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Μεγάλη επιτυχία και προσέλευση είχε και φέτος η καθιερωμένη

Αυγουστιάτ ικη καλοκαιρινή μας εκδήλωση!! !

Με μεγάλη επιτυχία και προσέ-

λευση κόσμου πραγματοποι-

ήθηκε και φέτος, το Σάββατο 3

Αυγούστου, η καθιερωμένη καλο-

καιρινή πολιτιστική εκδήλωση του

Συλλόγου μας. Τα οχτώ χορευτικά

τμήματα του συλλόγου μας,

απαρτιζόμενα από 160 συνολικά

χορευτές όλων των ηλικιών, πα-

ρουσίασαν παραδοσιακούς χο-

ρούς απ’ όλη την Ελλάδα,

φορώντας παραδοσιακές φορε-

σιές και με την συνοδεία της δη-

μοτικής ορχήστρας του Δημήτρη

Λαμπάκη και της Διαλεχτής.

Η εκδήλωση αυτή είναι προϊόν

ομαδικής δουλειάς και, γι αυτό, θα

θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ

και να συγχαρούμε τα μέλη και

του Συλλόγου μας, που κατέβα-

λαν τεράστια προσπάθεια για τη

διοργάνωση της εκδήλωσης. Ευ-

χαριστούμε, επίσης, την Π.Ε.

Άρτας και τον Δήμο Αρταίων για

τη συνδρομή τους στην εκδήλωση

και, φυσικά, όλους όσους μας τί-

μησαν με την παρουσία τους, ενι-

σχύοντας με τον τρόπο αυτό τις

δράσεις του Συλλόγου μας.

Το φετινό καλοκαίρι, το χορευτικό

τμήμα του συλλόγου συμμετείχε

ως καλεσμένο, σε εκδηλώσεις

που διοργάνωσαν συνεργαζόμε-

νοι πολιτιστικοί σύλλογοι στα Αμ-

πέλια, στην Κορωνησία και στους

Κωστακιούς. Φωτογραφικό υλικό

από όλες τις εκδηλώσεις θα βρείτε

στις τελευταίες σελίδες της εφημε-

ρίδας μας, στην ιστοσελίδα μας,

καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής

Δικτύωσης του Συλλόγου.

Οι φωτογραφίες είναι από τον

επαγγελματία φωτογράφο Κατσι-

γιάννη Γιώργο ο οποίος μαζί με

τον έτερο επαγγελματία φωτο-

γράφο Ζώβα Πάνο καλύπτουν

αφιλοκερδώς όλες τις εκδηλώσεις

του συλλόγου μας.
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)

όλους αυτούς που πρόσφεραν 

διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:

Αγναντίτης Χρήστος κομμωτής

Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,

Αφοι Κώτση Αρτοποιείο, 

Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,

Καλαμπόκη Λαμπρινή, Περίπτερο - ψιλικά 

Καλαμπόκη Λίτσα Κομμωτήριο

Καλύβας Σπύρος, υδραυλικός

Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες, 

Κολιός Ιωάννης λογιστής, 

Λαμπράκης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός 

Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο, 

Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος, 

Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός δομικών έργων 

Σ τ η ρ ί ξ τ ε
Τα καταστήματα της 

περιοχής μας

Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη
και την οικονομία όλων μας !!!

« η φιλοθέη »
Πολιτιστικά και άλλα

Τρμηνιαία έκδοση του 

Πολιτιστικού Συλλόγου 

Φιλοθέης Άρτας

Συντακτική επιτροπή και υπεύθυνος

έκδοσης: το Δ.Σ. του Συλλόγου

Email: info@pasfilotheis.gr

Ιστοσελίδα: www.pasfilotheis.gr

Επιμέλεια: Ρίζος Αθανάσιος 6948772256

Email: sakisrizos@pasfilotheis.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν προσωπικές απόψεις του υπογράφοντα.

Οι φίλοι του συλλόγου που θέλουν να συμμετάσχουν στη σύνταξη της εφημε-

ρίδας μας μπορούν να στείλουν τα άρθρα τους στο Email: info@pasfilotheis.gr 

Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων και επιτυχιών σε εξετάσεις ή

οτιδήποτε άλλο επικοινωνήστε μαζί μας για να τα δημοσιεύσουμε ΔΩΡΕΑΝ

Όποιος επιθυμεί, εντός Ελλάδας, να του στέλνουμε την εφημερίδα, πέντε εκ-

δόσεις το χρόνο, θα πρέπει να καταθέσει στον λογαριασμό του συλλόγου στην

τράπεζα Πειραιώς (GR8501724000005400023793233) το ποσό των 15€ το

οποίο αντιστοιχεί στα ταχυδρομικά έξοδα και να μας δηλώσει την διεύθυνση

του και την επιθυμία του να γίνει συνδρομητής. Οι κάτοικοι του εξωτερικού θα

χρεώνονται και αυτοί με τα αντίστοιχα ταχυδρομικά έξοδα. 

Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει οικονομικά το έργο του συλλόγου μας, μπορεί

να καταθέτει οποιοδήποτε ποσό στον παραπάνω λογαριασμό.

Άρθρα πολιτικού περιεχομένου δεν θα δημοσιεύονται αφού αυτό απαγορεύεται

από το καταστατικό του συλλόγου μας.

Διανέμεται δωρεάν 

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
Α π ω λ έ σ α μ ε  τ ο ν  τ ε λ ε υ τ α ί ο  κ α ι ρ ό  α π ό  κ ο ν τ ά

μ α ς  το υ ς  α γ α π η μ έ ν ο υ ς  μ α ς :

Σε ηλικία ετών 83 απεβίωσε η Τζούκα Θεοδώρα  κά-

τοικος Καλαμιάς την 11 Σεπτεμβρίου 2019

Σε ηλικία 82 ετών απεβίωσε ο Τσώλας Χρήστος  κάτοι-

κος Χαλκιάδων την 1 Σεπτεμβρίου 2019

Σε ηλικία 93 ετών απεβίωσε η Γιαννάκου Γιαννούλα

κάτοικος Χαλκιάδων την 20 Αυγούστου 2019

Σε ηλικία 74 ετών απεβίωσε ο Βατσιλίδης Κωνσταντί-

νος  κάτοικος Καλαμιάς την 11 Αυγούστου 2019

Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο Γκαρτζονίκας Χρήστος

κάτοικος Χαλκιάδων την 11 Αυγούστου 2019

Σε ηλικία 79 ετών απεβίωσε ο Γούσης Βασίλειος  κά-

τοικος Καλαμιάς την 11 Αυγούστου 2019

Σε ηλικία 78 ετών απεβίωσε η Βασιλάκου Μαριάνθη

κάτοικος Χαλκιάδων την 7 Αυγούστου 2019

Σε ηλικία 94 ετών απεβίωσε η Φελέκου Αθανασία  κά-

τοικος Καλαμιάς την 29 Ιουλίου 2019

Σε ηλικία 15 ετών απεβίωσε η Μιλτιάδους Γεωργία

κάτοικος Κωστακιών την 20 Ιουλίου 2019

Σε ηλικία 79 ετών απεβίωσε ο Ρίζος Νικόλαος  κάτοι-

κος Χαλκιάδων την 17 Ιουνίου 2019

Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε η Τσώλα Αναστασία  κά-

τοικος Χαλκιάδων την 16 Ιουνίου 2019

Την 11 Ιουνίου 2019 ο Τσώλας Κωνσταντίνος του Λάμ-

πρου και της Μαρίας και η Αντιγόνη Πλακιά απόκτησαν

ένα γιο που είναι και το δεύτερο τους παιδί !

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει και να το δουν όπως επι-

θυμούν!

Γ ε ν ν ή σ ε ι ς
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Η παρακμή είχε φτάσει στο ζενίθ της και η  Βυ-

ζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε

τις παραμονές της Άλωσης. Η άλλοτε απέραντη

αυτοκρατορία ήταν περιορισμένη, κυρίως, στην

περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και

σε κάποιες σκόρπιες περιοχές, όπως το Δε-

σποτάτο του Μυστρά. Οι θρησκευτικές έριδες,

οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επι-

κράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση

πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά

της την είχαν καταστήσει ένα «φάντασμα» του

ένδοξου παρελθόντος της.

Το Βυζάντιο σ' εκείνη την κρίσιμη στιγμή της

ιστορίας του με την οθωμανική λαίλαπα προ

των πυλών του, δεν μπορούσε να ελπίζει παρά

μόνο στη βοήθεια της καθολικής Ευρώπης, η

οποία όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της

Κωνσταντινούπολης. Η ύπαρξη «Ενωτικών»

και «Ανθενωτικών» δίχαζε τους Βυζαντινούς.

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε

μία απέλπιδα προσπάθεια, στέλνοντας πρε-

σβεία στον πάπα Νικόλαο Ε' για να ζητήσει

βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την

Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το

αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει στην Κων-

σταντινούπολη ιερείς, προκειμένου να πείσουν

τον λαό για την αναγκαιότητα της Ένωσης.

Οι απεσταλμένοι του Πάπα, καρδινάλιος Ισίδω-

ρος και ο αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρ-

δος, λειτούργησαν στην Αγία Σοφία,

προκαλώντας την αντίδραση του κόσμου, που

ξεχύθηκε στους δρόμους και γέμισε τις εκκλη-

σίες, όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με

επικεφαλής τον μετέπειτα πατριάρχη Γεννάδιο

Σχολάριο. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν

«Την γαρ Λατίνων ούτε βοήθειαν ούτε την ένω-

σιν χρήζομεν. Απέστω αφ' ημών η των αζύμων

λατρεία».

Το μίσος για τους Λατίνους δεν απέρρεε μόνο

από δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν

είχε ξεχάσει τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι

Σταυροφόροι στην Πρώτη Άλωση της Κων-

σταντινούπολης το 1204, ενώ αντιδρούσε στην

οικονομική διείσδυση της Βενετίας και της Γέ-

νουας, που είχε φέρει στα πρόθυρα εξαθλίω-

σης τους κατοίκους της Αυτοκρατορίας, αλλά

και στην καταπίεση των ορθοδόξων στις περιο-

χές, όπου κυριαρχούσαν οι καθολικοί.

Αντίθετα, οι Οθωμανοί φαίνεται ότι συμπεριφέ-

ρονταν καλύτερα προς τους χριστιανούς. Πολ-

λοί χριστιανοί είχαν υψηλές θέσεις στην

οθωμανική διοίκηση, ακόμη και στο στράτευμα,

ενώ κυριαρχούσαν στο εμπόριο. Οι χωρικοί

πλήρωναν λιγότερους φόρους και ζούσαν με

ασφάλεια. Έτσι, στην Κωνσταντινούπολη είχε

σχηματισθεί μία μερίδα που διέκειτο ευνοϊκά

προς τους Οθωμανούς. Την παράταξη αυτή

εξέφραζε ο Λουκάς Νοταράς με τη φράση

«Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέση τη πόλει

φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν λα-

τινικήν» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει:

προτιμότερο είναι να δούμε στην Πόλη να βα-

σιλεύει τούρκικο μαντήλι παρά λατινική τιάρα.

Από τις αρχές του 1453 ο Μωάμεθ προετοιμα-

ζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπο-

λης. Με έδρα την Ανδριανούπολη συγκρότησε

στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400

πλοίων. Ξεχώριζε το πυροβολικό του, που ήταν

ότι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή και ιδι-

αίτερα το τεράστιο πολιορκητικό κανόνι, την

επονομαζόμενη ¨μπομπάρδα¨που είχε κατα-

σκευάσει ένας Ούγγρος χύτης κανονιών ονό-

ματι Orban (Ουρβανός) . Στις 7 Απριλίου, ο

σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά από

την Πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επί-

σημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης.

Ο αγώνας ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς,

που είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 άν-

δρες, οι 2.000 από τους οποίους μισθοφόροι,

κυρίως Ενετοί και Γενουάτες, ενώ στην Πόλη

είχαν απομείνει περίπου 50.000 κάτοικοι με

προβλήματα επισιτισμού.

Η Βασιλεύουσα περιβαλλόταν από ξηράς με

διπλό τείχος και τάφρο. Το τείχος αυτό, που επί

1000 χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινού-

πολη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέ-

σεις των εχθρών της, τώρα ήταν έρμαιο του

πυροβολικού του σουλτάνου, που από τις 12

Απριλίου άρχισε καθημερινούς κανονιοβολι-

σμούς.

Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να

σπάσουν την αλυσίδα που έφραζε τον Κεράτιο

κόλπο και προστάτευε την ανατολική πλευρά

της Κωνσταντινούπολης. Στις 20 Απριλίου ένας

στολίσκος με εφόδια υπό τον πλοίαρχο Φλαν-

τανελλά κατορθώνει να διασπάσει τον τουρκικό

κλοιό μετά από φοβερή ναυμαχία και να εισέλ-

θει στον Κεράτιο, αναπτερώνοντας τις ελπίδες

των πολιορκούμενων.

Ο Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι μόνο το πυ-

ροβολικό του δεν έφθανε για την εκπόρθηση

της Πόλης, εφόσον παρέμεινε απρόσβλητος ο

Κεράτιος. Με τη βοήθεια ενός ιταλού μηχανικού

κατασκεύασε δίολκο και τη νύχτα της 21ης

προς την 22α Απριλίου, περίπου 70 πλοία σύρ-

θηκαν από τον Βόσπορο προς τον Κεράτιο. Η

κατάσταση για τους πολιορκούμενους έγινε

πλέον απελπιστική, καθώς έπρεπε να απο-

σπάσουν δυνάμεις από τα τείχη για να προστα-

τεύσουν την Πόλη από την πλευρά του

Κεράτιου, όπου δεν υπήρχαν τείχη. 

Την 21η Μαΐου ο Κωνσταντίνος αρνείται πρό-

ταση του σουλτάνου να παραδώσει την πόλη

με αντάλλαγμα την ελευθερία του και την περι-

ουσία του. «Το δε την πόλιν σοι δούναι ουτ'

εμόν εστίν ουτ' άλλου των κατοικούντων εν

ταύτη∙ κοινή γαρ γνώμη άπαντες αυτοπροαιρέ-

τως αποθανούμεν και ου φεισθόμεθα της ζωής

ημών».

8 μέρες μετά, την 29η Μαΐου αρχίζει η μεγάλη

επίθεση των Τούρκων στις τρεις τη νύχτα με

κύριο στόχο την Πύλη του Ρωμανού. Σχεδόν

ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η διείσδυση των

Τούρκων από την ανοιχτή κατά τον θρύλο Κερ-

κόπορτα και την Πύλη του Χαρισίου.

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος,

που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις

προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ,

έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού έσφαξαν τους

υπερασπιστές της Πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι

προέβησαν σε εκτεταμένες λεηλασίες. Το

βράδυ, ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανη-

γυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε

στον Αλλάχ «αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης»,

όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. 

Την 31 Μαΐου ο Μωάμεθ διατάσσει τη διακοπή

των βιαιοπραγιών και απομακρύνει τους στρα-

τιώτες. «Την δε πόλιν έρημον νεκράν κειμένην,

γυμνήν άφωνον μη έχουσαν είδος ουδέ κάλ-

λος». 

Το νέο ότι ̈ η Πόλη εάλω¨  μεταδόθηκε σε χρόνο

ρεκόρ σε όλο το γνωστό τότε κόσμο και σήμανε

το τέλος μιας από της μεγαλύτερες και μακρο-

βιότερες αυτοκρατορίες του πλανήτη! Οι θρύλοι

και οι προφητείες που ακολούθησαν την

¨άλωση¨ είναι πολλοί και οι περισσότεροι συν-

δέονται με την Αγιά Σοφιά, ενώ ο ¨μαρμαρωμέ-

νος βασιλιάς¨ περιμένει να έρθει το πλήρωμα

του χρόνου και να επαληθευτή η προφητεία

που λέει ότι ¨πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι

δικιά μας θα ‘ναι¨, για να αναστηθεί για να

δώσει ξανά στην ¨Βασιλεύουσα¨ την παλιά της

αίγλη! 

Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς
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Τ ο  κ α λ ο κ α ί ρ ι  σ τ ο  χ ω ρ ι ό !  
Σαν παιδί, τα καλοκαίρια στο χωριό

είναι οι μέρες που παίζεις ξέγνοιαστα

με τους συνομήλικους σου, είναι εκεί-

νες οι μέρες που θα θυμάσαι πάντα

και το χαμόγελο θα σχηματίζεται στα

χείλη σου. Περνάς ποιοτικό χρόνο με

συγγενείς σου που είχες μήνες να

τους δεις, μαθαίνεις τα νέα τους από

πρώτο χέρι! Συναναστρέφεσαι με παι-

διά διαφορετικών ηλικιών, παίζεις ξέ-

γνοιαστα με τους φίλους σου,

εξερευνείς τα καταπράσινα τοπία της

φύσης! Τα οποιαδήποτε παιχνίδια μας

γίνονταν υπό το απαλό φως του

ήλιου, με τα πνευμόνια μας να γεμί-

ζουν από καθαρό αέρα. 

Μαζευόμασταν στα σπίτια μας για το

βραδινό και έπειτα πάλι έξω! Τα δρο-

σερά καλοκαιρινά βράδια, μας έβρι-

σκαν συγκεντρωμένους στην πλατεία

του χωριού, με την κούραση από τα

ακατάπαυστα παιχνίδια μας να περιο-

ρίζει τις σωματικές αντοχές μας, εξι-

στορούσαμε ο καθένας μας την δική

του ιστορία και πριν πούμε καληνύ-

χτα, κανονίζαμε το πρόγραμμα για την

επόμενη μέρα.

Μπορεί να μην είχε κάτι το ιδιαίτερο

το χωριό, αλλά ήταν ο τόπος που δεν

έβλεπα την ώρα κάθε χρόνο να

βρεθώ! Έγινε συνώνυμο του καλοκαι-

ριού μου, έγινε το «σπίτι» μου, γιατί

σπίτι ονομάζεται το μέρος όπου βρί-

σκεται η καρδιά σου! Τα παιδικά μου

χρόνια στο χωριό τα απολάμβανα όσο

πουθενά αλλού, έπαιζα και έτρεχα

ακατάπαυστα! 

Ως παιδί, οι μέρες στο χωριό ήταν

μέρες απόδρασης, η ευκαιρία να βρω

τον εαυτό μου. Μεγαλώνοντας απέ-

κτησε άλλον χαρακτήρα, καθώς ήταν

πολύτιμος έως αναγκαίος οι στιγμές

που θα περνούσες με φίλους και

φίλες που δεν έβλεπες συχνά όλη την

χρονιά. Στα νεανικά μου χρόνια η δική

μου γενιά είχε την πρώτη επαφή με

την τεχνολογία (θυμάμαι το πρώτο κι-

νητό που είχε ο πατέρας μου και με το

οποίο παίζαμε παιχνίδια). Όμως δεν

ήμασταν εθισμένοι σε αυτή την μορφή

τεχνολογίας, προτιμούσαμε να παί-

ζουμε κρυφτό, κυνηγητό αναπτύσσον-

τας ανάμεσα μας την συντροφικότητα. 

Σαν ενήλικες μας ενδιέφερε περισσό-

τερο η κουβέντα. Ανταλλάσαμε εμπει-

ρίες, αστείες ιστορίες από την παιδική

μας ηλικία, αναλύαμε την όποια υπαρ-

ξιακή μας ανησυχία σχετικά με το

άμεσο μέλλον μας, τι κάνουμε στη

ζωή μας, τον παιδικό μας έρωτα. 

Γιατί τα καλοκαίρια στο χωριό ήταν

κομμάτι μας, εμείς μεγαλώσαμε αλλά

οι αναμνήσεις που αποκτήσαμε, όχι!

Κάθε φορά που ήμασταν όλοι μαζί

συγκεντρωμένοι στο γνωστό μας

στέκι, είχαμε την αίσθηση της συμμο-

ρίας. Είναι ευλογία να μεγαλώνεις

μαζί με κάποιον τον οποίο βλέπεις να

αλλάζει, να διαμορφώνει την προσω-

πικότητα του καθώς σου δίνεται η ευ-

καιρία να τον παρατηρήσεις, να

γνωρίσεις κάτι καινούργιο, κάτι διαφο-

ρετικό! Και μαζί με αυτό το καινούργιο

σου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσεις

μια άλλη πτυχή του εαυτού σου.

Ακούς άλλους ανθρώπους να ψά-

χνουν ένα μέρος για να περάσουν τις

καλοκαιρινές τους διακοπές και εσένα

το μυαλό και η καρδιά σου ταξιδεύει

αυτόματα στο χωριό σου, στο «σπίτι»

που σε περιμένει για ένα ακόμη αξέ-

χαστο καλοκαίρι, με πρόσωπα που

αγαπάς και σε αγαπούν, εκεί όπου

δεν υπάρχει το συμφέρον της συντρο-

φικότητας! Ακόμα και όταν θυμάσαι τα

βράδια που μαζί με την «συμμορία»

σου γεμίσατε με πυγολαμπίδες το δω-

μάτιο του προπάππου σου ή τότε που

παίζατε παιχνίδια χωρίς σύνορα στην

παιδική χαρά που βρισκόταν στο δη-

μοτικό σχολείο ή τότε που «χτίσατε»

το κρησφύγετο σας πάνω σε ένα δαφ-

νόδεντρο και παρακολουθούσατε τα

μεγαλύτερα παιδιά και τις «παρανο-

μίες» τους ,τότε που το να βλέπεις

έναν μεγαλύτερο σου να καπνίζει ήταν

κάτι κακό ή το να παρατηρείς ένα ζευ-

γάρι να φιλιέται σου φαινόταν αστείο,

με τα μάγουλα σου να κοκκινίζουν. 

Αυτές οι καλοκαιρινές ιστορίες σου μέ-

νουν χαραγμένες στο μυαλό και την

καρδιά απλά γιατί τότε μέσα σου

υπήρχε μόνο αθωότητα και δίψα να

παρατηρείς κάθε τι γύρω σου, να ανα-

καλύπτεις την ζωή μέσα από τα νεα-

νικά σου μάτια! Ακόμα και οι πιο χαζές

στιγμές, ήταν κάτι που στο μέλλον θα

θυμάσαι νοσταλγικά! Γιατί καλοκαίρι

όπως στο χωριό σου, δεν θα ζήσεις

πουθενά!

Αντριάνα Ξυλογιάννη

Δυστυχώς λόγω της ισχύς του νέου νόμου

περί προσωπικών δεδομένων, δεν μπο-

ρούμε να ανακοινώσουμε τα ονόματα των

παιδιών που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξε-

τάσεις. 

Θέλουμε όμως να συγχαρούμε όλα τα παιδιά

που προσπάθησαν και πέτυχαν αλλά και όλα

αυτά που δεν τα κατάφεραν να περάσουν σε

σχολή της αρεσκείας τους και να τους θυμί-

σουμε ότι «ο Θεός δεν έχει κανέναν για χά-

σιμο» όπως λέει και ο ¨σοφός¨ λαός. 

Όποιο παιδί επιθυμεί να ανακοινώσουμε την

επιτυχία του στο επόμενο φύλλο της εφημε-

ρίδας μας, να έρθει σε επαφή μαζί μας.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προ-

σπάθεια τους!!!
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Ο Αύγουστος του ξενιτεμένου γράφει η Κατερίνα Σχισμένου

Δεν υπάρχει για κανέναν πιο οδυνηρός μήνας του χρόνου όσο ο

Αύγουστος για τον ξενιτεμένο. Μέσα σε νέο ουρανό και χώρο, μα-

κριά από κάθε αντοχή και απαντοχή να θυμάσαι τη  μακρινή και

πικρή πατρίδα. Να φέρνεις στα μάτια σου τα πανηγύρια και τη

μάνα που περιμένη με τα χέρια της σταυρωμένα μια κάποια επι-

στροφή.

Ο Αύγουστος, ο χειρότερος μήνας του ξενιτεμένου που αφουγ-

κράζεται στην νέα πατρίδα τον αέρα και δεν μπορεί να βρεί την

αγάπη του τόπου πουθενά όπου κι αν ψάξει, στα νέα πανηγύρια

και γιορτές. Καμία γλώσσα και ρυθμός δεν μπορεί ν΄αλλάξει τη

ροή της και τον τρόπο της όσο κι αν το προσπαθεί ο χρόνος. Κα-

νένα σπίτι δεν είναι το ίδιο από εκείνο που μας μπόλιασε με τις

πρώτες λέξεις, αγγίγματα και  μυρωδιές. Από κει που η γιαγιά

αφηγήθηκε το παραμύθι, από κει που η κάπνα από το τζάκι μας

καθόρισε το βλέμμα και την αγάπη γι΄αυτόν τον τόπο. 

Γιατί ο τόπος, ο τόπος μας,  που πρώτος στην παγκόσμια ιστορία

μας περιέγραψε ο Όμηρος, είναι εκεί που ο πιστός σκύλος, ο κα-

πνός, η ανοιχτή πόρτα με  όσους εχθρούς κι αν έχει μέσα, σε πε-

ριμένει. Μπορεί να είναι άνυδρος, φτωχός, δύσκολος και

βραχώδης, όμως εκεί μεγάλωσες , εκεί έμαθες την αναπνοή και

την ελευθερία όσο και αν σου την στέρησε και αν σε ανάγκασε να

φύγεις. Όλοι ξέρουν πως μόνο στην πατρίδα θα μοσχοβολάει ο

τελευταίος μας τόπος, όλοι ξέρουν πως η κλειστή πόρτα του Αυ-

γούστου θα πονά στην καρδιά και όλοι ξέρουν πως το πανηγύρι

στο χωριό γίνεται πρώτα για τον ξενιτεμένο και μετά για τον ίδιο

τον τόπο.  Τότε ανοίγει ο ουρανός και ο χαιρετισμός φτάνει μέχρι

τα πέρατα του κόσμου.... 

«Εγώ στον ήλιο ορκίστηκα ποτέ μην τραγουδήσω...» Και η μεγα-

λύτερη μοναξιά όταν ούτε πια το τραγούδι  θα μιλά στην καρδιά

σου, τότε χάθηκε και η πατρίδα.

Οι περισσότερες χριστιανικές εκκλησίες

στον κόσμο υψώνονται πάνω στο έδαφος.

Έχουν θόλους και ψηλά καμπαναριά. Η πα-

ράδοση λέει ότι όσο πιο ψηλή είναι η εκκλη-

σία, τόσο πιο κοντά έρχονται οι πιστοί με

τον Θεό. Όμως, στην Αιθιοπία, η οποία είναι

μια από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν

τον χριστιανισμό, έντεκα χριστιανικές εκκλη-

σίες είναι εντελώς διαφορετικές. Αυτές οι

πρωτότυπες εκκλησίες είναι σκαλισμένες

στο βραχώδες έδαφος της βόρειας περιο-

χής της χώρας. Για να κατασκευαστούν

αυτές οι τεχνίτες έπρεπε να σκάψουν μια

μεγάλη και βαθιά τάφρο γύρω από τον

βράχο και να σκαλίσουν μέσα σε αυτόν την

εκκλησία. Όπως καταλαβαίνεται αυτή η δια-

δικασία ήταν επίπονη και χρονοβόρα και

απαιτούσε και ικανότητες γλυπτικής! Οι τοι-

χογραφίες στις περισσότερες από αυτές δεν

είναι ζωγραφισμένες αλλά σκαλισμένες στη

μέσα πλευρά του ναού. 

Οι έντεκα αυτές εκκλησίες ενώνονται μεταξύ

τους με ένα σύστημα μονοπατιών, υπόγεια

στην πλειονότητα, και όλες έχουν παροχή

πόσιμου νερού που φτάνει σε αυτές μέσω

λαξευμένων αυλακιών που έρχονται από τις

πηγές των βουνών. 

Ο πιο εντυπωσιακός και καλοδιατηρημένος

ναός είναι αυτός του Αγίου Γεωργίου στην

Λαλιμπέλα. Είναι ένας  ¨μονολιθικός ναός¨,

που χτίστηκε στις αρχές του δέκατου τρίτου

αιώνα. Είναι ο τελευταίος ναός από τους έν-

τεκα που κατασκευάστηκε και αναφέρεται

ως Όγδοο Θαύμα του Κόσμου. Οι διαστά-

σεις του συγκροτήματος είναι 25χ25χ30

μέτρα, έχει το σχήμα σταυρού και υπάρχει

μια τεχνητή τάφρο έξω από τον ναό, μέσα

στην οποία βρίσκεται κολυμβήθρα.

Σύμφωνα με την αιθιοπική πολιτιστική ιστο-

ρία, ο ναός του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε

από τον βασιλιά Ντζέμπρε Μεσκέλ Λαλιμ-

πέλα της δυναστείας των Ζάγκβε, ο οποίος

αργότερα παράτησε τον θρόνο, έγινε ασκη-

τής και αγιοποιήθηκε στην Αιθιοπία. Ο Λα-

λιμπέλα είδε ένα όραμα στο οποίο

καθοδηγήθηκε για να κατασκευάσει την εκ-

κλησία σε έναν θαμμένο βράχο πάνω σε

ένα λόφο. Ο ίδιος ο Άγιος Γεώργιος, σύμ-

φωνα με την παράδοση, επέβλεπε την κα-

τασκευή του ναού και καθοδηγούσε τους

εργάτες.

Η Λαλιμπέλα, ακόμη και σήμερα, είναι ένας

ιερός τόπος προσκυνήματος για τα μέλη της

Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και

ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς όπως ανακηρύχτηκε από την UN-

ESCO από το 1978.

Οι λαξευμένες εκκλησίες της Λαλιμπέλα στην Αιθιοπία
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Ο  ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ  ΝΤΗ γράφει  ο Λάμπρος Θ. Ζιώβας

Μια μικρή από τις ιστοριούλες του χωριού μας αρχές δεκαετίας

του 1950 περίπου.

Ο Ντης παλικάρι γύρω στα είκοσι   δούλευε σε χτίσιμο οικοδομής

στο Γρίμποβο.                             

Έφευγε  Κυριακή απόγευμα και γυρνούσε Σάββατο απομεσήμερο

, για να παίρνει αλλαξιές, να βλέπει τους δικούς του και να τους

αφήνει κανένα ψιλό , όταν έπαιρνε παράδες . Στο Γρίμποβο έμεινε

στο σπίτι ενός συμπέθερου , μεγάλης ηλικίας , ο οποίος φρόντιζε

για το φαγητό και τον ύπνο .

Στη γειτονιά εκεί του συμπέθερου, γνώρισε μια κοπελιά , πανέ-

μορφη σαν τα κρύα τα νερά , με ωραία χαρακτηριστικά και νταρν-

τάνα , που του πήρε το  νου !

Θα είχαν πανηγύρι στο χωριό και σταμάτησαν τις εργασίες στην

οικοδομή για δυο βδομάδες, μία πριν – και μια μετά . Έφυγε ο

Ντης λέγοντας στην αγαπητικιά , ότι θα έρθει  οπωσδήποτε να την

δει . Πώς όμως να πάει στο πανηγύρι ο Ντης , αφού δεν είχε ούτε

ποδήλατο ,  ούτε άλογο ;  Τις Κυριακές έφευγε με τον Λιάπη ο

οποίος τον έπαιρνε στο δικό του άλογο και γυρνούσαν πάλι μαζί

τα Σάββατα . Μεγάλο πρόβλημα , πώς θα πήγαινε να δει την καλή

του στο πανηγύρι ; Μια αστραπιαία ιδέα πέρασε από το μυαλό

του και το βράδυ στο καφενείο ανακοινώνει στους κολλητούς φί-

λους Σταύρο και Νάκο « το και το » :- Στο Γρίμποβο που δουλεύω

,ο συμπέθερος , ο μπάρμπα Λάμπρος, που μένω στο σπίτι του,

μου είπε ένα μυστικό για κρυμμένο θησαυρό από τους αντάρτες ,

κοντά στον περίβολο της εκκλησίας, τέσσερα κασόνια . Εγώ μου

λέει παιδιά σκυλιά δεν έχω , ούτε την δύναμη να σκάψω και να

ψάξω  και επειδή σε συμπαθώ και σε εμπιστεύομαι ,  βρες τον

εσύ και κάνε ότι θες .

Και συνεχίζει ο  Ντης , εγώ μόνος μου δεν μπορώ να πάω να

ψάξω, ούτε άλογο έχω για να μεταφέρω τα κασόνια και σκέφτηκα

εσάς , να πάμε δήθεν για το πανηγύρι και το βράδυ  βουρ    για

τον θησαυρό . Τι λέτε είστε μέσα, εσείς έχετε και άλογα . 

-Βεβαίως και έχω άλογο λέει ο Σταύρος , μέσα είμαι, και τα μου-

στάκια του χαμογελούσαν .

–Και εγώ μέσα είμαι λέει ο Νάκος , θα πάρω και το άλογο του

αδερφού μου , του Γκέλια για σένα Ντη , αλλά πάλι τα κασόνια θα

είναι βαριά ,πώς θα τα μεταφέρουμε και τα τέσσερα .

Εκείνη την ώρα να σου και ο Γιάννης ο τέταρτος Καππαδόκης της

παρέας, είχε και αυτός άλογο  και του εξηγούν για τον θησαυρό

στο Γρίμποβο . Οπότε ,(ποιός  τυφλός δεν θέλει τα μάτια του) κα-

νονίστηκε και η μεταφορά του τετάρτου κασονιού. 

-Α!! λέει ο Νάκος , θα βγάλουμε κάτι από το μερίδιο να δώσουμε

στον αδελφό μου , για το άλογο .

- Εντάξει λέει ο Ντης ,  θα δώσω εγώ από το δικό μου μερίδιο που

θα πάρω , εσείς να αφήσετε κάτι για τον μπάρμπα Λάμπρο .

Ανήμερα του πανηγυριού , ξεκίνησαν οι τέσσερες χρυσοθήρες για

το  Γρίμποβο   χωρίς να πουν κουβέντα σε κανένα για το θησαυρό

.  Φτάνοντας ,  κατά το σούρουπο , τους έδειξε το σημείο που ήταν

η οικοδομή, απ όπου θα έπαιρναν τα σκαφτικά , και κατόπιν τους

πήγε στην εκκλησία και τους είπε σε ποια   μεριά ήταν περίπου ο

θησαυρός για να σκάψουν.

– Τώρα τους λέει πάμε να πιούμε κάτι και όταν βραδιάσει  για τα

καλά ερχόμαστε και αρχίζουμε την δουλειά. Δεν είχαν έρθει ακόμα

τα ποτά και σηκώνεται  ο Ντης και τους ανακοινώνει ότι : για να

μην δώσουν υποψίες  θα πάω να δω τον μπάρμπα Λάμπρο και

σεις μετά από ένα μισάωρο πηγαίνετε και αρχίσετε το έργο . Θα

γυρίσω εγώ να πληρώσω , τα κανόνισα , και έρχομαι αργότερα .

Έτσι και έγινε. Κόντευαν χαράματα , οι άλλοι πίσω στο οικόπεδο

της εκκλησίας έσκαβαν για ώρες και θησαυρός πουθενά , ο Ντης

άφαντος . Κατά της έξι το πρωί τρέχοντας , κάθιδρος και αγκομα-

χώντας , τους φωνάζει :  μαζέψτε τα να φύγουμε ,στο χωριό πλά-

κωσαν οι χωροφύλακες . Όταν πήγα να πληρώσω ήταν στο

μαγαζί καμιά εικοσαριά  και δεν μπορούσα να ξεμυτίσω . Ψάχνουν

για αλογοκλέφτες, κρύψτε τα εργαλεία και γρήγορα να φύγουμε .

Τα παράτησαν από την τρομάρα τους και όπου φύγει - φύγει. Τις

άλλες ημέρες κάποιος διέδωσε το μυστικό  και ξεκίνησαν καρα-

βάνια χρυσοθήρων για τον ανύπαρκτο θησαυρό στο Γρίμποβο.

Ο Ντης  σε λίγους μήνες ντύθηκε γαμπρός ,  με νύφη την όμορφη

μπιρμπιλομάτα  Γριμπαβιώτισσα  … 

Η Π α ρ έ α
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¨ Α ό ρ α το  Φ ά σ μ α ¨
Η Αντριάνα Ξυλογιάννη, μια νέα κοπέλα από την Καλαμιά,  ει-

σήλθε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία στον χώρο της λογοτεχνίας.

Η Αντριάνα έγραψε το «Αόρατο Φάσμα»  ένα αξιόλογο, σύμφωνα

με τις κριτικές, βιβλίο και έχει έτοιμο ένα δεύτερο το οποίο απο-

τελεί συνέχεια του πρώτου. 

Εμείς επικοινωνήσαμε με την Αντριάνα και αποφασίσαμε να κά-

νουμε μια παρουσίαση του βιβλίου της στο χωριό μας για να το

γνωρίσουν οι συγχωριανοί μας.  Προς το παρόν σας δίνουμε την

περίληψη-υπόθεση του πρώτου για να μπείτε στο πνεύμα: 

¨Η Δανάη είναι μία όμορφη και χαρισματική γυναίκα η οποία ανή-

κει στο δυναμικό της αστυνομίας, στον εγκληματολογικό τομέα.

Είναι ικανή η μοναδική εφευρετικότητα της, για να λύσει το μυ-

στήριο που καλύπτει σαν μαύρο πέπλο τις δολοφονίες έντεκα αν-

θρώπων; Η επαγγελματική της διορατικότητα θα την βοηθήσει;

Τα μυστικά δεν μένουν κρυφά για πολύ. Η Δανάη θα έρθει αντι-

μέτωπη με μια αλήθεια η οποία θα ανοίξει την πύλη ενός σκοτει-

νού κυκλώματος, υποκινούμενο από τα ανώτερα κοινωνικά

στρώματα. Υπάρχει ένα σημείο, πέρα από το οποίο, η υπομονή

παύει να είναι αρετή. Αρκετοί γνωρίζουν το παιχνίδι του Νόμου,

το οποίο μοιάζει με παζλ και για να ενωθούν τα κομμάτια του

χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Μόνο ένας μπορεί να βοηθήσει

την Δανάη Παπαπέτρου και αυτός είναι ο δολοφόνος! Η εξαφά-

νιση μιας νεαρής κοπέλας, της Ισμήνης Νικολάου ,κόρης του δη-

μάρχου θα αναστατώσει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς.

Όταν όλες οι πιθανότητες είναι εναντίων της, η θαρραλέα εγκλη-

ματολόγος, Δανάη, θα ενώσει κάθε κομμάτι του παζλ της μυστη-

ριώδους εξαφάνισης και θα φέρει στο φως ένοχα μυστικά,

αποδίδοντας δικαιοσύνη. Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο συνά-

δελφος της Αντρέας, ο οποίος γίνεται η ασπίδα της ενάντια σε

κάθε κίνδυνο. Μπορεί η φιλία να γίνει αγάπη, μέσα από μια σειρά

περιπετειωδών συγκυριών; Η ζωή της πρωταγωνίστριας θα αλ-

λάξει από την στιγμή που αναλαμβάνει να λύσει την εξαφάνιση

της κόρης του δημάρχου. Έρωτας, πάθος, αγάπη, ζωή και θά-

νατος! Μυστικά που αποκαλύπτονται και ανατρέπουν τις ισορ-

ροπίες, για να αποδώσουν στο τέλος την δικαιοσύνη που η

πρωταγωνίστρια αναζητά.¨

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος , δεν

ξεχνάμε τα εφτά θύματα των Γερμανι-

κών στρατευμάτων κατοχής. 

26 Οκτωβρίου θα δώσουμε και πάλι το

παρόν στο μνημείο που υπάρχει στον

τόπο του εγκλήματος για να αποτίσουμε

φόρο τιμής στους νεκρούς με καταθέ-

σεις στεφάνων και επιμνημόσυνη

δέηση.

Σας περιμένουμε όλους!
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Οι φόροι τα χρόνια της τουρκοκρατίας
Οι Χαλκιάδες τα τελευταία χρόνια της τουρ-

κοκρατίας υπαγόταν στο δήμο Λούρου,

που ανήκε στο νομό Πρέβεζας και που

ήταν τμήμα του βιλαετιού, περιφέρειας,

Ιωαννίνων.

Εδώ είχε την έδρα του Τούρκος αξιωματού-

χος, άρχοντας χωρίς αυταρχική και δεσπο-

τική ιδιότητα, δίκαιος και έντιμος

αφήνοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων

κατά τη διάρκεια της θητείας του στον τόπο

μας. Ήταν υπεύθυνος και υπόλογος στη δι-

οίκηση και την είσπραξη φόρων, επέβλεπε

το χωριό και φρόντιζε για την ικανοποίηση

των αναγκών των κατοίκων του χωριού

μας με την απεριόριστη εξουσία του.

Έμενε μόνος, σε ιδιόκτητη κατοικία, μεγά-

λων διαστάσεων, γιατί η οικογένειά του

ήταν εγκατεστημένη στην Κωνσταντινού-

πολη, όπου και διέμενε. Κατά τακτά χρο-

νικά διαστήματα υποχρεωνόταν να μεταβεί

στην Πόλη και να δει από κοντά τα μέλη

της οικογένειας του. Δύο μήνες περίπου

έλειπε από το χωριό μας και όταν επέ-

στρεφε και καθίστατο γνωστό στους συγ-

χωριανούς μας, πλήθος κόσμου

επισκεπτόταν την κατοικία του για να τον

καλοδεχτούν και να απολαύσουν τα γλυκί-

σματα της Πόλης και οι μικροί επιπλέον να

χαρούν, για το δωράκια του, που τους

πρόσφερε, όπως βραχιολάκια, σκουλαρί-

κια, δαχτυλίδια και διάφορα άλλα μπιχλιμ-

πίδια.

Τον Οκτώβριο του 1912 το χωριό μας απε-

λευθερώθηκε από την οθωμανική αυτο-

κρατορία και κατέστη ελεύθερο και εκ των

πραγμάτων και της καταστάσεως που δη-

μιουργήθηκε ο αγάς του τόπου μας υπο-

χρεώθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του και

να μεταβεί στην πατρίδα του. Οι κάτοικοι

του χωριού μας τον ξεπροβόδισαν συνο-

δεύοντας τον ως την άκρη του χωριού

αποχαιρετώντας τον κρατώντας στη μνήμη

τους τις καλύτερες αναμνήσεις από την πα-

ρουσία τους στο χωριό μας. (Όλα αυτά τα

έζησε από κοντά η θεία μου και μου τα εξι-

στορούσε).

Η Ελλάδα απελευθερώθηκε το 1912-1913.

Χαρμόσυνο γεγονός για τον ελληνισμό

αλλά στη μνήμη του έμειναν χαραγμένα τα

δεινοπαθήματα, η φορολογία και ο εξαναγ-

κασμός σε ανίερα έργα και τις δεινές κατα-

στάσεις.

Ο ελληνικός λαός υφίστατο πολλές φορο-

λογικές επιβαρύνσεις. Οι σπουδαιότερες

και απάνθρωπες ήταν τρεις: το χαράτσι, το

παιδομάζωμα και η δέκατη.

1) Το χαράτσι ήταν ατιμωτικός κεφαλι-

κός φόρος που επέβαλαν οι Τούρκοι στους

χριστιανούς και που επιβλήθηκε από τους

πρώτους χρόνους του ισλαμισμού. Ήταν ο

φόρος αυτός, η αποζημίωση για την παρα-

χώρηση του δικαιώματος να ζει κανείς και

να λατρεύει το Θεό. Κάθε χριστιανός από

το δωδέκατο έτος της ηλικίας του και μέχρι

τον θάνατό του όφειλε να εξαγοράζει κάθε

χρόνο την άδεια αυτή. Πλήρωνε το φόρο

και παραλάμβανε από τον εισπράκτορα

την προσωπική του απόδειξη, η οποία λε-

γόταν «χαράτσι». Η απόδειξη ήταν χάρτινη

και είχε κάθε χρόνο διαφορετικό χρώμα και

ήταν γραμμένο το εξής κείμενο: ¨Ο φέρων

το παρόν έχει την άδεια να φέρει επί ενός

έτους την κεφαλή επί των ώμων του¨. Αρ-

χικά οι Τούρκοι εισέπρατταν τον κεφαλικό

φόρο αδιακρίτως, αργότερα όμως διαίρε-

σαν τους χριστιανούς σε τρεις τάξεις και το

χαράτσι ήταν ανάλογα σε τρεις βαθμίδες.

Η πρώτη τάξη πλήρωνε τέσσερα φλουριά

κατά κεφαλήν, η δεύτερη τάξη πλήρωνε

δύο φλουριά και η τρίτη τάξη πλήρωνε ένα

φλουρί κατ’ άτομο. Το χαράτσι α΄ βαθμού

επιβαλλόταν στους εμπόρους και τους

πλούσιους. Το χαράτσι δευτέρου βαθμού

τον πλήρωναν οι βιομήχανοι και οι τεχνί-

τες. Το χαράτσι τρίτου βαθμού ήταν για

τους γεωργούς και τους φτωχούς.

2) Το παιδομάζωμα (φόρος αίματος)

γινόταν ανάμεσα σε αγόρια, Ελληνόπουλα,

τα οποία ονόμαζαν «Ατζέμ ογλάν». Το παι-

δομάζωμα άρχισε από τον Μωάμεθ Β΄ τον

πορθητή και συστηματικότερα από τον

Σελίμ Α΄ (1512) και το διάδοχό του Σουλεϊ-

μάν Α΄. Οι βασανιστές διάλεγαν αγόρια, όχι

μόνο από πολυμελείς οικογένειες, αλλά και

δύο και τρία από την ίδια οικογένεια, ακόμα

και μοναχοπαίδια, ηλικίας συνήθως 6-7

χρόνων. Θρήνος και οδυρμός επικρατούσε

στα χωριά. Η ανήκουστη τραγωδία συνεχί-

στηκε ως τα τέλη του 17ου αιώνα και πολύ

αργότερα άρχισε να ατονεί για μεγάλη ανα-

κούφιση των χριστιανών.

3) Ο βασικός φόρος κατά την περίοδο

της τουρκοκρατίας ήταν αυτός της ¨δέκα-

της¨. Δηλαδή το ένα δέκατο της αγροτικής

παραγωγής το έπαιρνε ο εκπρόσωπος της

οθωμανικής εξουσίας. Το λαμβανόμενο

¨δέκατο¨ δε θεωρούνταν φόρος αλλά δι-

καίωμα ιδιοκτησίας, διότι κύριος όλης της

γης εθεωρείτο ο σουλτάνος. Το κράτος

επενοικίαζε συνήθως το δικαίωμα είσπρα-

ξης της δεκάτης σε τοπικούς Τούρκους, οι

οποίοι και είχαν αίσιο αποτέλεσμα. 

Πέραν των προαναφερομένων φόρων

πλήθος άλλων φόρων επιβάλλοντο μ’ απο-

τέλεσμα την επιβάρυνση της οικονομικής

κατάστασης και της ζωής των υπόδουλων

Ελλήνων.

Οι Οθωμανοί φορολογούσαν ακόμα και το

μήκος των μαλλιών και οι αγωνιστές έπαιρ-

ναν τα βουνά για να μην ¨πληρώνουν τα

μαλλιά της κεφαλής τους¨. Οι εκδοχές για

το πώς βγήκε αυτή η έκφραση είναι πολλές

και εξίσου πειστικές. Σύμφωνα με την

πρώτη εκδοχή ο ραγιάς υποχρεωνόταν να

πληρώσει ένα ευφάνταστο υπερβολικό

φόρο που σχετίζονταν με το μήκος των

μαλλιών του, όσο μακρύτερα μαλλιά τόσο

ψηλότερος λέγεται ότι ήταν ο φόρος. Έτσι

συχνά οι μακρυμάλληδες έπαιρναν τα

βουνά για να γλιτώσουν το μαλλί και φυ-

σικά την τσέπη τους από τον προβλεπό-

μενο φόρο. Ο Κολοκοτρώνης, ο

Καραϊσκάκης και άλλοι οπλαρχηγοί είχαν

μακριά μαλλιά ως ένδειξη περιφρόνησης

προς τον Οθωμανό δυνάστη του οποίου

αμφισβητούσαν ευθέως την εξουσία.

Μία άλλη εκδοχή σχετίζεται με το είδος του

καπέλου που φορούσαν στο κεφάλι οι Έλ-

ληνες επί τουρκοκρατίας. Τα καπέλα ήταν

ελάχιστα και τα φορούσαν οι πολίτες ανά-

λογα με την τάξη στην οποία ανήκαν. Δη-

λαδή άλλο κάλυμμα είχαν οι άρχοντες,

άλλο οι νοικοκύρηδες και άλλο οι χωρικοί.

Γιατί, ο άρχοντας πλήρωνε πολύ μεγαλύ-

τερο ποσό από τους αγρότες και πτωχούς

που πληρώνουν ελάχιστα και φορούσαν το

απλό φέσι. Συχνά οι πλούσιοι και οι μεγα-

λόσχημοι συνδύαζαν το περίτεχνο καπέλο

με τα ρούχα, που υποδήλωναν την ισχυρή

οικονομική τους θέση.

Υπήρχαν φορολογούμενοι επί τουρκοκρα-

τίας που σε κάθε περίπτωση, με το κατάλ-

ληλο μπαξίσι είχαν τη φοροδιαφυγή

διασφαλισμένη. Και αυτό δυστυχώς στην

Ελλάδα δεν άλλαξε ποτέ!

Δυστυχώς έχουμε κληρονομήσει πολλά

ελαττώματα τα οποία οφείλουμε να απο-

βάλλουμε, για να δούμε την πατρίδα μας,

την αγαπημένη μας Ελλάδα του αύριο στη

θέση που της αξίζει.

Θεόδωρος Μ. Τσώλας 

Συνταξιούχος δάσκαλος

Κεφαλικός Φόρος

Παιδομάζωμα
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Με το που μπαίνει ο τρυγητής, (Σεπτέμ-

βριος για τους νιότερους) με πιάνει μία νο-

σταλγία για εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας

του 1950 και 1960, που κάναμε τα πρώτα

βήματα της σχολικής μας ζωής (1954),

άβγαλτα ¨πρωτάκια¨ στο διθέσιο δημοτικό

σχολείο του χωριού μου και από το 1961

στο εξάχρονο τότε γυμνασιακό παράρτημα

Δερβιζιάνων· Ως γνωστόν δεν υπήρχε τότε

το λύκειο, μόνο το ενιαίο, εξάχρονο Γυμνά-

σιο στις πρωτεύουσες των νομών και στις

κωμοπόλεις και τα κεφαλοχώρια της

χώρας μας…

Κι αυτή η νοσταλγία έχει να κάμει –νομίζω-

με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,

που εξακολουθεί να γίνεται στην αρχή του

δεύτερου δεκαημέρου του Σεπτέμβρη· βέ-

βαια συντείνει σε αυτό και η επαγγελμα-

τική σταδιοδρομία του γράφοντος  -37

συνεχή χρόνια στο δασκαλίκι τι δεν μπορεί

παρά να αφήσουν κάποια ¨κουσούρια¨,

συνήθειες και συμπεριφορές τέλος πάν-

των που μοιραία σε ακολουθούν σαν τη

σκιά σου μέχρι ν’ αφήσεις «τα εγκόσμια»! 

Το άνοιγμα λοιπόν των σχολείων ήταν ση-

μαντικό γεγονός (τότε) για τη μικρή, «κλει-

στή» κοινωνία των χωριών της υπαίθρου,

ορεινής και πεδινής, ακόμη και για την

αστική κοινωνία των πόλεών μας, που κι

αυτές δεν ήταν δα και μεγαλουπόλεις…

κάθε σπίτι θα είχε 2-3 παιδιά που θα πή-

γαιναν «δημοτικό»· -το νηπιαγωγείο για τα

παιδιά της υπαίθρου ήταν λέξη άγνωστη,

και μερικά παιδιά ιδιαίτερα των ευπορότε-

ρων οικογενειών φοιτούσαν στο κοντινό-

τερο γυμνάσιο… Όλοι όμως, ανεξαρτήτως

αν ήταν φτωχότεροι ή «καλοστεκούμενοι

οικονομικά» φρόντιζαν να προμηθευτούν

και να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με τα

απολύτως απαραίτητα και αναγκαία:

ρούχα, παπούτσια, τετράδια, βιβλία, τσάν-

τες κλπ

Ασφαλώς και εδώ έβλεπες τη διαφορά

ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της

οικογένειας· και στα ρούχα (ακόμα και η

σχολική ποδιά των κοριτσιών είχε διαβαθ-

μίσεις) και στις σάκκες, στα τετράδια, κα-

σετίνες και βιβλία…

Να θυμίσω ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας

του 60 τα βιβλία τα αγόραζαν οι γονείς…

φυσικά τα μεγαλύτερα αδέρφια έδιναν στα

μικρότερα τα βιβλία τους· ακόμα γινόταν

ανταλλαγή με βιβλία συγγενών, φίλων

κ.ο.κ. Εδώ έρχεται στο νου μου το ρητό:

«πενία (φτώχεια) τέχνας κατεργάζεται».

Περιττό να τονίσω ότι οι «έχοντες» και

«κατέχοντες» αγόραζαν στα «βλαστάρια»

τους σχεδόν κάθε χρόνο καινούργια

ρούχα, παπούτσια και σχολικά είδη· οι

φτωχότεροι τα οικονόμουσαν «εκ των

ενόντων»!... Κι όλα καλά κι ωραία… δεν

είναι υπερβολή να πούμε οι σχολικές δρα-

στηριότητες μία καινούργια ζωή, ένα νέο

τόνο σε όλη τη μικρή τοπική κοινωνία·

προπάντων οι χαρούμενες φωνούλες των

παιδιών στα διαλείμματα και τα παιχνίδια

τους ακούγονταν σε όλη την έκταση του

χωριού, σημάδι ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει

μέλλον, υπάρχει ελπίδα!

Ραγίζεται η καρδιά μας και η ψυχή μας πο-

νάει βαθιά βλέποντας και συγκρίνοντας το

«τότε» με το «τώρα», τη σημερινή κατά-

σταση! Γιατί ποια τα σχόλια των μικρών

χωριών μας -1/θέσια και 2/θέσια και μεγα-

λύτερα ακόμη έπαψαν από χρόνια να λει-

τουργούν, κυρίως μετά τα μέσα περίπου

της δεκαετίας του 1970. Κύρια αιτία η μεί-

ωση του μαθητικού πληθυσμού μέχρι μη-

δενισμού τους μερικές φορές· τα χωριά

αυτά κατοικούνται από απόμαχους της

ζωής, συνταξιούχους γέροντες και γερόν-

τισσες. Φυτοζωούν, αργοπεθαίνουν (τα

χωριά) και μόνο για 1-2 μήνες το πολύ ξα-

ναζωντανεύουν από την παρουσία των

αδειούχων ξενιτεμένων «παιδιών» τους

που κάνουν διακοπές στον τόπο των Πα-

τέρων και των παππούδων τους… Ο Σε-

πτέμβρης τους καλεί πάλι στη δουλειά

τους, στην πόλη, στο εξωτερικό, «όπου

γης και Πατρίς» που λέει ο λόγος. Και τα

χωριά βυθίζονται πάλι στη μοναξιά, την

ερημιά, την προσδοκία και πάλι της άνοι-

ξης και του καλοκαιριού για να ξαναδούν

δικούς τους ανθρώπους και φίλους.

Αλλά και στα μεγαλύτερα χωριά, τα καμ-

ποχώρια, καλή του ώρα σαν το δικό μας

που έχουν τα σχολεία τους, τουλάχιστον

νηπιαγωγείο και Δημοτικό, σπανιότερα Γυ-

μνάσιο, το άνοιγμα των σχολείων είναι

πολύ διαφορετικό από ό,τι γινόταν παλαι-

ότερα: χωρίς ιδιαίτερη προσμονή μαθητές

και εκπαιδευτικοί, χωρίς συναισθήματα

χαράς και παιδαγωγικής αγάπης· απλώς

διδάσκοντες και διδασκόμενοι για εννιά

μήνες «θα κάνουν τα μαθήματά τους»!.

Και όχι με ζήλο, ενθουσιασμό, «δίψα και

πείνα» για μόρφωση, για παιδεία… Εξάλ-

λου υπάρχουν και τα φροντιστήρια για να

προσφέρουν μάθηση. Διαμόρφωση

όμως… άλλα λόγια να αγαπιόμαστε… Ο

κόσμος άλλαξε και αλλάζει συνεχώς και

ταχύτερα, επομένως αλλάζουν και τα εκ-

παιδευτικά και παιδαγωγικά πράγματα και

δεδομένα. Ελπίζουμε προς το καλύτερο,

αλλά να έχουμε και το νου μας, διότι όπως

έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας: «ουδέν

καλόν αμιγές κακού», δηλαδή, «κάθε τι

καλό είναι ανάμεικτο και με (λίγο;) κακό!».

Να έχουν άραγε άδικο… εμείς πάντως ας

είμαστε αισιόδοξοι για το καλύτερο και ας

ευχηθούμε σε διδάσκοντες και διδασκόμε-

νους και την καινούργια σχολική χρονιά

(2019-2020) «Καλή πρόοδο» με υγεία, ει-

ρήνη, καλοσύνη, αγάπη!

Σπύρος Γιάννος 

πρώην σχολικός σύμβουλος Π.Ε.

06-08-2019

Όταν «άνοιγαν» τα σχολεία!.. -τα παλαιότερα τα χρόνια…
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Τα φραγκόσυκα και ο Κόρφος         γράφει ο Φώτης Α. Βασιλείου

Την δεκαετία του 1950-60, φραγκοσυ-

κιές στις Χαλκιάδες δεν υπήρχαν.

Υπήρχε μόνο μία φραγκοσυκιά στην

αυλή του Χρήστου Κ. Κρανιώτη. Στην

αυλή του τότε περνούσαν πάρα πολύ

Γεωργουσιώτες να ανοίξουνε ή να κλεί-

σουνε τις πόρτες στο Αυλάκι το ποτι-

στικό που πότιζε σχεδόν όλη την

Γεωργούσσοι, τα παλιοχωριά που λεγό-

τανε, οι πόρτες αυτές δίνανε νερό προς

τα Βασιλακαίϊκα και προς τα λουριά.

Εκεί μας έστειλε για πρώτη φορά ο πα-

τέρας μας να ανοίξουμε την πόρτα

προς τα λουριά και να κλείσουμε την

άλλη προς τα Βασιλακαίϊκα. Πήγε το

φουσκωμένο με τον αδελφό του τον

Κωτσιαρίκο καθώς περνάμε βλέπουμε

την φραγκοσυκιά γεμάτη γινόμενα

φραγκόσυκα αλλά ήταν οι κρανιωταίοι

ή έξω στην αυλή και δεν μπορέσαμε να

κλέψουμε.

Πρώτη όμως φορά βλέπαμε φραγκό-

συκα τα είχαμε όμως ακουστά ότι ήταν

καλά αλλά δεν ξέραμε τα υπόλοιπα.

Πάντα τότε οι περισσότεροι κάτοικοι

κοιμόταν το μεσημέρι, έτσι κανονίσαμε

με τον Κωτσιαρικό να πάμε ντάλα μεση-

μέρι που κοιμόταν να κλέψουμε. Τότε τα

παιδιά το καλοκαίρι για ρούχα είχαν το

μαύρο το βρακί και μία φανελίτσα, έτσι

φύγαμε και φτάσαμε στην αυλή των

Κρανιωταίων σιγά-σιγά αρχίσαμε να

μαζεύουμε φραγκόσυκα και να τα βά-

ζουμε στον κόρφο στην φανελίτσα, από

το άγχος μας μη μας πιάσουν δεν κατα-

λάβαμε τα μικρά τσιμπήματα στα χέρια

και στον κόρφο. Αφού πήραμε αρκετά

φύγαμε για το σπίτι μας. Αλλά πού να

φτάσουμε! στο δρόμο άρχισε η φα-

γούρα και ο πόνος τραβάμε τη φανελί-

τσα και αδειάζουμε τα φραγκόσυκα

κάτω και βάζουμε το ρεκατό και αμολυ-

θύκαμε γκουσή στη μάνα μας.

Μόλις μας είδε αυτή άρχισε να μας φω-

νάζει: καλά ορέ ζαλοταραμένα, τόσο

χαζά είστε που βάλατε τα φραγκόσυκα

στον κόρφο σας; μας έβγαλε σιγά-σιγά

τη φανελίτσα και αρχίζει να αλείφει με

λάδι φαγητού, μόλις άρχισε να στεγνώ-

νει πάλι ξανά λάδι, μετά πήρε ένα μάλ-

λινο πανί και άρχισε να μας τρίβει

σιγά-σιγά, εκεί ήταν που βελάζαμε από

τον πόνο. Μας έβαλε να καθόμαστε ακί-

νητοι με τα χέρια ανοιχτά, πού να τα

ακουμπήσουμε στο κορμί…  όσο καθό-

μαστε ακίνητοι ήταν κάπως καλά, όταν

όμως κινούμαστε άρχισε το αγκάθωμα

από τα αγκάθια τα μικρά. Άιντε και ήρθε

η νύχτα, τώρα πως θα κοιμηθούμε; κα-

θίσαμε όσο μπορούσαμε όρθιοι με τα

χέρια ανοιχτά αλλά αρχίσανε να μας

κλείνονται τα μάτια από τη νύστα.

Ελάτε λέει η μάνα μου, έστρωσε σε

χώρια στον καθένα από ένα σεντόνι και

μας είπε να κοιμηθείτε ανάσκελα και με

τα χέρια ανοιχτά γιατί δεν είχαμε αγκά-

θια στο πίσω κορμί και στις πλάτες.

Έτσι ξαπλώσαμε και βγάλαμε τη νύχτα

σαν κούτσουρα, που να γυρίσουμε άρ-

χισε πάλι το αγκάθωμα.

Ευτυχώς το πρωί μας πέρασε ο πόνος,

φαίνεται το λάδι και το μάλλινο πανί μα-

λάκωσε τα αγκάθια και κάπως συνήλ-

θαμε.

Από τότε ποτέ δεν φάγαμε φραγκόσυκα

ούτε και γυρίσαμε να τα κοιτάξουμε 

Φώτης Α. Βασιλείου

Μπάνιο στην αποστράγγιση και βουτιές από την γέφυρα την δεκαετία του 50
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Ησίοδου έργα και ημέραι
Ο πατέρας του Ησιόδου ζούσε στην Αιολική Κύμη αλλά λόγο φτώχειας

αναγκάσθηκε να έρθει στην Άσκρα της Βοιωτίας στους πρόποδες του

Ελικώνα. ο Ησίοδος έζησε γύρω στα 700 προ Χριστού δεν μπορούμε

να πούμε με βεβαιότητα την εποχή που έζησε.

Άλλοι λένε ότι ήταν μεταγενέστερος του Ομήρου,  ο Ηρόδοτος θεωρεί

τον Ησίοδο σύγχρονου του Ομήρου ο Ησίοδος έγραψε τη θεογονία, έργα

και ημέραι, ασπίς Ηρακλέους και άλλα έργα.

Αποσπάσματα από το έργο του έργα και ημέραι:

Ένα μύθο θα σας πω για τους κυβερνώντες .

«Ένα Γεράκι άρπαξε ένα αηδόνι στα νύχια του και το πήγαινε πολύ ψηλά

στα σύννεφα και το αηδόνι παραπονεμένο θρηνούσε. Και το γεράκι του

μίλησε δεσποτικά –κακόμοιρο τι λαλάς, σε κρατάει ένα πολύ καλύτερο

σου, θα πας όπου σε πάω εγώ και εσύ είσαι τραγουδιστής και δείπνο

θα σε κάνω αν θέλω ή θα σε αφήσω- και είναι ανόητος όποιος αντιπα-

λεύει τους ανωτέρους του γιατί και τη νίκη χάνει και από ντροπές τυραν-

νιέται». 

Και συ κυβερνώντα άκουγε το δίκιο και μην τρέφεις το άδικο, γιατί το

άδικο είναι κακό για τον φτωχό άνθρωπο, ούτε και ο ευγενής δεν μπορεί

να βαστάει, και τον λυγάει το βάρος του, όταν του τοίχου κακά. Καλύτερα

να πας στο δίκαιο γιατί η δικαιοσύνη ξεπερνάει την υπερβασία όταν φτά-

σει στο τέλος, μα ανόητος το μαθαίνει όταν το πάθει.

Γιατί μαζί τρέχει ο όρκος με τις στρεβλές δίκες. Και οδύρεται η δίκη όταν

σέρνεται όπου την πάνε οι άνθρωποι οι δωροφάγοι και κρίνουν το δίκιο

με στρεβλές δίκες. Και αυτή ακολουθεί κλαίγοντας στη χώρα και στους

τόπους του λαού ντυμένη ομίχλη φέροντας κακό στους ανθρώπους που

την έδιωξαν και δεν τη μοίρασαν ίσα. Όποιοι όμως τις κακοδικίες στους

ξένους και στους ντόπιους δίνουν ίσα και καθόλου από το δίκιο δεν βγαί-

νουν, αυτόν η χώρα θάχει και ο λαός σ’ αυτήν ανθίζει και η ειρήνη είναι

στη γη τους νεοτρόφα και ποτέ σε αυτούς τον πικρό πόλεμο δεν απο-

φασίζει ο Θεός. Και πότε στους δίκαιους άντρες δεν έρχεται η πείνα και

το κακό και στις γιορτές χαίρονται τα φροντισμένα τους έργα. Σε αυτούς

η γη φέρνει πολύ βιος και στα βουνά η βελανιδιά στην κορφή φέρνει βε-

λανιδιά και στη μέση μέλισσες και τα πυκνόμαλλα πρόβατα είναι βαριά.

Και γεννούν οι γυναίκες παιδιά που μοιάζουν στους γονείς τους. Μα

οποίοι κάνουν το άδικο κακό και τα άθλια έργα σε αυτούς τους τιμωρεί ο

Θεός. Πολλές φορές και ολόκληρη η χώρα τυραννιέται από τον κακό κυ-

βερνήτη πού κριματίζεται και μηχανεύεται ανούσια έργα.

Κυβερνώντες σκεφτείτε και εσείς καλά την τιμωρία αυτή γιατί με τους αν-

θρώπους που ο Θεός παρατηρεί αυτούς που με στρεβλές δίκες φθεί-

ρουν τους συνανθρώπους τους και δεν έχουν το φόβο του Θεού.

Και σύ κυβερνήτα βάλε τα αυτά στο νου σου και άκουγε το δίκιο και ξέ-

χασε ολότελα τη βία. Γιατί αυτό το νόμο κανόνισε ο Θεός στους ανθρώ-

πους. Τα ψάρια και τα θηρία και τα πετούμενα πουλιά να τρώνε το ένα

το άλλο γιατί σε αυτά δεν έδωσε το δίκιο. Αλλά στους ανθρώπους έδωσε

το δίκιο που πιο καλό πολύ βγαίνει γιατί όποιος θέλει το δίκιο να κηρύξει

με γνώση, σε αυτόν πλούτο δίνει ο θεός, αλλά όποιος στη μαρτυρία με

τη θέλησή του επίορκα ορκισμένος ψέματα πει και βλάπτοντας το δίκιο,

αθεράπευτα κριματιστει, αυτού η γενιά μαύρη μένει στο μέλλον, μα στου

αληθινού τον όρκο η γενιά είναι στο μέλλον πολύ καλύτερη.

Και εσύ απλέ άνθρωπε έχοντας τη δική σου εντολή από το Θεό δούλευε

για να σε μισεί η πείνα που είναι πάντα σύντροφος του τεμπέλη ανθρώ-

που. Έτσι ο Θεός αγανακτεί και ο άντρας που ο τεμπέλης ζει με τους

άμετρους κηφήνες όμοιος στη φύση που τον μελισσών τον κόπο ξο-

δεύουν αργεί τρώγοντας. Εσύ όμως να σ’ αρέσει μετρημένα τις δουλειές

σου να κάνεις για να γεμίσουν βιός στην ώρα τους οι αποθήκες. Με τη

δουλειά οι άνθρωποι κάνουν πλούτο και δουλεύοντας γίνονται πολύ πιο

αγαπητοί στο Θεό και στους ανθρώπους.

Η δουλειά καμία ντροπή δεν είναι η αργία είναι ντροπή. Κι αν δουλεύεις

γρήγορα ο τεμπέλης σε θα ζηλέψει που πλουταίνεις και τον πλούτο ακο-

λουθεί η αρετή και η τιμή. Τα αγαθά να μην είναι αρπαγμένα αλλά από

τον ιδρώτα σου βγαλμένα. Γιατί και αν κανείς με τα χέρια του αρπάζει

πλούτο ή με τη γλώσσα του τον ληστέψει όπως πολλές φορές γίνεται

όταν το κέρδος ξεγελάει το νου των ανθρώπων και η ντροπή ξεπερνάει

η αναίδεια εύκολα τον ντροπιάζει ο Θεός και σε λίγο ο πλούτος του χά-

νεται.

Το ίδιο και αυτός που σε ζητιάνο ή ξένο θα κάνει κακό ή αδικεί τα ορφανά

παιδιά και όποιος τον γέρο γονιό του στο κακό κατώφλι των γηρατειών

κακομιλάει με πίκρα χτυπώντας τον λόγια και με αυτόν αγανακτεί ο Θεός.

Και στο τέλος του για τα άδικα έργα του πικρή του δίνει ανταπόδοση,

εσύ απ’ αυτά πάντα κρατά μακριά την επιπόλαιη ψυχή σου. Και την δύ-

ναμή σου βοήθα τους αδύνατους ανθρώπους και κάνε τις θυσίες στο

Θεό αγνά και καθαρά και όταν πέφτεις να κοιμηθείς να σου έχει ο Θεός

ευμενή καρδιά και ψυχή. Αυτόν που σ’ αγαπάει να καλείς τραπέζι, τον

εχθρό σου άστον, και αυτόν να καλείς πιο πολύ που κατοικεί κοντά σου.

Γιατί αν γίνει τίποτα κακό στο σπίτι σου οι γείτονες θα έρθουν. Τιμή με-

γάλη του έλαχε οποίου του έλαχε καλός γείτονας, ούτε το βόδι σου χά-

νεται αν ο γείτονας δεν είναι κακός. Μέτρα καλά τι παίρνεις από τον

γείτονα και σωστά να το ξαναδίνεις με το ίδιο μέτρο και καλύτερα αν μπο-

ρείς, έτσι που αν βρεθείς σε ανάγκη στο μέλλον να τον βρεις ακούμ-

πημα.

Αγάπα όποιον σ’ αγαπάει, να καλοδέχεσαι όποιον σε καλοδέχεται και να

δίνεις σε όποιον σου δίνει και μην δίνεις σ’ όποιον δεν σου δίνει.

Η δόση είναι καλή η αρπαγή κακή δίνει θάνατο. Γιατί όποιος άνθρωπος

θέλοντας αυτός και αν δώσει χαίρεται που δίνει και τέρπεται η ψυχή του

αλλά όποιος πάρει ο ίδιος ακούγοντας την αδιαντροπιά και λίγο είναι

αυτό παγώνει την καρδιά.

Όταν αρχίσεις το πιθάρι χόρτενε, όταν φτάσεις στη μέση κρατήσου γιατί

η μιζέρια και η ανέχεια είναι στον πάτο. Με τον αδελφό σου γέλα βάλε

όμως μαρτυρά γιατί το ίδιο η πίστη και η απιστία τους ανθρώπους κατα-

στρέφει.

Μη σου ξεγελάσει το νου πισινοστόλιστη γυναίκα φλυαρώντας γλυκό-

λογα, για το βιος διψάει.

Φώτης Α. Βασιλείου 
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¨ Η  Α θ ή ν α ¨ γ ρ ά φ ε ι  ο  Κ ώ σ τ α ς  Λ .  Τσ ώ λ α ς

Πρόλογος

Όταν ο γραφών έφτασε σε ηλικία 18 χρονών

τον έκαναν οι περιστάσεις να πάει για πρώτη

φορά στην Αθήνα. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξη

που μου επιφύλασσαν οι  ανισόπεδοι κόμβοι

στην Κόρινθο, τα διαζώματα στη μέση του δρό-

μου και οι πολλές λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Όταν είδα όλα αυτά αναρωτήθηκα : ‘’τι να ‘ναι

αυτή η Αθήνα…!’’ . 22 χρόνια μετά ο προβλη-

ματισμός εξελίχθηκε στο … : ‘’γιατί πάει ακόμα

κόσμος στην Αθήνα’’. Προσωπικά βρίσκω δι-

καιολογημένη την μετανάστευση σε αναπτυγμέ-

νες χώρες του εξωτερικού είτε από

ανειδίκευτους είτε από τους επιστήμονες του

τόπου. Αλλά ειλικρινά δεν κατανοώ το ερήμωση

της πανέμορφης επαρχίας για τα μάτια της

‘’άσχημης’’ , αλλά ξελογιάστρας (κατά το λαϊκό

άσμα) , Αθήνας. 

Εισαγωγή

μέσα από το άρθρο που ακολουθεί θα προσπα-

θήσουμε να δούμε τις κοινωνικές, αλλά και οι-

κονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα και

διαμόρφωσαν την πρωτεύουσας της Ελλάδας,

Αθήνας. Θα επικεντρωθούμε στον κύριο παρά-

γοντα που επηρέασε και σχημάτισε την κοινω-

νική γεωγραφία από το τέλος του δεύτερου

παγκοσμίου πολέμου μέχρι και τη δεκαετία του

‘70, που δεν είναι άλλος από την αυθόρμητη

αστικοποίηση μεγάλου μέρους του ελληνικού

λαού. Επίσης, θα εστιάσουμε στις εξελίξεις που

διαδραματίστηκαν την περίοδο που έπεται,

όπως η μετακίνηση των μεσοαστών σε προ-

άστια, η αποβιομηχάνιση και τριτογενοποίηση

της αθηναϊκής οικονομίας, η μετανάστευση από

και προς την πρωτεύουσα, ο κοινωνικός και

στεγαστικός διαχωρισμός, τα μεγάλα τεχνικά

έργα που κατασκευάστηκαν είτε λόγω κοινωνι-

κής απαίτησης είτε λόγω ολυμπιακών αγώνων,

και άλλες.

Μέσα από την εξέταση των παραπάνω παρα-

γόντων θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε

πώς διαμορφώνεται η γεωγραφία της Αθήνας,

όπως επίσης και πώς σχηματίζονται οι ανισό-

τητες στο χώρο της με βάση τις ευρύτερες κοι-

νωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Αθήνα, μια κατεξοχήν μεσογειακή πόλη

Η Αθήνα είναι μία σύγχρονη πόλη. Βέβαια, μια

πόλη που δεν ακολουθεί τους κανόνες των βο-

ρείων πόλεων της Αμερικής και της Ευρώπης,

αλλά ακολουθεί τους ιδιαίτερους ρυθμούς που

βρήκαν οι μεσογειακές πόλεις. Η πόλη των

Αθηνών πιο πολύ μοιάζει με αυτές της λατινικής

Αμερικής, παρά με μεγαλούπολης της Γερμα-

νίας  ή των Κάτω Χωρών. Στοιχεία όπως αστι-

κοποίηση χωρίς πλάνο, απουσία

πολεοδομικών κανόνων, εκμετάλλευση του δη-

μόσιου χώρου από ιδιώτες συναντώνται κατά

κόρον στις πρώτες. Κάποιες προσπάθειες προ-

γραμματισμένης οικοδόμησης υπήρξαν, αφού

η κύρια πρωτοβουλία του CIAM ( διεθνή συνέ-

δρια μοντέρνας αρχιτεκτονικής) που είναι η

Χάρτα των Αθηνών, ανακηρύχθηκε εδώ .Πα-

ρόλα αυτά δεν βρήκαν έδαφος υλοποίησης,

αφού η Αθήνα έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά. Η ανάπτυξη της ήρθε μετά από

πολύ πρόσφατη δημιουργία του κράτους, η με-

ταρρύθμιση στην ύπαιθρο ήρθε αργά σε χρόνο

και σε ρυθμό, η αστικοποίηση ήταν προγενέ-

στερη της βιομηχανίας της, οι υποδομές και τα

δίκτυα ακολούθησαν την χωρική επέκταση και

όχι το ανάποδο, και τέλος οι επεμβάσεις της πο-

λεοδομίας που ήταν ισχνές, έθεσαν την Αθήνα

εκτός κανόνων τυπικής ευρωπαϊκής πόλης 

Σαν επακόλουθο όμως, είχαμε την εμφάνιση

προβλημάτων στο περιβάλλον και στην κοινω-

νία. Οι κοινόχρηστοι χώροι απουσιάζουν, οι πε-

ριοχές πρασίνου είναι δυσανάλογοι του

μεγέθους της πόλης, το κυκλοφοριακό είναι έν-

τονο με μεγάλες χρονικές περιόδους μέσα στο

εικοσιτετράωρο και γενικότερα οι συνθήκες

ζωής είναι υποβαθμισμένες σε μεγάλο μέρος

του λεκανοπεδίου. Όλα αυτά τα αρνητικά έρχον-

ται να εξουδετερώσουν τα όποια θετικά έχει η

διαφορετικότητα και η αυθόρμητη ανάπτυξη .

Τα μεταπολεμικά δρώμενα που επηρέασαν τη

δομή της πόλης

Η σύντομη πορεία της ελληνικής πρωτεύουσας

από το 1834 και την ανάδειξη της είσαι μεγα-

λούπολη περνάει από κοσμογονικά ιστορικά

φαινόμενα. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους, οι

διαρκείς πόλεμοι για την επέκταση των συνό-

ρων, οι βαλκανικοί πόλεμοι, η μικρασιατική κα-

ταστροφή και οι μετακινήσεις πληθυσμών, η

υποδοχή στην Αθήνα 250 χιλιάδων προσφύ-

γων, οι συνεχείς πολιτικές ανατροπές με στρα-

τιωτικά καθεστώτα και το αποκορύφωμα ο Β’

ΠΠ, ήταν για μία πόλη 12.000 κατοίκων ένα όχι

τόσο ομαλό πέρασμα στην έννοια της μεγαλού-

πολης .Η απότομη αύξηση πληθυσμού λόγω

προσφυγών και επαρχιωτών, ήδη αρχίζει να

έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Ο ταξικός διαχω-

ρισμός, η φτώχεια και η υποαπασχόληση αν-

θούν το μεσοπόλεμο με αντίβαρο της σύσφιξη

των γειτονικών σχέσεων, των οικογενειών και

των οργανώσεων παντός είδους.

Μεταπολεμικά, οι πρόσφυγες και οι εσωτερικοί

μετανάστες εντάσσονται στην παραγωγική δια-

δικασία, όπως οι ντόπιοι. Μία παραγωγική δια-

δικασία όμως, που είναι προβληματική, χωρίς

κατεύθυνση, με κακώς εννοούμενη ευελιξία, κι-

νούμενη σε παράλληλα σύμπαντα : αυτό των

μεγάλων επιχειρήσεων και αυτό των μικρών οι-

κογενειακών βιοτεχνιών και των αυτοαπασχο-

λουμένων. Αυτά αποτελούν έναν άτυπο

οικονομικό περιβάλλον που προάγει την μικτή

χρησιμοποίηση της ιδιοκτησίας ακινήτου. Κυ-

ρίαρχα παραδείγματα είναι α) οι μεικτές χρήσεις

πολυκατοικιών με τα γραφεία της επιχείρησης

στο ισόγειο– υπόγειο και τις κατοικίες στους

πάνω ορόφους και β) η μικτή χρήση του ίδιου

διαμερίσματος ως γραφείο και ως οικία ταυτό-

χρονα .Ως προέκταση του φαινομένου είναι ο

κατακόρυφος κοινωνικός διαχωρισμός στο ίδιο

κτίριο με τους πλούσιους να διαμένουν στα

«ψηλά» και τους φτωχούς στα «χαμηλά».

Ακόμη, στο οικονομικό πλαίσιο, η άμεση εξάρ-

τησή εργασίας – οικίας δημιουργεί φαινόμενα,

όπως οι διαρκείς μετακινήσεις σε μικρές απο-

στάσεις (στην ίδια γειτονιά ή στο ίδιο κτίριο) των

εργαζομένων και για λίγη ώρα. Αυτό προσδίδει

στην Αθήνα  ζωντάνια 24/7 σε όλες τις περιοχές

της .Έτσι, ο τομεακός διαχωρισμός είναι δύσκο-

λος σε μία πόλη – πάζλ, όπως η Αθήνα .  Η δια-

μόρφωση και ο διαχωρισμός των περιοχών.

Στην Αθήνα της μεταπολεμικής περιόδου, λίγο

έως πολύ, διατηρείται ο διαχωρισμός του μεσο-

πολέμου. Ένας νοητός άξονας από νοτιοδυτικά

έως βορειοανατολικά . Το οξύμωρο είναι ότι υπό

αυτό τον άξονα είναι διαχωρισμένο και το κέν-

τρο της πόλης. Η γραμμή αυτή, λοιπόν, θα μπο-

ρούσαμε να πούμε ότι χωρίζει τα εργατικά λαϊκά

στρώματα στα δυτικά από τους αστούς στα

ανατολικά .Πολλές φορές η διαστρωμάτωση

είναι καθαρά κοινωνική, ασχέτως της οικονομι-

κής επιφάνειας του ατόμου και αυτό δίνει άλλη

μια νότα στην πολυπλοκότητα της γεωγραφίας

της Αθήνας . Έτσι, δημιουργήθηκαν στις συνει-

δήσεις των κατοίκων των εκάστοτε περιοχών τα

αόρατα τοπία. Ο φόβος των ανατολικών περιο-

χών μην μπλέξουν με τις δυτικές και ο φόβος

των δυτικών μην γκετοποιηθούν, δημιούργησαν 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

Σύγχρονη Αθήνα
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στερεότυπα για την κάθε περιοχή που φτάνουν

ως στις μέρες μας (Μπουρνάζι, Εκάλη κτλ) .

Αυτές όμως οι περιοχές έχουν μία κοινωνική και

οικονομική παράδοση από την ίδρυσή τους. Από

την κατασκευή των νόμιμων κατοικιών για τη

στέγαση των προσφύγων στα τότε προάστια της

Αθήνας και του Πειραιά από την επιτροπή για

την αποκατάσταση των προσφύγων, περάσαμε

στην παράνομη ανέγερση κατοικιών, πλαισιώ-

νοντας τις πρώτες. 

Η μεταπολεμική αστυφιλία έγινε τροφοδότης

αυτών των προαστίων. Η εσωτερική μετανάστες

φεύγοντας και ερημώνοντας την ύπαιθρο, αγο-

ράζουν τα οικόπεδα – χωράφια των προαστίων

και χτίζουν αυθαίρετα. Η λεγόμενη αυθόρμητη

αστικοποίηση εμπεριέχει παρανομία εν μέρει,

αφού το οικόπεδο αγοράζετε και δεν καταπατεί-

ται .Οι επαρχιώτες φτιάχνουν την κατοικία τους

εν μία νυκτί, ώστε να αποφύγουν τον από ελάχι-

στο έως ανύπαρκτο έλεγχο. Στη συνέχεια αφό-

του η κατάσταση αυτή παγιώθηκε με σειρά από

πιέσεις στον κρατικό μηχανισμό, το κτίσμα νομι-

μοποιείται . Αποτέλεσμα αυτού είναι η δεδομένη

αποτυχία στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Η

άναρχη δόμηση και ο μη έλεγχος ή ο έλεγχος κα-

τόπιν εορτής οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια

στην κατάρρευση της όποιας προσπάθειας για

τάξη. Χαρακτηριστικά, το πολεοδομικό σχέδιο

της Αθήνας του 1830 αναθεωρήθηκε 2000

φορές, άρα μάλλον δεν εφαρμόστηκε ποτέ .

Οι αλλαγές την δεκαετία του ‘70

Κατά τη δικτατορία(1967-1974) είχαμε μια ρα-

γδαία ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότη-

τας. Μια σειρά νόμων για την αύξηση των

συντελεστών δόμησης και ένα ευνοϊκό περιβάλ-

λον δανειοδότησης έφεραν έκρηξη στη πολυκα-

τοικοποίηση της Αθήνας. Η ιδιωτική

επιχειρηματικότητα στον κλάδο σε συνδυασμό

με την κρατική ανοχή αναθερμάνει την οικονομία

μέσω της οικοδομής. Η πολυκατοικία γίνεται η

κυρίαρχη μορφή κτιρίων κατά τη δεκαετία του

‘70, με την εκμετάλλευση των οικοπέδων και των

ακινήτων να γίνονται πεδίο εμπορίου. Μεγάλο

αρνητικό είναι το γκρέμισμα πολλών νεοκλασι-

κών κτιρίων ως θυσία στην ανέγερση πολυκα-

τοικίας με αντιπαροχή ή με ιδίο κεφάλαιο. Ένα

νούμερο που λέει πολλά για τις οικοδομές είναι

ότι το ‘67 στην αρχή της δικτατορίας οι πολυκα-

τοικίες αποτελούσαν το 13,5%, ενώ το ‘72 το

32,3% του συνόλου των κτισμάτων της Αθήνας.

Αντίστοιχα το 58,8% ήταν μονώροφα συνήθως

νεοκλασικά, ενώ το ‘72 μόνο το 32,3%. Ο προ-

ηγούμενος συνωστισμός στο κέντρο της Αθήνας

έβρισκε διέξοδο προς τις πολυκατοικίες των

προαστίων, κυρίως των ανατολικών. Άρχισε από

την εποχή της δικτατορίας και συνεχίστηκε όλη

τη δεκαετία του ‘70. Καθόλη αυτή την περίοδο

περιορίζεται σημαντικά ο κοινωνικός διαχωρι-

σμός ανατολικών και δυτικών προαστίων. Η

ομογενοποίηση αυτή εμπεριέχει την κοινωνική

ανέλιξη των εργατών και χειροτεχνών της δυτι-

κής Αθήνας. Αυτοί μεγάλωσαν μια νέα γενιά μορ-

φωμένων και καταρτισμένων ‘’υπαλλήλων’’ που

τριτογενοποίησαν την οικονομία, με παράλληλη

υποβάθμιση του δευτερογενούς τομέα . Οι βιο-

μηχανίες με την κρατική μέριμνα είτε αποκεν-

τρώνονται είτε φεύγουν προς την επαρχία. Από

την άλλη, ανθούν οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι

ναυτιλιακές εταιρείες και άλλες κοινωνικές ή δη-

μόσιες υπηρεσίες .Έτσι, ο χωρικός διαχωρισμός

των κοινωνικών τάξεων γίνεται ένα πολύπλοκο

θέμα.  

Από το 1980 και μετά

Ήδη από το 1978 και κυρίως κατά τη δεκαετία

του ‘80 και μετά έγινε προσπάθεια να αντιμετω-

πιστούν τα προβλήματα του ΠΣΠ . Οι προσπά-

θειες αυτές ναυάγησαν πριν ακόμη

υλοποιηθούν. Τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν,

αλλά λόγω διαφόρων συγκυριών και φαινομέ-

νων έχουμε κάποιες αλλαγές στον χωροοικονο-

μικό χάρτη.  

Το μεταναστευτικό ρεύμα  εισροής τη δεκαετία

του ‘80 ατονεί λόγω αποβιομηχάνισης και απο-

κέντρωσης της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επα-

νέρχεται όμως στη δεκαετία του ‘90 με τους

Αλβανούς, και τα τελευταία χρόνια με τους ασιά-

τες μετανάστες ή πρόσφυγες . Η οποία ομογε-

νοποίηση είχε παρουσιαστεί μέχρι τότε, χάνεται

και εμφανίζονται πλέον νέοι θύλακες κατοικίας

των παραπάνω, σε περιοχές που είχαν πριν

υποβαθμιστεί, κυρίως στο κέντρο της πόλης .Οι

θύλακες αυτοί είναι στην ουσία τα κενά που αφή-

νουν οι Αθηναίοι εγκαταλείποντας το οικονομικά

και κοινωνικά παρηκμασμένο κέντρο της πόλης.

Την περίοδο του ‘80 είναι χαρακτηριστική η τρι-

τογενοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος

του ΠΣΠ, με παράλληλη υποβάθμιση του κέν-

τρου. Ο κύριος όγκος των εργαζομένων στον τρι-

τογενή τομέα απασχολείται σε τράπεζες και

υπηρεσίες. Αυτές βρίσκονται κοντά σε μεγάλες

οδικές αρτηρίες που συνδέουν τα ανατολικά και

δυτικά με το παραδοσιακό κέντρο. Ακόμη, ως έμ-

μεσο επακόλουθο της ενίσχυσης των προαστίων

είναι και η αύξηση του εμπορίου στα παραπάνω

προάστια κυρίως του λιανικού  . Ο χάρτης πλέον

αλλάζει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό)

να εκτείνονται ολοένα και προς τα πιο απομα-

κρυσμένα προάστια και οι οδικές αρτηρίες (Ατ-

τική οδός) να καλύπτουν το σύνολο του

λεκανοπεδίου. Οι αστοί- μεσοαστοί πλέον βγαί-

νουν προς τα ομορφότερα και πιο υγιεινά περί-

χωρα, ενώ οι φτωχότεροι μένουν στον πυρήνα .

Η ευκαιρία της επιχειρηματικής πόλης

Το πάζλ – κουρελού που λέγεται Αθήνα, όμως

έχει την ευκαιρία της στον 21ο αιώνα να αναδεί-

ξει τη θετική της πλευρά. Η επιχειρηματική πόλη

που προωθεί τον εαυτό της, που αναδεικνύει τη

μοναδικότητα της ώστε να προσελκύσει τουρί-

στες και επενδυτές, ταιριάζει γάντι στην Αθήνα.

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα

που τράφηκε τόσα χρόνια μπορεί να αποδειχθεί

προσόν απέναντι στην οργάνωση και τυπικό-

τητα των βορείων πόλεων. Οι σημειακές παρεμ-

βάσεις σε κληρονομιές από το πλούσιο

παρελθόν και η ανάδειξή τους, αποτελούν πόλο

έλξης αλλά και πρότυπο για τις μοντέρνες πό-

λεις.

Ατυχής προσπάθεια μπορεί να θεωρηθεί η διορ-

γάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 . Τα

έργα μπορεί να εντάσσονται στον παραπάνω

σχέδιο , έγιναν όμως χωρίς συγκροτημένο

πλάνο και ενιαίο σχεδιασμό. Αποτέλεσμα είναι

να μην έχουν τα επιδιωκόμενα οφέλη και να

πληρώνεται το τίμημα από το λαϊκό εισόδημα .

Συμπέρασμα 

Η σύγχρονη κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας

κατέληξε μέσα από όλα τα παραπάνω ένα σταυ-

ρόλεξο για γερούς λύτες. Το σίγουρο είναι ότι

μπορεί να εξεταστεί μόνο μέσα από τη μεταμον-

τερνιστική περιφερειακή ματιά. Είδαμε ότι οι κοι-

νωνικές και οικονομικές εξελίξεις άλλαξαν το

χάρτη της πόλης ανά σύντομές περιόδους. Εί-

δαμε επίσης, ότι οι εξελίξεις αυτές γενικά δεν

ήταν οργανωμένες από το επίσημο κράτος, αλλά

μάλλον αυτοματισμοί από την ίδια την κοινωνία,

όπως η αυθόρμητη αστικοποίηση. Το κράτος θα

λέγαμε υπονόμευσε κάθε εγχείρημα δίνοντας

χώρο για ιδιωτικοποιήσεις κρατικής γης, επιτρέ-

ποντας την ανεξέλεγκτη και παράνομη μετανά-

στευση ή παρανομώντας το ίδιο σε συμβάσεις

μεγάλων έργων. Με την ανάδειξη όμως της επι-

χειρηματικής πόλης, εύλογα γεννιέται η ελπίδα

για αντιστροφή σκηνικού που επικρατεί. 

Μέχρι να γίνει αυτό θα επαναλάβω ότι ακόμα δεν

κατανοώ γιατί ερημώνουν τα χωριά μας για χάρη

της Αθήνας και γιατί οι ‘’εγκλωβισμένοι’’ στην τσι-

μεντούπολη δεν γυρνάνε πίσω !

Παλιά Αθήνα
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Παράσταση στα Αμπέλια 5 Ιουλίου 2019

Παράσταση στην Κορωνησία την 11 Αυγούστου 2019

Παράσταση στους Κωστακιούς την 24 Αυγούστου 2019
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Η άγνωστη πυραμίδα του Ελληνικού 
Η Πυραμίδα του Ελληνικού είναι ένα αρχαίο κτίσμα που βρίσκεται

στην Αργολίδα πάνω σε ένα μικρό λόφο στο χωριό Ελληνικό,

κοντά στις πηγές του Ερασινού ποταμού και 9 χιλιόμετρα περί-

που νοτιοδυτικά του Άργους.

Η Πυραμίδα του Ελληνικού (γνωστή και ως πυραμίδα των Κε-

χριών) που θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο πυραμιδικό κτί-

σμα από τα 26 που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, είναι

κατασκευασμένη από σκληρό, γκρίζο ασβεστόλιθο της περιοχής.

Η είσοδος τη πυραμίδας

Η κύρια είσοδος του μνημείου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά

του μνημείου, δηλαδή στην πλευρά που κοιτάζει προς την θά-

λασσα του Αργολικού κόλπου.

Για τη χρονολογία κατασκευής του ιδιαίτερου αυτού μνημείου

έχουν διατυπωθεί πολλές και αντιφατικές απόψεις, αλλά οι προ-

τεινόμενες χρονολογήσεις από διάφορους φορείς εκτείνονται από

το 2700 π.Χ. περίπου έως τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.

Αναφορά στην Πυραμίδα του Ελληνικού κάνει και ο Παυσανίας

στο έργο του Ἑλλάδος περιήγησις στο δεύτερο βιβλίο, Κορινθιακά

: «Δεξιά καθώς κανείς πηγαίνει από το Αργος προς την Επιδαυ-

ρία υπάρχει οικοδόμημα που μοιάζει πολύ με πυραμίδα και έχει

απεικονισμένες ανάγλυφες ασπίδες του σχήματος των αργολικών

ασπίδων. Αυτού είχε πολεμήσει ο Προίτος εναντίον του Ακρισίου

για την βασιλεία, και λένε πως ο αγώνας έληξε ισόπαλος και γι'

αυτό αργότερα συμφιλιώθηκαν, αφού ούτε ο ένας ούτε ο άλλος

μπόρεσε να πετύχει αποφασιστική νίκη. Λένε πως τότε πρώτη

φορά συγκρούστηκαν οπλισμένοι με ασπίδες και οι ίδιοι και το

στράτευμά τους. Για όσους εκατέρωθεν έπεσαν, επειδή ήταν συμ-

πολίτες και συγγενείς, έγινε σ' αυτό το μέρος κοινός τάφος». 

Όπως φαίνεται από το κείμενο, κατά την εποχή του Παυσανία το

αναφερθέν οικοδόμημα ήταν διακοσμημένο με αργολικές ασπίδες

και θεωρείτο, κατά τον ίδιο, τάφος (τύμβος) των πολιτών και συγ-

γενών που έπεσαν σε μάχη πολεμώντας για την εξουσία. Χαρα-

κτηριστικό της παλαιότητας της κατασκευής, σύμφωνα με τον

Παυσανία, είναι ότι πρώτη φορά τότε είχαν χρησιμοποιηθεί ασπί-

δες σε μάχη.

Όσον αφορά τη χρήση και λειτουργία της Πυραμίδας του Ελληνι-

κού, έχουν επίσης διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις. Κάποιες

αναφέρουν ότι αποτελούσε οχυρό για τον έλεγχο των οδικών αξό-

νων, κάποιες κάνουν λόγο για ταφικό μνημείο, άλλες μιλούν για

χρήση του ως αμυντικός πύργος ή φρυκτωρία (για επικοινωνία

μέσω πυρσών), ενώ άλλες απόψεις θεωρούν ότι είχε τη χρήση

του βωμού.

Η Πυραμίδα του Ελληνικού είναι χτισμένη στο δρόμο που στην

αρχαιότητα συνέδεε το Άργος με την Τεγέα Αρκαδίας αλλά η χρο-

νολογία κατασκευής της διχάζει τους επιστήμονες. Η πρώτη χρο-

νολόγηση τοποθετεί το χτίσιμο της πυραμίδας τον 3ου-4ου αιώνα

π.Χ αλλά μια νεότερη μέθοδος έδειξε ότι κτίστηκε  προς το τέλος

της 3ης χιλιετίας π.Χ. αυτή η διαφωνία ίσως να οφείλεται στο γε-

γονός ότι η πυραμίδα κτίστηκε στα θεμέλια παλαιότερου οικήμα-

τος ή ότι οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώθηκαν από

παλαιότερα κτίσματα.  Το σίγουρο είναι ότι αποτελεί ένα ακόμη

μνημείο της πατρίδας μας.

Άποψη της πυραμίδας από ψηλά

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη

οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.

– Είναι αδύνατο να ξέρει την

ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακρι-

βώς τι είναι ο άνθρωπος.

Ιπποκράτης, 460-370 π.Χ., Πατέ-

ρας της Ιατρικής
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