåí åßíáé åõðñü-
óéôï —ï ê. ÁðÝñãçò Ý÷åé ýöïò ðõêíü êáé åí
ðïëëïßò åñìçôéêü—, áðáéôåß ìåëÝôç êé ü÷é á-
íÜãíùóç. ¼ìùò èÝôåé ôáò ÷åßñáò åðß ôùí ôý-
ðùí ôùí Þëùí, ðÜíù óôçí ðïëõäéáöçìé-
óìÝíç ðáñÜäïóç, óôçí Üêñáôç åîýìíçóç
ôçò ïðïßáò Ý÷ïõìå Üêñéôá åðéäïèåß ôéò ôåëåõ-
ôáßåò äåêáåôßåò. ºóùò ãéáôß Ý÷åé ôåëåéþóåé êáé
äå ìÝíåé ðáñÜ Ýíá áðïóôåùìÝíï êÝëõöïò.
¸÷åé ôåëåéþóåé, äå ìáò ëÝåé ðëÝïí ôßðïôá.
Ìáæß ìå ôç âÜóç Ý÷åé áëëÜîåé êáé ôï åðïéêï-
äüìçìá. ÍÝåò ðáñáäüóåéò ÷ôßæïíôáé êáé èá
÷ôßæïíôáé åóáåß. ÌÝíåé, üìùò, ç ôÝ÷íç. Ôá
«÷ùñéÜôéêá ðáðïýôóéá» ôïõ Vincent Van
Gogh Þ ç «ÌÞäåéá» ôïõ ×áëåðÜ ìðïñïýí íá
ìáò ðïõí ðåñéóóüôåñá ãéá ôï ÷ôåò, ôï óÞìå-
ñá êáé ôï áýñéï…

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝΟ:

Roland Etienne, Íüôá Êïýñïõ êáé Åýá Óç-
ìáíôþíç - ÌðïõñíéÜ, Ç Áñ÷áßá ÔÞíïò, «º-
äñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý», ÁèÞíá 2013

[28 x 21, óåë. 183]. Óôï âéâëßï áóêÞèçêå êñé-
ôéêÞ åê ìÝñïõò ôïõ ê. ×Üñç ÊïõôåëÜêç, ç ï-
ðïßá áíáñôÞèçêå óôçí «tiniaki.gr».

***
×ñéóôüöïñïò Ìáñßíïò (åðéì.), Ðñïò ÔÞíï,
«ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý», [ÔÞíïò
2013, 28 x 21, óåë. 68, ÊáôÜëïãïò ôçò ïìü-
ôéôëçò Ýêèåóçò óôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôé-
óìïý, 22.6. - 28.10. 2013].

***
ð. ÌÜñêïò Ã. Öþóêïëïò, Ç ÓðçëéÜ ôçò Êþ-
ìçò. Ç éóôïñßá åíüò åñåéðùìÝíïõ ìåóáéùíé-
êïý ïéêéóìïý êáé ôçò åíïñßáò ôïõ, «Åíùôéêüò
óýëëïãïò Êþìçò, ÐåñÜóôñáò, Ìïíáóôçñß-
ùí», ÔÞíïò 2013 [24 x 17, óåë. 254].

***
ÄçìÞôñçò Ã. Ðáíáãéùôüðïõëïò, ÐÝôñïò Êá-
íáãêßíçò. Ç óõìâïëÞ ôïõ óôçí áíáìüñöùóç
ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôçò õðáßèñïõ óôï Ìåóï-
ðüëåìï, «Âéâëéïðùëåßïí ôçò “Åóôßáò” êáé
Ìáñéïëïðïýëåéï - Êáíáãêßíåéï ºäñõìá Åðé-
óôçìþí ÐåñéâÜëëïíôïò» [ÁèÞíá, Éïýëéïò
2013, 24 x17, óåë. 241].

***
Êïñùíßáò ÁñôÝìç - Ìáêñßäç & ÖñÜíóéò Ðá-
ëáìÜñç, ×ñþìáôá êáé áñþìáôá ôçò ÔÞíïõ.
800+ åêêëçóßåò ôçò ÔÞíïõ, «ÐáëáìÜñçò Á-
Å», ÔÞíïò 2013 [29 x 23, óåë. 174].

***
Íéêüëáïò ÌÜñêïõ ÊáðåôÜíéïò (åðéì.), Ôï âÞ-
ìá ôçò Ìåôáìüñöùóçò ôïõ ÓùôÞñïò Éåñïý
íáïý ÊáñêÜäïõ ÔÞíïõ, ÔÞíïò 2013 [29 x 21,
óåë. 90]. Ðñüêåéôáé ãéá áíáôýðùóç ôïõ öõë-
ëáäßïõ ôïõ Äïí Éáêþâïõ Ìðïõóïôßë, Éóôïñé-
êÞ ðåñéãñáöÞ Éåñïý ÂÞìáôïò Íáïý ÓùôÞñïò
ÊáñêÜäïõ [1945] êáé ìåôáãñáöÞ ôïõ óôç íåï-
åëëçíéêÞ ðïõ óõìðëçñþíïíôáé ìå éóôïñéêÜ
óôïé÷åßá ãéá ôçí åíïñßá ôïõ ÊáñêÜäïõ ðïõ
óõãêÝíôñùóå ï ð. Áíôþíçò Öüíóïò.

***
×ñÞóôïò Ã. ÊôåíÜò (åðéì.), ÔÞíïò: Ðñïóêý-
íçìá óôç Ìåãáëü÷áñç. ÃñÜììáôá óôçí Ðá-
íáãéÜ, «åöçì. “Åëåýèåñïò Ôýðïò”», ÁèÞíá
2013 [23 x 18,5, óåë. 110]. Áíèïëüãçóç åã-
ãñáöþí áðü ôï âéâëßï åðéóêåðôþí ôïõ
ÐÉÉÅÔ.

***
Ðåñéïäéêü «(äå)êáôá», ô÷ 34ï, áöéÝñùìá
óôçí ÔÞíï ìå õðüôéôëï «Ðåñß ÔÞíïò ðñüêåé-
ôáé; Ôáîßäé óôï á÷åéñïðïßçôï íçóß» [22 x
21,óåë. 192, 44 óõììåôï÷Ýò].

***.
Êþóôáò Äáíïýóçò, Ç óõìâïëÞ ôùí Ôçíéá-
êþí óôç óýã÷ñïíç êáëëéôå÷íéêÞ ÷áëêï÷õôé-
êÞ, «Ðñïïäåõôéêüò Óýëëïãïò ÌáñëÜ - Ìá-
ìÜäïõ», ÁèÞíá 2013 [21 x 14, óåë. 20]. 

***.
ÔÝïò Ñüìâïò, Ãåþñãéïò ÍÝãñïò, ï Ôßãñçò
ôïõ Áéãáßïõ (Ìõèéóôüñçìá), 2013.

***
Óôï ðåñéïäéêü «Unfollow» (ô÷ 20 & 21/ 2013)
äçìïóéåýèçêå ôï Üñèñï ôïõ ê. Áõãïõóôßíïõ
ÆåíÜêïõ «Ôï “Éåñüí êáôÜóôçìá”: Ç Ìåãáëü÷á-
ñç ôçò ÔÞíïõ êáé ç êáôáóêåõÞ ôçò ëáôñåßáò».

***
Óôéò 20.9. 2013 áíáñôÞèçêå óôçí «Tinia-
ki.gr» óõíÝíôåõîç ðïõ Ýäùóå ç êáèçãÞôñéá
ôçò Áñ÷áéïëïãßáò ê. Íüôá Êïýñïõ óôçí ê.
Êáôåñßíá ×ïõæïýñç ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðïñåßá
êáé ôá ðïñßóìáôá ôùí áíáóêáöþí óôïí áñ-
÷áéïëïãéêü ÷þñï óôéò õðþñåéåò ôïõ ÊÜ-
óôñïõ ôçò ÔÞíïõ.

***
Óôçí åöçìåñßäá «Áñãïëßäá» (¢ñãïõò)
ôçò10-11. 8. 2013 äçìïóéåýèçêå Üñèñï ôïõ
êïéíùíéïëüãïõ ê. Ãéþñãïõ Êüíäç ìå ôßôëï
«ÔÞíïò óôçí áãêáëéÜ ôïõ Áéãáßïõ êáé óôï
âëÝììá ô’ ïõñáíïý», üðïõ ãßíåôáé éäéáßôåñç
áíáöïñÜ óôçí ðíåõìáôéêÞ æùÞ ôïõ íçóéïý
êáé åéäéêüôåñá ãéá ôïí «åî ¢ñãïõò» Ôçíéáêü
ê. Êþóôá Äáíïýóç.

***
Óôï 4ï (2013) ôåý÷ïò ôïõ ðåñéïäéêïý
«Analecta Catholica», ôï ïðïßï äçìïóéåýåé
ìåëåôÞìáôá Èåïëïãßáò êáé Éóôïñßáò ôçò Êá-
èïëéêÞò Åêêëçóßáò óôçí ÅëëÜäá, öéëïîåíïý-
íôáé ôá Üñèñá ôùí ð. ÌÜñêïõ Öþóêïëï «Ïé
Ìéêôïß ÃÜìïé óôçí éóôïñéêÞ ðïñåßá ôùí ó÷Ý-
óåùí ÊáèïëéêÞò êáé Ïñèüäïîçò Åêêëçóßáò
óôçí ÅëëÜäá», ôïõ ê. ×Üñç ÊïõôåëÜêç,
«Ìáñêüðïõëï Ìåóïãáßáò ÁôôéêÞò: ç ðéèáíÞ
ðñïÝëåõóç ôïõ ïíüìáôüò ôïõ», ôçò ê. ÅëÝ-
íçò Âáëäñáìßäïõ, «Ç êáèïëéêÞ ìïõóéêÞ ðá-
ñÜäïóç óôç Óýñï êáé óôçí ÔÞíï» êáé ôïõ ê.
ÅììáíïõÞë Ôåëþíç, «Ç ëáôéíïêñáôßá óôç
Óýñï êáé óôçí ÔÞíï (13ïò-16ïò áé.). Ðåñß ôçò
åðéêñáôÞóåùò ôïõ êáèïëéêéóìïý óôá íçóéÜ».

***
Ç ê. ÅëÝíç Ìðßóôéêá, óå åêôåíÝò ó÷üëéü ôçò
óôçí «ÊáèçìåñéíÞ» ôçò 18.8. 2013, áíáöÝñ-
èçêå óôçí áíáêïßíùóç ôïõ êáëïý ìáò ößëïõ
ê. ÁëÝêïõ ÖëùñÜêç ìå èÝìá «Óìõñíéïß ðñï-
óêõíçôÝò óôçí Ðáíáãßá ôçò ÔÞíïõ» ðïõ Ýãé-
íå óå ÄéåèíÝò Åðéóôçìïíéêü ÓõíÝäñéï ôï Óå-
ðôÝìâñéï ôïõ 2012 óôïí Õìçôôü. ¼ðïéïò åí-
äéáöÝñåôáé, ìðïñåß íá ëÜâåé ôï ó÷üëéï óå
øçöéáêÞ ìïñöÞ. Ç áíáêïßíùóç èá äçìï-
óéåõôåß óôï åããýò ìÝëëïí.
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Äõï èáõìÜóéåò åêäüóåéò ãéá ôçí ÔÞíï ôïõ êáëïêáéñéïý, êáé ü-
÷é ìüíïí, åßäáí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò. Ôá «Tinos about»
(åêäüôçò ï ê. Íéêüëáò Óáëôáìáíßêáò, 29 x 21, óåë. 242) êáé ôï
«ÔÜìá» (¸êäïóç - ðáñáãùãÞ: ê. Áíáóôáóßá ØÜëôç & Óõíåñ-
ãÜôåò Ìç÷áíéêïß ÏÅ, Äéåõèõíóç óýíôáîçò: ê. ÌÜãéá Ôóüêëç,
34 x 27, óåë. 120). ÅîïëïêëÞñïõ ôåôñÜ÷ñùìåò, ìå äéáöïñåôé-
êÞ üìùò ðñïóÝããéóç, óõìðëçñþíïõí ç ìéá ôçí Üëëç.
Óôï «Tinos about» ðáñïõóéÜæïíôáé ïé ðáñáëßåò ôïõ íçóéïý, ç
ôçíéáêÞ åíäï÷þñá —ôï sui generis ôïðßï ôçò ÅîùìåñéÜò ìå ôï
Ìïõóåßï Ìáñìáñïôå÷íßáò óôïí Ðýñãï, ôï ìåãáëåßï ôçò ðå-
äéÜäáò (ÊÜôù ÌÝñç), ôá ïñåéíÜ èåùñåßá (ÐÜíù ÌÝñç), ôá ìï-
íïðÜôéá êáé ôá ðåäßá áíáññß÷çóçò—, ôá ìïõóåßá, ïé öÜñïé, ôå-
÷íßôçò ôçò óìßëçò áðü ôçí ÅîùìåñéÜ êáé åêöÜíóåéò ðïëéôé-
óìïý. Ôï ôåý÷ïò óõìðëçñþíåôáé ìå óõíåíôåýîåéò - ðáñïõ-
óéÜóåéò ôùí ê.ê. Ãéþñãïõ ËéÜãêá, Åëåõèåñßáò Íôåêþ,  Èùìá-
Þò ÁðÝñãç, ÃéÜííç Ãêßæç, ËåõôÝñç Êñçôéêïý êáé Áñéóôåßäç Êï-
íôïãéþñãç. Îå÷ùñßæåé, üìùò, ôï Üñèñï ôïõ ê. Ìáíüëç ÓêáñÞ,
«Óôéò åó÷áôéÝò ôçò ÅîùìåñéÜò», óåë. 34 - 40, ôï ïðïßï áíáöÝ-
ñåôáé óôá áêñáßá ÷ùñéÜ ôçò ÅîùìåñéÜò ÌáñëÜ, ÌáìÜäï, É-
óìáÞë, Ìáëëß êáé ÊïõìåëÜ. 
Áðü ôï «ÔÜìá» îå÷ùñßóáìå ôá êåßìåíá ôùí ê.ê. ÑÝáò ÂéôÜëç,
«ÔÜìá» (óåë. 10 - 13)· Ðüðçò ÄéáìáíôÜêïõ, «Ãéá ôçí Ðáíáãß-
á ôçò ÔÞíïõ» (óåë. 14 - 19)· ð. ÌÜñêïõ Öþóêïëïõ, «Ïé êá-
èïëéêïß ôçò ÔÞíïõ êáé ç ÐáíáãéÜ ôïõ Âñõóéïý» (óåë. 22 - 25)·
ÁíäñÝá Ëáðïýñôá, «Ìïõóåßï ìáñìáñïôå÷íßáò: æùíôáíü êáé

âéùìáôéêü» (óåë. 69 - 71)· ÌÜãéáò Ôóüêëç, «Áñéóôåßäçò Êïíôïãéþñãçò: ï åðßìïíïò öùôï-
ãñÜöïò» (óåë. 88 - 92) êáé ÆÝöçò ÐïôÞñç, «ÁÝñçäåò» (óåë. 101)..

«ΤΙΝΟS ABOUT» + «TAMA»



Ç ÔÞíïò ôéìÜ ôï ÌáíéáôÜêï! ¹ôáí Ý-
íáò ïöåéëüìåíïò öüñïò ôéìÞò óôïí Üí-
èñùðï, ôï äÜóêáëï êáé äçìéïõñãü ðïõ
åðß 40 êáé ðëÝïí ÷ñüíéá óýíäåóå ôç æù-
Þ ôïõ ìå ôçí ÔÞíï êáé åéäéêüôåñá ôçí Å-
îùìåñéÜ. Ôé Ýäåóå ôïí êáëëéôÝ÷íç ôüóï
÷ñüíéá ìå ôï áõ÷ìçñü ôïðßï ôçò ÂÄ ÔÞ-
íïõ; Èá Þôáí ëÜèïò áí ùò ìïíáäéêü
ëüãï èåùñïýóáìå ôçí åðáããåëìáôéêÞ
ôïõ äñáóôçñéüôçôá —ôç äéåýèõíóç ôïõ
Ðñïðáñáóêåõóôéêïý Ó÷ïëåßïõ Êáëþí
Ôå÷íþí Ðáíüñìïõ (1971 - 2001). Ðé-
óôåýïõìå ðùò ï âáèýôåñïò óýíäåóìïò
ôïõ äçìéïõñãïý Þôáí ç èÜëáóóá êáé ôï
áõ÷ìçñü ôïðßï ôçò ÅîùìåñéÜò ðïõ ôü-
óï èõìßæåé ôçò ãõìíÝò åó÷áôéÝò ôçò é-
äéáßôåñçò ðáôñßäáò ôïõ, ôçò ÌÜíçò. Ëé-
ôüò, äùñéêüò, ìüíï ìå ôá áðïëýôùò
÷ñåéþäç, ï ÌáíéáôÜêïò áðïôÝëåóå
óêÜíäáëï êáô’ áñ÷Üò ãéá ôïí êüóìï ôçò
ÔÞíïõ. ¹ôáí ï äéáöïñåôéêüò. ¼ìùò äå
÷ñåéÜóôçêå íá ðåñÜóåé ðïëýò ÷ñüíïò
ãéá íá ãßíåé óå üëïõò óõíåßäçóç üôé ðß-
óù áðü áõôüí ôïí åõèý, ëéãïìßëçôï Ü-
íôñá êñõâüôáí ü÷é ìüíïí Ýíá óðÜíéï Þ-
èïò, Ýíá õøçëü áßóèçìá åõèýíçò, ìéá
áóõíÞèéóôç ðíåõìáôéêüôçôá, áëëÜ êáé
ìéá îå÷ùñéóôÞ åõáéóèçóßá ðïõ äå óõ-
íáíôÜò åýêïëá óôïõò êáéñïýò ìáò. Ìå
ôïí êáéñü ï ÌáíéáôÜêïò Ýãéíå Ýíá ìå ôï
ôïðßï ôçò ÔÞíïõ, óçìÜäåøå âáèéÜ —á-
íåðßãíùôá ßóùò— ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ
ôïí ôüðï.

Äçìéïõñãüò,
äÜóêáëïò, ìá
êáô’ åîï÷Þí Üí-
èñùðïò, äßäáîå
ðñùôåõüíôùò
Þèïò êáé óôç óõ-
íÝ÷åéá ôÝ÷íç.
ÄåêÜäåò ïé ìá-
èçôÝò ôïõ —
ãëýðôåò, æùãñÜöïé êáé ìáñìáñïãëý-
ðôåò— ôïõ áðïíÝìïõí êáèçìåñéíÜ ôïí
ðñïóÞêïíôá óåâáóìü: «ÄÜóêáëå»!
Ìéá ðñïóöþíçóç ðïõ ðåñéðïéåß ôéìÞ å-
îáßñåôç óå åêåßíïí óôïí ïðïßï áðåõèý-
íåôáé. Êáé ï ÃéÜííçò ï ÌáíéáôÜêïò Þôáí
ÄÁÓÊÁËÏÓ ü÷é ìüíïí ìå ôç óõìâáôéêÞ
äéäáóêáëßá ôïõ óôá åñãáóôÞñéá ôïõ
Ó÷ïëåßïõ, áëëÜ êõñßùò ìå ôçí êáèçìå-
ñéíüôçôÜ ôïõ. ÄÜóêáëïò óå êÜèå ôïõ
âÞìá!

Ç ðëçèùñéêÞ ðáñïõóßá ôïõ ÌáíéáôÜ-
êïõ, ç îå÷ùñéóôÞ ôïõ ðñïóùðéêüôçôá,

Þôáí ôüóï åëêõóôéêÞ ðïõ óõ÷íÜ äåí Ü-
öçíå ðåñéèþñéá íá êïéôÜîåéò ôï Ýñãï
ôïõ. ÅîÜëëïõ ôï Ýñãï ôïõ ôï Ýâëåðåò
êáèçìåñéíÜ. ¹ôáí äçìüóéïò äçìéïõñ-
ãüò! Ôïí Ýâëåðåò íá æùãñáößæåé óôç
èÜëáóóá —óôçí åðéöÜíåéá êáé ôï âõ-
èü—, äßðëá óïõ, íá óêáëßæåé ôá ãëõðôÜ
ôïõ óôïí õðáßèñéï ÷þñï, íá ÷õôåýåé ôá
Ýñãá ôïõ óôï ÷áëêü äçìüóéá. Ç ôÝ÷íç
ôïõ êáëëéôÝ÷íç äåí Þôáí ìéá éäéùôéêÞ õ-
ðüèåóç, Þôáí äçìüóéá äéáäéêáóßá. Äç-

ìéïõñãïýóå áèü-
ñõâá, óåìíÜ, Ý-
ôóé üðùò êáíåßò
áíáðíÝåé Þ êÜíåé
ôéò óôïé÷åéþäåéò
êéíÞóåéò ôïõ. Ï
ÌáíéáôÜêïò Þôáí
Ýíá áäéÜóðáóôï
óýíïëï. Ìéá æùÞ
ëïõóìÝíç óôï
öùò.

Êáé óÞìåñá, üôáí âëÝðïõìå ôá Ýñãá
ôïõ —Ýíá ìÝñïò ìÜëëïí áðü ôá Ýñãá
ôïõ— óõãêåíôñùìÝíá  óôçí áßèïõóá
åêèÝóåùí ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ
Ðáíüñìïõ ÔÞíïõ, áéóèáíüìáóôå Ýíá
äÝïò. Ìéá Ýêðëçîç, ëåò êáé üëá áõôÜ
äåí Ýãéíáí åíþðéüí ìáò. ÅðåéäÞ áêñé-
âþò Ýãéíáí åíþðéüí ìáò, ôá èåùñïýóá-
ìå êïììÜôé áðü ôçí êáèçìåñéíüôçôÜ
ìáò. Ôþñá, üìùò, ìðñïóôÜ óôïõò ðß-
íáêåò ìå óôéãìÝò áðü ôïí óõíáñðáóôé-
êü êüóìï ôïõ âõèïý —åäþ ï êáëëéôÝ-
÷íçò åßíáé ðáãêïóìßùò ðñùôïðüñïò—

óôá õðÝñï÷á æùãñáöéêÜ ðïñôñÝôá ôïõ
êáé óôéò ñåáëéóôéêÝò ãëõðôéêÝò ôïõ óõí-
èÝóåéò, íéþèïõìå åõôõ÷åßò ðïõ áõôü ôï
óðÜíéï êáëëéôå÷íéêü óýíïëï äçìéïõñ-
ãÞèçêå óôéò ðáñõöÝò ôïõ êáè’ çìÝñáí
âßïõ ìáò. Ï êáëëéôÝ÷íçò äåí åîùñáÀæåé
ôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Ïé óõíèÝóåéò ôïõ
åßíáé ñåáëéóôéêÝò, üìùò ðßóù áðü ôçí
áêñßâåéá ôçò áíáðáñÜóôáóçò ðñïâÜë-
ëåé ç éäéáéôåñüôçôá ôïõ ðñïóþðïõ Þ
ôïõ áíôéêåéìÝíïõ. Ôá  Ýñãá ðÜëëïíôáé
áðü Ýíáí õöÝñðïíôá  øõ÷éóìü ðïõ ç é-
êáíüôçôá ôïõ ìåãÜëïõ ìÜóôïñá êáôïñ-
èþíåé íá óõëëÜâåé, íá ôïí áðïôõðþóåé
óôï ôåëÜñï Þ íá ôïõ äþóåé ðëáóôéêÞ
äéÜóôáóç. Êáé üðùò óçìåéþíåé ï
êáëëéôÝ÷íçò «Ôï ðÜíôñåìá ôçò øõ÷Þò
ôïõ êáëëéôÝ÷íç ìå ôï óþìá êáé ôï ðíåý-
ìá ôïõ ìïíôÝëïõ äßíïõí Ýíá êáéíïýñãéï
øõ÷ïóùìáôïãñÜöçìá ìå ôï DNA êáé
ôùí äýï».

Êáé ôï ðëÞèïò ðïõ óõãêåíôñþèçêå ôï
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Ôï âñÜäõ ôçò 22.8. 2013 óôçí áßèïõóá
åêèÝóåùí ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ Ðá-
íüñìïõ ðáñïõóéÜóôçêå video ó÷åôéêÜ
ìå ôçí õðïâñý÷éá æùãñáöéêÞ ôïõ ÃéÜííç
ÌáíéáôÜêïõ. Ôéò ëÞøåéò åß÷å ðñáãìáôï-
ðïéÞóåé óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ
1980 ï áäåëöüò ôïõ êáëëéôÝ÷íç, áñ÷éôÝ-
êôïíáò ê. Óôáýñïò ÌáíéáôÜêïò.

∆ΑΚΡΥΑ

Ψυχούλες είν’ τα δάκρυα
που κρεμάστηκαν στο περβάζι

[των ματιών
θαμπώνοντας τη σκέψη και την πλάση
για δεν μπορούν ν’ αντέξουν
του κόσμου όλα τα πάθη.
Αφήστε τες να λυτρωθούν.

(Γιάννης Μανιατάκος)

Ο γλύπτης κ. Ιωάννης Μανιατάκος με τη
σύζυγό του αρχιτέκτονα κ. Γιάννα Ρουκού-
νη κατα τα εγκαίνια της έκθεσης.

âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ, 10.8. 2013, óôá
åãêáßíéá ôçò ¸êèåóçò Þôáí ìéá áðüäåé-
îç ôçò áãÜðçò êáé åêôßìçóçò ôùí Ôç-
íéáêþí óôïí êáëëéôÝ÷íç êáé ôï Ýñãï
ôïõ. 

«Ç äéêÞ ìïõ ãåíéÜ», ôüíéóå ï ê. ÃéÜí-
íçò Óáëôáìáíßêáò, Ðñüåäñïò ôïõ Äç-
ìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÔÞíïõ, êáôÜ ôçí
ôåëåôÞ ôùí åãêáéíßùí, «ìåãÜëùóå ìå
ôïí ÃéÜííç ÌáíéáôÜêï óõíäåäåìÝíï á-
íáðüóðáóôá ìå ôç Ó÷ïëÞ ìáò êáé ìå ôçí
ôïðéêÞ ìáò êïéíùíßá. Áõóôçñüò ìå ôá
ôïõ ïßêïõ ôïõ êáé åííïþ ìå ôï ó÷ïëåßï
ðïõ äéçýèõíå —Ýíá ó÷ïëåßï éäéáßôåñï
êáé ðÜíôùò ìïíáäéêü óå ÅëëÜäá, ßóùò
êáé óå Åõñþðç— êáé ôáõôü÷ñïíá á-
ðëüò êáé êáôáäåêôéêüò ìå üëïõò ìáò. Ìå
ìåñéêÝò åêáôïíôÜäåò ðáéäéÜ íá óôñáôåý-
ïíôáé åðáããåëìáôéêÜ ìÝóá áðü ôá ÷Ýñéá
ôïõ êáé ôùí óõíáäÝëöùí ôïõ êáé ôáõôü-
÷ñïíá Ýíá ìå üëï ôïí êüóìï. Ç åéêüíá
ôïõ äÜóêáëïõ, íá ãõñíÜ îõðüëõôïò á-
ðü õðïâñý÷éá æùãñáöéêÞ êáé íá îåðëÝ-
íåé ôïõò ðßíáêÝò ôïõ óôç âñýóç ôïõ Ðá-
íüñìïõ, ìðñïóôÜ áðü ôï ìáãáæß ôïõ
ÐÝôñïõ ÐåñáíôÜêïõ, åßíáé áíåîßôçëç
óôï ìõáëü ìïõ. Ï Þ÷ïò ôçò ìç÷áíÞò
ôïõ ðñþôïõ ôïõ êáúêéïý åßíáé ãíþñéìïò
êáé ëåò êáé ôïí áêïýù áêüìç êáé óÞìå-
ñá óôá áõôéÜ ìïõ. Êáé ðÜíôá êïíôÜ ç á-
ãáðçôÞ êõñßá ÃéÜííá êáé ôá ðáéäéÜ ôïõò,
íá ìåãáëþíïõí áðïëáìâÜíïíôáò ôïõò
÷õìïýò ôçò æùÞò óôçí ÔÞíï». 

ÊáôÜ ôá åãêáßíéá ìßëçóáí åðßóçò ï
Ðñüåäñïò ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ
Ðáíüñìïõ ê. Öñáãêßóêïò Êáãéþñãçò,
êáé åê ìÝñïõò ôùí ìáèçôþí ôïõ ç æù-
ãñÜöïò ê. ÃéÜííá Ïìïñöïðïýëïõ. Äéá-
êñéôéêÜ åñìÞíåõóå ìïõóéêÝò óõíèÝóåéò
óå öëÜïõôï ï êáëüò ößëïò ê. Íßêïò Íé-
êïëáÀäçò. Óôï ôÝëïò, ï êáëéôÝ÷íçò, ìå
ôï ãíùóôü ëéôü ýöïò êáé ëüãï ôïõ åõ÷á-
ñßóôçóå ôïõò ðáñéóôáìÝíïõò ãéá ôçí å-
êôßìçóÞ ôïõò óôï ðñüóùðï êáé ôï Ýñãï
ôïõ.

Ç Ýêèåóç ÌáíéáôÜêïõ, ìåôÜ áð’ åêåß-
íç ôïõ áåßìíçóôïõ ËåõôÝñç ÂáëÜêá,
Ýäùóå îå÷ùñéóôü ÷ñþìá óôï êáëïêáßñé
ìáò. Ôáõôü÷ñïíá ìáò åðÝôñåøå íá ãõ-
ñßóïõìå ëßãá ÷ñüíéá ðßóù êáé íá ðñï-
âëçìáôéóôïýìå ðÜíù óôçí ðïëéôéóôéêÞ
äéáäñïìÞ ôïõ ôüðïõ ìáò, üðïõ ï Ìá-
íéáôÜêïò Ýâáëå êáé ôéò äéêÝò ôïõ, áíåîß-
ôçëåò ðéíåëéÝò! 

(Ê.Ä.)

“Η Τέχνη είναι εσωτερική ανάγκη του ανθρώ-
που Ανέκαθεν και θα είναι ώς το Επέκεινα.
Γιατί ο άνθρωπος, ψυχανεμιζόμενος τα θεϊκά,
θέλει μέσω των ορατών προσωρινών να κοινω-
νεί με τα Αόρατα και τα Αιώνια που κυβερ-
νούν τον Κόσμο· από τον άνθρωπο των σπη-
λαίων ώς τους κοσμοναύτες, από τα μικρόβια
ώς το σύμπαν, μέρος του οποίου είμαστε Ο-
ΛΟΙ”.



ãåßôáé ï ê. Áëåîüðïõëïò. «Ç ÂõæáíôéíÞ
éóôïñßá áóêïýóå ðÜíù ìïõ ìéá ãïçôåßá
ðïõ åß÷å êáëëéåñãçèåß áðü ôá âéâëßá ôçò
Ðçíåëüðçò ÄÝëôá êáé ôá âéâëßá éóôïñßáò
ôïõ Ãõìíáóßïõ ðïõ åóôßáæáí ôï åíäéá-
öÝñïí ôïõò êõñßùò óôïõò èñéÜìâïõò
ôçò ÷éëéü÷ñïíçò áõôïêñáôïñßáò êáé óôï
äñÜìá ôçò ¢ëùóçò. Ãéá Ýíá äéÜóôçìá
ðßóôåõá ðùò áí äåí åß÷å îå÷áóôåß áíïé-
÷ôÞ ç Êåñêüðïñôá, ç Ðüëç èá Þôáí á-
êüìç äéêÞ ìáò… Ç “Éóôïñßá ôïõ ïéêïíï-
ìéêïý âßïõ êáé ôùí ïéêïíïìéêþí èåù-
ñéþí” ðïõ äßäáóêå óôçí ÁÓÏÅÅ ï ÓéäÝ-
ñçò ìïõ Üíïéîå ôá ìÜôéá. ¸êôïôå äéÜâá-
óá ðïëëÜ. Ç Åõäïêßá ç Ìáêñåìâïëßôéó-
óá —ç ôñáãéêÞ áõôïêñÜôåéñá êáé óõã-
ãñáöÝáò ôïõ 11ïõ áéþíá— ðñïóÝëêõ-
óå ôï åíäéáöÝñïí ìïõ êáé ç óõíÜíôçóç
ìå ôï äñÜìá êáé ôçí åðï÷Þ ôçò Ýöåñå ôï
ïìþíõìï âéâëßï».
Ôï «ÐáñÜîåíï ôáîßäé» õðÞñîå Ýíá ìé-
êñü áöéÝñùìá óôá åããüíéá ôïõ, óôá åã-
ãüíéá êáé ôá ðáéäéÜ üëùí ìáò. ¸íáò
ðñùôüôõðïò óõíäõáóìüò ôïõ óýìðá-
íôïò êáé ôçò öõóéïëïãßáò ôïõ áíèñþðé-
íïõ óþìáôïò ðïõ ôáîéäåýåé ìå ÷éïýìïñ
ôïõò ìéêñïýò ìáèçôÝò óôá ìõóôéêÜ ôçò
åðéóôÞìçò. ÅîáéñÝôùò åíäéáöÝñïí, ü-
ðùò ôïõëÜ÷éóôïí öÜíçêå áðü ôá áíôß-
ôõðá ðïõ ï óõããñáöÝò äéÝíåéìå äùñå-
Üí óôá ðáéäéÜ ôïõ Äçìïôéêïý êáé ôïõ
Ãõìíáóßïõ ôçò ÔÞíïõ.
Ï ê. Êþóôáò Áëåîüðïõëïò áó÷ïëÞèçêå
ìåãÜëïò ìå ôç óõããñáöÞ, üôáí ïé ïéêï-
ãåíåéáêÝò êáé ïé åðáããåëìáôéêÝò õðï-
÷ñåþóåéò ôïõ ÷áëÜñùóáí. ÃåííÞèçêå
ôï 1931 óôïí Ðýñãï. Ï ðáôÝñáò ôïõ, éå-
ñÝáò ï ßäéïò, ðñïåñ÷üôáí áðü ðáëéÝò
ëåõéôéêÝò ïéêïãÝíåéåò (Áëåîüðïõëïõ -
ÐáëáìÜñç) êáé ç ìçôÝñá ôïõ, Ðçíåëü-
ðç Éáêþâïõ ÑÞãïõ, áðü ðáëéÜ åðßóçò

óßíá, èá êáôáëÞîåé ùò ðñïúóôÜìåíïò
ëïãéóôçñßïõ óôï åñãïóôÜóéï êáôáóêåõ-
Þò ìç÷áíçìÜôùí êïðÞò - åðåîåñãáóßáò
ìáñìÜñùí ôïõ Üëëïõ èåßïõ ôïõ Äçìç-
ôñßïõ ÑÞãïõ óôï ÍÝï ÖÜëçñï. ÐáñÜë-
ëçëá, ùò åôáßñïò êáé managing director
ßäñõóå ôçí åôáéñåßá «Interlock Hellas»
ÅÐÅ (1971 - 1999), ìå åéäßêåõóç ôçí å-
ðéóêåõÞ ñçãìÜôùí óå ìç÷áíÝò ðëïßùí
êáé åñãïóôáóßùí.
Ðáíôñåýôçêå ôï 1968 ôçí Áíáóôáóßá
Äçìçôñáêïðïýëïõ êáé áðüêôçóáí äõï
ðáéäéÜ, ôï ÃáâñéÞë, ìç÷áíïëüãï (ìåôá-
ðôõ÷éáêü ÌÂÁ), êáé ôïí Ðáíáãéþôç, ïé-

êïíïìïëüãï (ìåôáðôõ÷éáêü åðßóçò
ÌÂÁ).
Óõíôáîéïý÷ïò áðü ôï 1993, áó÷ïëåßôáé
ìå ôá åããüíéá ôïõ êáé ôï óõããñáöéêü
ôïõ Ýñãï.
Ï ê. Áëåîüðïõëïò, Ýãêñéôï ìÝëïò ôçò
ôçíéáêÞò ðáñïéêßáò óôçí ÁèÞíá, áðïôå-
ëåß õðüäåéãìá óåìíïý ðíåõìáôéêïý áí-
èñþðïõ. Åíüò ðñáãìáôéêïý êáé äéáêñé-
ôéêïý åõðáôñßäç…
Ç Áäåëöüôçò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò
áéóèÜíåôáé õðåñÞöáíç ãéáôß Ý÷åé ôçí å-
îáéñåôéêÞ ôý÷ç íá Ý÷åé ìåôáîý ôùí ìå-
ëþí ôçò áíèñþðïõò, üðùò ï ê. Êþ-
óôáò Áëåîüðïõëïò.

Êþóôáò Äáíïýóçò
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Êþóôáò Ã. Áëåîüðïõëïò, Ôçò êüñçò ï Ðýñãïò. Ìõèéóôüñçìá ãéá Ýíáí
ôçíéáêü èñýëï, Ýêä. ÔÞíïò, ÁèÞíá 2013. 

Ôï éóôïñéêü ìõèéóôüñçìá åßíáé Ýíá ãíùóôü áðü ðïëý
ðáëéüôåñá ëïãïôå÷íéêü åßäïò êáé óôçí åðï÷Þ ìáò éäéáß-
ôåñá Ýãéíå áãáðçôü áíÜãíùóìá. Ç åðéóôñïöÞ óå ðá-
ëéüôåñïõò êáéñïýò, éäéáßôåñá êÜôù áðü ôçí åðßäñáóç
ôïõ ñïìáíôéóìïý, åîéäáíßêåõå ðñüóùðá êáé êáôáóôÜ-
óåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò, ðïõ åéóÝâáëëáí ìå ôçí áíÜãíù-
óç óôï éóôïñéêü ðáñüí, åßôå ãéá íá ôïíßóïõí êáôïñèþ-
ìáôá ðïõ Þôáí Üãíùóôá óôï ðåæü ðáñüí, åßôå ãéá íá
ðñïôåßíïõí îå÷áóìÝíá éäáíéêÜ.

Ï ößëïò Êþóôáò Ã. Áëåîüðïõëïò Ý÷åé ÷ñçóéìïðïéÞóåé
åðáíåéëçììÝíá áõôü ôï ëïãïôå÷íéêü åßäïò, ðñïêåéìÝíïõ
íá áíáäåßîåé êÜôé Üëëï: ôïõò ëáúêïýò èñýëïõò ðïõ äéá-
äßäïíôáí áðü óôüìá óå óôüìá êáôÜ ôéò ÷åéìùíéÜôéêåò
âåããÝñåò óôçí ÔÞíï, áëëÜ êáé öÜóåéò ôçò éóôïñßáò ôçò

éäéáßôåñçò ðáôñßäáò ìáò. ×ñçóéìïðïéþíôáò ôïí ðëïýôï ôùí ðïëõÜñéèìùí áõôþí
èñýëùí, ôïõò áíÝäåéîå óå éóôïñßåò ðïõ åîåëß÷ôçêáí óôï ãåéôïíéêü ÷ùñéü Þ óôï äé-
ðëáíü ëáãêÜäé Þ ôçí áðÝíáíôé áêñïãéáëéÜ. Ãíùñßæïíôáò êáëÜ ôç âõæáíôéíÞ êáé ôç
ìåóáéùíéêÞ éóôïñßá ôïõ íçóéïý, áëëÜ êáé ôïõ Áéãáßïõ, ðáßñíåé åîáêñéâùìÝíåò
ðëçñïöïñßåò êáé ôéò áíáìåéãíýåé Ýíôå÷íá ìå íôüðéïõò èñýëïõò, áêüìá êáé ìå âéþ-
ìáôá ôçò ðáéäéêÞò ôïõ çëéêßáò êáé äçìéïõñãåß Ýíá ïéêïäüìçìá Üîéï íá äéáâáóôåß
áðü ôïõò óçìåñéíïýò ôçíéáêïýò êáé íá åîÜøåé ôç öáíôáóßá ôïõò.

Ç åõêáéñßåò ðïõ ðñïóöÝñïíôáé óôïí åõöÜíôáóôï êáé ìåëåôçìÝíï óõããñáöÝá é-
äéáßôåñá ðïëëÝò, áðü ôéò ðéï áðëÝò þò ôéò ðéï óýíèåôåò. Ìéá áð’ áõôÝò åßíáé ôï
ôïðùíýìéï «Ôçò êüñçò ï Ðýñãïò», ç ðåñéï÷Þ ðïõ ÷ùñßæåé ôá ÊÜôù áðü ôá ¸îù
ÌÝñç. Ïé äéçãÞóåéò ðïëëÝò êáé áêüìá ðåñéóóüôåñåò ïé åêäï÷Ýò ôïõ ìýèïõ. Ìéá
ñïìáíôéêÞ åêäï÷Þ ôïõ èñýëïõ ôçò Êüñçò êáé ôïõ ðýñãïõ ôçò äéÜëåîå ï Ê.Ã.Á.,
ðáßñíïíôáò áöïñìÞ áðü äéçãÞóåéò êïíôñáìðáíôéÝñçäùí Üëëùí åðï÷þí, ü÷é ôü-
óï ìáêñéíþí. 

Ç «êüñç» ðáßñíåé óÜñêá êáé ïóôÜ óôï ðñüóùðï ìéáò ôçíéáêéÜò êïðÝëáò ðïõ
êëÝâïõí ïé ðåéñáôÝò êáé ãéá ôçí ïðïßá ãßíïíôáé öïíéêÝò ìÜ÷åò óôçí ÐáôÝëá. Áõ-
ôÝò ïé ìÜ÷åò Ýãéíáí, êáôÜ ôïí óõããñáöÝá, ç áéôßá ðïõ ôåëéêÜ äéáëýèçêå ü÷é ìüíï
ï ðýñãïò ôçò, áëëÜ êáé ï ïéêéóìüò ðïõ ôïí ðåñéÝâáëå. Êé áðïìÝíïõí þò ôá óÞ-
ìåñá ôá åñåßðéÜ ôïõò ãéá íá åîÜðôïõí ôç öáíôáóßá êáé íá áðáéôïýí åñìçíåßåò á-
ðü éóôïñéêïýò êáé ìõèéóôïñçìáôïãñÜöïõò… 
Êáé óå Üëëá ìå êáëü…

ð. ÌÜñêïò Öþóêïëïò

ôüðïõ ôïõ, ôïõò äßíåé ìõèéóôïñçìáôéêÞ
ðëïêÞ êáé ì’ áõôü ôïí ðñùôüôõðï ôñü-
ðï êáèéóôÜ ôï ÷ôåò åëêõóôéêü éóôüñçìá
ãéá ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò. ÌÝóá áðü ôéò
óåëßäåò ôïõ, ÷ùñßò êáí íá ôï êáôáëÜ-
âåéò, Ý÷åéò êÜíåé Ýíá óõíáñðáóôéêü ðå-
ñßðáôï óôá óçìáíôéêüôåñá óõìâÜíôá
ôçò éóôïñßáò ôïõ íçóéïý óïõ. Åî Üëëïõ
Éóôïñßá äå óçìáßíåé ìüíï êáôáãñáöÞ -
åñìçíåßá óõìâÜíôùí êáé êáôáóôÜóåùí,
áëëÜ ôáõôü÷ñïíá êáé áöÞãçóç. Êáé å-
äþ ï óõããñáöÝáò ìáò áðïäåéêíýåôáé á-
íåðáíÜëçðôïò.
¾óôåñá Þëèå ç «Åõäïêßá»! «Ç “Åõäïêß-
á” Þñèå ó÷åäüí ôõ÷áßá», ìáò åîïìïëï-

ïéêïãÝíåéá óéäçñïõñãþí. Ðáñ’ üëï ðïõ
ìåãÜëùóå óå éåñáôéêü ðåñéâÜëëïí êáé
üôé ðÜíôá Þôáí êïíôÜ óôçí ïñèüäïîç
åêêëçóßá, èá ôïí ðñïóåëêýóåé ç åðé-
óôÞìç êáé ç ïéêïíïìéêÞ æùÞ. «Ç éåñïóý-
íç äåí ìïõ ôáßñéáæå, ôï DNA ìïõ êñá-
ôïýóå áð’ ôç ìåñéÜ ôùí ôå÷íéêþí ðñï-
ãüíùí ìïõ», ëÝåé ï ßäéïò.
ÌåôÜ ôï ÃõìíÜóéï, èá ðáñáêïëïõèÞóåé
ïéêïíïìéêÝò óðïõäÝò óôçí ÁÓÏÅÅ
(1951). Èá åñãáóôåß áñ÷éêÜ óôçí åìðï-
ñéêÞ åðé÷åßñçóç ôïõ èåßïõ ôïõ ÃéÜííç
ÑÞãïõ - Ðáíïñìßôç óôïí ÐåéñáéÜ, êáé,
ìåôÜ áðü Ýíá óýíôïìï ðÝñáóìá áðü ôç
âéïìç÷áíßá ÷ñùìÜôùí ÉÑÉÓ óôçí Åëåõ-

Ï äéÜóçìïò ÃÜëëïò óçìåéïëüãïò êáé
êñéôéêüò Roland Gerard Barthes (1915 -
1980), óå ìéá êáßñéá ðáñáôÞñçóÞ ôïõ,
óçìåéþíåé: «ÔåëéêÜ öáßíåôáé ðùò Ôüðïò
åßíáé Ýíáò ìüíï. Ï ôüðïò ôùí ðáéäéêþí
ìáò ÷ñüíùí»!. Êáé ìÜëëïí Ýôóé åßíáé. Ï
ôüðïò ôùí ðáéäéêþí ìáò åìðåéñéþí äå
óçìáäåýåé ãéá ðÜíôá ôç æùÞ ìáò, áëëÜ,
ôáõôü÷ñïíá ÷ñùìáôßæåé áíåîßôçëá êÜèå
äéÜèåóç äçìéïõñãéêÞò Ýêöñáóçò. ¸ôóé
äåí Þôáí ôõ÷áßá ðùò ï ê. Êþóôáò Áëå-
îüðïõëïò Ýâáëå ôçí áðüöáíóç áõôÞ
ôïõ ÃÜëëïõ äéáíïïýìåíïõ ùò motto
óôï ðñþôï óõããñáöéêü ôïõ åã÷åßñçìá

ÂÉÂËÉÁ ÔÏÕ ê. ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÕ

ÔÞíïò, ìéêñü ïäïéðïñéêü, «Åñßí-
íç», ÁèÞíá 1993.
Áð’ Üëëïôå. Éóôïñßåò ÔçíéáêÝò, «Å-
ñßííç», ÁèÞíá 2000.
ÉóôïñÞìáôá ôçíéáêÜ, «Åñßííç», Á-
èÞíá 2006.
Åõäïêßáò ìíçìïíåýìáôá, «Öéëéð-
ðüôçò», ÁèÞíá 2009 [Éóôïñéêü ìõ-
èéóôüñçìá]. Â´ Ýêäïóç «ÔÞíïò»,
ÁèÞíá 2012.
Ôçò êüñçò ï ðýñãïò [ìõèéóôüñç-
ìá], «ÔÞíïò», ÁèÞíá 2013, êáé
Ôï ðáñÜîåíï ôáîßäé,«ÔÞíïò», ÁèÞ-
íá 2013 [Ðáéäéêü].

—«ÔÞíïò, ìéêñü ïäïéðïñéêü»— ðïõ åß-
äå ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò ôï 1993 á-
ðü ôéò åêäüóåéò «Åñßííç» ôïõ ÓôñáôÞ
Öéëéððüôç, áöïý ðñïçãïõìÝíùò åß÷å
äçìïóéåõèåß óå óõíÝ÷åéåò óôçí åöçìå-
ñßäá «Êõêëáäéêüí Öùò». 
ÌíÞìåò, åìðåéñßåò, óõìðåñéöïñÝò, á-
êïýóìáôá áðü ãéáãéÜäåò êé áð’ ôïõò
ðáëéïýò, äéçãÞóåéò áðü ôïí ðáôÝñá êáé
ôç ìçôÝñá, óôïí Ðýñãï áñ÷éêÜ, óôç Óôå-
íÞ êáé ôç ×þñá áñãüôåñá áðïôÝëåóáí
ôï ðñþôï õëéêü ôùí ðñþôùí óõããñáöé-
êþí ôïõ åã÷åéñçìÜôùí («ÔÞíïò, ìéêñü
ïäïéðïñéêü» êáé «Áð’ Üëëïôå. ÔçíéáêÝò
éóôïñßåò»). Ïé ßäéåò ðáéäéêÝò ìíÞìåò —
ôá ôáîßäéá áð’ ôç ÓôåíÞ óôïí Ðýñãï—
èá áðïôåëÝóïõí ôï óêëçñü ðõñÞíá ôïõ
ôåëåõôáßïõ ôïõ ìõèéóôïñÞìáôïò, «Ôçò
êüñçò ï ðýñãïò». Ç ãåìÜôç ìõóôÞñéï
ðåñéï÷Þ ôùí áðüêñçìíùí áêôþí ôçò
âüñåéáò ÔÞíïõ ìå ôï ÄñáêïíÞóé, ôï
Äñáêüëáêá, ôïí Ðýñãï ôçò êüñçò êáé
ôïõ ÐïëÝìïõ ôïí ÊÜìðï óçìáäåýåé êÜ-
èå åõáßóèçôç ýðáñîç. Ôï ßäéï óõíÝâç
êáé ìå ôïí ê. Áëåîüðïõëï.
Ôá «ÔçíéáêÜ éóôïñÞìáôá» èá áðïôåëÝ-
óïõí áðïôÝëåóìá ôçò åðáöÞò ôïõ óõã-
ãñáöÝá ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ôïõ,
üðùò áõôÞ êáôáãñÜöåôáé óôá Ýñãá ôùí
Äñüóïõ Í. Äñüóïõ, Êþóôá Êáéñïöýë-
ëá êáé Ãåùñãßïõ Äþñéæá. Ï ê. Áëåîü-
ðïõëïò óôá÷õïëïãåß ðåñéóôáôéêÜ ðïõ
Ýðáéîáí êïìâéêü ñüëï óôçí éóôïñßá ôïõ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Ένας διακριτικός ευπατρίδης



Ôé  óçìáßíåé ç åõèýíç ìéáò ôÝôïéáò é-
óôïñéêÞò ÌïíÞò;

Ôï Êå÷ñïâïýíé üíôùò åßíáé Ýíá ðáíÜñ-
÷áéï êáé éóôïñéêü ÌïíáóôÞñé. Æåé êáé
ðïñåýåôáé ïêôþ ðåñßðïõ áéþíåò, ÷ùñßò
ðïôÝ íá ðáýóåé íá ëåéôïõñãåß ùò ÌïíÞ.
Áêüìá êáé ôá áíôéåêêëçóéáóôéêÜ äéáôÜã-
ìáôá ôùí Âáõáñþí, ðïõ áðáéôïýóáí
ôï êëåßóéìï ôùí Ìïíáóôçñéþí, êõñßùò
ôùí ãõíáéêåßùí, äåí êáôÜöåñáí íá óôá-
ìáôÞóïõí ôçí áãéïðíåõìáôéêÞ  ôïõ ðï-
ñåßá. ×Üñç óôïõò áãþíåò ôùí ìïíá÷þí
êáé ôç óðïõäáßá óõìðáñÜóôáóç ôïõ
Ôçíßïõ ðïëéôåõôÞ Êáñüëïõ Áí. ÍÜæïõ,
áäåëöïý ôçò ìïíá÷Þò Öéëïîåíßáò ÍÜ-
æïõ, ôï ÌïíáóôÞñé, ìå åéäéêü Â.Ä. ôçò
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êáé ìå ðñüôáóç ôçò É. Óõíüäïõ, åîáéñåß-
ôáé, ãéá íá óõíå÷ßóåé ìå ôçí ðáñïõóßá
ôïõ íá öùôßæåé êáé íá åìðíÝåé ôï ëáü
ôïõ Èåïý.
Óôï áñ÷åßï ôçò ÌïíÞò äåí õðÜñ÷ïõí å-
íôõðùóéáêÜ, ìå âïýëåò êáé óöñáãßäåò,
êôçôïñéêÜ Ýããñáöá Þ Ýããñáöá èåìåëéþ-
óåþò  ôïõ. Ôï ÌïíáóôÞñé ôçò Êõñßáò
ôùí ÁããÝëùí ãåííÞèçêå áðëÜ êáé áèü-
ñõâá, øçëÜ óôï Êå÷ñïâïýíé, åêåß  ðïõ
õðÞñ÷áí ôñßá ôáðåéíÜ ’îùêëÞóéá, ôçò
Áã. ÔñéÜäïò, ôùí Ðáììåãßóôùí Ôáîéáñ-
÷þí êáé ôïõ Ôéìßïõ Ðñïäñüìïõ.
Ç ðáñÜäïóç áíáöÝñåé üôé ôñåéò áäåë-
öÝò êáôÜ óÜñêá, áðü ôï ÷ùñéü Ôñéðü-
ôáìïò, Ýâëåðáí êÜèå âñÜäõ Ýíá ðáñÜ-
îåíï öùò í’ áãêáëéÜæåé ôá ôñßá ’ñçìï-
êëÞóéá. Ôï ðáñÜîåíï áõôü öáéíüìåíï
åíéó÷ýèçêå óôçí êáñäéÜ ôïõò ðåñéóóü-
ôåñï ùò ðñïò ôç èåúêÞ ôïõ õðüóôáóç,
üôáí êÜðïéï âñÜäõ åßäáí êáé ïé ôñåéò ôï
ßäéï üíåéñï. ÊÜðïéá Üãíùóôç ãé’ áõôÝò
Êõñßá, ðåñéêáëëÞò êáé ïõñÜíéá, ôéò

ðñïóêáëïýóå íá êáôïéêÞóïõí åêåß. Õ-
ðÜêïõóáí óôç èåßá Ôçò ðñüóêëçóç êáé
êáôïßêçóáí óôï Üãïíï êáé áíåìïäáñìÝ-
íï Êå÷ñïâïýíé, áãéÜæïíôÜò ôï ìå ôçí
ðñïóåõ÷Þ ôïõò, ôçí ðôù÷åßá ôïõò êáé
ôçí áóêçôéêüôçôÜ ôïõò. 
Ç áñ÷Þ ôïõ Ìïíáóôçñéïý âáóßæåôáé á-
ðïêëåéóôéêÜ êáé ìüíï óôï èÝëçìá ôïõ
Èåïý. Äåí Þôáí åðéóêïðéêÞ èÝëçóç, åõ-
ãåíÞò ïñáìáôéóìüò Þ åõóåâÞò ðüèïò
êÜðïéùí, Þôáí ìüíï èÝëçìá Èåïý. Ãå-
ñÞ êáé Üóåéóôç âÜóç ôçò äéá÷ñïíéêüôç-
ôÜò ôïõ.
ÁðïôÝëåóìá ôçò èåßáò âïýëçóçò êáé á-
ãÜðçò ãéá ôï óõãêåêñéìÝíï ÷þñï Þôáí
ç ðáñïõóßá ÷áñéôùìÝíùí êáé áãéáóìÝ-
íùí ìïíá÷þí, ðïõ õðçñÝôçóáí ôï Èå-
ü ìå áãþíá êáé ðñïóåõ÷Þ. ÌÝóá óôï
ðëÞèïò áõôü ôùí ìïíá÷þí-ãõíáéêþí,
îå÷ùñéóôÞ èÝóç êáôÝ÷åé ç Ïóßá  Ðåëá-
ãßá.
Ç öùôåéíÞ ôçò âéùôÞ, ìå ðñùôáñ÷éêÞ á-
ñåôÞ ôçí áãÜðç, ðïõ ôç âßùíå êáèçìå-
ñéíÜ, Þëêõóáí ôç ×Üñç ôïõ Èåïý êáé
ôçí åýíïéá ôçò Êõñßáò ôùí ÁããÝëùí. Ç
Èåïôüêïò ôçí îå÷þñéóå. ¹ôáí óêåýïò
åêëïãÞò êáèáñüôáôïí êáé ç êáñäéÜ ôçò
ìõóôéêüò êÞðïò áñåôþí. Ôçí ðñüóôáîå
íá ôç äéáêïíÞóåé, ãéáôß ãíþñéæå ðùò ç
ôáðåßíùóÞ ôçò Þôáí éóüâáñç ìå ôç óý-
íåóç êáé ôç óéùðÞ. Ôçí ôßìçóå êáé ôçí
ðåñéöñïýñçóå ìå ôéò áñåôÝò ôçò. Ç ðá-
ñïõóßá ìéáò Áãßáò áíÜìåóÜ ìáò, ôçò á-
ãáðçìÝíçò ìáò áäåëöÞò, ðïõ ðñïóåõ-
÷Þèçêå óôéò ßäéåò ì’ åìÜò åêêëçóßåò,
ðïõ ðåñðÜôçóå óôá ßäéá äñïìÜêéá ì’ å-
ìÜò, ðïõ, îáöíéêÜ êáé áíáðÜíôå÷á ôç
íéþèïõìå ðëÜé ìáò, íá ìáò óôçñßæåé, åß-
íáé ü,ôé ðéï õðÝñï÷ï ìðïñåß íá æåé êá-
íåßò ìÝóá ó’ áõôü ôï ÌïíáóôÞñé.

äåôá ãåãïíüôá. Ç áäåëöüôçôá æåé êáé
âéþíåé êáèçìåñéíÜ ôçí åõëïãßá ðïõ ðç-
ãÜæåé áðü ôçí åðßóêåøç ôïõ Ïõñáíïý
óôçí áõëÞ ôçò êáé áðü ôçí åýñåóç ôïõ
ðïëýôéìïõ èçóáõñïý, ðïõ åßíáé ç Åéêü-
íá ôïõ Åõáããåëéóìïý.
Ó’ áõôÜ ôá äýï ãåãïíüôá ï ÷ñüíïò äåí
êáôÜöåñå íá  áëëïéþóåé ôç óçìáíôéêü-
ôçôÜ ôïõò ùò ðñïò ôçí ðíåõìáôéêÞ ôïõò
äõíáìéêÞ, áëëÜ ïýôå íá ëéãïóôÝøåé ôçí
áßãëç ôïõò êáé íá ìéêñýíåé ôï ìÝãåèïò
ôçò áíåêôßìçôçò ðñïóöïñÜò óôçí áí-
èñþðéíç øõ÷Þ. Áõôü ôï èáýìá äßíåé íü-
çìá óôçí êáèçìåñéíÞ ìáò æùÞ, ôçí ï-
ìïñöáßíåé, ôçí áãéÜæåé ôç ÷áñéôþíåé. Ãß-
íåôáé ðéï áíÜëáöñç ç èõóßá ìáò, ðéï á-
âßáóôá êáé áêïýñáóôá ç ðñïóåõ÷Þ ìáò,
ðéï åõáßóèçôç ç øõ÷Þ ìáò óôïí ðüíï
êáé ôçí áãùíßá ôïõ Üëëïõ. ÁõôÞ ç ìïíá-
äéêÞ ÷Üñç ôïõ Ïõñáíïý ðëáôáßíåé ôçí
êáñäéÜ ìáò êáé ìáò âïçèÜ íá óõíôñï-
öåýïõìå ôïõò åãêáôáëåëåéììÝíïõò êáé
íá ìïéñáæüìáóôå ôï «øùìß» ìå ôïõò
ðåéíáóìÝíïõò, ãéáôß ôï «øùìß» åäþ äåí
ôåëåéþíåé ðïôÝ.

ÓÞìåñá ç ÌïíÞ ôçò Êõñßáò ôùí Áã-
ãÝëùí åßíáé Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá
ìïíáóôéêÜ ðñïóêõíÞìáôá ôçò ÷þ-
ñáò ìáò. Ôé ðåñéìÝíïõí ïé ÷éëéÜäåò
ðñïóêõíçôÝò êáé ôé ðñïóöÝñåé ôï
ÌïíáóôÞñé;

Åßíáé ðñÜãìáôé Ýíá ìåãÜëï êáé áîéüëï-
ãï ðñïóêýíçìá. ÊÜèå ÷ñüíï ðëÞèïò
ðñïóêõíçôþí äéáâáßíåé ôï êáôþöëé ôçò
ÌïíÞò, ï êáèÝíáò ãéá îå÷ùñéóôü ëüãï.
Ôï ÌïíáóôÞñé, äçëáäÞ ç áäåëöüôçôá
ðñïóðáèåß í’ áíôáðïêñéèåß óôçí ï-
ðïéáäÞðïôå áíáæÞôçóç ôïõò áñêåß íá
åßíáé åöéêôÞ êáé óôá ðëáßóéá ôçò ìïíá-
óôçñéáêÞò äõíáôüôçôáò.
Äåí ìðïñåßò âÝâáéá í’ áíôáðïêñéèåßò
óôéò öëýáñåò êáé Üóôï÷åò åñùôÞóåéò
ôïõò. Ïé áäåëöÝò, ìå áãáèÞ äéÜèåóç,
äéáêïíïýí üóïõò áéóèÜíïíôáé üôé âñß-

ãåñÜíéá, ðïõ óôïëßæïõí ôá óêáëïðÜôéá
êáé ôéò êáìÜñåò.
¼ëá ìéëïýí ó’ áõôïýò ðïõ Þëèáí ìå
äéÜèåóç åõáßóèçôç êáé äéáêñéôéêÞ, ìá
ðñï ðÜíôùí ðñïóêõíçìáôéêÞ. ÁëëÜ
äåí åßíáé ìüíï áõôÜ. Óôéò Þóõ÷åò êáé êá-
ôáíõêôéêÝò åêêëçóßåò ôïõ íïéþèïõí ôçí
áíÜãêç íá ðñïóåõ÷çèïýí êáé íá êáôá-
èÝóïõí óôéò åéêüíåò ôçò Ðáíáãßáò êáé
ôçò Áã. Ðåëáãßáò ôçí áãùíßá ôïõò, ôïí
ðüíï ôïõò êáé ü÷é ëßãåò öïñÝò êáé ôç ÷á-
ñÜ ôïõò. ÁíÜâïõí ôï êåñß ôïõò êáé èåù-
ñïýí áðáñáßôçôï íá æçôÞóïõí áãéáóìü
Þ ëÜäé áðü ôï êáíôÞëé, ãéá íá ôï ðÜíå
åõëïãßá óôá óðßôéá ôïõò. Ç åðßóêåøç
óôï êåëß ôçò Áã. Ðåëáãßáò  ôïíþíåé ôçí
ðßóôç ôïõò êáé ïéêåéïðïéïýíôáé ôç ÌçôÝ-
ñá ôïõ Èåïý.
Áñêåôïß íéþèïõí ôçí áíÜãêç íá ìáò ìé-
ëÞóïõí êáé í’ áíïßîïõí ôçí êáñäéÜ ôïõò,
ãéá íá æçôÞóïõí ìéá óõìâïõëÞ Þ Ýíá
ëüãï ðáñçãïñçôéêü. ¼ôáí öåýãïõí  á-
öÞíïõí ðßóù ôïõò ôï ÌïíáóôÞñé áíÜ-
ëáöñïé êáé æùïãïíçìÝíïé. Äåí Üöçóáí
ìüíï ôïí ðüíï ôïõò êáé ôçí áãùíßá
ôïõò, ôï îÝñïõí êáé ôï áéóèÜíïíôáé, Ü-
öçóáí êáé ôá ïíüìáôÜ ôïõò óôá äßðôõ-
÷á ôçò åêêëçóßáò. Ôéò åðüìåíåò ìÝñåò,
åêåß óôçí Áãßá ÔñÜðåæá, èá åßíáé ðáñü-
íôåò óôï ìõóôÞñéï ôçò È. Åõ÷áñéóôßáò,
óõììåôÝ÷ïíôáò íïåñÜ óôï ÌõóôÞñéï
ôçò ÁãÜðçò ôïõ Èåïý.

Áðüôïêïò ôçò ìáêñáßùíçò éóôïñßáò
ôçò ÌïíÞò êáé ôçò  ðíåõìáôéêüôçôÜò
ôçò åßíáé ç ýðáñîç ìéáò ìåãÜëçò âé-
âëéïèÞêçò êáé åíüò óçìáíôéêïý áñ-
÷åßïõ. Ðþò áîéïðïéïýíôáé ïé ìéêñïß
áõôïß èçóáõñïß;

Äå íïìßæù üôé ìðïñïýìå íá êáõ÷çèïý-
ìå ãéá ìéá ìåãÜëç âéâëéïèÞêç. Ôåëåõôáß-
á ç ÌïíÞ ìáò áðüêôçóå Ýíá èáõìÜóéï
÷þñï, ìÝóá óôïí ïðïßï öéëïîåíïýíôáé
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Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ,
ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΜΟΝΑΧΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ, ΑΠΑΝΤΑ
ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ κ. ΖΕΦΗΣ ΠΟΤΗΡΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Ôï êáëïêáßñé ðïõ ìáò ðÝñáóå åðéóêÝöôçêá ôçí ÇãïõìÝíç ôçò ÌïíÞò
Êå÷ñïâïõíßïõ, ïóéïëïãéùôÜôç ìïíá÷Þ ÉïõëéáíÞ Ñçãïðïýëïõ, ç ïðïßá
åß÷å ôçí êáëïóýíç íá ìïõ áðáíôÞóåé óå ìéá óåéñÜ åñùôÞóåùí ó÷åôéêÜ
ìå ôçí éóôïñéêÞ äéáäñïìÞ ôçò ìïíÞò ôçò ïðïßáò çãåßôáé, ôéò ðñïêëÞóåéò
ðïõ ðñïâÜëëïõí êáé ôïí ôñüðï áíôéìåôþðéóÞò ôïõò. ÓõãêåêñéìÝíá, á-
íáöÝñèçêå ìå óáöÞíåéá óôçí éóôïñßá ôçò ÌïíÞò, ôç óýíäåóÞ ôçò ìå ôçí
åýñåóç ôçò èáõìáôïõñãÞò åéêüíáò ôïõ Åõáããåëéóìïý, ôçí ðñïóöïñÜ
ôçò óôïõò ÷éëéÜäåò ðéóôïýò ðïõ ôçí åðéóêÝðôïíôáé, êáèþò êáé óôïí ôñü-
ðï ìå ôïí ïðïßï óêÝöôåôáé íá áîéïðïéÞóåé ôç âéâëéïèÞêç êáé ôï áñ÷åßï
ôçò. ÔÝëïò, ìßëçóå ãéá ôéò äõóêïëßåò óõíôÞñçóçò ôçò ìïíÞò áðü ôç öèï-
ñÜ ðïõ åðéöÝñåé ï ÷ñüíïò, áëëÜ êáé ãéá ôéò óêÝøåéò ôçò áíáöïñéêÜ ìå ôï
ìÝëëïí ôçò. Ôçí åõ÷áñéóôþ ãéá ôçí åìðéóôïóýíç êáé ôï ÷ñüíï ðïõ ìïõ
äéÝèåóå. 

ÆÝöç ÐïôÞñç

Ôï Êå÷ñïâïýíé åßíáé ðáëéü ÌïíáóôÞñé.
¼,ôé  êïõâáëÜåé åßíáé óìéëåõìÝíï êáé
äïõëåìÝíï ìå ðñïóåõ÷Þ êáé óéùðÞ, ìå
äÜêñõ êáé êïìðïóêïßíé.
Ï äñüìïò åßíáé Ýíáò, ïöåßëïõìå íá ôïí
âáäßóïõìå ßäéá êé áðáñÜëëá÷ôá, üðùò
ðáëéÜ, âáóéóìÝíåò óôï ìïíá÷éêü éäåþ-
äåò, ìå ãíþìïíá ôéò áéþíéåò ìïíá÷éêÝò
áñåôÝò.

Ôï Êå÷ñïâïýíé åßíáé Üìåóá óõíäåäå-
ìÝíï ìå ôçí åýñåóç ôçò Åéêüíáò ôïõ
Åõáããåëéóìïý. Ðþò áíôéìåôùðßæåôå
ôï ðíåõìáôéêü âÜñïò åíüò ôÝôïéïõ
èáõìáóôïý óõìâÜíôïò;

Ç åýñåóç ôçò èáõìáôïõñãïý Åéêüíáò
ôïõ Åõáããåëéóìïý êáé ôï üñáìá ôçò Áã.
Ðåëáãßáò åßíáé äýï óçìáíôéêÜ áëëçëÝí-

óêïíôáé ó’ Ýíáí ôüðï éåñü êáé áãéáóìÝ-
íï. Äåí ìðïñþ íá áñéèìÞóù ôé ðñï-
óöÝñåé ôï ÌïíáóôÞñé. Åßíáé íïìßæù ðï-
ëý ðåæü.    Èá Þôáí üìùò ðïëý áíèñþ-
ðéíï êáé áëçèéíü íá ðù ðùò ç ÌïíÞ á-
íáðáýåé êáé ãáëçíåýåé üóïõò îáöíéêÜ
êõñéåýïíôáé áðü ôï áßóèçìá ôçò áäéá-
ôÜñá÷ôçò óéùðÞò. Åäþ üëá óéùðïýí
êáé åßíáé ìáêñéíü ôï áßóèçìá ðïõ ðñï-
êáëåß ç ðïëõôÜñá÷ç ðüëç. ¸ôóé ìÝóá
óôçí çóõ÷ßá, åíôõðùóéÜæïíôáé áðü ôçí
áíåðéôÞäåõôç êáèáñéüôçôá, ôçí ðñïóÝ-
÷ïõí êáé ôïõò áñÝóåé, áðïëáìâÜíïõí
ôç ëåõêüôçôá ôùí êåëéþí êáé ôç óõæç-
ôïýí, ãïçôåýïíôáé áðü ôç ëéôÞ, áóêçôéêÞ
áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ êáé ôçí áðïèçêåý-
ïõí, ãéá íá ôçí ðÜñïõí ìáæß ôïõò, Ý-
÷ïõí ôï ÷ñüíï êáé áéóèÜíïíôáé ôçí áíÜ-
ãêç íá èáõìÜóïõí êáé íá ÷áúäÝøïõí ôá

(Συνέχεια στη σελ. 16)



Ο Νίκος Παρασκευάς, δίδυμος με τον
αδελφό του Παναγιώτη, γεννήθηκε στην
Τήνο το 1940, όπου έζησε τα σκληρά χρό-
νια της εχθρικής κατοχής και του εμφυλί-
ου και τις συνακόλουθες στερήσεις. Εκεί
ολοκλήρωσε τις στοιχειώδεις και τις δευ-
τεροβάθμιες σπουδές του, σε περιβάλλον
καλλιτεχνικό που ευνόησε την ανάδειξη
της πηγαίας κλίσης του για δημιουργική
έκφραση. Σ’ αυτό συνετέλεσε και το γε-
γονός ότι εργάστηκε πολύ νωρίς και ως
βοηθός του πατέρα του, στην αγιογραφί-
α. ∆εν ήταν, προορισμένος, για τη ζω-
γραφική. Η προδιάθεσή του τον έσπρω-
χνε προς την πλαστική έκφραση. Έτσι, το
1958 θα μεταβεί στην Αθήνα για φροντι-
στήριο ενόψει των εξετάσεων της ΑΣΚΤ,
πλην όμως ο συναγωνισμός ήταν πολύ
σκληρός, άνισος για τον υποψήφιο της ε-
παρχίας. Παρά ταύτα,  με την παρότρυν-
ση του ζωγράφου ∆ανιήλ Αλεξάνδρου,
φίλου του πατέρα του και διευθυντή τότε
στο Προπαρασκευαστικό Σχολείο Κα-
λών Τεχνών Πανόρμου, θα φοιτήσει στο
Σχολείο αυτό του Πύργου και μετά την α-

ποφοίτησή του, το 1961, θα εγγραφεί στο
Προκαταρκτικό της ΑΣΚΤ. Το επόμενο
έτος, μετά από επιτυχείς εξετάσεις, θα
εισαχθεί ως τακτικός σπουδαστής.
∆άσκαλός του στην ΑΣΚΤ υπήρξε ο

διάσημος γλύπτης Θανάσης Απάρτης. Η
φοίτησή του, όμως, θα διακοπεί εξαιτίας
της στράτευσής του (1964 - 66) και ένα
χρόνο κατά τη ∆ικτατορία των συνταγμα-
ταρχών και τελικά θα αποφοιτήσει το
1970.
Ήδη, σπουδαστής όντας και έχοντας

από τον Πύργο εμπειρία στην τέχνη του
μαρμάρου, θα αρχίσει να εργάζεται είτε
αναλαμβάνοντας μεταφορές έργων τέ-
χνης επωνύμων καλλιτεχνών στο μάρμα-
ρο είτε υλοποιώντας —όπως έκανε με
τον αείμνηστο Λευτέρη Βαλάκα— εφαρ-
μοσμένες μαρμαρογλυπτικές εργασίες
(εκκλησιαστικά έργα, κ.ά.). Μεταξύ άλ-
λων, τότε, μαζί με το γλύπτη Νικηφόρο
Κουβαρά, δούλεψαν το κύριο ανάγλυφο
που κοσμεί τη βάση του ανδριάντα του
Χρυσοστόμου Σμύρνης (2 x 1 m) του Θα-
νάση Απάρτη. Τα πλαϊνά τα δούλεψε ο
συνάδελφός τους, και μετέπειτα γαμπρός
του Απάρτη, Κώστας Σπούρδος. Την πε-
ρίοδο αυτή εργάστηκε και στο εργαστή-
ριο του Κώστα Περράκη.
Κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των

στρατιωτικών του υποχρεώσεων τοποθε-
τήθηκε στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρα-
τού. Τότε, κατά συγκυρία, Αρχηγός ΓΕΣ
ανέλαβε ο αντιστράτηγος Ιωάννης Γεν-
νηματάς, Μέραρχος του Ελληνικού Εκ-
στρατευτικού Σώματος στην Κορέα
(1954), ο οποίος είχε φέρει μαζί του slides
σχετικά με την ελληνική συμμετοχή και ή-
θελε να ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ. «Η
εργασία», θυμάται ο κ. Παρασκευάς, «α-
νατέθηκε στον επίλαρχο Μάριο Βαλλην-
δρά, που είχε σπουδάσει στο Παρίσι σκη-
νοθεσία, ο οποίος βρήκε ως συνεργάτες το
μουσικό Παναγιώτη Μεντή, το μετέπειτα
ηθοποιό Κώστα Λυγίζο, τον εικονολήπτη
Ηλία Μασούρα και εμένα που έκανα τις
μακέτες». Τότε, μαζί με το γλύπτη Λευτέ-
ρη Βαλάκα, εργάστηκε και στο καλλιτε-
χνικό τμήμα του ΓΕΣ.
Ο καλλιτέχνης, όμως, έχει ενστάσεις

ως προς την αναγκαιότητα του εργαστη-
ρίου: « Έγιναν βέβαια και κάποιες σοβα-
ρές δουλειές, αλλά όχι ότι ήταν απαραίτη-
το το εργαστήριο…». Και, όμως, βγήκαν
κάποια καλά έργα την εποχή εκείνη απ’
εκεί. Οι τέσσερις προτομές αγωνιστών
του Αρκαδίου και ο «Τσολιάς του ’17»
που έχει τοποθετηθεί στην Άρτα, έργο
του Λευτέρη Βαλάκα, και άλλα.
Στην ελεύθερη αγορά από το 1970 θα

Οι ρίζες της οικογένειας χάνονται στα
απέναντι παράλια της μικρασιατικής γης.
«Οι πρόγονοί μου», μας λέει ο κ. Παρα-
σκευάς, «ήταν Έλληνες της Μικράς Ασίας.
Οι Παρασκευάδες από τις Κυδωνίες (Αϊ-
βαλί, απέναντι από τη Λέσβο). Oι Κυδω-
νίες τότε είχαν μεγάλη ανάπτυξη στα
γράμματα και τις τέχνες. Ήταν η εποχή με
την Εύρεση της εικόνας της Παναγίας και
στο Αιγαίο επικρατούσε θρησκευτικός εν-
θουσιασμός και εξ αυτού προσήλκυε προ-
σκυνητές από τις κοντινές ελληνικές
κοινότητες.
Ένας Παρασκευάς, του παππού μου

μάλλον ο πατέρας, ήλθε στην Τήνο. Η  μη-
τέρα μου ήταν από τη Μάκρη (απέναντι
από τη Ρόδο). Ο γάμος των γονιών μου έ-
γινε στην Κέα, όπου η μητέρα μου αποβι-
βάστηκε το 1922 πρόσφυγας στο Βουρκά-
ρι, όπως και όλη η οικογένεια του Β.
Στρογγύλη, διότι η προηγούμενη απόπει-
ρα να αποβιβαστούν στην Τήνο, λόγω της
σφοδρής θαλασσοταραχής, ματαιώθηκε,
με τις γνωστές συνέπειες (βρέθηκαν μόνο
λίγα βρέφη, τα οποία “πέταξαν” οι μάνες
τους στις βάρκες, για να κατέβουν και αυ-
τές μετά, αλλά η μεγάλη φουρτούνα απέ-
τρεψε την προσπάθεια και τα παιδιά βρέ-
θηκαν ανώνυμα στα χέρια των βαρκάρη-
δων και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν και
μεγάλωσαν στην Πόλη της Τήνου)..

Ο πατέρας μου και τα αδέλφια του Πα-
ράσχος και Ευάγγελος πήγαν και πολέμη-
σαν στο μικρασιατικό μέτωπο. Ο Ευάγγε-
λος γύρισε για λίγο πίσω γιατί τραυματί-
στηκε, ξαναγύρισε όμως στο μέτωπο και
έμεινε εκεί, αγνοούμενος». 
Οικογένεια με μακρά καλλιτεχνική

παράδοση. Άγνωστο ώς που έφτανε. Πά-
ντως ο παππούς —∆ημήτριος Παράσχου
Παρασκευάς (1851 - 1915)— ήταν αγιο-
γράφος με έργα πολλά στους ναούς της
Τήνου. Επισημαίνουμε ενδεικτικά το
∆ωδεκάορτο του Αγίου Ελευθερίου και
το τέμπλο του Αγίου ∆ημητρίου της Κα-
ρυάς, της Αγίας Τριάδας Σκλαβοχωριού,
της Αγίας Τριάδας Χατζηράδου, Εισο-
δίων Τριποτάμου και πολλούς ιδιωτικούς
ναούς και πολλές φορητές εικόνες. «Πολ-
λοί είναι εκείνοι», σημειώνει ο κ. Παρα-
σκευάς, «που μου λένε: “Έχω εικόνα του
παππού σου ή του πατέρα σου”! Θα ήταν
χρήσιμο να καταγραφεί αυτός ο δημιουρ-
γικός πλούτος, διότι η φθορά του χρόνου
θα τον εξαφανίσει».
Μα κι αδελφός του παππού του, ο Ιω-

άννης Παρασκευάς ήταν κι αυτός αγιο-
γράφος. Εικόνες του σώζονται στην Αγί-
α Τριάδα του Τριποτάμου και αλλού. 
Στα μέσα του 19ου αιώνα υπήρχε μεγά-

λη ζήτηση στην αγιογραφία στην Τήνο.
Οι ενοριακοί ναοί και τα εκατοντάδες
ξωκλήσια έπρεπε να διακοσμηθούν τόσο
με τοιχογραφίες όσο και με φορητές ει-
κόνες. Παράλληλα, τα χρόνια εκείνα, τέ-
λη του 19ου κι αρχές του 20ού αιώνα το
προσκύνημα της Μεγαλόχαρης ευνοούσε
την τέχνη της αγιογραφίας. Εκτός από
την τοπική αγορά, ένα μεγάλο μέρος της
παραγωγής —Ευαγγελισμοί κυρίως με
παραστάσεις του προσκυνήματος— απο-
τελούσαν ένα αξιοπρεπές σουβενίρ για
εκείνους που έφταναν στα σκαλιά της
Ευαγγελίστριας. ∆εκαεπτά εργαστήρια
αγιογραφίας καταγράφονται στον παλιό
δρόμο της Παναγίας στις αρχές του αιώ-
να που έφυγε.
Την παράδοση συνέχισε ο πατέρας του

γλύπτη, Γεώργιος Παρασκευάς (1891 -
1970), ο οποίος φοίτησε στο Σχολείο Κα-
λών Τεχνών στην Αθήνα την ταραγμένη
περίοδο 1915 - 1917. Σταδιοδρόμησε κατ’
εξοχήν ως αγιογράφος με πολλές εργα-
σίες στην Τήνο, αλλά και στις Κυκλάδες
(Κύθνο, Κέα, Άνδρο, Σίφνο, Μήλο, κ.α.). 
Φιλοτέχνησε, όμως, και πολλές ελαιο-

γραφίες —τοπία, νεκρές φύσεις, πορτρέ-
τα. Από αυτά ένα ήταν του Γιαννούλη
Χαλεπά —καθιστού στο καφενείο «να
φουμάρει ναργιλέ»— και ένα άλλο του
πατέρα του.
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ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Το 1935 διορίστηκε καθηγητής καλλι-

τεχνικών στο Γυμνάσιο Άνδρου και το
1940 μετατέθηκε στο Γυμνάσιο Τήνου,
απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε, το 1958.
Ο Γεώργιος Παρασκευάς, παράλληλα με
το καλλιτεχνικό, άφησε και σπουδαίο εκ-
παιδευτικό έργο, ενώ υπήρξε από τους
πρώτους που εστίασαν το ενδιαφέρον
τους στη λαϊκή τέχνη του τόπου. Μεγάλη
επιτυχία είχαν η Έκθεση έργων των μα-
θητών του Γυμνασία στον προαύλιο χώρο
του Ιδρύματος και τα περίτεχνα φαναρά-
κια που μόνον με αυτά το Γυμνάσιο έκα-
νε λαμπαδηφορία κατά την εορτη της Εύ-
ρεσης. Αυτυχώς όλα αυτά εξαφανίστη-
καν μετά το θάνατό του!

Ο γλύπτης κ. Νίκος Παρασκευάς.

Το μνημείο του ευδρόμου «Έλλη» στο λιμάνι
της Τήνου, έργο του κ. Νίκου Παρασκευά.

(Συνέχεια στη σελ. 13)
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Συνάντησα τον γλύπτη και πρώην διευ-
θυντή του Προπαρασκευαστικού Σχο-
λείου Καλών Τεχνών Πανόρμου, Γιάννη
Μανιατάκο, ένα ζεστό τηνιακό απόγευ-
μα, στην καρδιά του Πύργου. Με φωνή
σταθερή και γαλήνια με ξενάγησε ανά-
μεσα στα γλυπτά της έκθεσής του, μου
μίλησε για τη διαδικασία που ακολουθεί
μέχρι να ολοκληρώσει το έργο του. Μου
γνώρισε και τον Κυναίγειρο, το καΐκι
του. Στην αίθουσα με υποδέχτηκε η μητέ-
ρα του (βλέπετε σελ. 9, πάνω δεξιά), με
τα χέρια ανοιχτά, κρατώντας ένα καρβέ-
λι ψωμί, ζωντανό όσο ποτέ, παρότι από
γύψο.

Κύριε Μανιατάκο ποιό είναι το υλικό σας;

∆ουελύω πρώτα στο γύψο, φτιάχνω το
πρόπλασμα και μετά το μεταφέρω στο
μάρμαρο με σιγουριά. Προτιμώ τη σι-
γουριά του γύψου, όπου μπορείς να προ-
σθέσεις αν θέλει όγκο ή να αφαιρέσεις
με μεγαλύτερη ευκολία. Ξεκινώ με πηλό
συνήθως τα μικρά. Κι αυτό γιατί θέλει
συντήρηση κι εκτός των άλλων ο πηλός
κολακεύει. Ενώ ο γύψος είναι πολύ αυ-
στηρός, το πιο αυστηρό υλικό. Γιατί δεν
εισχωρεί καθόλου φως μέσα του, ώστε
να πλαστεί το φως και ό,τι στέκει στο γύ-
ψο και στον ήλιο, κάτω από τον αυστηρό
ήλιο, όπου αλλού να μεταφερθεί —ή σε
μάρμαρο ή σε μπρούτζο— κερδίζει. Εί-
ναι το πιο αχάριστο υλικό ο γύψος, αλλά
είναι καλός σύμμαχος. 

Υποθέτω επειδή δουλεύεται εύκολα;

Ακριβώς, πολύ εύκολα. Το μόνο που θες
είναι ένα σακί γύψο, μια πλαστική κού-
πα ή ένα λαστιχένιο μπολάκι, μια μικρή
σπάτουλα για να προσθέτεις κι ένα τσε-
κουράκι για ν’ αφαιρείς. ∆ες αυτές τις
πτυχές, κοίτα πόση ακρίβεια έχουν. Κι
αυτό γιατί δουλεύτηκαν κάτω από τον ή-
λιο, πόντο πόντο.

Του δείχνω το άγαλμα της μητέρας του.
Κρατά ένα καρβέλι στρογγυλό κι επάνω του
διακρίνονται κάποια χαράγματα. Τι γράφε-
τε εδώ;

Είναι για τον οικογενειακό μου τάφο και
λέει: «Σ’ αυτόν τον τάφο βρίσκονται άν-
θρωποι σαν εσένα. Είδαν τον ήλιο χρό-
νους πολλούς πριν, άκουσαν το βρόντο
του ουρανού, το ρόχθο της θάλασσας, το
θρόισμα τ’ αγέρα. Κι ίσως αυτός ο ψίθυ-

να σουγιαδάκι. Οι συμμαθητές μου με
φωνάζανε Φειδία. Η δασκάλα μου στην
τετάρτη ∆ημοτικού δεν πίστευε ότι αυτά
που ζωγραφίζαμε στο τετράδιο τα είχα
κάνει εγώ, αλλά ο μεγάλος μου αδερφός.
Με σήκωσε, λοιπόν, μια μέρα στον πίνα-
κα —είχα φτιάξει ένα χέρι που κρατού-
σε κάτι λουλούδια— και μου λέει φτιά-
χτο! Παρότι ντρεπόμουν, κάθισα, το έ-
φτιαξα κι από τότε πείστηκε.

Είχατε και άλλους καλλιτέχνες στην οικο-
γένεια;

Ο μεγάλος μου αδερφός ζωγράφιζε και
χωρίς να κάνει ούτε φροντιστήριο, ούτε
τίποτα,  πέρασε στη Σχολή Καλών Τε-
χνών. ∆εν συνέχισε, όμως, γιατί η οικο-
γενειά μας ήταν φτωχή —φτωχή η Μάνη
τότε, πιο φτωχή από την Τήνο—  και άλ-
λωστε ήμασταν οχτώ παιδιά. Ο πατέρας
μου δε μπορούσε να τα βγάλει πέρα κι ο
αδελφός μου αισθανόταν άσχημα, οπότε
τα παράτησε και πήγε στην Πυροσβεστι-
κή. Το μεράκι, όμως, του έμεινε. Αλλά
δεν ήταν μόνο αυτός: και ο άλλος μου α-
δερφός, αγρότης, αν δεις πόσο όμορφα
ζωγραφίζει, θα πεις πως έχει τελειώσει
τη Σχολή Καλών Τεχνών! Και τα παιδιά
μου, τα ανήψια μου έχουν το μεράκι, α-
κόμα κι ο πατέρας μου κι ο παππούς μου
ήταν, ας πούμε, καλλιτέχνες, μόνο που
δεν ξέρανε πως υπάρχει Σχολή. Εγώ έ-
τυχε να πάρω υποτροφία γι’ αυτό συνέχι-
σα σε αυτό το δρόμο.

Όταν ήσαστε μικρός είχατε κάποιο πρότυ-
πο;

Θαύμαζα τα ελληνιστικά αγάλματα. Θυ-
μάμαι με έβαζαν οι καθηγητές μου στο
Γυμνάσιο να τους ζωγραφίσω τον Λαο-
κόοντα, τον Προμηθέα δεμένο στο βράχο

αγωνιστεί να επιβιώσει μεταφέροντας,
αρχικά, έργα άλλων καλλιτεχνών στο
μάρμαρο. Τότε θα του ανατεθεί η αντι-
γραφή των αναγλύφων από το βωμό
της Μαντινείας που βρίσκονται στο Ε-
θνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σώζο-
νται τα 3. Τα εκμαγεία —διαστάσεων
200 x 100 και πάχους 10 cm—είχαν γίνει
με τη φροντίδα του γλύπτη Νικολάου
Περαντινού που υπηρετούσε εκεί.
Θαυμάσιες γλυπτικές παραστάσεις, οι
οποίες αποδίδονται στο Φειδία. Τα δύ-
ο θα τα αντιγράψει αυτός, ενώ το τρίτο
ο Αχιλλέας ο Ράλλης. Η παραγγελία εί-
χε δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού
και δωρήθηκαν στο Μουσείο Kennedy
στη Νέα Υόρκη. Αντιγράφηκαν σε
μάρμαρο ∆ιονύσου.
Οι ορίζοντές του, όμως, θα ανοίξουν

μετά την πτώση της ∆ικτατορίας, όταν
αρχίζουν και γίνονται διαφανείς δημό-
σιοι διαγωνισμοί για μνημεία, ανδριά-
ντες και προτομές. Πρώτη του παραγ-
γελία η προτομή του παπα-Παναγιώτη
Σανταμούρη στο ναό των Αγίων Απο-
στόλων του Τριαντάρου στην Τήνο. Αρ-
γότερα θα εγκαταστήσει εκεί και την
προτομή του εθνομάρτυρα επισκόπου
Μοσχονησίων Αμβροσίου Πλειανθίδη
(† 1922).
Σιγά - σιγά με τη σκληρή δουλειά θα

έρθει και η αναγνώριση. Θα συμμετά-
σχει στις εκθέσεις «Γλυπτική ’78» (Φι-
λοθέη, 1978), «Σύγχρονη  Γλυπτική»
(1979), «Μνήμες, Αναζητήσεις, Ανα-
πλάσεις» (Ωδείο Αθηνών, 1985), κ.ά.

Παράλληλα με τις κλασικές γλυπτικές
συνθέσεις, παρουσιάζει και μοντέρνα
εγχειρήματα, βιόμορφες κλειστές φόρ-
μες με επαναλαμβανόμενες παράλλη-
λες πτυχώσεις.
Το 1985 αναλαμβάνει την ευθύνη του

Εργαστηρίου Μαρμαροτεχνίας της
ΑΣΚΤ, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε
το 2007 ως Λέκτορας ∆ΕΠ. Το εργα-
στήριο είχε μείνει επί πέντε χρόνια
«ορφανό» μετά την αποχώρηση του
γλύπτη —και δάσκαλου της Σχολής—
Γεωργίου Ματαράγκα.
Το πλέον γνωστό, όμως, έργο του

Παρασκευά είναι το μνημείο του ευ-
δρόμου «Έλλη» που βυθίστηκε από ιτα-
λικό υποβρύχιο το ∆εκαπενταύγουστο
του 1940. Το έργο —σύνθεση χαλκού
και μάρμαρου— τοποθετήθηκε στον
Αύγουστο του 2002, επί δημαρχίας κ.
Σάββα Απέργη, στο σημείο του δυτικού
μόλου όπου είχε εκραγεί η μία από τις
ιταλικές τορπίλες.
Συνταξιούχος πλέον της ΑΣΚΤ, πλην

ενεργός γλύπτης, ο κ. Παρασκευάς ε-
ξακολουθεί να δημιουργεί. «Έχω
έτοιμο», μας λέει, «το άγαλμα του
παπά-Βαγγέλη του Περράκη.  Ήταν πα-
λιό όνειρό μου, γιατί ο παπα-Βαγγέλης
ήταν αδελφικός φίλος του πατέρα μου
και σεμνός ιερέας. Ένα τάμα. Να στηθεί
εκεί στον Άγιο Χαράλαμπο στα Πλατιά,
να υπάρχει κι ένα γλυπτό… στη σκιά
του ιστορικού ναού, απέναντι από τον
ενοριακό ναό της Κοίμησης της Θεοτό-
κου, όπου ήταν όλη του τη ζωή εφημέ-
ριος».-

Κώστας ∆ανούσης

(Συνέχεια από τη σελ. 12)

Από το γλύπτη κ. Νίκο Παρσσκευά λά-
βαμε την ακόλουθη επιστολή, την οποία
και δημοσιεύουμε:

«Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Αξιότιμοι κύριοι,
Στο φύλλο της «Περί Τήνου»Απριλίου -
Ιουνίου 2013, στη συνέντευξη του γλύπτη
Στρατή Φιλιππότη, αναφέρονται μια υ-
περβολή και μια ανακρίβεια.
Η υπερβολή έχει σχέση με τη δήλωση
ότι ο ίδιος, όντας φοιτητής στην ΑΣΚΤ,
«ήμουν δάσκαλος του δασκάλου [του
γλύπτη Γεωργίου Ματαράγκα] του μαρ-
μάρου». Μεγάλη ασέβεια προς το δά-
σκαλο που είναι μακαρίτης πλέον! Ο
Ματαράγκας γνώριζε καλά το μάρμαρο,
αφού υπήρξε μαθητής και κατόπιν μά-
στορας του σπουδαίου γλύπτη Μπονά-
νου.
Το δεύτερο έχει σχέση με τη θητεία
στο Στρατό και συγκεκριμένα στην υπη-
ρεσία του Π. Μωραΐτη. Λέει ο Στρατής
«για τη μεταφορά στο γύψο πήραμε Τη-
νιακούς γλύπτες και στρατιώτες που έ-
καναν τη θητεία τους (το Ν. Παρασκευά,
το Λ. Βαλάκα, το Θεοτικό και άλλους)».
Ο ίδιος δε συνέπεσα με το Στρατή στο
εργαστήριο εκείνο και ούτε έβγαλα προ-
τομές άλλου στο γύψο. Εκείνο που έκα-
να, για να μην κάθομαι, έφτιαχνα μικρά
γλυπτά απ’ ευθείας στο γύψο και τα έ-
παιρνε ο Μωραΐτης για να τα δωρίσει
στους προϊσταμένους του λέγοντάς τους
χαρακτηριστικά: «να εγώ πριν το μεση-

μεριανό φαγητό στο σπίτι τα φτιάχνω αυ-
τά, γρήγορα - γρήγορα!»
Εν πάσει περιπτώσει, όσοι δεν είμαστε
από την Οξωμεριά δε γνωρίζαμε τι θα
πει «ματρακάς»!
Τότε, που δεν είχε ακόμα διαμορφωθεί
ο δρόμος πέραν του Κάμπου, η μετάβα-
ση στον Πύργο ήταν περιπετειώδης.
Πρώτος μαθητής στη Σχολή του Πύργου
από τη Χώρα ήταν ο Τάκης ο Μεταξάς
και κατόπιν πήγα εγώ. Έκτοτε άρχισαν
σιγά - σιγά να φοιτούν μαθητές και από
Κάτω και Πάνω Μέρη, από τη Χώρα και
από αλλού, αφού η φήμη της Σχολής «έ-
τρεχε»! Εκείνο που έχει σημασία είναι
ότι όσοι θέλαμε, πήραμε στέρεες γνώ-
σεις για το μάρμαρο, γιατί ο μπάρμπα-
Γιάννης, όπως τον λέγαμε, ήταν έμπει-
ρος και αυστηρός δάσκαλος!
Όταν βέβαια ήλθαμε στην Αθήνα,
διευρύναμε τις γνώσεις μας πάνω στο υ-
λικό, αφού μας «αγκάλιαζε» η φήμη του
Τηνιακού μάστορα.
Αυτά τα ολίγα.
Η ιστορία της Σχολής είναι μεγάλη και
ουσιαστική και χρειάζεται αντικειμενική
προσέγγιση και όχι φανατισμούς και με-
γαλοστομίες. Αρκεί να είμαστε σε θέση
να αξιολογήσουμε την ουσία και, κατά
προέκταση, την πραγματικότητα που δυ-
στυχώς, πολλές φορές, κακοποιούνται
για κάθε είδους σκοπιμότητες.
Ευχαριστώ, μετά τιμής.

Νίκος Γ. Παρασκευάς
Γλύπτης - Λέκτορας ∆ΕΠ-ΑΣΚΤ»

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ
Με δάσκαλο και κριτή τον ήλιο

ρος που ακούς να ’ρχεται από τη λαγκα-
διά να ’ναι οι ψυχές τους, ποιος ξέρει;»

Ξέρατε από μικρός ότι θα γίνετε αυτός που
είστε τώρα;

Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Πάντως, α-
πό παιδάκι του ∆ημοτικού, με ένα σου-
γιαδάκι έκοβα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ε-
λιάς, και σκάλιζα πουλάκια, θυμάμαι, εί-
τε με κλειστά φτερά είτε με ανοιχτά. Και
θυμάμαι, φιλοδοξούσα, όταν είχε τις
φτερούγες ανοιχτές, να περνά το φως α-
πό μέσα και να γράφει τις γραμμώσεις
που έχουν —έχεις δει πούπουλο; Φιλο-
δοξούσα αυτές τις γραμμώσεις, όταν το
γυρνούσες στο φως, να τις βλέπεις. Μ’ έ-

(Συνέχεια στη σελ. 16)
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αγιολογικά κείμενα που περιγράφουν
τα μαρτύρια του αγίου έχει εν μέρει και
την πραγματική εικόνα των φρικτών φυ-
λακών του νησιού.
Ο αναγνώστης πληροφορείται για τις

συνθήκες στα σκοτεινά υπόγεια του
«Ζυναντού» (Ζιντάνι: τουρκικά το σκο-
τάδι), όπου έδεναν τους καταδίκους σε
κορμό δένδρου, με τα πόδια περασμένα
σε δύο τρύπες. Το τιμωρητικό αυτό ξύλο
ονομαζόταν «τουμπρούκι». Παράλληλα,
μέσα στα υγρά κελιά, υπήρχαν βαριές α-
λυσίδες (ακόμη και για τον λαιμό), ενώ
οι φυλακισμένοι ραβδίζονταν πολλές
φορές (κάποιοι και 500) και υφίσταντο
το μαρτύριο της πείνας και της δίψας. Οι
περιγραφές των συνθηκών φυλάκισης
του νεομάρτυρος Κωνσταντίνου σκια-
γραφούν ξεκάθαρα τον μαρτυρικό χώ-
ρο, ο οποίος φιλοξένησε αργότερα τον
Τήνιο Ζαχαρίου, χώρο «[áíõðïßóôùí âá-
óÜíùí êáß äñéìõôÜôùí [áëãçäüíùí ôï~õ
óþìáôïò», σύμφωνα με την υμνολογία.
Με αυτές τις φυλακές ειδικά ασχολή-

θηκε αργότερα και ο κοσμοπολίτης
Πρώσσος συγγραφέας Paul Lindau,
γράφοντας εντυπώσεις από τα ταξίδια
του σε βιβλίο. Ο πολυδιαβασμένος δοκι-
μιογράφος βρέθηκε στη Ρόδο δεκαετίες
μετά το ’21 και εντυπωσιάστηκε από
τους θολωτούς χώρους, όπου τα κελάρια
του κάστρου μετατράπηκαν σε κελλιά
καταδίκων, με μικρούς φεγγίτες που δεν
άφηναν να μπει αρκετό φως, για να φω-
τίσει τις μέρες των εγκλείστων. «Ôü ôß
êÜíïõí ï]é öõëáêéóìÝíïé [áöï~õ êëåßóåé ]ç
ðüñôá ôï~õ êåëëéï~õ ðßóù ôïõò, {áí ðåéí~á-
íå, {áí äéø~áíå, {áí ðåèáßíïõí [áðü ôü êñýï,
{ç ëéþíïõí [áðü ðëÞîç, {ç [áðïìõæï~õí ôü
á#éìá ôïõò ôÜ æùàöéá, {áí ôÜ êïõñÝëéá
ôïõò êáôáññÝïõí, {áí ìåôáâÜëëïíôáé óÝ
{áãñéá èçñßá {ç [áðïâëáêþíïíôáé, {áí ðå-
èáßíïõí {ç ÷Üíïíôáé —á[õôü å@éíáé äéêÞ
ôïõò ]õðüèåóç, ï]é [áñ÷Ýò äÝí [åíäéáöÝñï-
íôáé êáèüëïõ...», γράφει ο Lindau (βλ.
Ð.Ê. [ Åíåðåêßäç, ] Ïì. Êáèçãçôï~õ Ðáíå-
ðéóôçìßïõ ÂéÝííçò, [ ÁèçíáúêÜ, [ Áôôéêï-
âïéùôéêÜ, ÄùäåêáíçóéáêÜ (1815 -1980),
[åêäüóåéò «[ Ùêåáíßäá», [ ÁèÞíá 1991, σ.
389). «Ìåñéêïß @çóáí [áöÜíôáóôá êïõñå-
ëéÜñçäåò óÝ âáèìü [áðßóôåõôï! [ Åðß 22 #ùñåò
ìÝíïõí êëåéóìÝíïé! Âãáßíïõí [áð’ ôßò ]õðü-
ãåéåò ôñýðåò äýï #ùñåò êÜèå ìÝñá, (óôïí
åëåýèåñï) [áÝñá. ÊëåéóìÝíïé [åðß 22 #ùñåò êÜ-
èå ìÝñá, êáß á[õôü [åðß ÷ñüíéá... Ï]é ðåñéó-
óüôåñïé ðåèáßíïõí ðïëý ðñßí [áðü ôÞí [áðü-
ôéóç ô~çò ðïéí~çò ôïõò... Ôéìùñßåò óêëçñÝò:
ìÝ ]áëõóßäåò, [áöáßñåóç ôñïö~çò êáß å[éäéêÜ
ìÝ ñáâäéóìïýò óôÜá ðÝëìáôá ô~ùí ðï-
äé~ùí...» (βλ. Ενεπεκίδη, όπ.π., σ. 391).

Το ανδραγάθημα του Νικήτα Ζαχαρίου

Εν τέλει κάποια στιγμή ο έγκλειστος
Τηνιακός κατόρθωσε κάτι το σπουδαίο,
το οποίο προέβαλε μάλιστα και στην αί-
τησή του: κατάφερε δηλαδή να δραπε-
τεύσει από την κόλασή του, αφού επιβι-
βάστηκε κρυφά σε μία λέμβο του ίδιου
του Πασά της Ρόδου («...êáôþñèùóá íÜ
ôï~õ [áöáéñÝóù...»). Και το πιο σημαντικό:
ελευθέρωσε «êáß ðïëëïýò {áëëïõò \ Åë-
ëçíåò óõíáé÷ìáëþôïõò» (βλ. φάκελο Ν.
Ζαχαρίου, ό.π.).
Αυτή όμως φαίνεται ήταν και η μονα-

δική προσφορά του στην Επανάσταση,
ενώ δεν παρουσίασε άλλες αγωνιστικές
περγαμηνές, γιαυτό και δεν έπεισε τη Σ.
Επιτροπή «[åðß ô~ùí [áðïæçìéþóåùí». Η
τελευταία απέρριψε κάθε χορήγηση
στον Τήνιο αγωνιστή, παρ’ όλο που έγι-
νε ειλικρινής προσπάθεια από προκρί-
τους της Τήνου να πείσουν τους ελε-
γκτές των αιτημάτων για το δίκαιον της
υποθέσεως του Ζαχαρίου. Το πιστοποι-
ητικό, με το οποίο τον υποστήριξαν, υ-
πογράφουν «{åíôéìïé óõìðïëßôåò ôïõ», οι
οποίοι στο μεταξύ υπήρξαν και μεγάλοι
αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης,
όπως: ο Αντώνιος Πόμερ, ο Μιχάλης
Παρίσης, ο Θ. Παξιμάδης, ο Ιάκωβος
Καγκάδης.

Το πιστοποιητικό που παρέδωσαν επιφα-
νείς Τήνιοι στον Ν. Ζαχαρίου

«Ï]é ]õðïöáéíüìåíïé êÜôïéêïé êáß äç-
ìüôáé ÔÞíïõ ðéóôïðïéï~õìåí \ïôé ]ï óõ-
ìðïëßôçò êáß óõíäçìüôçò ìáò ÍéêÞôáò
Æá÷áñßïõ êáôÜ ôü ðñ~ùôïí ô~çò ] Åëëçíé-
ê~çò [ ÅðáíáóôÜóåùò {åôïò ðëïéáñ÷~ùí [åðß
[éäéïêôÞôïõ ðëïßéïõ [ç÷ìáëùôßéóèç ðáñÜ
ô~ùí [ Ïèùìáí~ùí [áíá÷ùñ~ùí [åê Ñüäïõ êáß
óéäçñïäÝóìéïò [åññßöèç äéÜ ðïëýí êáé-
ñüí å[éò ôÜò öõëáêÜò á[õô~çò, \ïèåí óôåñç-
èåßò êáß ôï`õ ðëïßïõ êáß ôï~õ öïñôßïõ êáß
\ïëçò [åí ãÝíåé ô~çò êáôáóôÜóåþò ôïõ, äéå-
óþèç äéÜ ôéíïò ëÝìâïõ ôï~õ [åêå~é Ðáóó~á,
ôÞí ]ïðïßáí ðñüò óùôçñßáí ]åáõôï~õ êáß
{áëëùí óõíáé÷ìáëþôùí ôïõ êñõößùò [áöÞ-
ñåóå. Ôá~õôá [åí ãíþóåé êáß ðëÞñåé ðåðïé-
èÞóåé ðéóôïðïéï~õìåí, \ïðùò ô~?ù ÷ñçóéìåý-
óïõí \ïðïõ [áíÞêåé.

[ Åí ÔÞí?ù ô~?ç 22 Äåêåìâñßïõ 1845

È. ÐáîçìÜäçò
Ì. Ðáñßóçò
Ìé÷áÞë Ìåôáî~áò
[ Áíôþíéïò Ðüìåñ
Í. ÆÜñðáò
Íéêüëáïò Æßíçò (;)
Ì. Ôæþñáò
[ ÉÜêùâïò ÊáãêÜäçò
[Áíôþíéïò ............. (;)
[ÁíáóôÜóéïò Óêëáâï`õíïò
Èåüäùñïò Äåðýñçò
Ãåþñãéïò Êëáâáíüò

[ Åðéêõñï~õôáé ]ç ãíçóéüôçò ô~ùí {áíùèåí
äþäåêá ]õðïãñáö~ùí.

[ Åí ÔÞí?ù ô~?ç 6 Öåâñïõáñßïõ 1846
] Ï ÄÞìáñ÷ïò ÔÞíïõ

ÊÜñëïò ÍÜæïò

[ Åðéêõñï~õôáé ]ç \ïðéóèåí ]õðïãñáöÞ
ôï~õ ÄçìÜñ÷ïõ ÔÞíïõ Ê. Êáñüëïõ ÍÜæïõ.

[ Åí ÔÞí?ù ôÞí 7/19 Öåâñïõáñßïõ 1846
Ô.Ó. ] Ï { Åðáñ÷ïò ÔÞíïõ

×áñ. ÄåëçãéÜííçò»

Όταν τέλειωσε η Επανάσταση, ανάμε-
σα στους Τηνιακούς αγωνιστές που κα-
τέφυγαν στο ελεύθερο Ελληνικό Κρά-
τος, με σκοπό να διεκδικήσουν την «]õðå-
ó÷çìÝíçí [áìïéâÞí» για τις προσωπικές
θυσίες (συμμετοχή σε φονικές μάχες,
διάθεση περιουσιών), συγκαταλέγεται
και ο Νικήτας Ζαχαρίου, ο οποίος υπέ-
βαλε αίτηση «ðñüò ôÞí ÓåâáóôÞí [ Åðé-
ôñïðÞí [åðß ô~ùí [áðïæçìéþóåùí». Υπο-
γράφοντας ο ίδιος το κείμενο αυτό, πε-
ριγράφει με δραματικούς τόνους τις βα-
σανιστικές στιγμές που έζησε, αμέσως
μόλις ξεκίνησε ο Αγώνας, καθώς δημεύ-
τηκε από τον Τούρκο δυνάστη το μονα-
δικό περιουσιακό του στοιχείο, το πλοίο
του, και κατέληξε «σιδηροδέσμιος» στις
απάνθρωπες φυλακές του νησιού των
Ιπποτών.
Επιπλέον, όλη του η απελπισία συ-

μπυκνώνεται ιδιαίτερα στην τελευταία
φράση του εγγράφου της αίτησης, υπεν-
θυμίζοντας στη Σ. Επιτροπή πως «äÝí
äýíáôáé {çäç íÜ äéáèñÝøç ôÞí ðïëõìåë~ç
ï[éêïãÝíåéÜí ôïõ ï{õôå ìÝ îçñüí {áñôïí»
(βλ. φάκελο Ν. Ζαχαρίου, έγγρ. [åí ÔÞ-
í?ù, 2 [ Áðñéëßïõ 1846, Α.Α.Ε.Β.Ε.).
Ο Ζαχαρίου αναφέρει πως «êáôÜ ôü

ðñ~ùôïí ôï~õ ] Éåñï~õ ]õðÝñ ô~çò [áíåîáñôç-
óßáò ìáò [áã~ùíïò {åôïò», όταν η «ðáôñßò
ðñïóåêÜëåé å[éò âïÞèåéÜí ôçò ôÜ ôÝêíá
á[õô~çò», έτρεξε με προθυμία για να εκ-
πληρωσει όσον ηδύνατο το χρέος του.
Από τα λεγόμενά του φαίνεται πως

τον επρόλαβε η Επανάσταση, όταν μετέ-
φερε φορτία στο μεγάλο νησί των ∆ωδε-
κανήσων με το ιδιόκτητο πλεούμενό του.
Τότε, η Ρόδος ήταν έδρα βιλαετίου και
βάση τουρκικών στρατευμάτων για την
ευρύτερη περιοχή. Γι αυτόν ακριβώς τον
λόγο δεν εκδηλώθηκαν επαναστατικά
κινήματα και το νησί δεν μπόρεσε οργα-
νωμένα να λάβει μέρος στον Αγώνα, ό-
μως πολλοί Ροδίτες βοήθησαν ποικιλο-
τρόπως.
Λίγο πριν από την Επανάσταση ο τό-

πος αυτός ήταν ένα κοσμοπολίτικο λιμά-
νι Ανατολής και ∆ύσης, όπου έβρισκαν
δουλειά χιλιάδες άτομα: χριστιανοί (κα-
θολικοί ή ορθόδοξοι), Εβραίοι, μου-
σουλμάνοι, ντόπιοι Ασιάτες. Ένας από
αυτούς ήταν και ο Τηνιακός πλοιοκτήτης
Ζαχαρίου, που ασκούσε τις εμπορικές
δραστηριότητές του στη Ρόδο. 
Οι χριστιανοί που ζούσαν κυρίως στις

συνοικίες Μαράσια, Αγ. Ανάργυροι,
Βαρώσι και Νεοχώρι έβλεπαν μεγάλη
προκοπή, απεναντίας πολύ συχνά κινδύ-
νευαν από τις τουρκικές αυθαιρεσίες.
Και αυτό ακριβώς το τελευταίο συνέβη
στον Νικήτα. Αναχωρώντας ο περί ου ο
λόγος αγωνιστής από το νησί, για να
προσφέρει —δε διευκρινίζει το πώς—
στην Ελληνική Επανάσταση που μόλις
είχε ξεσπάσει, καθ’ οδόν «[ç÷ìáëùôß-

óèç» από τους εχθρούς «ï\éôéíåò [áöÞñå-
óáí êáß ôü ðëï~éïí êáß ôü öïñôßïí ...\ïëçí
ôÞí ðåñéïõóßáí» êáé ôïí «{åññéîáí» óôéò
öñé÷ôÝò öõëáêÝò. Åêåß ðáñÝìåéíå ãéá ìå-
ãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá «óéäçñïäÝ-
óìéïò»!

Η ζωή στις απάνθρωπες ροδίτικες φυλακές
σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές

Ο Νικήτας Ζαχαρίου φυλακίσθηκε α-
πό τους Τούρκους σ’ έναν χώρο που εδώ
και τριακόσια χρόνια σημαδεύτηκε από
σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Και ανα-
φερόμαστε στο παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου των Ιωαννιτών Ιπποτών, το
οποίο ανακατασκεύασαν από Palazzo
σε οικία του Μαγίστρου της Ρόδου οι Ιπ-
πότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννου.
Οι τελευταίοι, κατά τον 16ο αιώνα, εξε-
λίχθηκαν στους πιο γνωστούς χριστια-
νούς πειρατές της Μεσογείου. Κοντά σ’
αυτούς τους Ιωαννίτες κουρσάρους κα-
τέφθαναν στη Ρόδο πειρατές και από
διάφορα άλλα χριστιανικά κράτη.
Ο Μάγιστρος οργάνωνε πολύ καλά τα

πειρατικά του πλοία και σιγά - σιγά με-
τέτρεψε τη Ρόδο σε μεγάλο κέντρο αγο-
ραπωλησίας πειρατικών εμπορευμάτων
και δούλων, κυρίως μουσουλμάνων. Οι
τελευταίοι επιστρέφονταν με λύτρα ή
μετέπιπταν σε κωπηλάτες κουρσάρικων
καραβιών (Αθανάσιος Κονδύλης, Οι
πειρατές της Μεσογείου, έκδοση του πε-
ριοδικού «Ιστορικά Θέματα», σελ. 63).
Αυτήν την γάγγραινα θέλησαν να εξα-
λείψουν οι Οθωμανοί, και το κατάφεραν
τελικά τον ∆εκέμβρη του 1522, εκδιώκο-
ντας τους Ιωαννίτες από το νησί, ενώ,
μαζί με αυτούς, διέφυγαν διαπαντός και
πέντε χιλιάδες Ροδίτες με άλλα πλοία.
Με την έναρξη της Τουρκοκρατίας το

περίφημο Palazzo (80 x 70), γύρω από
μεγάλη αυλή (50 x 40), μετατράπηκε σε
φυλακές, ενώ δίπλα του χτίζονταν τζα-
μιά και λουτρά.
Η χρήση αυτή θα διατηρηθεί μέχρι

και τα χρόνια της Ιταλοκρατίας, όταν το
1937 οι Ιταλοί προχώρησαν σε αναστή-
λωση, αφού, 80 έτη πριν, μεγάλο μέρος
των φυλακών καταστράφηκε από ανατί-
ναξη αποθηκευμένης πυρίτιδας στα υ-
πόγεια του μεσαιωνικού οικοδομήμα-
τος.
Σε όλη τη διάρκεια της τουρκικής

σκλαβιάς ηχούσαν μέσα στα μπουντρού-
μια του κάστρου τα βογκητά των εγκλεί-
στων καταδίκων. Οι τελευταίοι περνού-
σαν αρκετό μέρος της ημέρας ή και της
νύκτας ακινητοποιημένοι με αλυσίδες,
οι οποίες ήταν σφηνωμένες πάνω στους
υγρούς τοίχους. Ο ίδιος ο Ζαχαρίου α-
ναφέρει στην αίτησή του πως εκεί μέσα
ήταν «σιδηροδέσμιος».
Λίγα χρόνια πριν από αυτόν τον βα-

σανισμένο Τηνιακό, σ’ εκείνο τον απάν-
θρωπο χώρο φυλακίστηκε και ο «óõíáõ-
ëéæüìåíïò ìáñôýñùí ÷ïñï~éò» νεομάρτυς
και πολιούχος της Ρόδου Κωνσταντίνος
ο Υδραίος.  Έτσι, διαβάζοντας κανείς τα

ΝΙΚΗΤΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΟΥ
Ένας Τήνιος πλοίαρχος του ’21, αιχμάλωτος των Οθωμανών
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Α.Α.Ε.Β.Ε.) 

∆ημήτριος Γεωργ. Σοφιανός
Ιστορικός - Θεολόγος



Έβαλα το σπίτι μου στο
τίποτα, γιατί ολόκληρος
ο κόσμος είναι δικος
μου.
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Στη συστάδα των ανεμόμυλων του
Πανόρμου —τη Φάμπρικα— ο τρίτος
από τα χαμηλά μύλος ανήκε στην οι-
κογένεια Κοντονικολάου και συγκε-
κριμένα στις αρχές του 19ου αιώνα
στο ∆ημήτρη Κοντονικολάου, τον επι-
καλούμενο και Λαδά. Κάποια στιγμή
ο Μάρκος ο Κόπανος αποπειράθηκε
να κλέψει αλεύρι, πλην όμως συνελή-
φθη από τον ιδιοκτήτη και εξαιτίας
του συμβάντος συνετέθη η ακόλουθη
ρίμα, την οποία κατέγραψε ο κ. Τρια-
ντάφυλλος Κοντονικολάου το 1984/5
κατά διήγηση του αδελφού του παπ-
πού του Μιχάλη, του ∆ημητρίου Κο-
ντονικολάου (γεν. 1900 περίπου). 
Οι άνθρωποι της εποχής εκφράζο-
νταν έμμετρα. Κάθε συμβάν που τάρα-
ζε τα γαλήνια νερά της καθημερινότη-
τας λάμβανε διαστάσεις «έπους» και
γινόταν ρίμα, μια διαδικασία πανάρ-
χαιη, η οποία βοηθούσε στην απομνη-
μόνευση. Η έμμετρη (ρυθμική) κατα-
γραφή ενός συμβάντος ήταν συνήθης
στις κοινωνίες χωρίς γραφή, συνεχί-
στηκε, όμως, η πρακτική αυτή και αρ-
γότερα, όταν πλέον η γραφή ήταν μεν
γνωστή, αλλ’ όχι ευρέως διαδεδομένη.
∆ημοσιεύουμε, λοιπόν, τη ρίμα, ένα
μικρό δείγμα του λαϊκού μας πολιτι-
σμού.

To 1800 Αυγούστου στις 9
επιάσανε τον Κόπανο
στα χέρια του Λαδά.
∆ημήτρης τον φωνάζει
και μπήζει μια φωνή,

το Γιώρ’ το Σπούρδο κράζει
απάνω ν’ ανεβεί.
- Τι έχεις, καλέ ∆ημήτρη,
και φωνάζεις τόσο σκληρά;
- Τον Κόπανο το Μάρκο
κρατώ απ’ τα κανιά*.
Απ' την αντένα ανέβηκε,
μπήκε απ' το παραθυράκι
μέσα στο μύλο του Λαδά
να κλέψει αλευράκι.
Εσήκωνε στον ώμο του
αλεύρια δυο λογιώ,
κρίθινο και καθάριο
που το ’βρε πιο φτηνό.
- ∆εν ντράπηκες ρε Μάρκο,
κρίμας το μπόι σου,
ρεζίλεψες τα παιδιά σου
κι όλο το σόι σου.
Ο Μάρκος ήταν μενεξές
και η Φροσύνη βιόλα**,
σαν πέφταν στην απλωταριά
τα συμμαζεύαν όλα.
Αν θέλετε να μάθετε
του Κόπανου τη ρίμα,
εις το λιβάδι ενός παπά
δεν άφηνε πιπίνια.

* Κανιά = Τα πόδια.
** Προφανώς το ζεύγος ήταν συνηθισμένο
στις κλοπές.

Κώστας ∆ανούσης

«Η πορεία προς την Ουάσινγκτον
μας δίδαξε ότι δεν είμαστε παγιδευμέ-
νοι στα λάθη της Ιστορίας, αλλά κύριοι
της μοίρας μας». Αυτά είναι λόγια του
Μπαράκ Ομπάμα, νυν προέδρου των
ΗΠΑ, για την πεντηκοστή επέτειο του
γνωστού σε όλους μας «I have a
dream».
Βρισκόμαστε στο Lincoln Memo-

rial, μνημείο αφιερωμένο στον 16ο
πρόεδρο των ΗΠΑ, που δεσπόζει στη
πρωτεύουσά τους. Στις 28 Αυγούστου
του 1963, ο αγώνας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα θα αποκτούσε ένα αιώνιο
σύμβολο. Ο ιερέας Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ, μπροστά σε ένα πλήθος
250.000 ατόμων, θα σφράγιζε για πά-
ντα την πορεία της χώρας του. Ο ίδιος
υπήρξε οπαδός της «μη βίαιας ανυπα-
κοής» και μετέτρεψε τις λέξεις του λό-
γου του σε ένα λάβαρα ελευθερίας.
Μετά το τέλος της έβδομης παρα-

γράφου, ακολούθησε ένας θεόπνευ-
στος αυτοσχεδιασμός. Το αποτέλεσμα
ήταν μοναδικο. Μία κοινότυπη φράση
θα αποκτούσε μια ιδιαίτερη ιστορική
βαρύτητα, εκείνης της διαρκούς επα-
γρύπνησης. Σήμερα, από το ίδιο ση-
μείο, τρεις πρόεδροι του ∆ημοκρατι-
κού κόμματος θα αποδώσουν φόρο τι-
μής σε αυτόν το σύγχρονο ήρωα. Επί-
σης θα τονίσουν, ότι πολλά αλλάξανε,
αλλά ο δρόμος παραμένει ακόμη μα-
κρύς.
Στις 4 Απριλίου του 1968, στο Μέμ-

φις, επιχειρήθηκε να δοθεί τέλος στο
όνειρο. Αιώνες ιστορίας έχουν, όμως,
αποδείξει, ότι η κοινωνία ακολουθεί
τον δικό της δρόμο. Ένα νεκρό σώμα,
με πλούσιο πνεύμα ειρωνείας, κατα-
ληγεί να είναι πιο ζωντανό από ποτέ.
Ο Μάϊκλ Κίνγκ, όπως ήταν το πραγ-
ματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 15
Ιανουαρίου του 1929, στην Ατλάντα
των ΗΠΑ. Υπήρξε παιδί ενός «Βαπτι-

στή» ιερέα, όπως και ο ί-
διος άλλωστε, ενώ θα ή-
ταν ο πατέρας του που θα
έδινε το τελικό του όνομα.
Είναι εύκολο κανείς να α-
ναγνωρίσει το λόγο. Ο α-
πέραντος θαυμασμός του
απέναντι στον Γερμανό
μοναχό και μεταρρυθμι-
στή. 
Σε ηλικία 25 ετών έγινε

ιερέας και στη συνέχεια
ακολούθησε σπουδές θε-
ολογίας στο πανεπιστήμιο
της Βοστώνης. Πέρα από

ΕΦΥΓΕ Ο ΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΡΛΑΜΟΣ

Η ΡΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ

θητής του μεγάλου χαράκτη Κεφαλλη-
νού, μα και δάσκαλος ο ίδιος, έδωσε
στην τέχνη ταυτότητα. Τα χαρακτικά
του, τα γραμματόσημα, τα πολυάριθμα
βιβλία που φιλοτέχνησε θα μαρτυρούν
τα ίχνη του. Ευθύς, σεμνός, συνεπής
στην πολιτική του στάση, υπηρέτησε
τις αξίες του ανθρώπου μέσα από τις
τάξεις του ΚΚΕ, στο οποίο και κληρο-
δότησε το έργο του. Γιώργη Βαρλάμο,
σε ευχαριστούμε. Έκανες τη ζωή μας
πιο όμορφη!

∆ε θα πούμε το πολυφορεμένο «ά-
φησε δυσαναπλήρωτο κενό». ∆εν υ-
πάρχουν κενά στην ιστορία του πολιτι-
σμού. Αντίθετα, θα πρέπει να πούμε
—και κανείς δε θα έχει αντίρρηση—-
ότι έφυγε πλήρης ημερών αφήνοντας
ένα πλούσιο, πρωτότυπο έργο, παρα-
καταθήκη στις γενιές που θα έλθουν.
Ο συντοπίτης μας ζωγράφος και χα-
ράκτης—συντοπίτης όχι γιατί γεννή-
θηκε από μητέρα Πυργιανή, αλλά για-
τί έτσι ένιωθε και έζησε— σημάδεψε
με το πέρασμά του την καλλιτεχνική
και πολιτική ζωή του τόπου μας. Μα-

την θεολογική του δράση υπήρξε και
ηγέτης του κινήματος για τα κοινωνι-
κά δικαιωματα των Αφρο-αμερικα-
νών. Η ζωή του σαν ακτιβιστής χαρα-
κτηρίστηκε απο τρία γεγονότα:
Το πρώτο είναι η ίδρυση της SCLC

(Southern Christian Leadership Con-
ference - 1957), το δεύτερο η πορεία
προς την Ουάσινγκτον (1963) και τε-
λευταίο το Νόμπελ Ειρήνης (1964).
Πριν πενήντα χρόνια κανένας δεν

μπορούσε να φανταστεί το χρώμα
δέρματος του σημερινού πλανητάρχη.
∆ε θέλω να πιστεύω, πως το όνειρο έ-
χει ήδη αποκτήσει σάρκα και οστά. Ε-
ξάλλου οι καιροί που διανύουμαι, φα-
νερώνουν ακριβώς το αντίθετο. «Και
αυτό είναι το μάθημα του παρελθό-
ντος, αυτή είναι η υπόσχεση για το αύ-
ριο, ότι, και υπό τις πλέον αντίξοες
συνθήκες, ο λαός που αγαπά την πα-
τρίδα του μπορεί και να την αλλά-
ξει..»2.

Αναστάσιος Κ. ∆ανούσης

1 Τραγούδι της Nina Simone (1964) αφιε-
ρωμένο στη δολοφονία του Medgar Evans
και στη βομβιστική επίθεση σε εκκλησία
του Birmingham στην Alabama με θύματα
4 μικρά μαύρα κορίτσια.

2 Φράση από το λόγο του Barack Obama
για την πεντηκοστή επέτειο από το «I have
a dream» του Martin Luther King Jr.
(28/09/2013).

Mississippi Goddam 1

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου Πανόρμου
∆ήμου Τήνου «Γιαννούλης Χαλεπάς» συνήλθε εκτάκτως στις 16 του μηνός Σεπτεμ-
βρίου το 2013, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ, με μόνο θέμα την έκδοση ψηφί-
σματος στο άγγελμα της οδυνηρής είδησης του θανάτου του συντοπίτη ζωγράφου
και χαράκτη Γιώργου Βαρλάμου.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Καγιώργης Φραγκίσκος εισηγήθηκε την έκδοση ψηφίσμα-
τος, το οποίο και ψηφίστηκε ομόφωνα από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο:

(α) Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του μεταστάντος.
(β) Να εκφραστεί η ευγνωμοσύνη του, και η ευγνωμοσύνη της τοπικής κοινωνίας

στο πρόσωπο του μεγάλου καλλιτέχνη, για την προσφορά του στη νεοελληνική
τέχνη και ειδικότερα στην ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας του
Γιαννούλη Χαλεπά, και

(γ) Τη διοργάνωση καλλιτεχνικού μνημόσυνου προς τιμήν του.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΩΡΓΗ ΒΑΡΛΑΜΟ



του Καυκάσου. Τα ζωγράφιζα και τους
τα χάριζα. Όταν πια μπήκα στη Σχολή
και είχα μπροστά μου ζωντανά μοντέλα
για να δουλέψω, εγκατέλειψα αυτόν τον
ενθουσιασμό για τη λεπτομέρεια και με
γοήτευσε περισσότερο η αρχαϊκή και
κλασική γλυπτική. Αυτά είναι που με συ-
γκινούν πιο πολύ —είναι πιο ουσιαστικά.

Αν έπρεπε να διαλέξετε κάποιο από τα α-
γάλματα σε αυτή την αίθουσα, ποιο θα ή-
ταν αυτό; 

Η μάνα μου.

Σας δυσκόλεψε;

Όλα τα γλυπτά μου τα δουλεύω σχεδόν
με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώ μια διαδι-
κασία η οποία παίρνει —δες φερ’ ειπείν
αυτό εδώ, τη Βικτώρια— περίπου ένα ε-
ξάμηνο, με καθημερινή δουλειά τουλάχι-
στον τεσσάρων ωρών. Και βέβαια, τε-
λειώνω πάντοτε κάτω από τον αυστηρό ή-
λιο. Όσοι δουλεύουν μέσα στο εργαστή-
ριο, με τεχνητό φως κι ύστερα βγάλουν
τα γλυπτά έξω στον ήλιο, συνήθως τρα-
βάνε τα μαλλιά τους! Όπως είπα και στην
αρχή, όποιος έχει πλάσει τα γλυπτά με
γύψο και ήλιο —επιμένω, κάτω από τον
ήλιο— όπου κι αν τα μεταφέρει αργότε-
ρα θα είναι όμορφα και ακριβή. Είδα μια
ηλιόλουστη μέρα στο Παρίσι τους Αστούς
του Καλαί, το διάσημο έργο του Ροντέν,
και ήθελα να τραβήξω τα μαλλιά μου,
γιατί ήταν γεμάτο «τρύπες», το φως δεν
πλαθόταν καθόλου, έκανε βουτιές. Στο
μισοσκόταδο μιας αίθουσας όλα φαίνο-
νται πιο απαλά. ∆εν είναι όμως και σω-
στά. Ο ήλιος σού τα δείχνει όλα. Κι αυτό
το ανακάλυψα τυχαία  μονάχος μου, δεν
μου το έδειξε κανένας. Είναι ο δάσκαλός
μου και ο καλύτερός μου συνεργάτης.

Και η ζωγραφική; Μιλήστε μου για τους υ-
ποβρύχιους πίνακές σας. Είναι αλήθεια ότι
κατεβαίνετε στο βυθό και ζωγραφίζετε;

Στη ζωγραφική είμαι αυτοδίδακτος, α-
πλώς μου άρεσε από μικρό παιδάκι. Η υ-
ποτροφία μου ήταν της γλυπτικής, οπότε
δεν μου επέτρεψε να τη σπουδάσω τη ζω-
γραφική. Βέβαια, πάντοτε ασχολούμουν
και μάλιστα, επειδή ήμουν ανέκαθεν ψα-
ροντουφεκάς, από το 1951 να φανταστείς,
περνούσα ώρες ατελείωτες ψαρεύοντας
κι όταν γυρνούσα στο σπίτι καθόμουν και
ζωγράφιζα ό,τι είχα δει εκεί κάτω. Το
1967, τυχαία, ζωγράφιζα πάνω σε ένα
βράχο στη Σαλαμίνα, ξαφνικά φυσάει α-
έρας και μου πετά το τελάρο μέσα στη
θάλασσα. Ζωγράφιζα με λάδι. Και τότε
μου ήρθε η σκέψη —αφού είδα ότι δεν έ-
παθε τίποτα—, μήπως το λάδι πιάνει και
μέσα στο νερό. Βούτηξα λοιπόν τον πίνα-
κα δέκα πόντους μέσα στη θάλασσα, έ-
πιασα το πινέλο και ζωγράφισα κανονι-
κά. Αυτό ήταν η αρχή, η σπίθα. Στη συνέ-
χεια, αντικατέστησα τα πινέλα με σπά-
τουλα. Αναμειγνύω τα χρώματα στην πα-
λέτα και —-επειδή δεν γίνεται να χρησι-
μοποιήσω διαλυτικό— έχω ένα πανάκι
και σκουπίζω τα εργαλεία μου. Φροντίζω
βέβαια, όταν τελείώνω το έργο, να ξε-
πλένω με γλυκό νερό τον πίνακα, για ν’
αποφύγω τυχόν αλλοίωση από το αλάτι.

Με τη φωνή του Γιάννη Μανιατάκου να
μού εξηγεί σε κάθε βήμα μου ανάμεσα

στα γλυπτά, τι σημαίνει η τεχνική του χα-
μένου κεριού, ποια τα πλεονεκτήματα
και οι δυσκολίες του μαρμάρου και ποιά
η σωστή οπτική γωνία για να δεις αν το
άγαλμα «στέκει», ο ήλιος άρχισε να δύ-
ει. Κόσμος μαζεύτηκε έξω από τον εκθε-
σιακό χώρο και η κυρία Γιάννα, η γυναί-
κα του,  έπιασε να στήνει καρέκλες στη
μέση της αίθουσας.
- Έχουμε προβολή, θα μείνεις; Μείνε, θα
δεις τον Κυναίγειρο.
Με τα φώτα σβηστά οι θεατές περιμένα-
με την έναρξη ψιθυρίζοντας. Ο προβολέ-
ας άναψε και σωπάσαμε μεμιάς: φουρ-
τουνιασμένη θάλασσα, τα κύματα να
σκάνε επάνω στα βράχια των ακτών της
Τήνου με οργή. Το καΐκι του Μανιατά-
κου σε πρώτο πλάνο, αβύθιστο κι αγέρω-
χο, και ο γλύπτης-ποιητής να το κουμα-
ντάρει. Στην επόμενη σκηνή τον βλέπω
να κατεβαίνει στο βυθό, στο προσωπικό
του «ησυχαστήριο». Γυρνώ το βλέμμα
και κοιτάζω τα πρόσωπα των θεατών δί-
πλα μου. Ένα βαθύ μπλε καθρεφτίζεται
στα μάτια τους και η αίθουσα μετατρέπε-
ται σ’ ένα τεράστιο υπερφυσικό ενυδρεί-
ο. Πλέουμε, εκείνοι κι εγώ, στα νερά
του, με μάτια γουρλωμένα, ανάμεσα στα
ακλόνητα: τα αγάλματα και τον δημιουρ-
γό τους.

- Άναψε το μαγνητοφωνάκι σου, μου λέει.
Θέλω αυτό που θα σου πω να το γράψεις.
Το γράφω:

- Ξέρεις τι είναι τούτο δω; (μου δείχνει έ-
να κυκλικό σημάδι στο κεφάλι του) Αυτό
είναι καρκίνος του δέρματος. Είναι από
τον ήλιο, όπου κάθισα χιλιάδες ώρες για
να πλάσω τα γλυπτά μου. Στη θάλασσα έ-
παιρνα ήλιο με το τσουβάλι. Αυτό που γί-
νεται, παιδί μου, —λέει κοιτώντας ολό-
γυρα την αίθουσα— είναι πολιτισμός του
ανθρώπου.-

Ούρσουλα Φωσκόλου

ðåñßðïõ 2000 âéâëßá, ÐáôåñéêÜ, èåïëï-
ãéêÜ, äïãìáôéêÜ, ìïõóéêÜ, êáôç÷çôéêÜ,
ëáôñåßáò ê.ë.ð., Ýíáò ìéêñüò áñéèìüò
÷åéñïãñÜöùí êáé éóôïñéêÜ Ýããñáöá.
(1749 - 1900). Ç ðëÞñçò ôáîéíüìçóç
äåí Ý÷åé áêüìá ïëïêëçñùèåß êáé ç ðñü-
óâáóç ó’ áõôÞ äåí åßíáé áêüìá åöéêôÞ.
Åëðßæïõìå ìåëëïíôéêÜ íá áîéïðïéçèåß
êáôáëëÞëùò êáé íá ãßíåé ðñïóâÜóéìç
óôïí åñåõíçôÞ, ðïõ åðéèõìåß íá ôçí å-
ðéóêåöèåß.

Ðñïöáíþò Ýíá ôüóï ìåãÜëï óõ-
ãêñüôçìá ðáñïõóéÜæåé êáé äõóêïëß-
åò óõíôÞñçóçò. Ðþò áíôéìåôùðßæåôå
ôéò öèïñÝò ðïõ öÝñíåé ï ÷ñüíïò;

Ôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí, ðñÜãìáôé, Ý-
÷åé óõóóùñåýóåé ðëÞèïò ðñïâëçìÜ-
ôùí óôá êôÞñéá ôçò ÌïíÞò. Ïé öèïñÝò
åßíáé åìöáíåßò. ÌåñéêÜ êôÞñéá êïíôåý-
ïõí íá êáôáññåýóïõí êáé ç áðïêáôÜ-
óôáóÞ ôïõò óÞìåñá åßíáé ðïëý äýóêï-
ëç, ëüãù ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò. Åõôõ-
÷þò üìùò, ç áãÜðç êáé ôï åíäéáöÝñïí
ãéá ôï ÌïíáóôÞñé ìåñéêþí áíèñþðùí,
ôç äåêáåôßá ðïõ ðÝñáóå, âïÞèçóå, þ-
óôå í’ áíáêáéíéóôïýí áñêåôïß ÷þñïé, ìå
êýñéï Ýñãï áõôü ôçò áðïêáôÜóôáóçò
ôïõ Çãïõìåíåßïõ.
ÓÞìåñá óôï ïëüëåõêï áõôü êõêëáäßôéêï
ÌïíáóôÞñé ìðïñåß êÜðïéïò íá åðéóêå-
öèåß áîéüëïãïõò áíáêáéíéóìÝíïõò ÷þ-
ñïõò, üðùò ôï Ìïõóåßï, ôç ÂéâëéïèÞêç,
ôï Áñ÷ïíôáñßêé, ôçí ÔñÜðåæá ôçò Ìï-
íÞò, ôï ìéêñü, õðüãåéï ðáñåêêëÞóé ôçò
ÊïéìÞóåùò ôçò Áãßáò Ðåëáãßáò êáé ôï
Ìïõóåßï ôçò ÅéñÞíçò ×áñéÜôç, ôçò ãëý-
ðôñéáò, ôï ïðïßï ðåñéÝ÷åé áíôéêåßìåíá
ôïõ óðéôéïý ôçò.
Èá Þôáí ðáñÜëåéøÞ ìïõ, áí óÞìåñá
äåí åõ÷áñéóôïýóá áðü êáñäéÜò ü÷é ìü-
íï üëïõò áõôïýò ðïõ, ìå ôç ÷ñçìáôéêÞ
ôïõò ðñïóöïñÜ, âïÞèçóáí ôï Ìïíá-
óôÞñé, áëëÜ êáé ôïõò äéïéêïýíôåò ôï
Ð.É.É.Å.Ô., ìå åðéêåöáëÞò ôï Ìçôñïðï-
ëßôç ìáò êáé Ðñüåäñï ôïõ Éåñïý Éäñýìá-
ôïò ê. Äùñüèåï Â´, ðïõ óôÜèçêáí ðÜ-
íôá áñùãïß óôï äýóêïëï Ýñãï áíáêáßíé-
óçò ôïõ Ìïíáóôçñéïý.
Ç Ýêêëçóç ãéá óõíÝ÷éóç ôïõ Ýñãïõ áíá-
êáßíéóçò ôçò ÌïíÞò åßíáé äéáñêÞò êáé á-
êïõìðÜ óôéò öéëüèååò êáñäéÝò åêåßíùí
ðïõ åðéèõìïýí íá åßíáé ôá ÌïíáóôÞñéá

êáé áìåôáêßíçôá óôéò áéþíéåò áîßåò ôïõ
ìïíá÷éóìïý, ðïõ åßíáé ç õðáêïÞ, ç á-
êôçìïóýíç, ç áóêçôéêüôçôá, ç ðñïóåõ-
÷Þ, ç áãíüôçôá êáé ç ôáðåßíùóç.
ÊÜèå ó÷Ýäéï, êÜèå üíåéñï, ðñÝðåé íá Ý-
÷ïõí ãíþìïíá áõôÝò ôéò áñåôÝò. ÊáíÝíá
ó÷Ýäéï, ðïõ êñýâåé ôçí áãùíßá ãéá åðé-
âñÜâåõóç êïóìéêÞ, ôçí ðñïâïëÞ êáé ôç
äßøá ãéá Ýðáéíï, äåí ìðïñåß íá äþóåé
óôï ÌïíáóôÞñé ôçí áßãëç ðïõ èá äþóåé
ç ãíçóéüôçôá ôçò æùÞò ôïõ ìïíá÷ïý, ç
ðñïóåõ÷Þ ôïõ ãéá üëïí ôïí êüóìï, ç á-
íüèåõôç ìïíá÷éêÞ õðüó÷åóç, ðïõ á-
ðåêäýåôáé êÜèå íüèï êáé øåõôïìïíá÷é-
êü  ó÷Þìá, ðïõ åéóÝâáëå óôç æùÞ ôïõ
ìïíá÷ïý, üôáí Ýðáøå íá ôïí óõãêéíåß ç
ïõóßá êáé Ýìåéíå, ìïíÜñ÷çò, ï ôýðïò.
ÐåñéðôùóéáêÜ, ïðùóäÞðïôå, èá õðÜñ-
÷åé ôï ó÷Ýäéï âåëôéþóåùò êáé áíáêáéíß-
óåùò ôçò ÌïíÞò, êôçñéáêÜ Þ áéóèçôéêÜ,
áõôü üìùò äå èá ðñÝðåé íá êáëýðôåé ôï
ìïíáäéêü óôü÷ï, ðïõ åßíáé ðíåõìáôé-
êüò. Ôï ó÷Ýäéï ôïõ ìïíá÷ïý äåí åßíáé
ðùò èá óõììåôÝ÷åé, ìå Ýñãï êáé ëüãï,
óå óýã÷ñïíïõò ðñïâëçìáôéóìïýò ôïõ
êïéíùíéêïý «ãßãíåóèáé». ÕðÜñ÷ïõí ïé
åéäéêïß ãé’ áõôü.
Ôï Ýñãï ôçò äéáñêïýò ðñïóåõ÷Þò, ìÝóá
óôçí áðüëõôç óéùðÞ êáé áöÜíåéá ôïõ
êåëéïý, éóïäõíáìåß ìå «áôïìéêÞ âüì-
âá», ðïõ ìåôáìïñöþíåé ôï óýìðáí, ìå-
ôáâÜëëåé ôïõò êïóìéêïýò ðñïãñáììáôé-
óìïýò êáé áëëïéþíåé áðïöÜóåéò êõâåñ-
íÞóåùí êáé ïñãáíéóìþí.
Áí ç óõìâïëÞ ôùí ìïíá÷þí åßíáé ôüóï
äõíáìéêÞ, äåí åßíáé ìÜôáéï íá ìáò ôá-
ëáéðùñåß ç éäÝá åõãåíþí ïñáìáôéóìþí,
ðïõ ðïëëÝò öïñÝò ðåñéÝ÷ïõí ôï äçëç-
ôÞñéï ôçò áõôïðñïâïëÞò êáé ôïõ öüâïõ
ìçí ôõ÷üí êáé ìáò ðáñáãêùíßóïõí ùò
áíèñþðïõò, ÷ùñßò ó÷Ýäéá êáé üíåéñá;
Óôçí êáñäéÜ ôïõ ìïíá÷ïý êõñéáñ÷åß Ýíá
ó÷Ýäéï, ôï êáôáóôñþíåé, ôéò íýêôåò, ðïõ
üëïé êïéìïýíôáé êáé êåßíïò ðñïóåý÷åôáé.
Íá ãßíåé ç ãç ðåñéâüëé ôïõ Èåïý.
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(Συνέχεια από τη σελ. 11)

ðÜíôá áíïéêôÜ, ðåñéöñïõñþíôáò ôïõò
áéþíéïõò èçóáõñïýò ôçò Ïñèïäïîßáò
êáé ôïõ ðïëéôéóìïý. 

Ôá ó÷ÝäéÜ óáò ãéá ôï ìÝëëïí;

Íïìßæù üôé ôï ó÷Ýäéï êáé ôï üíåéñï ôïõ
ìïíá÷ïý äéá÷ñïíéêÜ ðñÝðåé íá ðáñá-
ìÝíåé ôï ßäéï. Ôá ÌïíáóôÞñéá ðñþôá
áð’ üëá ðñÝðåé íá ðáñáìÝíïõí ðéóôÜ

Μια από τις υποθήκες του μεγάλου Γάλλου ιστορικού
του 19ου αιώνα Jules Michelet (1798 - 1874) είναι η ασέ-
βεια προς τους προγενεστέρους! ∆εν υπάρχουν θέσφα-
τα. Όλα οφείλουμε να τα κοιτάζουμε από την αρχή. Ε-
ξάλλου κάθε γενιά απευθύνει στο παρελθόν τα δικά της
ερωτήματα και εκείνο, φυσικά, αποκρίνεται ανάλογα.
Άλλο, όμως, η επαναπροσέγγιση κι άλλο η κατ’ ανάγκην
ανατροπή...

(Συνέχεια από τη σελ. 13)




