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H Aιτωλία
�θες και σήμερα

O �υσικ�ς 	ώρ�ς και η ιστ�ρία της περι�	ής

Iστ�ρικ�ς 
άρτης τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ και της ευρύτερης περι�
ής.

Tης Mά
ης Παπα�ήση - Πετρ�π�ύλ�υ

Eκπαιδευτικ
ύ

H AITΩΛIA απ�τελεί τ� δώρ� της �ύ-
σης στη Δυτ. Eλλάδα. Oι δύ� π�ταμ�ί
(A�ελώ�ς - Eύην�ς) δημι�υργ�ύν με
τις πρ�σ�ώσεις τ�υς τα α�αθή νερά,
τη λιμν�θάλασσα και τις πεδινές ε-
κτάσεις για καλλιέργειες. B�ρεια της
περι��ής και ανατ�λικά δεσπ�!�υν
�ι �ρειν�ί �γκ�ι τ�υ Aράκυνθ�υ και
της Bαράσ��ας. Tην π�ικιλία τ�υ �υ-
σικ�ύ περι�άλλ�ντ�ς συμπληρών�υν
�ι 2 λίμνες, Λυσιμα�εία και Tρι�ωνί-
δα. H Aιτωλία είναι η συνέ�εια της
μεγάλης �υσικής �ερσαίας δι�δ�υ α-
π� τη B. Hπειρ� μέσω της κ�ιλάδας
τ�υ Aώ�υ πρ�ς τα παράλια τ�υ K�-
ρινθιακ�ύ και τη δυτική ακτή της Πε-
λ�π�ννήσ�υ.

Σ’ αυτ�ν τ� �υσικ� �ώρ� εμ�ανί-
!�νται με �ρ�ν�λ�γική σειρά πρ�ελ-
ληνικ�ί λα�ί (Λέλεγες), Πρωτ�α�αι�ί,
A�αι�ί (της μυκηναϊκής επ��ής) και
Δωριείς. H ρί!α  AKW (α�-)= νερ�, της
Γραμμικής B΄ γρα�ής των Mυκηναί-
ων, υπάρ�ει στα υδρωνύμια A�-ελώ-
�ς, Iν-α�-�ς. Στ�ν αιτωλικ� �ώρ� �λα

σ�εδ�ν τα ε*άρματα της γης και �ι
λ���ι έ��υν αρ�αία υπ�λείμματα ή
ερείπια. Π�λλ�ί �ικισμ�ί, �ωριά, κώ-
μες και λίγες π�λεις ανάπτυ*αν π�λι-
τισμ� και έναν πρώτ� τρ�π� π�λιτι-
κής �ργάνωσης, τ� «κ�ιν�ν», π�υ με-
τε*ελί�θηκε στη γνωστή μας Aιτωλι-
κή Συμπ�λιτεία (στ�υς Aλε*ανδρι-
ν�ύς και Eλληνιστικ�ύς �ρ�ν�υς).

Oι αρ�αί�ι κάτ�ικ�ι, ενώ !�υν πλάι
στη θάλασσα (η λιμν�θάλασσα έ�ει
την �ν�μασία Kυνία) έ��υν μια «ψυ-
�ική» απ�σταση απ� τα α�αθή νερά
και τα τενάγη. Oι ενασ��λήσεις τ�υς
είναι γεωργ�κτην�τρ��ικής �ύσης.

O �ώρ�ς είναι πεδιν�ς με ά�θ�να
γλυκά νερά απ� πηγάδια και ρέματα
και τα γύρω ��υνά πρ�σ�έρ�νται για
��σκή (ε*αιρετικής π�ι�τητας άλ�-
γα, γιδ�πρ��ατα κ.ά.) συλλ�γή �ελα-
νιδιών και πρ�μήθεια *υλείας. Yπάρ-
�ει μια μαρτυρία σύμ�ωνα με την �-
π�ία �ι κάτ�ικ�ι της Πλευρώνας διά-
ν�ι*αν αύλακα απ� την αν�ι�τή θά-
λασσα μέ�ρι μέσα στην π�λη για να
�έρ�υν τα πλ�ία τ�υς. Aλλά τη λι-
μν�θάλασσα δεν τη �ρησιμ�π�ίησαν
�ύτε και για έργα άμυνας (�πως έγι-

νε στ�υς νεώτερ�υς �ρ�ν�υς). Σε
περι�δ�υς συρρά*εων απ�σύρ�νταν
στα γύρω υψώματα και ανα!ητ�ύσαν
την ασ�άλεια στα �ρ�ύριά τ�υς.

Yπάρ�ει �μως σ�έση με τη θάλασ-
σα. Aυτή είναι, ας π�ύμε, π�λεμική
(πειρατεία, ληστρικές επιδρ�μές σε
γείτ�νες και αλλ�ύ). Aυτά τα μαρτυ-
ρ�ύν αρκετ�ί αρ�αί�ι συγγρα�είς
(Θ�υκυδίδης, Π�λύ�ι�ς, Στρά�ων).
Oι Aιτωλικ�ί στην αρ�αι�τητα είναι ε-
πιθετικ�ί, ληστρικ�ί, π�λιτικά �ιλ�-
δ�*�ι, επεκτατικ�ί μέσω της Συμπ�-
λιτείας τ�υς, ατίθασ�ι και δύσκ�λ�ι
να δε�θ�ύν δεσμεύσεις στις κινή-
σεις και την ελευθερία τ�υς. Kαι
πρ�παντ�ς �τω��ί. H �ίαιη εκμετάλ-
λευση τ�υ υγρ�ύ στ�ι�εί�υ με την
πειρατεία επιδρά αρνητικά και στην
�ικ�ν�μική ανάπτυ*η των αιτωλικών
π�λεων.

Συμπ�λιτεία

Aπ� την επ��ή τ�υ Φιλίππ�υ B΄ μέ-
�ρι τ�υς Pωμαϊκ�ύς �ρ�ν�υς είναι έ-
ντ�νη η π�λιτική δραστηρι�τητα των
Aιτωλών. Aπ�τελ�ύν μεγάλη δύναμη
στην Eλλάδα. H έκταση της Συμπ�λι-



τείας στην περί�δ� της ακμής της (α-
π� 280 π.X. και μετά είναι απ� τη Mα-
κεδ�νία και Hπειρ� μέ�ρι Aθήνα και
B�ιωτία. H Aιτωλική Συμπ�λιτεία ή-
ταν η τελει�τερη π�λιτική �ργάνωση
π�υ εί�αν δημι�υργήσει �ι Eλληνες
(α�εν�ς μεν διατήρηση των μικρών
π�λεων - κρατών, αλλά και η ισ�υρ�-
π�ίησή τ�υς με την ένωση απέναντι
σε ηγεμ�νικές διαθέσεις μεγάλων
δυνάμεων). Στ�υς π�λέμ�υς των συ-
νασπισμένων ελληνικών π�λεων ε-
ναντί�ν της Mακεδ�νίας π�υ πρωτα-
γωνιστ�ύν �ι Aιτωλ�ί, εμπλέκ�νται
και �ι Pωμαί�ι, �ι �π�ί�ι καλ�ύνται
αρ�ικά ως διαιτητές και μετέπειτα ως
διεκδικητές και επεκτατικ�ί πρ�ς την
Aνατ�λή. Oταν �ι Aιτωλ�ί αναλαμ�ά-
ν�υν αντι-ρωμαϊκή δραστηρι�τητα
είναι πλέ�ν αργά για τ�ν σπαραγμέ-
ν� και ε*αντλημέν� απ� τ�υς π�λέ-
μ�υς ελλαδικ� �ώρ�. H Pωμαι�κρα-
τία στην Eλλάδα καθιστά την Aιτωλία
ρωμαϊκή επαρ�ία και τ� «κ�ιν�ν» α-
ναπ�σπαστ� μέρ�ς της δι�ικητικής
�ργάνωσης τ�υ ρωμαϊκ�ύ κ�σμ�υ,
�ωρίς ν�μ�θετικές ή εκτελεστικές
αρμ�δι�τητες, �ωρίς αυτ�ν�μία.

Aν και η αστική �ικ�ν�μία μέσα στη
Συμπ�λιτεία θα εί�ε κάνει π�λλά �ή-
ματα (δεν μας έ��υν διασωθεί στ�ι-
�εία), �άση της �ικ�ν�μίας ήταν η
γεωργία και η κτην�τρ��ία. M�νιμη
τάση, η γη να ανήκει σε λίγα �έρια
(μεγάλες �ικ�γένειες, ισ�υρές και
δυναμικές), κυρίως στην Kαλυδώνα.
Oι κάτ�ικ�ι �μως είναι στη μεγάλη
τ�υς πλει�ψη�ία ελεύθερ�ι καλλιερ-
γητές, �τω��ί αγρ�τες και ��σκ�ί,
αλλά ��ι πένητες, δ�υλ�πάρ�ικ�ι ή
δ�ύλ�ι.

H έλλειψη επα�ής και αλληλεπί-
δρασης των Aιτωλών με τ� �υσικ�
�ώρ� της λιμν�θάλασσας δεν ��ήθη-
σε στην �ικ�ν�μική ανάπτυ*η των
π�λεων - κρατών της Aιτωλίας ως
πρ�ς τ�ν εμπ�ρικ� και ναυτιλιακ�
τ�μέα, �πως επίσης και στ�ν τ�μέα
α*ι�π�ίησης των αγαθών της λιμν�-
θάλασσας. H ακμή των Aιτωλών στην
αρ�αι�τητα α��ρά στ�ν τ�μέα της
π�λιτικής δράσης και της π�λιτεια-
κής �ργάνωσης.

Aπ� τη Pωμαϊκή επ��ή και για �λη
σ�εδ�ν τη Bυ!αντινή περί�δ� έ��υ-
με δραματική έλλειψη στ�ι�είων για
την περι��ή της Aιτωλίας.

Aν κάπ�ια στ�ι�εία συνάγ�υμε, αυ-
τά πρ�έρ��νται απ� άγρα�ες πηγές
(μνημεία κυρίως �υ!αντινά και μετα-
�υ!αντινά).

Bενετ�κρατία

Mετά τις Σταυρ���ρίες (1204 μ.X.)
�λες �ι �υ!αντινές �ώρες στα δυτικά
της Πίνδ�υ απ� τ� Δυρρά�ι� ώς τη
Nαύπακτ� επιδικά!�νται στ�υς Bενε-
τ�ύς. Oι Bενετ�ί επι!ητώντας μι-
κρ�ύς κ�λπ�υς και α�αθή νερά για
την ασ�άλειά τ�υς στη θάλασσα (άλ-
λωστε και η Bενετία ήταν �τισμένη

πάνω σε πασάλ�υς και σε τενάγη)
�ρίσκ�υν στ� Mεσ�λ�γγι και τ� Aιτω-
λικ� να πληρ�ύν αυτές τις �υσικές
πρ�ϋπ�θέσεις ασ�άλειας.

T� Mεσ�λ�γγι μνημ�νεύεται τ�τε
μ�ν�, �ταν η στρατηγική τ�υ θέση α-
ναδεί�θηκε με τη ναυμα�ία της Nαυ-
πάκτ�υ (1571). Mέ�ρι τ�τε ανα�έρε-
ται στις πηγές ως ι�θυ�τρ��εί� με
μικρ� συν�ικισμ� ψαράδων απ� νη-
σιά και πειρατών. Eιδικ�τερα �ταν �ι
Bενετ�ί απ� τα μέσα τ�υ 17�υ αιώνα
κλ�νί!�νται στ� Aιγαί� απ� τ�υς
T�ύρκ�υς, τ�τε επι!ητ�ύν περισσ�-
τερη και σταθερ�τερη διείσδυση στη

Δυτική Eλλάδα. T� «μάτι της Aνατ�-
λής» (παλαι�τερα ήταν τα Kύθηρα)
τώρα είναι τ� Pί� - Aντίρρι�.

T� Mεσ�λ�γγι �ρίσκεται στ� τρί-
γων� Zακύνθ�υ - Kε�αλ�νιάς - K�-
ρινθιακ�ύ και αυτ� τ� γεγ�ν�ς γίνε-
ται αιτία ανάπτυ*ης της περι��ής
στα �ρ�νια π�υ ακ�λ�υθ�ύν.

Oι ά*�νες ανάπτυ*ης στην περι�-
�ή: α) γεωργική παραγωγή - κτην�-
τρ��ία - υλ�τ�μία - αλιεία (πρωτγε-
νής τ�μέας) �) τε�νίτες - ναυπηγ�ί
(δευτερ�γενής τ�μέας). Δεν έ��υμε
ανάπτυ*η �ι�τε�νίας και γ) θάλασσα
- εμπ�ρι� - ναυτιλία (τριτ�γενής τ�-
μέας). Tα λιμάνια τ�υ Aιτωλικ�ύ και
τ�υ Mεσ�λλ�γί�υ (Bασιλάδι) επω�ε-
λήθηκαν απ� τα �ικ�ν�μικά μέτρα
(μειωμέν�ι δασμ�ί) των Bενετών.
Στα τέλη τ�υ 17�υ αιώνα τ� Mεσ�-
λ�γγι θεωρείται απ� τις «πι� πρ�σ�-
δ���ρες» περι��ές με πρ�ϊ�ντα υ-
ψηλής !ήτησης. Tέτ�ια πρ�ϊ�ντα α-
να�έρ�νται: στα�ίδα, αλάτι, �ελανί-
δι, κερί, μέλι, μαλλί και αυγ�τάρα��.

H περί�δ�ς της Bενετ�κρατίας
στην Aιτωλία διακ�πτεται για τ� διά-
στημα 1385 - 1684, �ταν κυριαρ��ύν
�ι Oθωμαν�ί, και συνε�ί!εται απ� τ�
1684 (εκστρατεία Φρ. M�ρ�!ίνη) μέ-
�ρι τ� 1700, �π�τε υπάγεται εκ νέ�υ
στην T�υρκία. Δέκα �ρ�νια νωρίτερα
(1689 - 1690) τ� Mεσ�λ�γγι γνωρί!ει
την πρώτη καταστρ��ή απ� την επι-
θετικ�τητα τ�υ Mανιάτη πειρατή και
τυ��διώκτη Λιμπεράκη Γερακάρη.

Περί�δ�ς ακμής

H επ��ή της μεγάλης ακμής για
την περι��ή είναι η περί�δ�ς 1740 -
1770. T�τε τ� Mεσ�λ�γγι είναι τ� ση-
μαντικ�τερ� εμπ�ρικ� και ναυτικ�
κέντρ� της Στερεάς. T� εμπ�ρι� τ�υ
συναγωνί!εται τ� �ενετικ� και τ�
γαλλικ�. Στα 1764 διαθέτει 75 καρά-
�ια σε σύν�λ� 615 ελληνικών πλ�ίων.
Aπ’ αυτά τα 57 είναι κατασκευασμέ-
να σε ελληνικά ναυπηγεία. E* άλλ�υ
αμέτρητα μ�ν�*υλα (πάσαρες) δια-
πλέ�υν �λη την έκταση της λιμν�θά-
λασσας και τις εκ��λές τ�υ A�ελώ�υ
εκτελώντας κάθε είδ�υς μετα��ρές.

T� 18� αιώνα η Aιτωλ�ακαρνανία
απ�τελεί τ� σαντ!άκι (δι�ικητική πε-
ρι�έρεια) τ�υ Kάρλελι με 6 Kα!άδες
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εια στην 4η σελίδα

Mεσ�λ�γγι. H πύλη της ηρωικής ε��δ�υ (αριστερά) και � Tύμ��ς των Hρώων (δε�ιά).

Δε�ιά η είσ�δ�ς απ’ τ� Παλαμέικ� και στ� �άθ�ς τ� Tρικ�υπέικ�.



(Aγγελ�κάστρ�υ, Bρα�ωρί�υ, >ηρ�-
μέρ�υ, Bάλτ�υ, Aιτωλικ�ύ, Mεσ�-
λ�γγί�υ).

Στα 1770 τ� Mεσ�λ�γγι υ�ίσταται
τη μεγαλύτερη καταστρ��ή απ�
τ�υς Δ�υλτσινιώτες πειρατές (απ�
Aλ�ανία) στη διάρκεια τ�υ A΄ Pωσ�-
τ�υρκικ�ύ π�λέμ�υ.

Στα 1797 η πτώση της Bενετίας
υπήρ*ε μ�ιραία για τις δραστηρι�-
τητες της Aιτωλίας. Στα �ρ�νια
π�υ ακ�λ�υθ�ύν αμέσως μετά αρ-
�ί!ει � έντ�ν�ς αγγλ�γαλλικ�ς α-
νταγωνισμ�ς.

T� Mεσ�λ�γγι στις αρ�ές τ�υ 19�υ
αιώνα παρ�υσιά!ει μια κάπ�ια ανα-
γέννηση. Γίνεται �μως πλήρης α*ι�-
π�ίηση απ� τ�υς κατ�ίκ�υς τ�υ �υ-
σικ�ύ πλ�ύτ�υ της περι��ής. H π�λη
ευπ�ρεί. Λειτ�υργ�ύν ακ�μη και
γρα�εία ναυτασ�αλειών και ναυτ�-
δανείων και �ι ε*αγωγές αυ*άν�νται
σταθερά. Oι Mεσ�λ�γγίτες παίρν�υν
στα �έρια τ�υς τ� εμπ�ρι� τ�υ Kάρ-
λελι και της Nαυπακτίας. T� Mεσ�-
λ�γγι �ρίσκεται με 800 σπίτια. Mαρ-
τυρίες περιηγητών ανα�έρ�υν �έ-
�αια �τι Aιτωλία, Aκαρνανία και Nαυ-
πακτία ε*ακ�λ�υθ�ύν να ληστ�κρα-
τ�ύνται (παλαιά συνήθεια απ� την
αρ�αι�τητα).

Στη λιμ�ν�θάλασσα υπάρ�ει «δι-
�άρι» (μαρτυρία έτ�υς 1809) π�υ �ι
εν�ικιαστές τ�υ πλήρωναν στ�ν Aλή
Πασά και με τη σειρά τ�υς τ� υπεν�ι-
κία!αν σε ψαράδες π�υ έπρεπε να έ-
��υν άδεια ψαρέματ�ς.

Oι ε*αγωγές ψαριών �τάν�υν τις
200.000 λίτρες.

Mέ�ρι τ� 1804 τ� Mεσ�λ�γγι *ανα-
γίνεται ναυτεμπ�ρική π�λιτεία με 60
καρά�ια. H �ρεωκ�πία και η παρακμή
π�υ ακ�λ�υθ�ύν ��είλ�νται κατά
μεγάλ� μέρ�ς στην αρπακτική π�λι-
τική τ�υ Aλή Πασά, � �π�ί�ς έ�ει στη
δικαι�δ�σία τ�υ τ� σαντ!άκι τ�υ
Kάρλελι. Tα �ασικά ε*αγωγικά πρ�ϊ�-
ντα είναι: λάδι, στα�ίδα, σιτάρι, μαλ-
λί, μπαμπάκι, ρύ!ι, λινάρι, παστ�ψα-
ρ�, �ελανίδια, αλάτι κ.ά.

Στη B΄ π�λι�ρκία τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ
απ� τ�υς T�ύρκ�υς (1825 - 1826) στα
��υρωματικά έργα για την άμυνα της
π�λης � �υσικ�ς παράγ�ντας λιμν�-
θάλασσα α*ι�π�ιήθηκε �σ� π�τέ άλ-
λ�τε στ� παρελθ�ν της περι��ής (α-
νά�ωμα, τά�ρ�ς, πρ�μα�ώνας γύρω
απ’ την π�λη και στα νησάκια).

Mε τη σύσταση τ�υ Nέ�υ Eλληνι-
κ�ύ κράτ�υς: η Aιτωλία είναι μία απ�
τις 5 περι�έρειες π�υ συγκεντρώνει

τις ναυπηγικές δραστηρι�τητες της
�ώρας, τ� Mεσ�λ�γγι είναι μία απ�
τις 23 π�λεις π�υ σ�εδιά!εται να α-
ν�ικ�δ�μηθ�ύν και �ι αλυκές τ�υ εί-
ναι απ� τις έ*ι (6) αλυκές π�υ λει-
τ�υργ�ύσαν τ�τε στην Eλλάδα.

H ναυτιλία της περι��ής σε αριθμ�
πλ�ίων και δραστηρι�τητες έ�ει υπ�-
στεί κλ�νισμ�. Aυτ� ��είλεται στη
γενίκευση της �ρήσης τ�υ ατμ�ύ α-
π� *ένα πλ�ία και στη μικρή �ωρητι-
κ�τητα των ελληνικών σκα�ών, π�υ
στ� ε*ής δεν μπ�ρ�ύν να ανταγωνι-
στ�ύν τα *ένα σκά�η.

O πληθυσμ�ς της υπαίθρ�υ αρ�ί!ει
να συγκεντρώνεται στ� Mεσ�λ�γγι
και στα 1853-1889 � αριθμ�ς των κα-
τ�ίκων της π�λης υπερδιπλασιά!εται
(12.000 κάτ�ικ�ι).

Στην περί�δ� 1880-1885 (περί�δ�ς
Tρικ�ύπη στην π�λιτική !ωή) έ��υμε
κατασκευή έργων ευρείας κλίμακας
στ� Mεσ�λ�γγι: α) κατασκευή γραμ-
μών ΣBΔE (Σιδηρ�δρ�μ�ι B.Δ. Eλλά-
δας). T� έργ� αυτ�, πέρα απ� τη
σπ�υδαι�τητά τ�υ, έγινε αιτία κατα-
στρ��ής τ�υ B.A. περιτει�ίσματ�ς,
π�υ υπήρ�ε απ� την επ��ή της E*�-
δ�υ (1826), μα!ί με τ�υς πρ�μα�ώνες
τ�υ και �) εκτ�ς απ� τα 2 λιμάνια - ε-
πίνεια της π�λης τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ

(τ�ν Aϊ-Σώστη και την T�υρλίδα), π�υ
�ρησιμ�π�ι�ύνταν μέ�ρι τ�τε, κατα-
σκευάστηκε και τ� λιμάνι τ�υ Kρυ�-
νερί�υ.

T� λιμάνι

Στα 1930 κατασκευά!εται τ� λιμά-
νι στη N.Δ. πλευρά της π�λης. H κα-
τασκευή τ�υ θεωρείται ως η σ�"α-
ρ�τερη επέμ"αση μέ�ρι τ�τε στ�
�υσικ� περι"άλλ�ντα �ώρ�. Tα �υ-
θ�κ�ρύματα απ� τη διάν�ι*η της
αύλακ�ς - ε*�δ�υ πρ�ς την αν�ι�τή
θάλασσα εναπ�τέθηκαν γύρω απ�
τη λεκάνη τ�υ λιμανι�ύ. Eτσι δημι-
�υργήθηκαν τα κατ�πινά «σάλτσι-
να» (μεγάλα αλίπεδα) π�υ πάνω
τ�υς πρ�εκτάθηκε η π�λη απ� τα
μέσα της 10ετίας τ�υ 1950.

Στη 10ετία 1950 τ� Mεσ�λ�γγι έ�ει
συν�λικά 110.000 στρέμματα καλ-
λιεργ�ύμενης έκτασης. Oι καλλιέρ-
γειες δια��ρ�π�ιήθηκαν. H μέση πα-
ραγωγή ανερ��ταν σε 100.000 �κά-
δες σιταρι�ύ, 100.000 �κάδες αρα��-
σίτ�υ, 450.000 �ρώμης, 200.000 κα-
πν�ύ, 250.000 κρασι�ύ, 400.000 λαδι-
�ύ και 100.000 �ρώσιμης ελιάς. Eπει-
δή υπήρ�αν π�λλά γλυκά νερά λει-
τ�υργ�ύσαν 4 υδρ�μυλ�ι και 1 αρ-
δευτικ� αυλάκι. Eπίσης συστάθηκαν
και 3 Γεωργικ�ί Συνεταιρισμ�ί. Στις
εκτάσεις τ�υ Aιτωλικ�ύ και της Πα-
ρα�ελωίτιδας καλλιεργείτ� ρύ!ι και
απ� τα δάση τ�υ Aράκυνθ�υ πρ�ερ-
��ταν σημαντική παραγωγή σε κά-
στανα.

Σπ�υδαί�ς �ικ�ν�μικ�ς π�ρ�ς πα-
ρέμενε � πρ�ερ��μεν�ς απ� τα ι-
�θυ�τρ��εία Mεσ�λ�γγί�υ - Aιτωλι-
κ�ύ - Aγγελ�κάστρ�υ. H παραγωγή
της λιμν�θάλασσας έ�τανε τις
800.000 �κάδες ψαριών (απ� τα ι-
�θυ�τρ��εία και την ελεύθερη αλι-
εία) και 2.000 �κάδες αυγ�τάρα��υ.

Kαταστρ��ές

Στη 10ετία τ�υ 1970 έγιναν �ι πι�
καταστρεπτικές επεμ�άσεις στ� �υ-
σικ� �ώρ� της π�λης τ�υ Mεσ�λ�γγί-
�υ, της Kλείσ��ας και των αλυκών.
T� τ�πί� άρ�ι!ε ραγδαία να αλλά!ει.

O υδάτιν�ς �γκ�ς, π�υ δέσπ�!ε στην
περι��ή και πάνω τ�υ �ασί!�νταν �ι
εκμεταλλεύσεις μειώθηκε αισθητά
με: τις απ��ηράνσεις στη λιμν�θά-
λασσα, τις απ��ηράνσεις των ελών,
τη μείωση των π�ταμών και των ρε-
μάτων και τη μείωση των υπ�γείων
νερών. Oι παραδ�σιακές καλλιέργει-
ες (στα�ίδα, μετά*ι, σιτηρά κ.τ.λ.) α-
ντικαταστάθηκαν με άλλες. H κτην�-
τρ��ία μειώθηκε, ενώ � �ι�τε�νικ�ς
και �ι�μη�ανικ�ς τ�μέας δεν ανα-
πτύ�θηκε ώστε ν’ αντικαταστήσει
πρ�ηγ�ύμενες δραστηρι�τητες π�υ
ε*έλιπαν απ� άπ�ψη πρ�σ�δων (�ι-
κ�ν�μικών π�ρων) στην περι��ή.

T� εμπ�ρι�, η ναυτιλία, η ναυπηγι-
κή �άθηκαν ως δραστηρι�τητες και �
αντίστ�ι��ς απ’ αυτές �ικ�ν�μικ�ς
τ!ίρ�ς ε*α�ανίστηκε ή μετακινήθηκε
σε άλλα �ικ�ν�μικά κέντρα, γιατί ά-
ν�ι*αν άλλ�ι δρ�μ�ι �ικ�ν�μικής α-
νάπτυ*ης ��ι απαραίτητα �ρθ�ί για
ήπιες μ�ρ�ές εκμετάλλευσης των
�υσικών πρ�σ�ντων της πατρίδας
μας. Tα ανθρώπινα �έρια με τ�υς πα-
ραδ�σιακ�ύς τρ�π�υς α*ι�π�ίησαν
στ� μέγιστ� δυνατ� (για τα δεδ�μένα
παλαι�τερων επ��ών) τ�υς �υσι-
κ�ύς π�ρ�υς. Σήμερα (π�υ ελά�ιστα
συμμετέ�ει η �ειρωνακτική εργασία)
με τις μη�ανές �ωρίς μελέτη για τις
επιπτώσεις στ� περι"άλλ�ν επιτα�ύ-
ν�νται �ι καταστρ��ές τ�υ �υσικ�ύ
�ώρ�υ. O �αθμ�ς επέμ�ασης στη �ύ-
ση είναι ασύγκριτα μεγαλύτερ�ς και
σε σύντ�μ� �ρ�ν�. H γνωστή αδια-
��ρία της π�λιτείας απ� ιδρύσεως
ελληνικ�ύ κράτ�υς συμπληρώθηκε
στις μέρες μας και απ� την αδια��-
ρία της τ�πικής κ�ινωνίας. Kαι αυτ�
τ� τελευταί� είναι � μεγαλύτερ�ς
κίνδυν�ς.

Γιατί, �,τι δεν μπ�ρεσε να πετύ�ει
για τ� Mεσ�λ�γγι η Oθωμανική �αρ-
�αρ�τητα και η αναλγησία της κρατι-
κής μη�ανής, θα τ� πετύ�ει η πρ�σω-
πική επιδίω*η τ�υ κέρδ�υς, � �αθύς
ατ�μικισμ�ς, π�υ κατατρώει σιγά-σι-
γά και απ�συνθέτει α*ίες των �π�ίων
θεματ��ύλακας υπήρ*ε αυτή η ίδια
τ�πική κ�ινωνία π�υ τ�σ� �ίαια μετα-
στρέ�εται στις μέρες μας.
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Συνέ
εια απ� την  3η σελίδα

Aπ� την πρώτη καμάρα. Φωτ. Fred Boissonnas (1910).

O Eλευθέρι�ς Bενι�έλ�ς, μπρ�στά στ�ν Tύμ�� των Hρώων, 1932.
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H Iερή Π�λη τ
υ Γέν
υς
T� μετεπαναστατικ Mεσ�λγγι των πέντε πρωθυπ�υργών και τ�υ Kωστή Παλαμά

T�υ K. Σαρδελή

TO MEΣOΛOΓΓI δεν είναι αρ�αία π�-
λη. Oύτε μεσαιωνική, �υ�αντινή. Δεν
είναι Aθήνα, Σπάρτη, Θή�α, K�ρινθ�ς,
Kωνσταντιν�ύπ�λη, Θεσσαλ�νίκη.
Δεν έ�ει αρ�αία κληρ�ν�μιά, ρί�ες
στ�υς αρ�έγ�ν�υς μύθ�υς, σε πρ�-
πάτ�ρες αρ�αίων ιστ�ρικών και πρ�ϊ-
στ�ρικών καιρών και �ρ�νων. Δεν επι-
καλείται τ�υς «αρ�αί�υς ημών πρ�γ�-
ν�υς». Oύτε τη δ�%α τ�υς, �ύτε τ�υς
σ�&�ύς τ�υς, τίπ�τα. Δεν �ει και δεν
αναπνέει στ� παρελθ�ν, με μνήμες
άλλων και ιστ�ρία άλλων και κλέη άλ-
λων. Zει και αναπνέει τ� μέλλ�ν �λων
αυτών, συμπυκνώνει και τη δ�%α τ�υς
και τη σ�&ία τ�υς, γίνεται τ� A�ατ�,
τ� ιερ� τ�υς, η κι�ωτ�ς της πνευματι-
κής και ενσάρκ�υ σωτηρίας τ�υς μέ-
σα στ�υς αιώνες. Eίναι �λα αυτά και
πάνω απ� αυτά. Eίναι τ� Γέν�ς. T�
Σταυρωμέν� Γέν�ς, η Xαρμ�λύπη της
Pωμι�σύνης, τ�υ Nέ�υ Eλληνισμ�ύ.
Eίναι η ψυ�ή της Nέας Eλλάδας, π�υ
�γήκε απ� τα K�καλα των Eλλήνων τα
ιερά. O Σταυρ�ς είναι τ� σύν�ρ� τ�υ
Aρ�αί�υ και τ�υ Nέ�υ Eλληνισμ�ύ.
Kαι τ� Mεσ�λ�γγι πρωταγωνιστεί σε
�,τι συμπυκνώνει τ� σύμ��λ� αυτ�
της πίστης μας και τ�υ γέν�υς μας. H
δ�%α τ�υ και η σ�&ία τ�υ δεν είναι
πράματα ��ϊκά, τ�υ κ�σμ�υ τ�ύτ�υ,
νίκες κατά �αρ�άρων. H δ�%α και η
σ�&ία τ�υ Mεσ�λ�γγι�ύ δεν �γήκαν
απ� καμιά νίκη σαν αυτές π�υ γνωρί-
��υμε, �γήκαν απ� «ήττα», απ� την
πι� ένδ�%η ήττα τ�υ κ�σμ�υ. T� γεγ�-
ν�ς τ�ύτ� κάνει ανεπανάληπτ� μέσα
στ�υς αιώνες τ� Mεσ�λ�γγι. T� πε-
ριε��μεν� τ�ύτης της ήττας, �πως τ�
�ίωσαν πρ�ηγ�υμένως �ι ήρωές της.
Γι’ αυτ� �,τι παριστάνει την E%�δ�
δεν λέγεται πίνακας, άγαλμα, �ωγρα-
&ιά, παρά λέγεται εικ�να. Eίναι δηλα-
δή πράμα ιερ�, πράμα αγιασμέν� και
πάνω απ� τ�υς E%ωδίτες είναι � ίδι�ς
� Θε�ς π�υ τ�υς ευλ�γεί και παίρνει
τις ψυ�ές τ�υς ίσα στ�υς κ�λπ�υς
τ�υ και τις κάνει ισ�θεες.

«Πλη τ�υ νερ�ύ»

T� Mεσ�λ�γγι λ�ιπ�ν είναι Nέ�. M�-
λις εκεί γύρω στ�ν 16� αιώνα άρ�ισε
να σ�ηματί�εται στη Λιμν�θάλασσα,
εκεί π�υ �ρίσκεται τώρα. Aναδύθηκε
απ� τ� νερ� - «Π�λη τ�υ νερ�ύ», π�-
λύ εύστ��α, τη �αρακτηρί�ει η π�ιή-
τρια και συγγρα&έας κ. Eλένη Xωρε-
άνθη, «Π�λις πλέ�υσα» τιτλ�&�ρείται
ένα κε&άλαι� πρ�σ&ατ�υ �ι�λί�υ μ�υ
για τα παιδικά �ρ�νια τ�υ Kωστή Πα-
λαμά, σκ�ρπιες «πελάδες» στην απέ-
ραντη Λιμν�θάλασσα &αντά��μαι τ�
πρώτ� Mεσ�λ�γγι και τ�υς ανθρώ-
π�υς τ�υ σαν θαλασσ�π�ύλια να πε-
τάνε με τα πριάρια, τις γαΐτες και τις
γαϊτ�π�ύλες. Nαυτικ�ί, �έ�αια, θα ή-
τανε, ψαράδες και ναυτικ�ί, πεταγ�-
ντανε στ� M�ριά αντίκρυ, στη Zάκυν-
θ� και την Kε&αλ�νιά και σ’ άλλα πι�
μακρινά μέρη. Tα πρώτα αισθήματά
τ�υς δεν μπ�ρεί να ήτανε δια&�ρετι-
κά εκείνων των �ενετσιάνων, �ταν και

τ�ύτ�ι πρωτ�&τάσανε στα απέραντα
τενάγη της Aδριατικής και στήσανε
μέσα στ� νερ� τις δικές τ�υς παλ�υ-
κ�καλύ�ες, πριν να �τίσ�υν την �μ�ρ-
&η π�λη τ�υς, τη Bενετιά, με τ�υς υ-
δάτιν�υς δρ�μ�υς και υψώσ�υν τα
παλάτια τ�υς, π�υ τα �λέπ�υμε και
σήμερα και δίκαια τα θαυμά��υμε. Oι
Mεσ�λ�γγίτες δεν έκαμαν αυτ�κρα-
τ�ρία, κράτ�ς ισ�υρ�, καθώς εκείν�ι.
Δεν κάμανε αυτ�κρατ�ρία ��ϊκή, τ�υ
κ�σμ�υ τ�ύτ�υ, τίπ�τα, παρά μια π�-
λη ίσα π�υ τ�υς �ωρ�ύσε, ίσα π�υ
τ�υς ��λευε και με αίμα και ιδρώτα
�γά�ανε τ� ψωμί τ�υς κι ��ι διαγ�υμί-
��ντας τα «έ�ει» και τα πλ�ύτια των
άλλων, πατώντας τ�υς και τυραγνώ-
ντας τ�υς και στερώντας τη λευτεριά
λαών και λαών αιώνες �λάκερ�υς.
O�ι. Oι Mεσ�λ�γγίτες, σαν ήρθε τ�
πλήρωμα τ�υ �ρ�ν�υ, π�υ τ� &έρνει
πάντ�τε � Θε�ς, ύψωσαν στ�ν �υρα-
ν�, αθάνατη τη δική τ�υς αυτ�κρατ�-
ρία, την «αυτ�κρατ�ρία» τ�υ Πνεύμα-
τ�ς και της Θυσίας.

T� πρώτ� μισ� τ�υ 17�υ αιώνα, πά-
ντως, πρέπει τ� Mεσ�λ�γγι να ’�ε πά-
ρει απάνω τ�υ, να ’�ε σ�ηματιστεί πια
να ’�ε α%ι�λ�γη κίνηση και �ωή, να ’�ε
γίνει «π�λί�νη», γιατί, καθώς π�λύ
σωστά παρατηρεί σε μελέτη τ�υ � κ.
Σπύρ�ς Kανίνιας, π. εισαγγελέας τ�υ
Aρεί�υ Πάγ�υ, Mεσ�λ�γγίτης, τ�
1641 εγκαταστάθηκε εκεί � μεγάλ�ς
δάσκαλ�ς τ�υ Γέν�υς και ιδρυτής
των Σ��λών των Aγρά&ων, Eυγένι�ς
Γιανν�ύλης � Aιτωλ�ς,συντ�πίτης
τ�υ K�σμά τ�υ Aιτωλ�ύ, τ�υ π�λύ
γνωστ�ύ μας «Aγί�υ των Σκλά�ων»
και επ�μένως υπήρ�ε δίψα για παι-
δεία και �ωή.

Kων. Σάθας
Θα σταματήσω λίγ� τ� κ�ντύλι μ�υ

στη ναυτ�σύνη τ�υ Mεσ�λ�γγι�ύ. O
Kων. Σάθας, � μεγάλ�ς αυτ�ς ιστ�-
ρι�δί&ης τ�υ μεσαιωνικ�ύ και τ�υ Nέ-
�υ Eλληνισμ�ύ, μας δίνει �λες τις
πληρ�&�ρίες για τ� ναυτικ� της Iερής

Π�λης –ιερή, πρέπει να πω, ανα&έρε-
ται μέσα στα έγγρα&α, μέσα στην αλ-
ληλ�γρα&ία της Hρωικής Φρ�υράς
και ��ι μ�νά�α στα άψυ�α πρ�εδρικά
διατάγματα της ελλαδικής γρα&ει�-
κρατίας. Γρά&ει, λ�ιπ�ν, � Σάθας �τι
«τ� Mεσ�λ�γγι�ν έ��ν πλ�ία περι-
λαμ�άν�ντα εν συν�λω τ�ννων 10.640
δύναται να θεωρηθή ως � πρώτ�ς ι-
στ�ρικ�ς λιμήν της νεωτέρας Eλλά-
δ�ς, α��ύ στερ�ύμεθα τ�ιαύτης επι-
σήμ�υ καταγρα�ής της ναυτικής δυ-
νάμεως ετέρων ελληνικών λιμένων
μέ�ρι τ�υ τέλ�υς της παρελθ�ύσης ε-
κατ�νταετηρίδ�ς» (18� αιώνα). Kαι ε-
πισημαίνει: «�τι τ� Γαλα�είδι�ν εις τα
αυτά ως τ� Mεσ�λ�γγι�ν ��είλ�ν μέ-
σα την ναυτικήν αυτ�ύ ανάπτυ�ιν, η-
μιλλάτ� πρ�ς τ�ν Aιτωλικ�ν λιμένα,
εκ νεωτέρων �μως τεκμηρίων δυνά-
μεθα να εικάσωμεν, �τι � �αθμ�ς της
αμίλλης ταύτης �ύτε τα ναυτικά τ�υ
Mεσ�λ�γγί�υ πρωτεία διε�εδίκει, �ύ-
τε μέ�ρις αυτής της ισ�τητ�ς έ�θασε
π�τέ...».

«Ως αρ�ή της περί τα ναυτικά επι-
δ�σεως των Mεσ�λ�γγιτών», τ�νί�ει
� Σάθας, «δύναται να �ρισθή τ� έτ�ς
1740». T� ναυτικ� έ&ερε την ακμή και
τ�ν πλ�ύτ�, αλλά τα «Oρλω&ικά»
(1769) και άλλα γεγ�ν�τα �δήγησαν
στην παρακμή και συρρίκνωσαν τις
δυνάμεις τ�υ Mεσ�λ�γγι�ύ. T� 1813
τ� Mεσ�λ�γγι έ�ει 14.500 κατ�ίκ�υς.

Tα εν συνε�εία, και της Eπαναστά-
σεως, είναι λίγ� π�λύ γνωστά, γι’ αυτ�
θα σταθ�ύμε λίγ� περισσ�τερ� στ�
μετεπαναστατικ� Mεσ�λ�γγι.

H Iερή Π�λη τ�υ Γέν�υς αναγεννή-
θηκε γρήγ�ρα μέσα απ� τις στά�τες
της και ήδη τ� 1830 κι�λας εί�ε 400
σπίτια και 4-5 �ιλιάδες κατ�ίκ�υς, π�υ
��ύσαν απ� τ� εμπ�ρι� και την αλιεία.
Aπ� τ�υς T�ύρκ�υς απελευθερώθηκε
στις 2 Mαΐ�υ 1829.

T� Hρώ� ήταν ιδέα τ�υ εθν�μάρτυ-
ρα Kυ�ερνήτη Iω. Kαπ�δίστρια, αλλά
μ�λις τ� 1838 συνά�τηκαν τα �στά,
στην αρ�ή στ� να� τ�υ Aγί�υ Παντε-
λεήμ�να και συνέ�εια στ� Tα&εί�ν, �-

π�υ υπάρ�ει και σήμερα � Tύμ��ς.
T�τε γίνεται τ� Mεσ�λ�γγι πρωτεύ-
�υσα τ�υ ν�μ�ύ, γεγ�ν�ς π�υ ��ήθη-
σε στη γρήγ�ρη ανάπτυ%η της π�λης.
Eνωρίς έγινε και έδρα Mητρ�π�λεως
και Δήμ�ς μετά την ίδρυση τ�υ ελλα-
δικ�ύ κράτ�υς.

T� μετεπαναστατικ� Mεσ�λ�γγι εί-
ναι κυρίως η π�λη των πέντε πρωθυ-
π�υργών (Σπυρίδων�ς και Xαριλά�υ
Tρικ�ύπη, Eπαμ. Δεληγιώργη και Zη-
ν��ί�υ και Δημητρί�υ Bάλ�η). Eίναι
�μως και η π�λη τ�υ Kωστή Παλαμά
και πλειάδ�ς π�ιητών και λ�γίων.

Eνωρίς �τίστηκαν ωραι�τατα νε�-
κλασικά πέτρινα σπίτια, αρκετά απ�
τα �π�ία σώ��νται και σήμερα. Bλέ-
π�ντάς τα «ακ�ύς» και τώρα τ� «κε-
λάηδισμα» των πελεκάνων. Eπεμ�ά-
σες και «α%ι�π�ιήσεις» έκαμαν και
στ� Mεσ�λ�γγι τ� «θαύμα» τ�υς.
Aκ�μα και στη Λιμν�θάλασσα. Πλήτ-
τ�νται θανάσιμα �ι ελεύθερ�ι ψαρά-
δες και περι�ρί��νται �λ� και περισ-
σ�τερ� τα πριάρια και �ι γαΐτες, π�υ
δίν�υν τ� �ρώμα και την ταυτ�τητα
της π�λης. Tη θέση τ�υς παίρν�υν
πλαστικά πλε�ύμενα. H Λιμν�θάλασ-
σα δεν έ�ει καμιά, σ�εδ�ν, σ�έση με
κείνη των μετεπαναστατικών �ρ�νων,
των �ρ�νων τ�υ Kωστή Παλαμά και α-
κ�μα των νεώτερων �ρ�νων.

T� αλάτι, η αλιεία, η γεωργία και λι-
γ�τερ� η κτην�τρ�&ία συντηρ�ύν
σ�εδ�ν και σήμερα τ� Mεσ�λ�γγι μα�ί
με τις «Yπηρεσίες» και τ� εμπ�ρι�. Oι
Mεσ�λ�γγίτες είναι �ωνταν�ί και δη-
μι�υργικ�ί άνθρωπ�ι. Παλεύ�υν. Nιώ-
θ�υν �μως την εγκατάλειψη. Kαι τ�
κράτ�ς δεν πρέπει να τ� �λέπει μ�ν�
μέσα απ� την Iστ�ρία τ�υ, σαν �θες,
γιατί τ� Mεσ�λ�γγι είναι �ωνταν�, εί-
ναι και σήμερα και �ραματί�εται, �-
πως �λ�ι μας, τ� αύρι�. A%ί�ει λ�ιπ�ν
τ� Mεσ�λ�γγι την ιδιαίτερη &ρ�ντίδα
τ�υ για να μπ�ρέσει και τ�ύτ� να πα-
ρακ�λ�υθήσει με σιγ�υριά και απ�&α-
σιστικ�τητα τις σύγ�ρ�νες ε%ελί%εις,
�ωρίς �μως αυτ� να απ��εί εις �άρ�ς
της &υσι�γνωμίας τ�υ. Aρκετά...

Σπυρίδων Tρικ�ύπης (1788-1873).
Iστ�ρικ�ς της Eπαναστάσεως και
πρώτ�ς Πρωθυπ�υργ�ς της  Eλλάδας

(1828-1829).

Xαρίλα�ς Tρικ�ύπης (1832-1897).
Eπι�ανής  π�λιτικ�ς  τ�υ  19�υ  αι-
ώνα,  επτά  ��ρές  πρωθυπ�υργ�ς

της Eλλάδας.

Eπαμεινώνδας Δεληγεώργης (1829-
1879). E�ελέγη !�υλευτής για πρώ-
τη ��ρά  τ� 1859  έ�ι ��ρές πρωθυ-

π�υργ�ς της Eλλάδας.
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AΦIEPΩMA

H ηρωική E�	δ	ς
H θυσία των «Eλεύθερων Π�λι�ρκημένων» και η άλωση της π�λης απ� τ�υς T�ύρκ�υς

H ΠOΛIOPKIA τ�υ Mεσ�λ�γγι�ύ,
π�υ κατέλη�ε στην E��δ�, άρ�ισε στις
15 Aπριλί�υ 1825 και έλη�ε στις 12
Aπριλί�υ 1826 με την κατάληψη της π�-
λης απ� τα στρατεύματα τ�υ Kι�υτα�ή
και τ�υ Iμπραήμ, � �π�ί�ς πήρε μέρ�ς
στην π�λι�ρκία τ�ν N�έμ�ρι� τ�υ 1825,
α��ύ πρ�ηγ�υμένως εί�ε εισ�άλλει στ�
M�ριά με τις γνωστές �λέθριες συνέπει-
ες για την επανάσταση. Tη συμμετ��ή
τ�υ στην π�λι�ρκία διέτα�ε � ίδι�ς �
Σ�υλτάν�ς, π�υ ανησυ��ύσε #ωηρά
για τ� Mεσ�λ�γγι και εί�ε συγκεντρώ-
σει �λη την πρ�σ��ή τ�υ στην εκπ�ρθη-
σή τ�υ. «Φρά�τη» απ�κάλεσε περι�ρ�-
νητικά τ� ταπειν� κάστρ� τ�υ Mεσ�-
λ�γγι�ύ � Iμπραήμ, αλλά γρήγ�ρα κα-
τάλα�ε �τι � «�ρά�της» εκείν�ς ήταν
κάστρ� άπαρτ�.

H E��δ�ς έγινε τη νύ�τα τ�υ Λα#ά-
ρ�υ πρ�ς την Kυριακή των Bαΐων.

Πρώτ�ς νεκρ�ς της π�λι�ρκίας ήταν �
Mακεδών Kωστής Mπαλτάς, πυρ���λη-
τής, απ� τις Σέρρες.

Tων τριών �αλάγγων της E��δ�υ η-
γήθηκαν, � N�της Mπ�τσαρης, � Kίτσ�ς
T#α�έλας και � Δημήτρι�ς Mακρής.
3.000 περίπ�υ πήραν μέρ�ς στην E��δ�,
ενώ τα θύματα απ� την αρ�ή της π�-
λι�ρκίας έ�τασαν τις 13.000. Mετα�ύ
των άλλων σκ�τώθηκαν �λ�ι σ�εδ�ν �ι
�ιλέλληνες - �ι περισσ�τερ�ι Γερμαν�ί.
Στ�υς νεκρ�ύς αυτ�ύς είναι και � ηρωι-
κ�ς τυπ�γρά��ς Iακ. Mάγιερ των
«Eλληνικών Xρ�νικών». Aπ� τ�υς
Eλληνες ανα�έρω τ� ένα απ� τα τρία
μέλη της «Διευθυντικής Eπιτρ�πής» Iω.
Παπαδιαμαντ�π�υλ�, μεγαλέμπ�ρ� α-
π� την Πάτρα, τ�ν γνωστ� μη�ανικ�
K�κκίνη, τ�ν Nικ�λα� Στ�υρνάρη κ.ά.

Eκτ�ς απ� τις δυνάμεις τ�υ Iμπραήμ,
τ�ν ισ�υρ� τ�υρκικ� στ�λ�, στη δυτική
Eλλάδα εί�αν εισ�άλλει 50.000 T�ύρκ�ι,
π�υ εμμέσως ή αμέσως �ρησιμ�π�ιήθη-
καν στην π�λι�ρκία. Aυτά είναι λίγα, ε-
λά�ιστα δια�ωτιστικά στ�ι�εία για τ�
κ�ρυ�αί� γεγ�ν�ς της Eπανάστασης.
Παρακάτω δημ�σιεύ�υμε τ� απ�σπα-
σμα π�υ α��ρά την E��δ� απ� την
Iστ�ρία τ�υ Nέ�υ Eλληνισμ�ύ τ�υ ιστ�-
ρικ�ύ Aπ�στ�λ�υ E. Bακαλ�π�υλ�υ.

T�υ Aπ�στ�λ�υ E. Bακαλ�π�υλ�υ

Iστ�ρικ�ύ

...MEΣA στ� Mεσ�λ	γγι είαν αρίσει
να ετ�ιμά��νται για την έ��δ�. Eνα
απ	 τα πρώτα μελήματα των π�λι�ρ-
κημένων ήταν να θάψ�υν στη γη τ�
πιεστήρι� τ�υ τυπ�γρα�εί�υ και να
σκ�ρπίσ�υν τα στ�ιεία τ�υ. Kατ	-
πιν, την αυγή της 9ης Aπριλί�υ σε
σύσκεψη απ��ασί��υν να σκ�τώ-
σ�υν 	λ�υς τ�υς αιμαλώτ�υς,
T�ύρκ�υς ή ριστιαν�ύς, 	πως και έ-
γινε αμέσως, γιατί ήταν αγανακτι-
σμέν�ι απ	 τη δραπέτευση στις ε-
θρικές γραμμές εν	ς νέ�υ εκρι-
στιανισμέν�υ T�ύρκ�υ, π�υ π�λε-

μ�ύσε με τ� σώμα τ�υ Aνδρέα Iσκ�υ
και π�τέ ώς τ	τε δεν είε δώσει α-
��ρμή υπ�ψίας, καθώς και εν	ς
B�ύλγαρ�υ εργάτη, π�υ είε αιμα-
λωτιστεί απ	 τ�υς π�λι�ρκημέν�υς.
Aπ��ασί��υν, επίσης, να σκ�τώσ�υν
	λα τα γυναικ	παιδα, για να μη πέ-
σ�υν στα έρια των εθρών. Tην
πραγματ�π�ίηση, 	μως, της τελευ-
ταίας αυτής απ	�ασης την απέτρεψε
� Pωγών Iωσή�. Oσ� για τ�υς 600 πε-
ρίπ�υ ασθενείς και πληγωμέν�υς, α-
�ιωματικ�ύς και στρατιώτες, απ��α-
σίστηκε να τ�υς πείσ�υν να δετ�ύν
να μετα�ερθ�ύν στα πι� �υρωμένα
μεγάλα σπίτια και εκεί να πεθάν�υν
π�λεμώντας. Oι μελλ�θάνατ�ι εκεί-
ν�ι δέτηκαν την απ	�αση και η με-
τα��ρά τ�υς έγινε τη νύτα με τα
�ανάρια. «Tα παράθυρα να μας α�ή-
σετε αν�ιτά μ�ναά, και ώρα καλή
σας!... O Θε	ς να μας ανταμώσει
στ�ν άλλ� κ	σμ�!».

T� σ�έδι�

Tην άλλη ημέρα 	λ�ι ετ�ιμά��νται
για την έ��δ�. T� μεσημέρι καταρτί-
�εται τ� σέδι	 της. Σύμ�ωνα με αυ-
τ	, �ι π�λι�ρκημέν�ι θα ωρί��νταν
σε τρία σώματα. T� πρώτ� και δεύτε-
ρ�, π�υ θ’ απ�τελ�ύνταν απ	 άνδρες
της �ρ�υράς με αρηγ�ύς τ�ν Mα-
κρή και τ�ν N	τη Mπ	τσαρη, θα έ-
$γαιναν απ	 τις γέ�υρες της «Λ�υ-

νέτας» και τ�υ«Pήγα», ενώ τ� τρίτ�
με αρηγ�ύς εντ�πί�υς, πιθαν	ν τ�ν
Pα�ηκ	τσικα και τ�ν Mήτρ� Nτελη-
γιώργη, απ�τελ�ύμεν� απ	 τ�υς Mε-
σ�λ�γγίτες και τα γυναικ	παιδά τ�υς
και συν�δευ	μεν� απ	 200 καλ�ύς
στρατιώτες, θα έ$γαινε απ	 τις γέ-

�υρες «M�νταλαμπέρτ» και «Στ�υρ-
νάρη». Σημεί� συνάντησης η μ�νή
τ�υ «Aγι�υ Συμνι�ύ» (Aγί�υ Συμεών).

T� δειλιν	 αρί��υν 	λ�ι να μα�εύ-
�νται στις πρ�σδι�ρισμένες θέσεις,
απ’ 	π�υ θα ε��ρμ�ύσαν. Kατά τις
6.30 ακ�ύεται επάνω στ�ν Zυγ	 η �-
μ�$ρ�ντία τ�υ ελληνικ�ύ επικ�υρι-
κ�ύ σώματ�ς, π�υ είε �τάσει απ	 τη
Δερ$έκιστα. Oι π�λι�ρκημέν�ι υπ�-
λ�γί��υν 	τι �ι άνδρες π�υ τ�υ�έκι-
σαν θα ήταν γύρω στ�υς 300 και η
διαπίστωση αυτή τ�υς λυπεί π�λύ. O
Iμπραΐμ εκείνη τη στιγμή, μ	λις αντι-
λή�θηκε τ� σύνθημα, άρισε αδιάκ�-
π� $�μ$αρδισμ	 τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ.
«Mας πρ	δωσαν με την μπαταργιά
τ�υς, έλεγαν �ι π�λι�ρκημέν�ι· κα-
λύτερα να μην έρ�νταν, ή καν να μη
τ�υ�εκ�ύσαν». Kαλύτερα, $έ$αια, ή-
ταν να μην έριναν την �μ�$ρ�ντία,
γιατί έτσι δήλωναν στ�ν Iμπραΐμ την
ακρι$ή ώρα της ε�	δ�υ. O Aιγύπτι�ς
αρηγ	ς, γνώστης τ�υ σεδί�υ, είε
λά$ει κι	λας τ’ αναγκαία μέτρα και
καραδ�κ�ύσε την κατάλληλη στιγμή,
	πως έλεγε στ�ν διευθύν�ντα τ� αυ-
στριακ	 πρ��ενεί� της Πάτρας α$ά
don Vicenzo Micarelli, π�υ την στιγ-
μή της συνθηματικής εκείνης �μ�-
$ρ�ντίας $ρισκ	ταν στη σκηνή τ�υ:
τ� Mεσ�λ	γγι απ	 τη στεριά τ� έ�ω-
ναν στενά δύ� συντάγματα, ενώ απ	
τη θάλασσα τ� περιέσ�ιγγαν σεδίες

Iωάννης Παπαδιαμαντ�π�υλ�ς, μέ-
λ�ς της «Διευθυντικής Eπιτρ�πής»
κατά την  E��δ�, έπεσε νεκρ�ς  κατά

την π�λι�ρκία.

«H επίθεση τ�υ Iμπραήμ πασά κατά τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ». Eργ� τ�υ Ch. Langlois. (Πινακ�θήκη Δήμ�υ Mεσ�λ�γγί�υ).
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και α$αθή πλ�ιάρια· τρία επίσης τάγ-
ματα απ	 2.400 άνδρες $ρίσκ�νταν
εμπρ	ς στη σκηνή τ�υ και υπ	 τις ά-
μεσες διαταγές τ�υ, έτ�ιμα να τρέ-
��υν εκεί, 	π�υ θα παρ�υσια�	ταν α-
νάγκη· 1.000 ακ	μη ιππείς είαν πά-
ρει θέσεις ανάμεσα στ� στρατ	πεδ�
και στ� $�υν	 και 2.000 Aλ$αν�ί απ	
την Kρήτη �ρ�υρ�ύσαν μερικά υψώ-
ματα και αράδρες πρ�ς τ� ανατ�λι-
κ	 μέρ�ς, ενώ τ� στρατ	πεδ� και τα
στρατεύματα τ�υ P�ύμελη $αλεσή
ήταν επίσης έτ�ιμα στις θέσεις τ�υς,
πρ�ς τ� δυτικ	 μέρ�ς. Oλες �ι σετι-
κές διαταγές τ�υ Iμπραΐμ π�υ είαν
δ�θεί στις 7 είαν κι	λας εκτελεστεί
στις 8.30.

Πυκνά πυρά

Σύγρ�να, σιωπηλ�ί �ι π�λι�ρκη-
μέν�ι άρισαν να περν�ύν τις γέ�υ-
ρες και να πλησιά��υν τ�υς εθρι-
κ�ύς πρ�μαώνες απαρατήρητ�ι,
γιατί η σελήνη είε σκεπαστεί απ	 έ-
να μαύρ� σύννε��. «Ψιλή $ρ�ή ε-
ράντι�ε την γην εις τ� έ$γα τ�υς,
γρά�ει � Tερτσέτης, και π�λλ�ί ε�ώ-
να�αν: «Mας κλαίει � Mεγαλ�δύνα-
μ�ς απ	ψε». Oι περισσ	τερ�ι της
�ρ�υράς είαν κι	λας $γει έ�ω απ	
την π	λη και πλαγιασμέν�ι περίμε-
ναν τ� σύνθημα τ�υ �εκινήματ�ς, 	-
ταν η σελήνη $γήκε απ	 τ� σύννε��
και �ώτισε τη σκηνή. T	τε �ι T�υρκ�-
αιγύπτι�ι άρισαν με πυκνά πυρά κα-
ν�νιών και τ�υ�εκιών να τ�υς τυ-
π�ύν και να τ�υς πρ��εν�ύν π�λλές
απώλειες. M�λαταύτα �ι υπ�λειπ	-
μεν�ι άνδρες ε�ακ�λ�υθ�ύσαν να
$γαίν�υν με πρ��ύλα�η και σιωπή.

Στις 8.14 	λ�ι $ρίσκ�νταν �απλω-
μέν�ι στην 	θη της τά�ρ�υ. Eτσι,
κάτω απ	 την ακατάπαυστη αυτή
$ρ�ή τ�υ θανάτ�υ, έμειναν μια ώρα
σεδ	ν περιμέν�ντας μάταια να τυ-
πήσ�υν �ι έ�ω Eλληνες. T	τε πια α-
π��άσισαν να κινηθ�ύν. Mε τις �ω-
νές «A! A! A! Eπάνω τ�υς! Πάρτε
τ�υς!» 	ρμησαν �ι άνδρες των δύ�
πρώτων σωμάτων, με τα γιαταγάνια
και τα σπαθιά τ�υς, επάνω στις ε-
θρικές γραμμές. Kαμιά δύναμη δεν
ήταν ικανή ν’ ανααιτίσει τ�ν εί-
μαρρ� εκείν� των απελπισμένων. O
καθένας τ�υς κ�ίτα�ε πως ν’ ανα-
τρέψει τα εμπ	δια π�υ $ρίσκ�νταν
μπρ�στά τ�υ και να περάσει. Oσ�ι ή-
ταν γερ�ί και είαν δυνατά π	δια πη-
δ�ύσαν τ�ν μεγάλ� αύλακα τ�υ
Oμέρ Bριώνη, π�υ είε γίνει στ�ν
καιρ	 της πρώτης π�λι�ρκίας, περ-
ν�ύσαν τα εθρικά αρακώματα και
διέσι�αν τ�ν κλ�ι	 των δύ� αιγυ-
πτιακών συνταγμάτων, ενώ �ι αδύ-
νατ�ι έμεναν πίσω.

Yπ��ώρηση

Eκείνη τη στιγμή ακ�ύστεκε απ	
τ� τρίτ� σώμα των γυναικ�παίδων η
�ωνή «�πίσω, �πίσω μωρέ παιδιά!»
και απ�ωρίστηκαν μερικ�ί απ	 τα
δύ� άλλα σώματα, ίσως για να σώ-
σ�υν τ�υς άλλ�υς. T	τε �ι Aιγύπτι�ι
της αριστερής πτέρυγας $γήκαν απ	
τα αρακώματα και τύπησαν τ� τρί-
τ� σώμα και εμπ	δισαν τ�υς περισ-
σ	τερ�υς Mεσ�λ�γγίτες με τα γυναι-
κ	παιδά τ�υς να πηδήσ�υν τ�ν αύ-
λακα. Eτσι άλλ�ι απ’ αυτ�ύς έμειναν
εκεί και στα άλλα αντάκια και έπε-
σαν στα έρια των εθρών, ενώ άλλ�ι
υπ�ώρησαν πρ�ς την π	λη. Tη στιγ-
μή εκείνη ε�ερράγησαν �ι υπ	ν�μ�ι,

π�υ είαν ετ�ιμάσει �ι Eλληνες στη
Mεγάλη Nτάμπια και π�υ είε αναλά-
$ει να τις πυρ�δ�τήσει ένας σεμν	ς
ήρως, � γέρ�ντας Σ�υλιώτης ιερέας
Διαμάντης. Tεράστιες �λ	γες υψώ-
θηκαν ώς τ�ν �υραν	 �ωτί��ντας για
λίγα δευτερ	λεπτα τ� τρ�μακτικ	 ε-
κείν� θέαμα. Oι άνδρες των δυ� άλ-
λων σωμάτων, ανακατωμέν�ι πια, ε-
�ακ�λ�υθ�ύσαν να αν�ίγ�υν δρ	μ�,
ενώ απ	 πίσω τ�υς ακ�λ�υθ�ύσαν �ι
Aιγύπτι�ι αλαλά��ντας και τυπώ-
ντας τ�υς με τα πυρ�$	λα και τα 	-
πλα τ�υς. Σε απ	σταση 1.000 $ημά-
των απ	 τ�υς εθρικ�ύς πρ�μαώ-
νες συνάντησαν ένα ή δυ�, 	πως ν�-
μί��υν, αιγυπτιακά τάγματα, π�υ
τ�υς άρισαν με σ��δρ	 πυρ και 	ρ-
μησαν εναντί�ν τ�υς. Hταν ασ�αλώς
τα 3 τάγματα, �ι 2.400 άνδρες, π�υ
διατελ�ύσαν κάτω απ	 τις άμεσες
διαταγές τ�υ ίδι�υ τ�υ Iμπραΐμ πασά.
«Eπάνω τ�υς» �ωνά��υν �ι αθάνατ�ι
π�λι�ρκημέν�ι με αμείωτ� τ� επιθε-
τικ	 τ�υς πνεύμα και αμέσως τ�υς
τρέπ�υν σε άτακτη �υγή πρ�ς τ�
στρατ	πεδ	 τ�υς. Oι Aιγύπτι�ι αυτ�ί
�αναέρ�νται, διαλυμέν�ι 	μως, και
τ�υς εν�λ�ύν με αραι�ύς πυρ�$�-
λισμ�ύς, απ	 τα πλευρά. Λίγ� παρα-
πέρα, ενώ �ι Aιγύπτι�ι ε�ακ�λ�υθ�ύ-
σαν να έρ�νται καταπ	δι τ�υς, και
�ι Aλ$αν�ί να τ�υς $ασανί��υν με α-
κρ�$�λισμ�ύς, επελαύν�υν νέ�ι ε-
θρ�ί απ	 τη διεύθυνση τ�υ ωρι�ύ
Mπ�ώρι 500 περίπ�υ ιππείς, τακτι-
κ�ί και άτακτ�ι. «Eπάνω τ�υς!» �ανα-
�ωνά��υν �ι Eλληνες και, α��ύ ρί-
ν�υν 100 μ	ν� τ�υ�εκιές, �ρμ�ύν
εναντί�ν τ�υς με τα σπαθιά και τα
γιαταγάνια τ�υς. Kαι �ι ιππείς αυτ�ί
τρέπ�νται σε �υγή, αλλά �εύγ�ντας
πέ�τ�υν επάνω στ�υς άνδρες τ�υ
μικρ�ύ ελληνικ�ύ σώματ�ς της Kλεί-
σ�$ας στ�υς �π�ί�υς επι�έρ�υν ση-
μαντικές απώλειες. Στη νέα αυτή συ-
μπλ�κή δεν  άκ�υγε κανείς παρά μ	-

ν� τύπ�υς σπαθιών και  γιαταγανιών
ανακατωμέν�υς με τις �ωνές των
π�λεμιστών, και τ�υς στεναγμ�ύς
των πληγωμένων. Tελικά τ� τ�υρκι-
κ	 ιππικ	 απ�μακρύνεται. Στ�υ K	-
τσικα τ� αμπέλι νέα επίθεση και απ	-
κρ�υση τακτικών και άτακτων ιππέ-
ων, καθώς και πε�ών Aιγυπτίων στις
ανταύγειες μιας νέας τρ�μερής έ-
κρη�ης, μέσα στ� Mεσ�λ	γγι πιθα-
ν	ν της πυριτιδαπ�θήκης π�υ είε α-
νατινά�ει στ�ν αέρα � ηρωικ	ς Xρί-
στ�ς Kαψάλης. Eως εδώ �ι Eλληνες
είαν άσει επάνω απ	 600 άνδρες

Eνέδρα
H πι� ��$ερή 	μως δ�κιμασία πε-

ρίμενε τ�υς νηστικ�ύς, τ�υς ε�α-
σθενημέν�υς απ	 τις κακ�υίες και
τ�υς καταπ�νημέν�υς απ	 τις αλλε-
πάλληλες συμπλ�κές και την π�ρεία
άνδρες, ιδίως τ�υ πρώτ�υ σώματ�ς,
στ�υς πρ	π�δες τ�υ Zυγ�ύ. Eκεί
τ�υς είαν στήσει ενέδρα 3.000
Aλ$αν�ί υπ	 τ�ν εμπειρ�π	λεμ�
M�υστάμπεη Kια�ε�έ�η, �ι �π�ί�ι
τ�υς ά�ησαν να πλησιάσ�υν π�λύ
κ�ντά και κατ	πιν τ�υς άρισαν με
καταιγισμ�ύς πυρ�$�λισμών. «T	τε,
γρά�ει � αγωνιστής Aρτέμης Mί�ς
π�υ έ�ησε τις τραγικές εκείνες στιγ-
μές, τ� αίμα έρρεεν α�θ	νως εις
τας τά�εις της �ρ�υράς, καθ	τι μη
δυναμένη πλέ�ν να συσσωματωθή
και σηματισθή εις στήλην διά τ� �-
ρειν	ν και ανώμαλ�ν τ�υ εδά��υς
και θέλ�υσα να πρ�ωρήση διηρέθη
εις π�λλά και μικρά σώματα, και ε-
ντεύθεν επω�ελ�ύμεν�ι �ι εθρ�ί,
έσπειραν εις τας τά�εις αυτής τ�ν
θάνατ�ν.

Oι Eλληνες είαν επίσης π�λλές α-
πώλειες απ	 τ�υς κρυμμέν�υς στα
διά��ρα υψώματα και στις αράδρες
Aλ$αν�ύς και απ	 άλλ�υς, π�υ είαν
ανακατωθεί μα�ί τ�υς απαρατήρητ�ι,
επειδή ��ρ�ύσαν τα ίδια ��ρέματα.

H σύγυση ήταν μεγάλη. M�λαταύτα
παντ�ύ �ι Eλληνες αντιμετώπι�αν με
σταθερ	τητα τ�ν α	ρατ� εθρ	.

«Aρ�ισαν, γρά�ει � Mακεδ�νας αγω-
νιστής Kασ�μ�ύλης και αυτ�πτης μάρ-
τυρας των στιγμών εκείνων, και �ι Eλλη-
νες απ� �λα τα μέρη [ν’ αντιπυρ���-
λ�ύν]. Eπεσαν λ�ιπ�ν (�ι T�ύρκ�ι) εις
τ�υς πληγωθέντας �πισθεν, άρ�ισαν να
κτυπ�ύνται με τα σπαθιά. Πλην T�ύρ-
κ�ι πλήθ�ς, �ωτιά περισσ�τέρα, τ�υς ε-
λά�ωναν και έπειτα τ�υς πλησία#αν.

— Pί�ε τ’ άρματα! άκ�υγες.
— O�ι! έλεγ�ν �ι Eλληνες (�ι πληγω-

θέντες). Eλα να τα πάρης. (σ.σ. τ� αιώ-
νι� ��ι και τ� μ�λών λα�έ συναδελ�ωμέ-
να).

Hμείς εστάθημεν, ε�ακ�λ�υθεί � Kα-
σ�μ�ύλης, και δ�υ�εκ�ύσαμεν απ� τες
πέτρες».

Tην ε�ιστ	ρηση των γεγ�ν	των τη
συν�ψί�ει � αγωνιστής Mί�ς·

«Kαίτ�ι δε τ� ���ερ�ν δρέπαν�ν τ�υ
θανάτ�υ εθέρι#εν αδιακρίτως και α�ει-
δώς τα μέλη της �ρ�υράς, διετήρησεν α-
παραμείωτ�ν την θαυμασίαν γενναι�τη-
τα και τ� θάρρ�ς αυτής και μετά λυσσώ-
δη και απελπιστικήν πάλην, η �π�ία εγέ-
νετ� στήθ�ς πρ�ς στήθ�ς και �ήμα πρ�ς
�ήμα και α��ύ έπεσαν εκεί θύματα εις
τ�ν �ωμ�ν της �ιλτάτης πατρίδ�ς υπέρ
τ�υς 500, έ�θασαν τέλ�ς �ι διασωθέντες
με τα �ί�η εις τας �είρας εις την κ�ρυ-
�ήν τ�υ �ρ�υς».

Eκεί $ρήκαν τ�υς Σ�υλιώτες αρη-
γ�ύς Γεώργι� και Aθανάσι� Δράκ�
με 100 άλλ�υς α�ιωματικ�ύς και
στρατιώτες, π�υ με γυμνά τα γιατα-
γάνια τ�υς 	ρμησαν εναντί�ν των
Aλ$ανών με τη συνηθισμένη π�λεμι-
κή τ�υς ιαή «Ω ντέρα! ώ μπ�ύρα!
μπιτάα!» και τ�υς πήραν τ�ν κατή��-
ρ�. Eίε αρίσει πια να γλυκ�αρά�ει
η Kυριακή των Bαΐων, 	ταν η μάη έ-
παψε(...).

Σημείωση: Oι μεσ�τιτλ�ι είναι της σύντα�ης.

Δημήτρης Mακρής (1778–1841). Διέθεσε �λ� τ� �ι�ς τ�υ
για την άμυνα τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ. Στην E��δ� η �άλαγγά
τ�υ έπαθε την μεγαλύτερη  πανωλεθρία. (Πινακ�θήκη Δή-

μ�υ Mεσ�λ�γγί�υ).

N�της Mπ�τσαρης (1756–1841). O σκληρ�τρά!ηλ�ς Σ�υ-
λιώτης μπήκε στ� Mεσ�λ�γγι τ� 1825 και στην E��δ� παρ’
�λα τα γεράματά τ�υ γλίτωσε. Πέθανε στ� Nαύπλι�. (Πινα-

κ�θήκη Δήμ�υ Mεσ�λ�γγί�υ).
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Tης Aκακίας K�ρδ	ση

Συγγρα�έως

H π�λι�ρκία της πλης κράτησε
τέσσερα �ρνια (άρ�ισε τ� 1822 και
τελείωσε στα 1826 - με μερικές ανά-
παυλες π�υ δεν ήταν άλλ� απ ανα-
μ�νές επίθεσης). Στρατ�ί πήγαιναν
κι έρ��νταν, δι�ρίες δίν�νταν, δι�ι-
κητές εναλλάσσ�νταν, ασκέρια
τ�ύρκικα κι αράπικα –γυμνασμένα
απ Eυρωπαί�υς εκπαιδευτές–
στρατ�πέδευαν απέ�ω, τά�ρ�ι α-
ν�ίγ�νταν, καννια στήν�νταν, ενώ
μια διαρκής αναταρα�ή �ασίλευε
μέσα στα τεί�η. Στα 1824, � ερ��-
μς τ�υ Mπάυρ�ν έκανε ν’ ανθήσει
μια μεγάλη ελπίδα, � θάνατς τ�υ
μως μεγάλωσε την αναταρα�ή και
ανέστρεψε τ� �ήμα των γεγ�ντων.

Σιγά-σιγά, �ι π�λι�ρκημέν�ι –�ι
πρ�ύ��ντες, �ι καπεταναί�ι, �ι ψα-
ράδες, �ι Σ�υλιώτες, �ι πρσ�υγες,
�ι �ιλέλληνες– σ�ίγγ�νταν λ�ι
στ�ν κλ�ι της ανάγκης. Aνεπαί-
σθητα, απ�μ�νών�νται απ τ�ν κ-
σμ�. Mια ατμσ�αιρα �αριά, διά-
τρητη μν� απ τις καν�νιές και
τ�υς πυρ���λισμ�ύς, εγκλω�ί"ει
την πλη. Kι αυτ�ί, απτητ�ι, συνε-
�ί"�υν τη "ωή τ�υς.

«Δεν τ�υς �αραίνει � π�λεμ�ς, αλλ’ έ-
γινε πν�ή τ�υς

....κι εμπ�δισμα δεν είναι

στις κ�πελιές να τραγ�υδ�ύν και
στα παιδιά να παί"�υν».

Γιατί αυτές �ι κ�πελιές, π�υ συ-
νήθι"αν να μεγαλών�υν, να ερωτεύ-
�νται, να παντρεύ�νται, να γι�ρτά-
"�υν και να πενθ�ύν μέσα στ�ν α�
τ�υ π�λέμ�υ, δεν μ�ιά"�υν σε τίπ�-
τε με τις συνηθισμένες γυναίκες.
E��υν πια �γει απ’ τ�ν κύκλ� της
καθημεριντητας κι έ��υν γίνει
τραγικά σύμ��λα. Eίναι I�ιγένειες
και Aντιγνες π�υ �αδί"�υν ατάρα-
�α, σιωπηλά κι αδιαμαρτύρητα,
πρ�ς τ� Mεγάλ� Xρέ�ς. Yψών�νται
σε ασύληπτα ύψη συνέπειας, αυτα-
πάρνησης και θυσίας. Π�ι�ς τις
πρ�ετ�ίμασε γι’ αυτά τα ύψη; Πρώ-
τα-πρώτα η ελληνικτητά τ�υς π�υ,
πως λέει � Kα�ά�ης, «ιδιτητα
δεν έ�ει ανθρωπτης τιμι�τέραν»
και δεύτερ�ν η δυστυ�ία τ�υς. Oι
γυναίκες τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ ε�ευγε-
νίστηκαν απ τ�ν Πν�. Kάπ�τε ή-
ταν κι αυτές �αρ�ύμενες και «καθη-
μερινές», αδήριτη μως ανάγκη τις
έκανε να �ε�άσ�υν τ�ν εαυτ τ�υς,
να παραμερίσ�υν την υπερη�άνεια
τ�υς και π�λλές ��ρές να αντρ�-
π�ιηθ�ύν. Yπ�μέν�υν �ωρίς μεμψι-
μ�ιρίες και παράπ�να, γιατί, με τη
�αθιά τ�υς αίσθηση των πραγμά-
των, νιώθ�υν πως «παράπ�ν� �α-
μς καιρ�ύ σ’ ,τι κανείς κι αν �ά-
σει». Aπ τις πρώτες μέρες της π�-
λι�ρκίας, με θάρρ�ς κι απλτητα
–λες κι αυτς ήταν � �υσικς τ�υς
ρλ�ς– ανακατεύ�νται με τ�υς ά-
ντρες, κ�υ�αλάνε π�λεμ��δια,
λιών�υν ε�θρικά �λήματα ή μ�λύ-
�ια απ’ τα δί�τυα τ�υς και �τιά-
�ν�υν �λια, αλέθ�υν σκνες κι α-
λ�ι�ές για τ�υς τραυματίες, σκί-
"�υν απ’ τα σεντνια τ�υς λ�υρίδες
για επιδέσμ�υς, κ�υ�αλάνε πέτρες
κι επισκευά"�υν τα γκρεμισμένα
τεί�η κι ταν �ι πέτρες σωθ�ύν,
γκρεμί"�υν τα σπίτια τ�υς και παίρ-

ν�υν άλλες. Kαι μα"ί μ’ λα αυτά,
και με τις δ�υλειές τ�υ σπιτι�ύ και
τη �ρ�ντίδα των παιδιών, έ��υν πά-
ντα δίπλα τ�υς τ� καρυ��ίλι, τ�
σπαθί, τ� μα�αίρι, γιατί τώρα τ� ε-
πάγγελμά τ�υς είναι � πλεμ�ς.

Δι�νύσι�ς Σ�λωμ�ς

Πριν ακμα να σ�ί�ει � κλ�ις απ’
τη μεριά της θάλασσας, π�λλές απ
τις γυναίκες τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ εί�αν
περάσει στη Zάκυνθ�, �ι για να γλι-
τώσ�υν, αλλά για να "ητήσ�υν ενι-
σ�ύσεις για τ�υς π�λι�ρκημέν�υς.

Γρά�ει � Δι�νύσι�ς Σ�λωμς στη
«Γυναίκα της Zάκυθ�ς»(1):

1. Kαι εσυνέ�ηκε αυτές τες ημέρες �-
π�ύ �ι T�ύρκ�ι επ�λι�ρκ�ύσαν τ�
Mισ�λ�γγι και συ�νά �λημερνίς
και κάπ�τε �ληνυ�τίς έτρεμε η Zά-
κυνθ� απ� τ� καν�νισμα τ� π�λύ.

2. Kαι κάπ�ιες γυναίκες Mισ�λ�γγίτισ-
σες επερπατ�ύσαν τριγύρω γυρεύ-
�ντας για τ�υς άνδρες τ�υς, για τα
παιδιά τ�υς, για τ’ αδέλ�ια τ�υς
π�υ επ�λεμ�ύσανε.

3. Στην αρ�ή εντρεπ�ντανε νά�γ�υνε
και επρ�σμένανε τ� σκ�τάδι  για ν’
απλώσ�υν τ� �έρι, επειδή δεν ήτα-
νε μαθημένες.

4. Kαι εί�ανε δ�ύλ�υς και εί�ανε σε
π�λλές πεδιάδες και γίδια και πρ�-
�ατα και ��ιδα π�λλά.

5. Kαι ακ�λ�ύθως ε�ια!�ντανε και εσυ-
�ν�τηρά!ανε απ� τ� παρεθύρι τ�ν
ήλι� π�τε να �ασιλέψει για νά-
�γ�υνε.

6. Aλλά �ταν επερισσέψανε �ι �ρείες ε-
�άσανε την ντρ�πή, ετρέ�ανε �λη-
μερνίς.

7. Kαι �ταν εκ�υρα!�ντανε εκαθ�ντα-
νε στ’ ακρ�γιάλι κι’ ακ�ύανε, γιατί
ε����ντανε μην πέσει τ� Mισ�λ�γ-
γι. (...)

Δεν τις έμελε δηλαδή αν σκ�τώ-
θηκαν �ι δικ�ί τ�υς αλλά μν� μή-
πως κυριεύτηκε η πατρίδα τ�υς.
Mν� αυτή η έγν�ια κυριαρ��ύσε
στ� ν�υ τ�υς, γιατί, σαν τις γυναίκες
της παλιάς Σπάρτης, έ�α"αν την τι-
μή πάνω απ’ τη "ωή τ�υς. Kι αυτ
δεν τ� ανα�έρει μν� � Σ�λωμς,
π�υ, σαν π�ιητής, θα ’�ει λγ�υς να
υπερ�άλει ή να ε�ωραΐσει. 

Oι ιστ�ρικ�ί των κρίσιμων εκείνων
ημερών, καθώς και τα δημ�τικά τρα-
γ�ύδια –η �ωνή τ�υ λα�ύ– μιλάνε
για ίδιες περιπτώσεις: Mανάδες π�υ
δέ��νται στωικά τα πτώματα των
παιδιών τ�υς ρωτώντας με αγωνία
για την π�ρεία της μά�ης, κ�πέλες

π�υ δεν θρην�ύν για τ�ν θάνατ�
των δικών τ�υς, αλλά «γιατί �άθηκε
σας λέω, τ� Mεσ�λγγι».

Mέσα στην τραγική πλη η κατά-
σταση λ� και �ειρ�τέρευε. Mήνες
εί�αν περάσει απ’ τ�ν τελευταί� ερ-
��μ τ�υ Mια�ύλη και μήνες π�υ τα
τρ�ιμα εί�αν τελειώσει. Φαντάσμα-
τα �ι π�λι�ρκημέν�ι, α��ύ έ�αγαν
λα τ’ αρμυρίκια, τις πικραλίθρες
και τα "ώα τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ, άρ�ι-
σαν να �λέπ�υν με λαιμαργία κι αυ-
τά τα πτώματα, π�υ γέμι"αν τ�υς
δρμ�υς! Kι αυτές �ι γυναίκες της
πλης κυκλ���ρ�ύσαν απτητες
μέσα σ’ λη αυτή τη �ρίκη μέσ’ απ
γκρεμισμένα σπίτια, απ άτα��υς
νερκ�ύς, ανάμεσα απ �λήματα π�υ
έσκα"αν δίπλα στ� κάθε �ήμα τ�υς,
�εδίψαγαν τη δίψα τ�υς στις στέρ-
νες τις γεμάτες αίμα και ανθρώπινα
μυαλά, κι ωστσ�

«υψώναν με �αμ�γελ�, την �ψη τη
�θαρμένη».

+εκ�μμένες απ’ τ�ν έ�ω κσμ�, α-
��ήθητες και μνες!

Oι ε�αιρετικές περιστάσεις γεννά-
νε τ�υς ε�αιρετικ�ύς ανθρώπ�υς,
λένε. Kαι �ι γυναίκες τ�υ Mεσ�λ�γ-
γί�υ ήταν στ’ αλήθεια ε�αιρετικές
και μ�ναδικές στην ιστ�ρία τ�υ κ-
σμ�υ.

Mε άκρα α�ι�πρέπεια και ηρεμία
ετ�ιμά"�νται για τ� τέλ�ς: Kαίνε τα
«σεμνά κρε�άτια» τ�υς, να μην τα
μαγαρίσει � Aγαρηνς, λ�ύ"�νται,
��ράνε τα καλά τ�υς –�ι περισστε-
ρες αντρίκια– ρ�ύ�α, α�ι�νί"�υν τα
παιδιά τ�υς και, σιωπηλά κι επίσημα,
παίρν�υν τ� δρμ� να δια��ύν.

«Eκείθε με τ�υς αδερ��ύς, εδώθε με τ�
Xάρ�».

Θυσία

Kαμιά δεν λιπ�ψύ�ησε. Π�λέμη-
σαν σαν τ�υς άντρες, με τα πλα, με
τα μα�αίρια, με «�έρια, με τα δντια»
κι ταν �ρίσκ�νταν στ� αδιέ��δ� της
ήττας σκτωναν τα παιδιά τ�υς, έπε-
�ταν με δύναμη πάνω σ’ π�ι� σπαθί
έ�λεπαν μπρ�στά τ�υς κι αυτ�κτ�-
ν�ύσαν και κάπ�ιες δάγκωναν τη
γλώσσα τ�υς για να �έρ�υν τ� θάνα-
τ�. Oι λίγες π�υ κατρθωσαν να πε-
ράσ�υν �ύλα�αν σαν ιερά κειμήλια
τα ρ�ύ�α εκείνης της �ραδιάς και
"ήτησαν να θα�τ�ύν μ’ αυτά.

Θυσία ανώτερη απ’ αυτή των γυ-
ναικών τ�υ Zαλγγ�υ γιατί �ι Σ�υ-
λιώτισσες �ρέθηκαν σε στιγμή α-
πελπισίας και μπ�ρεί να πει κανείς,
μέσα σε μια �μαδική έ�αρση, ρί�τη-
καν στ�ν γκρεμ. Eνώ �ι Mεσ�λ�γ-
γίτισες ή�εραν απ π�λύ καιρ τι
τις παραμνευε � �αμς και μεμ�-
νωμένα η καθεμιά και «�ικει�θε-
λώς» - καθώς λέει και τ� ιστ�ρικ
έγγρα�� π�υ συντά�τηκε την παρα-
μ�νή της E�δ�υ στην Aγία Παρα-
σκευή τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ –απ��άσι-
σαν να �αδίσ�υν πρ�ς τ� θάνατ�.

Eτσι, �ι γυναίκες της E�δ�υ, με
τ�ν α�ι�πρεπή και τίμι� θάνατ
τ�υς, α�ι�π�ίησαν τη "ωή, ενώ με
την περι�ρνησή τ�υς στα ανθρώ-
πινα δεδ�μένα νίκησαν την ύλη. Kι
ταν νικάει κανείς την ύλη, κάνει έ-
να μεγάλ� �ήμα πρ�ς τ� Θε.

Σημείωση: Eκδ�ση «Iκαρ�ς» 1944, σελ. 46,
έκδ�ση �ρ�ντισμένη απ� τ�ν Λίν� Π�λίτη.

«H ανατίνα�η της πυριτιδαπ�θήκης απ	 τ�ν Xρ. Kαψάλη». Eλαι�γρα�ία τ�υ Θ.
Bρυ�άκη. (Πινακ�θήκη Δήμ�υ Mεσ�λ�γγί�υ).

Oι γυναίκες
της E�δ�υ

H ηρωική θυσία τ�υς για την Eλευθερία

AΦIEPΩMA
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Iστ�ρικές μ�ρ
ές
Tα έργα της Πινακ�θήκης τ�υ Δήμ�υ εικ�ν�γρα��ύν την αντίσταση και την ηρωϊκή E��δ�

Tης Mίρκας Παλι
ύρα

H MEΓAΛH E��δ�ς των «Eλεύθερων
Π�λι�ρκημένων» τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ,
στις 10 Aπριλί�υ 1826, απ�τελεί ένα
απ� τα σημαντικ�τερα και καθ�ριστι-
κ�τερα γεγ�ν�τα τ�υ π�λύ�ρ�ν�υ
Aγώνα για την απελευθέρωση της
Eλλάδας. O αντίκτυπ�ς π�υ εί�ε η ά-
λωση τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ σε Eλληνες
και �έν�υς ήταν μεγάλ�ς. O μεγάλ�ς
αγωνιστής Θ. K�λ�κ�τρώνης, � �π�ί-
�ς έπαιρνε μέρ�ς στην Γ΄ Eθν�συνέ-
λευση στην Eπίδαυρ�, ανα#έρει:
«E�άλαμεν τα μαύρα �λ�ι, μισή ώρα ε-
στάθη σιωπή π�υ δεν έκρινε κανένας,
αλλ’ εμέτραε καθένας με τ�ν ν�υν τ�υ
τ�ν α�ανισμ�ν μας».

H Eυρώπη �υπνά απ� τ� λήθαργ�
π�υ εί�ε πέσει και τ� #ιλελληνικ�
ρεύμα παίρνει σημαντικές διαστά-
σεις.  Oι ατυ�ίες των Eλλήνων συγκι-
ν�ύν τ�υς Eυρωπαί�υς περισσ�τερ�
απ� τις επιτυ�ίες τ�υς. H άλωση τ�υ
Mεσ�λ�γγί�υ συμ$αίνει �ταν η Eπα-
νάσταση τείνει να σ$ήσει, αλλά τελι-
κά συμ$άλλει στ� αίσι� απ�τέλεσμα
τ�υ Aγώνα για την απελευθέρωση.

H πένα και τ� πινέλ� ταλαντ�ύ�ων
Eλλήνων και �ένων συγγρα#έων και
καλλιτε�νών απαθανατί%�υν τ�ν
Aγώνα με  τα έργα τ�υς. Tα έργα αυ-
τά κρατ�ύν %ωντανή τη θύμηση της
μεγάλης θυσίας.

Eργα

O Δήμ�ς της π�λης τ�υ Mεσ�λ�γ-
γί�υ διατηρεί σήμερα μια μικρή Πινα-
κ�θήκη, η �π�ία #ιλ��ενείται στ�
κτίρι� τ�υ Δημαρ�εί�υ.  Zωγρα#ικά
έργα Eλλήνων και �ένων καλλιτε-
�νών κ�σμ�ύν τ�υς �ώρ�υς της. H
θεματ�λ�γία τ�υς είναι δανεισμένη
απ� την Eλληνική Eπανάσταση. Eργα
γνωστά και αγαπητά, �πως «H υπ�-
δ��ή τ�υ Bύρωνα στ� Mεσ�λ�γγι»
τ�υ Δ. Kασ�λα και «T� καρα�ύλι» τ�υ
Θ. Bρυ%άκη ή �πως «H Eλλάδα πάνω
απ� τα ερείπια τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ»
τ�υ Γάλλ�υ %ωγρά#�υ Eυγένι�υ Nτε-
λακρ�υά. O πίνακας είναι αντίγρα#�
τ�υ αυθεντικ�ύ πίνακα π�υ $ρίσκε-
ται στη γαλλική π�λη Mπ�ρντ�. O με-
γάλων διαστάσεων αυτ�ς πίνακας εί-
ναι μια αλληγ�ρία. Παριστάνει την
Eλλάδα πρ�σωπ�π�ιημένη σε μια
νέα γυναίκα π�υ πατά πάνω στα ερεί-
πια τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ, #ωτισμένη α-
π� ένα εσωτερικ� #ως. O %ωγρά#�ς
είναι πρ�#ητικ�ς �ταν δημι�υργεί τ�
έργ�. H Eλλάδα, �ντως, θα αναστη-
θεί απ� τα ερείπια τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ.

«H Mεσ�λ�γγίτισσα» τ�υ F. de
Lansac παριστάνει μια γυναίκα τ�υ
Mεσ�λ�γγί�υ, η �π�ία $λέπ�ντας να
πλησιά%ει τ� τέλ�ς πρ�τιμά να πεθά-
νει απ� τ� δικ� της �έρι και στρέ#ει
τ� μα�αίρι πρ�ς τ� στήθ�ς της. Eδώ
τ� «Eλευθερία ή Θάνατ�ς» γίνεται

πρά�η. H δραματικ�τητα τ�υ έργ�υ
είναι έντ�νη, ενώ τα λαμπρά �ρώμα-
τα εντείν�υν την αγωνία των τελευ-
ταίων στιγμών.

«H επίθεση τ�υ Iμπραήμ πασά κα-
τά τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ» απ� τη σύνθε-
ση τ�υ Ch. Langlois εικ�νί%ει ένα ε-
πεισ�δι� απ� τη μακρά π�λι�ρκία
τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ. O Iμπραήμ πασάς
επιτίθεται εναντί�ν τ�υ, έ#ιππ�ς,
στ� κέντρ� σ�εδ�ν τ�υ έργ�υ, ακ�-
λ�υθ�ύμεν�ς απ� εκατ�ντάδες
T�ύρκων. H σύνθεση δ�νείται απ�
την ένταση και τ� π�λεμικ� μέν�ς, ε-
νώ #ωτιά και καπν�ς σαρών�υν τ�
$άθ�ς.

Θε�δωρ�ς Bρυ�άκης

Aπ� τ�υς Eλληνες %ωγρά#�υς �
Θε�δωρ�ς Bρυ%άκης είναι απ� τ�υς
σημαντικ�τερ�υς εικ�ν�γρά#�υς
της Eλληνικής Eπανάστασης.

«H ανατίνα�η τ�υ Xρήστ�υ Kαψά-
λη» τ�υ ιδί�υ, επίσης στην Πινακ�-
θήκη τ�υ Δήμ�υ τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ,
εικ�νί%ει την ηρωική ανατίνα�η των
εναπ�μεινάντων κατ�ίκων της ερει-
μωμένης π�λης απ� τ�ν Xρήστ� Kα-
ψάλη. Γυναίκες, γέρ�ι και λα$ωμέν�ι
ανατινάσσ�νται κλεισμέν�ι σε μια α-

π�θήκη. O δαυλ�ς π�υ κρατά � Xρή-
στ�ς Kαψάλης $ά%ει #ωτιά στις καρ-
διές μας και στη #αντασία μας. Z�ύ-
με κι εμείς τις τελευταίες στιγμές
των π�λι�ρκημένων. Στιγμές συγ�ώ-
ρεσης, συγνώμης και απ��αιρετι-
σμ�ύ.

Γνωστ�ί αγωνιστές, �πως � Δημή-
τρι�ς Mακρής και � Θανάσης Pα%η-
κ�τσικας απ�τυπών�νται απ� τ�
�ρωστήρα τ�υ Γ. Kασ�λα και τ�υ I.
Tρικ�γλίδη αντίστ�ι�α. Oι �πλαρ�η-
γ�ί π�%άρ�υν με τα άρματά τ�υς και
την παραδ�σιακή #�ρεσιά, στητ�ί, υ-
περή#αν�ι. Oι %ωγρά#�ι έ��υν απ�-
δώσει σ�εδ�ν τα πραγματικά #υσι�-
γνωμικά �αρακτηριστικά τ�υς. Πρ�-
σωπα εκ#ραστικά, γεμάτα σημάδια,
μαρτυρίες της εσωτερικής και ε�ω-
τερικής π�ρείας τ�υ καθεν�ς.

T� Mεσ�λ�γγι είναι άρρηκτα συν-
δεδεμέν� με ένα #ιλέλληνα τ�υ �-
π�ί�υ τ� �ν�μα έ�ει περάσει στην ι-
στ�ρία, ��ι μ�ν� ως π�ιητή, αλλά και
ως ανθρώπ�υ π�υ έδωσε �,τι μπ�-
ρ�ύσε στ�ν ιερ� αυτ� τ�π�, μέ�ρι και
τη %ωή τ�υ, τ�ν Λ�ρδ� Bύρωνα. T�
θάνατ� τ�υ, τ� 1824, πένθησε ��ι μ�-
ν� η π�λη τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ, αλλά
και �λ�ι �ι Eλληνες. Στ� έργ�, π�υ υ-
πάρ�ει στην Πινακ�θήκη, εικ�νί%εται

σε ένα π�ρτρέτ�, άγνωστ�υ καλλιτέ-
�νη. Mέσα απ� τα σκ�ύρα �ρώματα
π�υ κυριαρ��ύν, πρ�$άλλ�υν με τη
#ωτειν�τητά τ�υς τ� πρ�σωπ� και τ�
�έρι τ�υ. T� πρ�σωπ� π�υ εκ#ρά%ει
τα υψηλά ιδανικά και τ� ευγενές
πνεύμα και τ� �έρι π�υ με την πένα
ά#ησε έργα �μ�ρ#ιάς και πάθ�υς.

H E��δ�ς

Oμως, τ� έργ� π�υ μας μετα#έρει
στη νύ�τα εκείνη της E��δ�υ της
10ης Aπριλί�υ είναι «H έ��δ�ς τ�υ
Mεσ�λ�γγί�υ» τ�υ Θ. Bρυ%άκη. O πί-
νακας, π�υ $ρίσκεται στην Πινακ�-
θήκη είναι αντίγρα#� τ�υ Δ. Kασ�λα
και των υιών τ�υ (1929). Eικ�νί%ει την
E��δ� έτσι �πως τη #αντάστηκε � Θ.
Bρυ%άκης και �πως την κατέγραψε �
Σπ. Tρικ�ύπης: «… αλλ’ �ι λ�ιπ�ί επρ�-
�ώρ�υν ως και πρ�τερ�ν, και �ύτε τα δι-
πλά και τριπλά �αρακώματα και τα-
�ρεύματα των ε�θρών, �ύτε τ� ακ�ίμη-
τ�ν κατ’ αυτών πυρ ίσ�υσαν ν’ αναστεί-
λωσι την �ρμή των…». Oι Eλληνες
πρ�σπαθ�ύν να διασπάσ�υν τα τ�υρ-
κικά στρατεύματα περνώντας πάνω
απ� την τά#ρ� π�υ περιέ$αλε την
π�λη. Π�λλ�ί πέ#τ�υν μέσα σ’ αυτή.

H λευκή σημαία με τ� σταυρ� πάει
μπρ�στά, ενώ ένας T�ύρκ�ς υψώνει
μια κ�κκινη πάνω στα τεί�η της π�-
λύπαθης π�λης. O Xριστ�ς ένθρ�ν�ς
στ� πάνω μέρ�ς τ�υ έργ�υ ευλ�γεί,
ενώ άγγελ�ι κρατ�ύν δά#νινα στε-
#άνια. H σύνθεση, δ�μημένη σε �ρι-
%�ντιες %ώνες –επεισ�δια, μετ�υσιώ-
νει τ�ν π�ν� και την αγωνία σε αυτ�-
θυσία και ηρωισμ� των π�λι�ρκημέ-
νων. T� γεγ�ν�ς απ�τελεί ένα κ�μ-
μάτι της ιστ�ρίας τ�υ τ�π�υ. O ίδι�ς
� καλλιτέ�νης, ήδη απ� τ� 1856, �ταν
κυκλ�#�ρ�ύν �ι πρώτες λιθ�γρα-
#ίες τ�υ έργ�υ με την ένδει�η Θε�-
δωρ�ς Bρυ�άκης επ�ίει έ�ει συνεί-
δηση της ιστ�ρικής συνέ�ειας. Xρη-
σιμ�π�ιεί έναν κατε���ήν $υ%αντιν�
τρ�π� για να καταδεί�ει τ� �ν�μά
τ�υ γρά#�ντας τ� επ�ίει. Eπίσης, τ�
έργ� λαμ$άνει �αρακτήρα λατρευτι-
κής εικ�νας, καθ�τι � I. Kαλ�γερ�-
π�υλ�ς σε άρθρα π�υ δημ�σιεύει
στ� περι�δικ� «Πινακ�θήκη» τ� 1915
ανα#έρει �τι:

«...Kατά την ετησίαν δε λιτανείαν της
E��δ�υ περι�έρεται � πίνα�...».

Γεγ�ν�ς π�υ συνε�ί%εται μέ�ρι σή-
μερα.

Tα σημαντικά έργα της μικρής Πι-
νακ�θήκης τ�υ Δήμ�υ Mεσ�λ�γγί�υ
εικ�ν�γρα#�ύν την αντίσταση και
την ηρωική έ��δ� π�υ επε�είρησαν
�ι αγωνιστές τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ, η �-
π�ία �επερνά γρήγ�ρα τα �ρια εν�ς
μεμ�νωμέν�υ γεγ�ν�τ�ς και γίνεται
μαρτυρία και παράδειγμα θάρρ�υς,
δύναμης και πίστης για �λ� τ�ν ελεύ-
θερ� κ�σμ�.

«H E�
δ
ς τ
υ Mεσ
λ
γγί
υ» τ
υ Θ. Bρυ�άκη (Λεπτ
μέρεια). O πίνακας π
υ �ρίσκε-
ται στην Πινακ
θήκη είναι αντίγρα�
, έργ
 τ
υ Δ. Kασ!λα και των υιών τ
υ (1929).
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Λ�ρδ�ς Bύρωνας και Mεσ�λ�γγι
Eκατ�ν ε
δ�μήντα �ρ�νια απ� τ�ν θάνατ� τ�υ Aγγλ�υ π�ιητή και μεγάλ�υ �ιλέλληνα

Tης Δρ�ς Eυγενίας Kε	αλληναί�υ

O T��ρτ� Γκ�ρντ�ν Mπάιρ�ν (1788-
1824) ήταν μεγάλ�ς λυρικ�ς και σατι-
ρικ�ς π�ιητής και καθιερώθηκε ως
παγκ�σμι� σύμ��λ� τ�υ ρ�μαντι-
σμ�ύ αλλά και τ�υ αγώνα για την ε-
λευθερία. Iδιαίτερα για τ�υς Eλληνες
υπήρ�ε � μέγιστ�ς των !ιλελλήνων.

O Aγγλ�ς π�ιητής γνώρισε την
Eλλάδα κατά τ� πρώτ� τ�υ τα�ίδι,
ως περιηγητής στην Aνατ�λή, τ�
1809-11, και εμπνεύσθηκε απ� αυτή
τη !ιλελληνική τ�υ π�ίηση με την �-
π�ία ύμνησε τ� μεγαλεί� της αρ"αί-
ας Eλλάδας και την �μ�ρ!ιά της ελ-
ληνικής !ύσης, έκλαψε για την ε�α-
"ρείωση τ�υ λα�ύ της απ� τη δυσ�ά-
στα"τη σκλα�ιά και πρ�σπάθησε με
τη μ�ύσα τ�υ να διεγείρει τ� πα-
τριωτικ� !ρ�νημα των σκλά�ων
Eλλήνων για την απ�τίνα�η τ�υ
τ�υρκικ�ύ �υγ�ύ.

T� δεύτερ� τα�ίδι τ�υ Mπάιρ�ν
στην Eλλάδα, τ� 1823-1824, �!ειλ�-
ταν στην απ�!ασή τ�υ να κάνει πρά-

�η �σα � ίδι�ς τραγ�ύδησε και διακή-
ρυ�ε με τ� π�ιητικ� τ�υ έργ� για την
ελευθερία. Eπιδίω�ε να γίνει � άν-
θρωπ�ς της πρά�ης, �πως � ίδι�ς έ-
λεγε, και να ��ηθήσει ενεργά τ�ν ελ-
ληνικ� αγώνα, ε!�σ�ν �ι Eλληνες ε-
πιθυμ�ύσαν να δε"θ�ύν τις υπηρε-
σίες τ�υ. Eτσι ήταν πρ�ετ�ιμασμέ-
ν�ς, �ταν τ� Φιλελληνικ� K�μιτάτ�
τ�υ Λ�νδίν�υ τ�υ πρ�τεινε να δε"θεί
να γίνει επίσημ�ς εκπρ�σωπ�ς τ�υ
στην Eλλάδα και να επιτα"ύνει αυτ�
τ� τα�ίδι.

Στην Eλλάδα

A!ήν�ντας � Mπάιρ�ν την Iταλία,
έ!θασε στην αγγλ�κρατ�ύμενη Kε-
!αλλ�νιά στις 3 Aυγ�ύστ�υ 1823 και
παρέμεινε στ� νησί επί πεντάμην�,
πρ�κειμέν�υ να ενημερωθεί για τη
γενικ�τερη κατάσταση στην επανα-
στατημένη Eλλάδα, τηρώντας συγ-
"ρ�νως απ�στάσεις απ� τις αλληλ�-
μα"�μενες !ατρίες της ηπειρωτικής
Eλλάδας, π�υ διεκδικ�ύσαν τ�ν πρ�-

σεταιρισμ� τ�υ. Mε π�λλή περίσκεψη
ανέμενε την κατάλληλη στιγμή για τη
δική τ�υ παρέμ�αση υπέρ της εθνι-
κής υπ�θεσης των Eλλήνων. 

Tελικά, έπειτα απ� επιστ�λή τ�υ
N�μ�θετικ�ύ Σώματ�ς π�υ τ�υ �η-
τ�ύσε να συνεργασθεί με τ�ν Mαυ-
ρ�κ�ρδάτ� για τη δι�ργάνωση της
Δυτικής Στερεάς Eλλάδας, απ�!άσι-
σε τη μετά�ασή τ�υ στ� Mεσ�λ�γγι,
στ� �π�ί� έ!θασε στις 5 Iαν�υαρί�υ
1824, �π�υ τ�υ επι!υλά"θηκε θερ-
μ�τατη υπ�δ�"ή.

H ά!ι�ή τ�υ εδώ υπήρ�ε ευεργετι-
κή για τ�ν αγωνι��μεν� ελληνισμ�, �
�π�ί�ς κατατρυ"�μεν�ς απ� την �-
λέθρια δι"�ν�ια και την έλλειψη π�-
ρων για τη συνέ"ιση τ�υ Aγώνα, αντι-
μετώπι�ε μια αυτ�κρατ�ρία �"ι μ�ν�
"ωρίς καμιά ��ήθεια απ� τ� ε�ωτερι-
κ�, αλλά και με δυσμενή απέναντί
τ�υ τη στάση των μεγάλων "ριστιανι-
κών δυνάμεων της Eυρώπης. H !ήμη
και τα πλ�ύτη τ�υ Mπάιρ�ν εκτιμή-
θηκαν τ�τε απ� τ�υς Eλληνες ως η
πανάκεια �λων των δεινών τ�υς.

Bασικ�ί στ���ι
Mε �ασικ�ύς στ�"�υς, τη δι�ργά-

νωση της κυ�έρνησης και εν�ς στρα-
τιωτικ�ύ σώματ�ς, την ανύψωση τ�υ
εθνικ�ύ !ρ�νήματ�ς τ�υ λα�ύ και
την ε�εύρεση π�ρων με δάνει�, �
Mπάιρ�ν αναμί"θηκε ενεργά στην
ελληνική υπ�θεση. Πρώτη τ�υ !ρ�-
ντίδα ήταν η �ργάνωση σώματ�ς
στρατ�ύ απ� 500 Σ�υλιώτες, π�υ πε-
ρι!έρ�νταν άσκ�πα στην π�λη, μετά
τ� θάνατ� τ�υ Mάρκ�υ Mπ�τσαρη,
και 100 άλλ�υς αγωνιστές, π�υ στρα-
τ�λ�γησε η Δι�ίκηση και τ�υς έθεσε
στις διαταγές τ�υ. Aκ�μη, ��ήθησε
στην �ργάνωση εν�ς μικρ�ύ σώμα-
τ�ς πυρ���λικ�ύ. Mε δικά τ�υ "ρή-
ματα πλήρωνε τ� ε�δ�μαδιαί� σιτη-
ρέσι� π�υ έ!θανε τα 2.000 τάλιρα
περίπ�υ.

«Eλληνικά Xρ�νικά»
Παράλληλα πρ�ς αυτές τις στρα-

τιωτικές ενέργειες, � Mπάιρ�ν !ρ�-

O Λ�ρδ�ς Bύρωνας σε νεαρή ηλικία. Aπ� τ� �ι�λί� «Eλλάς και Bύρων», εκδ�-
σεις I.N. Σιδέρης, Aθήνα, 1924.
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ντισε να δια!ωτίσει τ�υς Eλληνες
για τα δικαιώματα τα δικά τ�υς και
της !υλής τ�υς, αλλά και να τ�υς ε-
νημερώνει για τα π�λεμικά γεγ�ν�-
τα, με την έκδ�ση της ε!ημερίδας
«Eλληνικά Xρ�νικά», τη διεύθυνση
της �π�ίας εί"ε � Συνταγματάρ"ης
Στάν"�π. Aς σημειωθεί εδώ �τι �ι α-
π�ψεις τ�υ Mπάιρ�ν για τ� Tύπ� ή-
ταν αντίθετες πρ�ς εκείνες τ�υ
Στάν"�π, π�υ υπ�στήρι�ε την απε-
ρι�ριστη ελευθερία τ�υ Tύπ�υ. Iδιαί-
τερα, δεν επιθυμ�ύσε τις πρ�σωπι-
κές επιθέσεις και τις ύ�ρεις και μάλι-
στα εναντί�ν ηγεμ�νων, π�υ ήταν
ενδε"�μεν� να ασκήσ�υν επίδραση
στη μελλ�ντική τύ"η των Eλλήνων.

Στις 22 Iαν�υαρί�υ, ημέρα των γε-
νεθλίων τ�υ, � Aγγλ�ς π�ιητής συνέ-
θεσε τ� π�ίημα «On This Day I
Complete my Thirty Sixth Year», με
τ� �π�ί� δήλωνε την πρ�θεσή τ�υ να
μείνει στην Eλλάδα και να αγωνιστεί
για την ελευθερία της. Eίναι "αρα-
κτηριστικ�ί �ι επ�μεν�ι στί"�ι τ�υ σε
μετά!ραση Σπ. Tρικ�ύπη, π�υ δημ�-
σιεύθηκαν στα «Eλληνικά Xρ�νικά»
τ� 1825:

«Δεν σ�υ μένει παρά να εύρης �,τι
εγύρευες παντ�ύ

Kαι να τ� εύρης δεν μπ�ρ�ύσες
μνημ’ ανδρ�ς π�λεμικ�ύ

Bρίσκ�ντάς τ�, κύττα γύρω, πιάσ’
την θέσι π�υ π�θείς

Για την δ��αν π�λεμώντας πέσ’ ε-
κεί ν’ αναπαυθής».

Γνωρί��ντας την αμετάκλητη και
πρ�σηλωμένη πλέ�ν στην ελληνική
υπ�θεση στάση τ�υ Mπάιρ�ν, � Mαυ-
ρ�κ�ρδάτ�ς έγραψε στην κυ�έρνη-
ση γι’ αυτ�ν �τι θα αναλάμ�ανε την
εκστρατεία για την κατάληψη της
Nαυπάκτ�υ και �τι θα έκανε �,τι τ�υ
�ητ�ύσαν.

Πρώτη κρίση

Στις 15 Φε�ρ�υαρί�υ και ενώ �
Mπάιρ�ν �ρισκ�ταν σε σύσκεψη με
τ�ν Στάν"�π για την έκδ�ση μιας
δεύτερης ε!ημερίδας αλλά π�λύ-
γλωσσης, γνωστής ως «Telegrafo
Greco», για την ενημέρωση των �έ-
νων και την απ�στ�λή της στ� ε�ωτε-
ρικ�, υπέστη την πρώτη κρίση στην
υγεία τ�υ με σπασμ�ύς. O Mαυρ�-
κ�ρδάτ�ς πληρ�!�ρησε την ελληνι-
κή κυ�έρνηση, ανα!έρ�ντας ένα εί-
δ�ς ημιπλη�ίας.

T� δυσάρεστ� αυτ� γεγ�ν�ς απ�-
δ�θηκε στ�ν τρ�π� �ωής τ�υ και κυ-
ρίως στην αδυναμία της εκτέλεσης
της καθημερινής υπαίθριας σωματι-
κής άσκησης, π�υ �!ειλε να κάνει, ε-
�αιτίας των αδιάκ�πων �ρ�"ών, στην
κ�πωση π�υ τ�υ πρ�καλ�ύσε καθη-
μερινά τ� πλήθ�ς των πρ��λημάτων
απ� τις ανα!�ρές των π�λιτών, στην
απ�γ�ήτευση π�υ τ�υ πρ��εν�ύσαν
�ι υπαινιγμ�ί εις �άρ�ς τ�υ K�ραή
και κυρίως στα πρ��λήματα π�υ πρ�-
καλ�ύσαν �ι ατίθασ�ι Σ�υλιώτες.

Γρήγ�ρα, ωστ�σ�, ανέλα�ε απ�
την κρίση αυτή και συνέ"ισε τις πρ�-
σπάθειές τ�υ για την �ργάνωση και
την άσκηση τακτικ�ύ στρατ�ύ, κα-
θώς και την �"ύρωση της π�λης και
την επισκευή των !ρ�υρίων.

A�ιώματα
O Mαυρ�κ�ρδάτ�ς πασ"ί��ντας να

κάνει πι� υπ�!ερτή τη �ωή τ�υ Mπάι-
ρ�ν στ� Mεσ�λ�γγι, τ�υ απένειμε

στις 22 Φε�ρ�υαρί�υ τ� �αθμ� τ�υ
Συνταγματάρ"η Πυρ���λικ�ύ και
στις 25 τ�υ ίδι�υ μήνα τ�ν δι�ρισε
αρ"ιστράτηγ� των επι"ειρήσεων
στην Aιτωλία. Σε ένδει�η μεγάλης ε-
κτίμησης, τ� Aνώτατ� Δικαστήρι�
στ� Kρανίδι τ�ύ έδωσε την ελληνική
ιθαγένεια, ενώ, αργ�τερα, στις 29
Mαρτί�υ, �ι πρ�ύ"�ντες τ�υ Mεσ�-
λ�γγί�υ τ�ν ανακήρυ�αν Π�λίτη και
Eυεργέτη της π�λης.

Eίναι α�ι�σημείωτη η πρ�σπάθεια
π�υ κατέ�αλλε � Mπάιρ�ν στ� πλαί-
σι� των αρμ�δι�τήτων των στρατιω-
τικών τ�υ α�ιωμάτων, να μειώσει τις
!ρικαλε�τητες τ�υ π�λέμ�υ και να
εμπνεύσει στ�υς αντιμα"�μεν�υς
λα�ύς !ιλανθρωπικά αισθήματα με
την απελευθέρωση 22 αι"μαλώτων
T�ύρκων, καθώς και άλλων μεμ�νω-
μένα, τ�νί��ντας ιδιαίτερα στα συν�-
δευτικά γράμματα πρ�ς τις τ�υρκι-
κές αρ"ές την ανάγκη της !ιλάνθρω-
πης μετα"είρισης των Eλλήνων, π�υ
τυ"�ν θα έπε!ταν στα "έρια των
T�ύρκων.

Στις αρ"ές Mαρτί�υ, η Eλληνική
Kυ�έρνηση πρ�σ!ερε στ�ν Mπάι-
ρ�ν τη θέση τ�υ Γενικ�ύ Δι�ικητή
της Στερεάς Eλλάδας, ενώ, συγ"ρ�-

νως, τ�υ �ητ�ύσαν απ� τα διά!�ρα
μέρη της Eπικράτειας  να μεσ�λα-
�ήσει για την επίτευ�η μιας γενικής
συνένωσης των αλληλ�μα"�μενων
κ�μμάτων.

Eπίσης, � Oδυσσέας Aνδρ�ύτσ�ς
τ�ν κάλεσε να μετάσ"ει σε σύσκεψη
στα Σάλωνα, πρ�κειμέν�υ να συμ!ι-
λιωθ�ύν �ι στρατιωτικές δυνάμεις
της Aνατ�λικής και της Δυτικής Στε-
ρεάς Eλλάδας και να καταστρώσ�υν
σ"έδι� άμυνας. Oρίσθηκε δε ως ημε-
ρ�μηνία συνάντησης η 27η Mαρτί�υ,
αλλά τελικά για π�λλ�ύς λ�γ�υς δεν
πραγματ�π�ιήθηκε.

Iδιαίτερη "αρά πρ�κάλεσε στ�ν
Mπάιρ�ν η είδηση π�υ έ!θασε στις
22 Mαρτί�υ για την επιτυ"ία τ�υ ελ-
ληνικ�ύ δανεί�υ και τ�ν δι�ρισμ�
τ�υ ως πρ�έδρ�υ της Eπιτρ�πής Δια-
"είρισής τ�υ, δι�τι έ�λεπε να πραγ-
ματ�π�ιείται ένας απ� τ�υς �ασι-
κ�ύς στ�"�υς τ�υ.

Aντίθετα, η εκστρατεία π�υ πρ�ε-
τ�ίμα�ε για την κατάληψη της Nαυ-
πάκτ�υ ματαιώθηκε λ�γω της κακής
συμπερι!�ράς των Σ�υλιωτών, αρ-
κετ�ί απ� τ�υς �π�ί�υς συνέπρα�αν
με τ�ν Kαραϊσκάκη, κατά τη δ�λια ε-
πιδρ�μή τ�υ στ� Mεσ�λ�γγι, στις 3

Aπριλί�υ.

Tα τελευταία λ�για

O Mπάιρ�ν, πρ�κειμέν�υ να ω!ε-
λήσει �σ� μπ�ρ�ύσε περισσ�τερ�
τ�ν Aγώνα, εργάσθηκε σκληρά παρά
την επισ!αλή υγεία τ�υ, η �π�ία τε-
λικά δέ"θηκε και δεύτερ� "τύπημα,
αρ"ές Aπριλί�υ. Aπ� τ�τε και έπειτα,
η κατάστασή τ�υ "ειρ�τέρευε, ώ-
σπ�υ έγινε κρίσιμη. Oι γιατρ�ί Mίλιν-
γκεν, Mπρ�ύν�, Tράιμπερ και Λ�υ-
κάς Bάγιας δεν μπ�ρεσαν να τ�υ
πρ�σ!έρ�υν ��ήθεια και � Mπάιρ�ν
πέθανε στις 19 Aπριλί�υ, πρ�!έρ�-
ντας στα τελευταία τ�υ λ�για τ� �ν�-
μα της κ�ρης τ�υ, της αδελ!ής τ�υ
και της Eλλάδας, για την �π�ία είπε:

«Tης έδωσα τ� �ρ�ν� μ�υ, την πε-
ρι�υσία μ�υ, την υγεία μ�υ, και τώρα
της δίνω και τη �ωή μ�υ. Tι άλλ� μπ�-
ρώ να κάνω;».

Γενικ� πένθ�ς

T� πικρ� άγγελμα τ�υ θανάτ�υ τ�υ
Mπάιρ�ν διαδ�θηκε π�λύ γρήγ�ρα
και τ� πανελλήνι� θρήνησε την απώ-
λεια τ�υ «Πατέρα και αληθέστατ�υ
!ίλ�υ», �πως συ"νά απ�καλ�ύσε �
λα�ς τ�ν «Mιλ�ρδ�» τ�υ. O  Mαυρ�-
κ�ρδάτ�ς ε�έδωσε ψή!ισμα για τις
τιμές πρ�ς τ�ν νεκρ� απ� τ�ν λα�
τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ και τ� Eκτελεστικ�
Σώμα της Πρ�σωρινής Δι�ίκησης της
Eλλάδας ε�έδωσε γενική διαταγή,
π�υ �ρι�ε, εκτ�ς των άλλων, την 5η
Mαΐ�υ ως ημέρα γενικής πενθη!�-
ρίας. O στεν�ς συνεργάτης και υπα-
σπιστής τ�υ Mπάιρ�ν, Πέτρ�ς
Gamba, στ� ημερ�λ�γι� τ�υ ανα!έ-
ρει τα ε�ής: «Aπέθνησκεν εις �ένην
γην εν τω μέσω λα�ύ �έν�υ, αλλ’ �-
π�υδήπ�τε και αν ήθελεν εκ!έρει
την τελευταία τ�υ πν�ή, δεν θα ήτ�
περισσ�τερ�ν αγαπητ�ς, �υδέ θα ε-
θρηνείτ� τ� ειλικρινέστερ�ν». Iδιαί-
τερα εύγλωττ�ι ωστ�σ� είναι �ι στί-
"�ι τ�υ δημ�τικ�ύ μας τραγ�υδι�ύ
για τ� θρήν� της !ύσης �λ�κληρης:
«Kλαίνε τα δένδρα, κλαίνε και τα

κλαριά,
"�γγάει και τ� κάστρ� τ�υ Mεσ�λ�γ-

γι�ύ».

H κηδεία

H κηδεία τ�υ Mπάιρ�ν έγινε με
π�λλές τιμές στις 22 Aπριλί�υ και � ι-
στ�ρικ�ς και π�λιτικ�ς Σπ. Tρικ�ύ-
πης εκ!ώνησε περί!ημ� επικήδει�
λ�γ�. H σ�ρ�ς τ�υ παραλή!θηκε
στις 2 Mαΐ�υ απ� ειδικ� πλ�ί�, π�υ έ-
!θασε απ� τη Zάκυνθ�, για να τ�ν
μετα!έρει εκεί, και στη συνέ"εια στη
γενέτειρά τ�υ. Mια πήλινη κάλπη με
τα σπλά"να τ�υ Mπάιρ�ν απέθεσαν
�ι Mεσ�λ�γγίτες στ�ν ιερ� να� τ�υ
Aγί�υ Σπυρίδωνα και αργ�τερα την
εντα!ίασαν κατ’ άλλ�υς κ�ντά στ�ν
Aγι� Σπυρίδωνα και κατ’ άλλ�υς κ�-
ντά στ�ν Aγι� Nικ�λα�, σιμά στ�ν
Mπ�τσαρη, τ�ν Mαυρ�μι"άλη και άλ-
λες δ��ες της Eλλάδας.

H Eλλάδα εκτιμώντας τ�ν διάπυρ�
!ιλελληνισμ� και την πραγματική και
ηθική ω!έλεια π�υ πρ�σ!ερε �
Mπάιρ�ν στ�ν Aγώνα της Aνε�αρτη-
σίας, τ�ν αναγνώρισε ως πραγματικ�
της τέκν�, ως ήρωα και ως σύμ��λ�
ιερ� και πανανθρώπιν� της θυσίας
για την Eλευθερία.

«O Λ�ρδ�ς Bύρωνας με σ�υλιώτικη 	�ρεσιά». Eλαι�γρα	ία, 145X120 εκ., τ�υ
Thomas Phillips. Aθήνα, Bρετανική Πρεσ�εία.

O Λ�ρδ�ς Bύρωνας σε νεαρή ηλικία. Aπ� τ� �ι�λί� «Eλλάς και Bύρων», εκδ�-
σεις I.N. Σιδέρης, Aθήνα, 1924.
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AΦIEPΩMA

H Παιδεία στ
 Mεσ
λ�γγι
Kατά την περίδ της Tυρκκρατίας και της Eπανάστασης τυ 1821

T�υ Σπύρ�υ Kανίνια

Eπιτ. αντεισαγγελέως τ�υ Aρεί�υ Πάγ�υ

...O ΔYNAMIΣMOΣ των Mεσ�λ�γγι-
τών πρέπει να υπ�τεθεί ως σημαντι-
κ�ς, α��ύ μπ�ρεσαν σε σ�ετικώς
μικρ� �ρ�νικ� διάστημα, να μετα�ά-
λ�υν τ� Mεσ�λ�γγι απ� πρωτ�γ�ν�
�ικισμ� σε π�λί�νη. Δι�τι θα ήταν
κάπως διαμ�ρ�ωμένη π�λί�νη, �-
ταν τ� 1641 εγκαθίσταται εκεί � δι-
δάσκαλ�ς τ�υ Γέν�υς Eυγένι�ς
Γιανν�ύλης � Aιτωλ�ς. Eίναι α"ι�-
σημείωτ� �τι τ� έτ�ς τ�ύτ�, π�υ
συνιστά  την πρώτη έγκυρη �ρ�ν�-
λ�γία της ιστ�ρίας τ�υ Mεσ�λ�γγί-
�υ, σ�ετί#εται ��ι με την π�λεμική ή
άλλη περιπέτεια, αλλά με γεγ�ν�ς
πνευματικ�: τ�ν εγκαινιασμ� της
παιδείας τ�υ.

Eυγένις Γιαννύλης

O Eυγένι�ς γεννήθηκε στ� Mέγα
Δένδρ� της Aιτωλίας (1600) και μα-
θήτευσε πλησί�ν ε"αιρέτων διδα-
σκάλων, �πως � Nικ�λα�ς Kα�άσι-
λας και � Mελέτι�ς Συρίγ�ς. Nεώτα-
τ�ς εισήλθε στ�ν Iερ� Kλήρ� και
στην Kωνσταντιν�ύπ�λη συνδέθηκε
με τ�ν Aθηναί� �ιλ�σ��� Θε��ιλ�
K�ρυδαλλέα, Σ��λάρ�η της Πα-
τριαρ�ικής Aκαδημίας. T�τε μάλιστα
� Eυγένι�ς, «επ’ αρετή και παιδεία
πε�ημισμέν�ς», υπήρ"ε και ιερατι-
κ�ς πρ�ϊστάμεν�ς εκκλησίας, απ�
τα εισ�δήματα της �π�ίας ενισ�υ�-
ταν η Πατριαρ�ική  Aκαδημία. O Eυ-
γένι�ς καίτ�ι δεν υστερ�ύσε σε
πνευματικά πρ�σ�ντα και κατεί�ε α-
"ι�λ�γ� συγγρα�ικ� τάλαντ�, πρ�-
τίμησε να ω�ελήσει πρακτικώς τ�
Γέν�ς ως διδάσκαλ�ς των ελληνι-
κών γραμμάτων και της �ριστιανικής
αρετής. Mε τη διπλή ιδι�τητα τ�υ ιε-
ρέως και διδασκάλ�υ, εγκαταστάθη-
κε σε π�λλές π�λεις και στ� Mεσ�-
λ�γγι κατά τ� 1641...

H παρ�υσία τ�υ Eυγενί�υ στ� Mε-
σ�λ�γγι επί μία τετραετία (1641-
1645) ασ�αλώς υπήρ"ε επω�ελής
για �λ�υς τ�υς κατ�ίκ�υς και ��ι
μ�ν� για «τ�υς περί αυτ�ν ��ιτη-
τάς». O σπ�υδαί�ς αυτ�ς διδάσκα-
λ�ς τ�υ Γέν�υς εί�ε συνείδηση κα-
θ�λικής πνευματικής απ�στ�λής και
�αίνεται �τι συνδέθηκε ιδιαιτέρως
και πρ�σωπικώς με π�λλ�ύς Mεσ�-
λ�γγίτες. Σε επιστ�λή, π�υ έγραψε
απ� τα Bρανιανά π�λλά �ρ�νια αρ-
γ�τερα (ε΄ Mαρτί�υ, α�π�΄ = 1682)
πρ�ς τ�ν μαθητή τ�υ κυρ-Γρηγ�-
ρι�ν τ�ν Mάνεσην, εκ�ρά#εται � Eυ-
γένι�ς με π�λλή συμπάθεια για τ�υς
Mεσ�λ�γγίτες: «... Oταν πηγαίνεις ε-
κεί, �αιρέτα μας �λ�υς και κ�ινή και
κατ’ �ν�μα και δίδασκέ τ�υς να έ��υν
����ν Θε�ύ και να συλλ�γί��νται τα
μετά ταύτα...».

H �ικ�ν�μική πρ��δ�ς τ�υ Mεσ�-
λ�γγί�υ στα μέσα τ�υ 18�υ αιώνα εί-
ναι �ανερή. Kαι συνδυά#εται �ρ�νι-
κώς με την ανάδει"η της παιδείας,
δι�τι τ�τε �έρ�νται ιδρυ�μενες στ�
Mεσ�λ�γγι, α�’ εν�ς η Παλαμαϊκή
Σ��λή απ� τ�ν Παναγιώτη Παλαμά
(1760) και α�’ ετέρ�υ η Σ��λή Eλλη-
νικών Mαθημάτων απ� τ� Πατριαρ-
�εί� Kωνσταντιν�υπ�λεως (1762).

Παλαμαϊκή Σ�λή

Iδρυτής της Παλαμαϊκής Σ��λής
υπήρ"ε � διδάσκαλ�ς τ�υ Γέν�υς
Παναγιώτης Παλαμάς. Γεννήθηκε
τ� 1722 στ� Mεσ�λ�γγι, �π�υ διδά-
�θηκε τα εγκύκλια μαθήματα στην
κ�ιν�συντήρητη Σ��λή, η �π�ία
�αίνεται �τι λειτ�υργ�ύσε τ�τε στ�
Mεσ�λ�γγι. H άπ�ψη �τι τ� �ν�μα
ήταν αρ�ικώς Παλαμάρης και μετα-
τράπηκε για να συνδεθεί με τ�ν
Aγι� Γρηγ�ρι� τ�ν Παλαμά είναι
μάλλ�ν α�άσιμη. Aμ��τερα τα �ν�-
ματα συνυπήρ"αν στ� Mεσ�λ�γγι
ως �ν�ματα δια��ρετικών πρ�σώ-
πων. O Aναστάσι�ς Παλαμάρης
σύγ�ρ�ν�ς τ�υ Παναγιώτη Παλαμά
ήταν ένας απ� τ�υς έγκριτ�υς Mε-
σ�λ�γγίτες, �ι �π�ί�ι τ� 1762 πρω-
τ�στάτησαν για την ίδρυση απ� τ�
Πατριαρ�εί� Kωνσταντιν�υπ�λεως
της Σ��λής Eλληνικών Mαθημάτων
στ� Mεσ�λ�γγι (�πως θα ιστ�ρηθεί
παρακάτω). Eπίσης, και μεταγενε-

στέρως, ανα�έρ�νται κατ’ αντιπα-
ράθεση τα �ν�ματα των Παντελή
Παλαμάρη και Γρηγ�ρί�υ Παλαμά,
�ι �π�ί�ι συν�μίλησαν στ� Mεσ�-
λ�γγι με τ�ν Aγγλ� περιηγητή Ed.
Dodwell. O Παναγιώτης Παλαμάς, α-
νήσυ��ς και �ιλ�μαθής, συμπλήρω-
σε τη μ�ρ�ωσή τ�υ στα Iωάννινα
και στην Kωνσταντιν�ύπ�λη, �π�υ
συνδέθηκε πνευματικώς με τ�ν π�-
λύν Eυγένι� B�ύλγαρη. Aμ��τερ�ι
εδίδα"αν στην Aθωνιάδα Σ��λή κα-
τά τα έτη 1753 έως 1759 και τα μα-
θήματά τ�υς παρακ�λ�ύθησε πλή-
θ�ς σπ�υδαστών.

Oμως πρ�έκυψαν δια�ωνίες και
έριδες, �ι �π�ίες πρ�κάλεσαν την α-
π��ώρηση απ� την Aθωνιάδα αρ�ι-
κώς τ�υ B�ύλγαρη και υστερ�τερα
τ�υ Παλαμά. T�τε αυτ�ς επέστρεψε
στ� Mεσ�λ�γγι κα δι�ρίσθηκε Σ��-
λάρ�ης της κ�ιν�συντήρητης Σ��-
λής (1760). Λ�γω τ�υ μεγάλ�υ κύ-
ρ�υς τ�υ, η Σ��λή απέκτησε �ήμη,
τιτλ���ρήθηκε Παλαμαϊκή και πρ�-
σείλκυσε π�λυαρίθμ�υς ακρ�ατάς
απ� �λα τα μέρη της Eλλάδ�ς: Iδ�ύ
μία αδρή πριγρα�ή τ�υ παιδευτικ�ύ
έργ�υ τ�υ Παν. Παλαμά στ� Mεσ�-
λ�γγι: «...εδίδασκε �υ μ�ν�ν τα καλά
γραμματικά αλλά και θεμελιώδεις �ι-
λ�σ��ικάς γνώσεις μετέδιδε τ�ις πρ�-
κε�ωρημέν�ις και πρ�ς τ�ύτ�ις ήρδευ-
εν ως αναπ��ευκτα ικανά της θε�λ�-
γίας νάματα της αρετής και πατριωτι-
σμ�ύ αισθήματα ενέπνεε...).

O Παλαμάς απ�σύρθηκε απ� τη δι-
εύθυνση της σ��λής τ� 1800 λ�γω
γήρατ�ς και μετά τριετία απε�ίωσε.
T�ν διαδέ�θηκε � δευτερ�τ�κ�ς
γι�ς τ�υ Γρηγ�ρι�ς, α"ι�τατ�ς και
αυτ�ς λ�γι�ς, πνευματικ� ανάστημα
τ�υ πατέρα τ�υ. Mα#ί τ�υ �αίνεται
�τι δίδα"ε στη σ��λή για �ρισμέν�
�ρ�νικ� διάστημα � Iθακήσι�ς διδά-
σκαλ�ς Bασίλει�ς Kανέλλ�ς. O Σπυ-
ρίδων Tρικ�ύπης, π�υ διετέλεσε μα-
θητής της Παλαμαϊκής Σ��λής (τ�
1800 ήταν 12ετής), ανα�έρει ως δια-
δ���υς τ�υ Παναγιώτη Παλαμά αμ-
��τέρ�υς τ�υς γι�υς τ�υ, τ�ν πρω-
τ�τ�κ� Iωάννη και τ�ν δευτερ�τ�κ�
Γρηγ�ρι�. Aλλ’ � Iωάννης –«εκ των
επισημ�τάτων Eλλήνων διδασκά-
λων»– διέκ�ψε τη διαμ�νή τ�υ στ�
Mεσ�λ�γγι απ� τ� 1808 έως τ� 1828.
Kατά τ� �ρ�νικ� αυτ� διάστημα διε-
τέλεσε διδάσκαλ�ς των ελληνικών
μαθημάτων στην Aθήνα, μετά στην
Kωνσταντιν�ύπ�λη και τέλ�ς στην
Oδησσ�. O Γρηγ�ρι�ς Παλαμάς πα-
ρέμεινε συνε�ώς στ� Mεσ�λ�γγι και
εσ��λάρ�ησε «εθνω�ελώς και ευ-
κλεώς» έως τ� 1821, �π�τε έπαυσε η
λειτ�υργία της Παλαμαϊκής Σ��λής.
Kαι απε�ίωσε «εν ακμαία ηλικία» τ�
1824 απ� τις κακ�υ�ίες της πρώτης
π�λι�ρκίας τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ.

Eπανάσταση τυ 1821

...Aπ� τ� 1821 με την κήρυ"η της

«Eρείπια θεάτρ�υ στ� Mεσ�λ�γγι» (Teatro a Messalongi), �αλκ�γρα�ία, �υσικ� μέγεθ�ς, σ�έδι� S. Pomardi, �άρα�η
P. Parboni. Iδιωτική συλλ�γή. (Aπ� τ� έργ� «T�π�ς και Eικ�να, �αρακτικά �ένων περιηγητών για την Eλλάδα», εκδ.

«Oλκ�ς», Aθήνα 1983).
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Eλληνικής Eπαναστάσεως πρ�κα-
λείται γενική αναστάτωση σε �λ�-
κληρη τη �ώρα. Kαι ευλ�γως έ�ει
διατυπωθή η ερώτηση: «... Πώς ήτ�
δυνατ�ν να συστηθώσι σ��λεία; Π�ύ
και π�ύ μ�ν�ν, εν γωνία να�ύ μήπω κα-
ταστρα�έντ�ς, εν καλύ�η ή εν υπαί-
θρω, γέρων ιερεύς ή πρεσ�ύτης ανάπη-
ρ�ς εδίδασκε τ� “Σταυρέ ��ήθει μ�ι”
και την Oκτώη��ν... M�ν�ν εν Yδρα, εν
Σάμω, εν Nαυπλίω και εν ταις νήσ�ις
τ�υ Aιγαί�υ, ων κατ’ απαίτησιν των
Eυρωπαϊκών Δυνάμεων ε�είσθη � ε-
�θρ�ς, υπήρ��ν ευάριθμά τινα σ��λεία,
εν �ις εδιδάσκ�ντ� τα κ�ινά λεγ�μενα
γράμματα, ενί�τε δε και ελληνικά».

Aλλά και τ� Mεσ�λ�γγι κατατάσ-
σεται στις ε"αιρέσεις. O�ι δι�τι τ�ύ
«ε�είσθη � ε�θρ�ς», αλλά δι�τι �ι
Mεσ�λ�γγίτες, μέσα στ�ν τάρα��
της Eπαναστάσεως και των Π�λι�ρ-
κιών, δεν αδια��ρησαν για την παι-
δεία τ�υς. 

Eί�αν εκτιμήσει τ� έργ� της Πα-
λαμαϊκής Σ��λής, η �π�ία –α��ύ εκ-
πλήρωσε τ�ν ιστ�ρικ� της πρ��ρι-
σμ�, κρατώντας αναμμένη τη δάδα
της παιδείας επί �λ�κληρες δεκαε-
τίες– έπαυσε τη λειτ�υργία της τ�
1821. Oι Mεσ�λ�γγίτες, �ωρίς α-
σ�αλώς να αναγνώσ�υν τη Διακή-
ρυ"η της Συνελεύσεως της Eπιδαύ-
ρ�υ (1822), εί�αν #ωνταν� εντ�ς
τ�υς τ� ν�ημα τ�υ κειμέν�υ της:
«Aπ�γ�ν�ι τ�υ σ���ύ και �ιλαν-
θρώπ�υ έθν�υς των Eλλήνων, σύγ-
�ρ�ν�ι των νυν πε�ωτισμένων και
ευν�μ�υμένων λαών της Eυρώπης,
θεαταί των καλών..».

Nέα σ�λεία

Kαι σ�εδ�ν ενστικτωδώς ανα#ήτη-
σαν και πέτυ�αν να συσταθ�ύν στ�
Mεσ�λ�γγι νέα σ��λεία. Σύμ�ωνα

με την έκθεση περί της Δημ�σίας
Eκπαιδεύσεως (1825) τ�υ τ�τε ε��-
ρ�υ Παιδείας Γρηγ�ρί�υ Kωνστα-
ντά, στ� Mεσ�λ�γγι, λειτ�υργ�ύσαν
δύ� σ��λές: «μία κεντρική Aλληλ�-
διδακτική και μία Γραμματική, �π�υ
διδάσκεται η Aρ�αία Eλληνική και η
Iταλική...». Aλλ’ υπάρ�ει και μία άλλη
ένδει"η για τη λειτ�υργία σ��λής
–«Παιδευτηρί�υ Eλληνικών»– στ�
Mεσ�λ�γγι ευθύς μετά τ� 1821. Aπ�
τ�ν διδάσκαλ� Δημήτρι� Παύλ�υ εκ-
δ�θηκε τ� 1824 «Πρ�κήρυ"ις» σ�ε-
τικώς με τη διδασκαλία της Γαλλικής
Γλώσσας. Aπ� τ� κείμεν� της π�λύ
ενδια�έρ�υσας αυτής «Πρ�κηρύ"ε-
ως» παραθέτ�υμε τ� ε"ής απ�σπα-
σμα: «Πρώτ�ι �ι Mεσ�λ�γγίται μετά
την ελευθέρωσίν μας απ� τ�ν �υγ�ν τ�υ
�αρ�άρ�υ (ενν�εί την έναρ"η της
Eπαναστάσεως τ�υ ’21) ε�ρ�ντισαν
επιμ�νως να συστήσ�υν σ��λεί�ν... �ύ-
τε εί�αν πρ� καιρ�ύ ημελημένα �ι �ιλ�-
καλ�ι �ύτ�ι π�λίται τα τ�ιαύτα κατα-
στήματα εις την πατρίδα των. Eως πρ�
�λίγ�υ ακ�μη, με �λας τας εναντι�τη-
τας των καιρών, εί�αν διδάσκαλ�ν των
Eλληνικών Γραμμάτων τ�ν μακαρίτην
Γρηγ�ρι�ν τ�ν Παλαμάν. Eστ��άσθη-
σαν �μως τώρα καλ�ν και αναγκαί�ν
να εισά&�υν εις τ� παιδευτήρι�ν των
παρεκτ�ς των Eλληνικών και την σπ�υ-
δήν μιας των γλωσσών της Eυρώπης,
διά τας νέας με τ�υς Eυρωπαί�υς σ�έ-
σεις των... Πρ�σκαλ�ύνται λ�ιπ�ν �λ�ι
�ι �ιλ�μ�υσ�ι νέ�ι Mεσ�λ�γγίται και
της άλλης Eλλάδ�ς να τρέ&ωσι πρ�θυ-
μ�ι εις τ� νέ�ν τ�ύτ� στάδι�ν των αγώ-
νων τ�υ πνεύματ�ς...».

Σημείωση «Eπτά Hμερών»: Aπ�σπασμα
�ωρίς τις σημειώσεις, απ� τη μελέτη τ�υ κ.
Σπύρ�υ Kανίνια, «H παιδεία στ� Mεσ�λ�γγι
κατά την T�υρκ�κρατία και την Eπανάστα-
ση». Aνάτυπ� απ� τ�ν τ�μ� ΛΓ΄ τ�υ περ.
«Παρνασσ�ς», Aθήνα, 1991, σ.σ. 227-252.

E�ημερίδες και �ι�λία

«Eλληνικά Xρ�νικά», αριθμ�ς 43, 28 Mαΐ�υ 1824. 

ΣTO MEΣOΛOΓΓI τ� θέρ�ς
τ�υ 1821 εκδ�θηκε η �ειρ�γρα-
�η ε�ημερίδα «Aιτωλική» της �-
π�ίας γνωστά είναι μ�ν� τρία
�ύλλα. Aλλ’ η κατ’ ε&��ήν ε�η-
μερίδα τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ, απ� 1
Iαν�υαρί�υ 1824 έως 20 Φε-
�ρ�υαρί�υ 1826, υπήρ&αν τα
«Eλληνικά Xρ	νικά». Iδρύθηκε
με δαπάνες τ�υ αγγλικ�ύ �ιλελ-
ληνικ�ύ κ�μιτάτ�υ και διευθυ-
ν�ταν απ� τ�ν Eλ�ετ� ιατρ� Iω-
άννη Iάκω�� Mάγερ. Kυκλ���-
ρ�ύσε δύ� ��ρές την ε�δ�μάδα
σε τετρασέλιδ� �ύλλ�. Aπ� τ� ί-
δι� κ�μιτάτ� ιδρύθηκε στ� Mε-
σ�λ�γγι και η &εν�γλωσση ε�η-
μερίδα «Telegrafo Creco», π�υ
διευθυν�ταν απ� τ�ν �ίλ� και
γραμματέα τ�υ Bύρωνα Pietro
Camba και σκ�π� εί�ε την ενη-
μέρωση των Eυρωπαίων, σ�ετι-
κώς με τ�ν απελευθερωτικ� α-
γώνα των Eλλήνων.

Aλλ’ υπήρ&ε �λιγ��ωη (εκδ�-
θηκαν τριάντα περίπ�υ �ύλλα
απ� τ�ν Mάρτι� έως τ�ν Δεκέμ-
�ρι� 1824). Ως �ργαν� παιδείας
των Mεσ�λ�γγιτών πρέπει να
θεωρηθ�ύν τα «Eλληνικά Xρ	-
νικά», ε& αιτίας π�λλών δημ�σι-

ευμάτων με περιε��μεν� –σε ευ-
ρύτερη ένν�ια– παιδευτικ�.

Aς πρ�στεθεί �τι στ� Mεσ�-
λ�γγι κατά τη διετία 1824-25, με
τη �ρ�ντίδα τ�υ σμυρνι�ύ τυπ�-
γρά��υ Δημ. Mεσθενέως τυπώ-
θηκαν �ρισμένα �υλλάδια (�-
πως η Πρ�κήρυ&η για την έκδ�-
ση των «Eλληνικών Xρ�νικών»,
η επίσημη αναγγελία για τ�ν
θάνατ� τ�υ Λ. Bύρωνα κ.ά.). 

Eπίσης τυπώθηκαν και τα �ι-
�λία: «Yγεία των Στρατιωτών»
(ιταλικ� κείμεν� και ελληνική
μετά�ραση) τ�υ ιατρ�ύ Fr.
Bruno, «Iστ�ρία της Δυτ. X(έρ-
σ�υ) Eλλάδ�ς» σε στί��υς ά-
γνωστ�υ π�ιητ�ύ, «Iστ�ρική
και κριτική Σύν�ψις των εν
Kρήτη διατρε&άντων...» τ�υ Π.
Nικ�λαΐδη, «Πρ�σωριν�ν Π�λί-
τευμα της Eλλάδ�ς...» και «Θε-
ωρία γενική περί των δια��ρων
Δι�ικητικών συστημάτων...»
τ�υ Aν. Π�λυ�ωΐδη.

Kαι, ιδιαιτέρως α&ι�μνημ�-
νευτ�ς, δι�τι εκεί πρωτ�εκδ�-
θηκε, � «Yμν�ς εις την Eλευθε-
ρίαν» τ�υ Δ. Σ�λωμ�ύ (ελληνι-
κ� κείμεν� και ιταλική μετά-
�ραση).
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T� ιστ�ρικ� μ�ναστήρι τ’ Aη Συμι�ύ. Iδρύθηκε τ� 1740. «H κυρίως μ�νή είναι �υ�αντιν�ύ ρυθμ�ύ, αλλά της παρακμής. Eγείρεται εις τ� μέσ�ν αυλής τετραγών�υ, λι-
θ�στρώτ�υ, περικλεισμένης με μάνδραν.  Eις τα δε�ιά της μ�νής και πρ�ς την είσ�δ�ν της αυλής είναι ένα πηγαδάκι παλαι�ν, ίσως εκείν�, εις τ� �π�ί�ν ήρ��ντ� τα

κλε!τ�π�υλα κι έπιναν νεράκι». (Aνδρέας Kαρκα�ίτσας «Tα�ιδιωτικά», Aγι�ς Συμεών).

T� πανηγύρι τ’ Aη-Συμι�ύ
Tριήμερ�ς ε�ρτασμ�ς πρ�ς τιμήν των πεσ�ντων κατά την ηρωική E��δ�

T�υ Aριστείδη ". Kα�άγια

H ΠPOEPΓAΣIA τ�υ πανηγυρι�ύ
αρ�ί�ει απ� τη γι�ρτή της Aναλή-
ψεως, δέκα μέρες πριν. Oι Mεσ�-
λ�γγίτες π�υ παίρν�υν μέρ�ς είναι
�ωρισμέν�ι σε δυ� τά�εις: στ�υς
αρματωμέν�υς και στ�υς κα!αλα-
ραί�υς. Oι αρματωμέν�ι, άντρες
και νέ�ι, σε 7 με 8 συνήθως παρέες
απ� 8-18 άτ�μα, ντύν�νται �πως �ι
παλι�ί κλέ#τες και αγωνιστές. Oι
κα!αλαραί�ι είναι �ι περισσ�τερ�ι

νέ�ι, π�υ ιππεύ�υν άλ�γα �ωηρά.
Aυτ�ί στ�λί��υν τ� πανηγύρι και
εκδηλών�υν τ� σε!ασμ� της νέας
γενιάς στις ωραίες παραδ�σεις τ�υ
τ�π�υ.

Tην Kυριακή της Πεντηκ�στής
μέ�ρι τ� δειλιν� αρματωμέν�ι και
κα!αλαραί�ι γυρί��υν μέσα στην
π�λη. Oι δρ�μ�ι αντη��ύν απ� τα
π�δ�!�λητά των αλ�γων, ενώ �ι
��υρνάδες (πίπι�ες) και τα ντα�ύ-
λια (τ�ύμπανα) δίν�υν στην Iερή
Π�λη �ψη πανηγυρική.

Στ�ν Aη-Συμι	 στ�ν πλάταν�
να ρί�ω και μια κ�υμπ�υριά
να πέσ�υν �ύλα τα κλαριά
Aη-Συμιέ μ�υ πλάτανε...

O πρώτ�ς κάθε παρέας, με τα �ρ-
γανα π�υ δεν παύ�υν να παί��υν, ε-
πισκέπτεται τα σπίτια των αρματω-
μένων της παρέας τ�υ κι έτσι απ�
κάθε σπίτι πρ�στίθεται κι ένας. Στ�
τέλ�ς πηγαίν�υν στ� σπίτι τ�υ κα-
πετάνι�υ, δηλαδή τ�υ αρ�ηγ�ύ της
παρέας. Σε κάθε σπίτι κερνι�ύνται
με �ύ�� και ρι!ανί (τ�πικ� γλυκ�).

T� δειλιν� συγκεντρών�νται
στ�ν Aγι� Σπυρίδωνα, στη μητρ�-
π�λη, πρ�σκυν�ύν,  παίρν�υν τη
σημαία τ�υ συλλ�γ�υ των Aη-Συ-
μιωτών και με επικε#αλής τ� ση-
μαι�#�ρ�, π�υ κρατεί τη σημαία
τ�υ N�τη Mπ�τσαρη, πηγαίν�υν
στ� Hρώ�, �π�υ ψάλλεται επιμνη-
μ�συνη δέηση.

Yστερα �ι παρέες �εκιν�ύν �λες
μα�ί για τ� μ�ναστήρι. Mπρ�στά
δύ� αρματωμέν�ι κρατ�ύν τ� δίσκ�
με τα κ�λλυ!α για τ� μνημ�συν�
π�υ θα γίνει στ� μ�ναστήρι εκείνων
π�υ θυσιάστηκαν στην E��δ�. T�
θέαμα είναι υπ�!λητικ�, συγκινητι-
κ�. H �λη εικ�να �ωντανεύει κάτι α-
π� τη «νύ�τα τ�υ �αλασμ�ύ». Oι
συγκεντρωμέν�ι στις πλευρές τ�υ
δρ�μ�υ π�λυάριθμ�ι θεατές τ�υς
�ειρ�κρ�τ�ύν και τ�υς δίν�υν διά-
#�ρες ευ�ές. Oταν #τάν�υν στην
πύλη της π�λης, τ� πλήθ�ς τ�υς υ-
π�δέ�εται με ενθ�υσιασμ�.

Eτσι πρ��ωρ�ύν σιγά σιγά ��ρεύ-
�ντας με τα ντα�ύλια, σηκών�ντας
τα �έρια ψηλά και #ωνά��ντας �πα-
�πα, π�υ σημαίνει �τι είμαστε ελεύ-
θερ�ι και διασκεδά��υμε έ��ντας
πίσω μας τα �ργανα και δεν λ�γα-
ριά��υμε τ�ν ε�θρ�. Φτάν�ντας
στ� εικ�νισμα τ�υ Aη-Γιάννη πε��ί
και αρματωμέν�ι μπαίν�υν στα αυ-
τ�κίνητα και πάνε στ�ν Aη-Συμι�.

Oλη τη νύ�τα �ι παρέες, η κάθε
μια �ωριστά, τρώνε, πίν�υν και ��-
ρεύ�υν, ενώ κ�ντά τ�υς !ρίσκ�-T� ιστ�ρικ� εκκλησάκι της Aγίας Tριάδας, στη θρυλική Kλείσ��α.



νται εκατ�ντάδες ντ�πιων και �έ-
νων επισκεπτών, π�υ μετέ��υν και
αυτ�ί στ� μεγάλ� πανηγύρι.

T� πρωί της Δευτέρας, τ�υ Aγί�υ
Πνεύματ�ς, η μικρή καμπάνα τ�υ
μ�ναστηρι�ύ τ�υς καλεί �λ�υς να
πρακ�λ�υθήσ�υν την αρ�ιερατική
θεία λειτ�υργία με τη συμμετ��ή
των τ�πικών αρ�ών, στρατιωτικών
και π�λιτικών.  Mετά την κατανυ-
κτική λειτ�υργία �λ�ι μα�εύ�νται
σιωπηλ�ί για τ� μνημ�συν� των
E��διτών στ�ν τ�π� τ�υ μαρτυρί-
�υ, εκεί π�υ εί�αν συμ#ωνήσει να
συγκεντρωθ�ύν �σ�ι θα εί�αν την
τύ�η να γλιτώσ�υν απ� την E��δ�,
εκεί π�υ �ι ε�θρ�ί, καλά πληρ�#�-
ρημέν�ι, τ�υς περίμεναν για να
τ�υς απ�τελειώσ�υν και �π�υ τώ-
ρα ένας πελώρι�ς άσπρ�ς Σταυρ�ς
υψώνεται στη μνήμη τ�υς.

Yστερα γυρί��υν στ� μ�ναστήρι
και κάτω απ’ τα πλατάνια ανά!�υν
#ωτιές. Tα αρνία ψήν�νται. T� με-
σημέρι αρ�ί�ει τ� #αγ�π�τι και τ�
γλέντι μέ�ρι τ� δειλιν�, �π�τε ε-
τ�ιμά��νται για τ� γυρισμ�.

Tώρα ακ�λ�υθ�ύν άλλ� δρ�μ�,
τ�ν απάνω δρ�μ�, μέσα απ� τα λι�-
στάσια και τα περι!�λια, �π�υ εκεί
εί�αν στρατ�πεδεύσει �ι στρατιές
τ�υ Oμέρ Bρυώνη, τ�υ K�υτα�ή
και τ�υ Iμπραήμ. Aπ� μακριά ακ�ύ-
γ�νται τα �ργανα. Στ�ν Aη–Θανάση
–εκκλησία έ�ω απ� την π�λη, κ�ντά
στ�υς Στρατώνες– πλήθ�ς Mεσ�-
λ�γγίτες περιμέν�υν. Oι αρματω-
μέν�ι και �ι κα!αλαραί�ι #τάν�υν
και �λ�ι τ�υς �ητωκραυγά��υν και
τ�υς �ειρ�κρ�τ�ύν. H #άλαγγα
των «νέων E��διτών» μα�ί με τ�
πλήθ�ς κατευθύνεται στην π�λη.

T� !ράδυ τ� πανηγύρι συνε�ί�ε-
ται. Mετέ�ει �λ� τ� Mεσ�λ�γγι και
�ι εκατ�ντάδες των �ένων επισκε-
πτών. Συγκεντρών�νται σε δύ�
σημεία της π�λης: στην επάνω α-
γ�ρά, στην πλατεία των Πέντε
Πρωθυπ�υργών και στην κάτω α-
γ�ρά, στ� σταυρ�δρ�μι της ψαρα-
γ�ράς. Xιλιάδες πανηγυριστές σε
πλήθ�ς τραπέ�ια τρώνε, πίν�υν
και γλεντ�ύν.  

Στα κεντρικ�τερα σημεία των
δύ� συγκεντρώσεων τα �ργανα
παί��υν κι �ι λε!έντες αρματωμέ-
ν�ι και κα!αλαραί�ι ��ρεύ�υν. T�

Mεσ�λ�γγι πανηγυρί�ει μέ�ρι τ�
πρωί. Tην Tρίτη γι�ρτά�ει η Aγία
Tριάδα, τ� ιστ�ρικ� εκκλησάκι της
θρυλικής Kλείσ�!ας, π�υ στα 1825
και 1826 �ευτέλισε τις στρατιές
των T�ύρκων και των Aιγυπτίων. 

Oι αρματωμέν�ι και �ι επισκέ-
πτες διασ�ί��υν με γαΐτες και
πρ�ιάρια τη �ιλι�τραγ�υδισμένη
λιμν�θάλασσα και !γαίν�υν στ�
νησί τ�υ Πάν�υ Σωτηρ�π�υλ�υ και
τ�υ Kίτσ�υ T�α!έλα για να ανά-
ψ�υν τ� κεράκι τ�υς και να πρ�-
σευ�ηθ�ύν. Στ� μνημεί� των πεσ�-
ντων τ�υ μικρ�ύ νησι�ύ γίνεται κα-
τάθεση στε#άνων. T� γλέντι συνε-
�ί�εται μέ�ρι τ� !ράδυ της Tρίτης
στην π�λη.

Eτσι τελειώνει τ� μ�ναδικ� και
ωραί� εθνικ�-θρησκευτικ� πανη-
γύρι τ�υ Aη-Συμι�ύ, π�υ άμα τ� δει
και τ� �ήσει κάπ�ι�ς δεν πρ�κειται
να τ� �ε�άσει π�τέ.
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Παρέα Aρματωμένων Aναστασί�υ Σκαρλάτ�υ, 1932. Oρθι�ι:  Σ. Στάθης ή K�κάνιας, Π. Γκ�ρπας, N. Aρ�ανιτάκης, K. Kανδη-
λιώτης. Kαθιστ�ί:  Σ. Bερίτσης ή Mαμάτσας, Δ. M�υστακλής, A. Γιαγκι��ης, B. Mανιάτης. Σταυρ�π�δι: K. Λατ��π�υλ�ς, A.

Σκαρλάτ�ς και �ι δύ� μικρ�ί N. M�υστακλής και Σπ. M�υστακλής.

Στ� πρ�αύλι�  τ�υ μ�ναστηρι�ύ, 1960. X�ρεύ�υν �ι Xρ. Kα�άγιας, Bασ. Γιανν�-
π�υλ�ς, Σπ. Mπάρλας, Φιλ. Tίγκας, Δι�ν. Σκαρλάτ�ς. Παί��υν ��υρνά �ι Kώστας

και Γιώργ�ς Σαλέας.

EXEI π�λύ ενδια#έρ�ν να μάθ�υμε
π�τε και πρ�παντ�ς πώς, έγινε η
πρώτη γι�ρτή της E��δ�υ. T� γεγ�-
ν�ς τ�ύτ� δια#εύγει απ� τα κατ’ έ-
τ�ς «ε�ρτια» και δεν είναι γνωστ�,
στ� ευρύ, τ�υλά�ιστ�ν, κ�ιν�. Tα
στ�ι�εία μας τα διασώ�ει � Kωστής
Παλαμάς, τ�υ �π�ί�υ ένας συγγε-
νής, απ� τ� παλαμέικ�, � Aνδρέας
Παλαμάς μα�ί με τ�ν έγκριτ� δικη-
γ�ρ� τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ Aναστάσι�
Γιανν�π�υλ�, εί�ε την πρωτ�!�υλία
τ�υ επίσημ�υ ε�ρτασμ�ύ της E��-
δ�υ. Aλλάς ας δ�ύμε λίγ� τα πρ�η-
γηθέντα, π�υ α#�ρ�ύν τ� Hρώ�.

Πρώτ�ς εί�ε την ιδέα της ιδρύσε-
ως τ�υ Hρώ�υ � Kαπ�δίστριας, � �-
π�ί�ς την ημέρα της απελευθέρω-
σης τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ (2 Mαΐ�υ
1829) στη δ���λ�γία π�υ εψάλη
στην Aίγινα, είπε, μετα�ύ των άλ-
λων, «η κυ�έρνησις διερμηνεύ�υσα τα
αισθήματα των Eλλήνων... διατάσσει.
Nα συλλε�θώσι τα... λείψανα και να
πρ�σδι�ρισθή � τ�π�ς, �π�υ πρέπει να
εναπ�τεθ�ύν». Mετά τη δ�λ�#�νία

τ�υ Eθν�μάρτυρα κυ!ερνήτη εί�ε,
!έ!αια και τ�ύτη η ιστ�ρία την περι-
πέτειά της, αλλά αυτ� δεν είναι τ�υ
παρ�ντ�ς.

Ως τ� 1859 λ�ιπ�ν, �ρ�νιά π�υ
γεννήθηκε στην Πάτρα � Kωστής
Παλαμάς, δε γι�ρτα��ταν η E��δ�ς,
αλλά ανεπίσημα γιν�ταν θρησκευτι-
κ� μνημ�συν�. Eκείνη τη �ρ�νιά,
δηλ. 33 �ρ�νια μετά την E��δ�, έγι-
νε η πρώτη επίσημη γι�ρτή. T�τε �
Γιανν�π�υλ�ς, γνωστ�ς και απ� μια
περί#ημη !ι!λι�θήκη π�υ εί�ε, αλλά
και ως εκδ�της της ε#ημερίδας
«Eλληνικά �ρ�νικά» (πρ�#ανώς �
τίτλ�ς εις μνήμην εκείνων τ�υ Mά-
γιερ) και � Eυστάθι�ς Παλαμάς, έ-
νας άντρακλας, θε�ρατ�ς, αλλά και
«παλα!�ς» και συγγρα#έας και ρή-
τ�ρας και π�ιητής και δάσκαλ�ς,
πρωτ�ψάλτης στ�ν Aγι� Παντελεή-

μ�να κ.λπ., πήραν την απ�#αση, ε-
ντελώς ιδιωτικά και αυτ� έ�ει τη ση-
μασία τ�υ, να �ργανώσ�υν μια γι�ρ-
τή για την επέτει� της E��δ�υ τ�υ
1859. O Kωστής Παλαμάς γρά#ει:
«O Aνδρέας Παλαμάς, μ�υσ�τρα�ής
και εμπνευσμέν�ς δάσκαλ�ς της �υ�α-
ντινής μ�υσικής. Συγκέντρωσε τ�υς
μαθητάς τ�υ, τ�υς ε�ανέρωσε τας λε-
πτ�μερείας τ�υ σ�εδί�υ τ�υ... και περί
ώραν 7 μ.μ. τ�υ Λα�άρ�υ... ωμίλησεν α-
π� τ�υ ε$ώστ�υ της �ικίας πρ�ς τ� πλή-
θ�ς περί της αγι�τητ�ς της ημέρας...
«Mετά την �μιλία με τα αναμμένα κη-
ρία ανά �είρας, ετράπησαν την άγ�υ-
σαν πρ�ς τ� Hρώ�ν, �π�υ � κλήρ�ς έ-
ψαλεν επιμνημ�συν�ν δέησιν...», γρά-
#ει � Mεσ�λ�γγίτης, επίσης Nικ�λα-
�ς Xρυσ�γελ�ς.

Στα «Eλληνικά Xρ�νικά» (9/11
Aπριλί�υ 1859) δημ�σιεύεται σ�ετι-

κή είδηση, �τι «Kατά τις 5 Aπριλί�υ
1859, ως πρ�ειδ�π�ιήσαμεν, εγένετ�
παρά των αρμ�δίων αρ�ών εγκριθέν
και καθιερωθέν μνημ�συν�ν των κατά
την έ$�δ�ν πεσ�ντων Mεσ�λ�γγιτών
και λ�ιπών Eλλήνων. Oι πάντες ε�άδι-
��ν σιωπηλ�ί... Ωμίλησεν � Mητρ�π�-
λίτης Θε��ιλ�ς και � Aνδρέας Παλα-
μάς».

T� εντυπωσιακ� είναι, επίσης, �τι
την πρώτη εικ�να της ε��δ�υ, π�υ
πρ�ηγήθηκε της πρώτης ιερής π�-
ρείας πρ�ς τ� Hρώ�, #ιλ�τέ�νησε �
πρωτ��άδελ#�ς τ�υ Kωστή Παλα-
μά, Iωάννης, γι�ς τ�υ Δημητρί�υ
Παλαμά, Σ��λάρ�η τ�υ Mεσ�λ�γγι-
�ύ και αδελ#�ύ τ�υ πατέρα τ�υ Kω-
στή, Mι�άλη Παλαμά. Στ� σπίτι τ�υ
Δημήτρη Παλαμά, αυτ� π�υ και σή-
μερα �έρ�υμε ως παλαμέικ�, μεγά-
λωσε, μετά την �ρ#άνια τ�υ στην
Πάτρα, � Kωστής Παλαμάς. H πρώτη
αυτή εικ�να της ε��δ�υ, κατά μαρ-
τυρία τ�υ π�ιητή, ήταν πάντ�τε
κρεμασμένη στη μεγάλη σάλα τ�υ
παλαμέικ�υ.                                  K.Σ.

O πρώτ�ς ε�ρτασμ�ς



H λιμν�θάλασσα. Oι γλάρ�ι, τα θαλασσ�π�ύλια, �ι καλαμωτές των δι�αριών, �ι πελάδες, �ι γαΐτες και τα πρ�ιάρια... Oλα πρ�σ�έρ�νται α�κιασίδωτα
στ�ν επισκέπτη, στη �υσική τ�υς μ�ρ�ή �ωρίς ιδιαίτερη �ρ�ντίδα, μέσα στην καθημερινή απλ�τητα και �εγν�ιασιά.

Γαριδ�λί�αδ�. Στα παλ�υκωμένα ��ρτα παγιδεύ�νται �ι μεσ�λ�γγίτικες, μικρές σε μέγεθ�ς, γαρίδες.



«H ά�να της λιμν�θάλασσας. Tριγύ-
ρω τα ��υνά

γαλά�ια, ελα�ρ�ΐσκιωτα. Πι� πέρα
τ� κανάλι.

P�δ��ρυσ� τ� ηλι�γερμα. T� πρ�ιά-
ρι αργ�περνά.

Kαλ�καιριάτικ�, �νειρ� ψυ�ής, τ�
μαϊστράλι».
Pήγας Γκ�λ
ης, «Mεσ�λ�γγι»,

(E	ημερίδα «Aιτωλική»  16 Φε�ρ. 1964)

THN YΠHNEMH και πλ�υτ�	�ρα λι-
μν�θάλασσα τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ
πλαισιών�υν � π�ταμ�ς A�ελώ�ς ή
Aσπρ�π�ταμ�ς απ’ τα δυτικά, � Zυ-
γ�ς απ’ τα ��ρεια, � π�ταμ�ς Eύη-
ν�ς ή Φίδαρης απ’ τ’ ανατ�λικά και
� Πατραϊκ�ς K�λπ�ς απ’ τα ν�τια.
Σαν 	υσικ�ί κυματ�θραύστες της
λιμν�θάλασσας θα μπ�ρ�ύσαν να
�αρακτηρισθ�ύν τα νησάκια της:
Σκρ�	ες, Πρ�κ�πάνιστ�ς, Σ��ινιάς,
T�υρλίδα και πι� μέσα τ� Bασιλάδι,
τ� Aναπ�δ�ΐ�αρ�, η Kλείσ��α, �
Nτ�λμάς και, τέλ�ς, τ� Aιτωλικ�,
π�υ είναι η εσώτατη νησίδα της λι-
μν�θάλασσας.

H λιμν�θάλασσα τ�υ Mεσ�λ�γ-
γί�υ είναι α�αθής –τ� πι� �αθύ ση-
μεί� της δεν υπερ�αίνει τα δύ�
μέτρα– και �ωρί$εται σε τρία δια-
μερίσματα: στ�υ Aιτωλικ�ύ, τ�υ
Mεσ�λ�γγί�υ και σε κείν� της
Kλείσ��ας.

Yδρ��ι�τ�π�ι

O υδρ��ι�τ�π�ς Mεσ�λ�γγί�υ-
Aιτωλικ�ύ, ένας απ� τ�υς μεγαλύ-
τερ�υς της Mεσ�γεί�υ, έ�ει δημι-
�υργηθεί απ� την πρ�σ�ωσιγενή
δράση τ�υ A�ελώ�υ και τ�υ Eύη-
ν�υ. Aυτ� τ� διπλ� «Δέλτα» συνι-
στά ένα εκτεταμέν� σύστημα α�α-
θών νερών και περι	ερειακών �άλ-
των π�υ περιλαμ�άνει μια α&ι�λ�γη
π�ικιλία επιμέρ�υς �ι�τ�πων.

T�σ� τα εκτεταμένα λασπ�τ�πια
�σ� και �ι περι	ερειακ�ί στις λι-
μν�θάλασσες αλμυρ��αλτ�ι, τα
γνωστά «Σάλτσινα», απ�τελ�ύν εί-
δη �ι�τ�π�υ π�υ συλλειτ�υργ�ύν
έντ�να με αυτές.

Oι αλμυρ��αλτ�ι έ��υν ιδι�μ�ρ-
	η �λάστηση απ� 	υτά π�υ είναι
γνωστά με τη λαϊκή �ν�μασία αλμυ-
ρές ή αρμυρίθρες. Eκεί π�υ τα νερά
είναι γλυκά ευν�είται η ανάπτυ&η
αγρι�κάλαμων και ψάθας. Eτσι σ�η-
ματί$εται ένα ιδιαίτερ� είδ�ς �ι�τ�-
π�υ γνωστ� ως καλαμώνες. Oι κα-
λαμώνες και τα ψαθ�τ�πια της πε-
ρι��ής περι�ρί$�νται πια σε λίγα
σημεία της λιμν�θάλασσας, κυρίως
στα ��ρει�δυτικά της Kλείσ��ας.

Tέλ�ς, σπάνι�ι σ�ηματισμ�ί σε

περι��ές υγρ�τ�πων είναι �ι λ�υ-
ρ�νησίδες π� δια�ωρί$�υν τις λι-
μν�θάλασσεες απ� την αν�ι�τή θά-
λασσα. Γνωστή είναι η λ�υρ�νησίδα
«Λ�ύρ�ς», π�υ δια�ωρί$ει μεγάλ�
τμήμα της λιμν�θάλασσας τ�υ Mε-
σ�λ�γγί�υ απ� τ�ν Πατραϊκ�. Σε �-
ρισμένα σημεία της λ�υρ�νησίδας
σ�ηματί$�νται αμμ�θίνες π�υ 	τά-
ν�υν σε ύψ�ς 5-6 μέτρα.

Π�υλιά

Aν και η �ρνιθ�λ�γική α&ία της
περι��ής μειώθηκε με τα μεγάλα
έργα της περι�δ�υ 1960-1978 ε&α-
κ�λ�υθεί να παραμένει μετα&ύ των
σημαντικ�τερων της Eλλάδ�ς. Eως
τώρα, έ��υν απαντηθεί 272 είδη
π�υλιών. Aπαντώνται κ�πάδια 	α-
λαρίδων και παπιών (κυρίως στη λι-
μν�θάλασσα τ�υ Aιτωλικ�ύ), λε-
πτ�ραμ	�ι γλάρ�ι, �λα σ�δ�ν τα εί-
δη ερωδιών, δρεπαν�σκαλίδρες,
γλαρ�νια, λευκ�πελαργ�ί...

Aλιεία

T� Mεσ�λ�γγι είναι � πι� 	ημι-
σμέν�ς ι�θυ�παραγωγικ�ς τ�π�ς
στην Eλλάδα. H λιμν�θάλασσα είναι
η σημαντικ�τερη ίσως πηγή πλ�ύ-
τ�υ των ντ�πιων με την ελεύθερη
αλιεία, τα �ργανωμένα δι�άρια (ι-
�θυ�τρ�	εία) και τις αλυκές της. 

Tα κυρι�τερα ψάρια της είναι �
κέ	αλ�ς, η τσιπ�ύρα, τ� λαυράκι, �
�ω�ι�ς, η μπά	α, τ� σ�υ�λ�μυτάρι,
� σκ�ρπι�ς, η γλώσσα, τ� μυ&ινάρι,
� δρ�γγ�ς, τ� μυλ�κ�πι, η �ελ�ύ-
δισσα, τ� καθαρ��ελ�, τ� μ�υρ-
μ�ύρι, � λαυκίν�ς, η �ελάνισσα, �
σπάρ�ς, η κα�άτσα, η $αργάνα, �
$αργ�ς κ.ά.

Πελάδες

H περιδιά�αση στη λιμν�θάλασσα
θα ήταν ελλιπής αν παραλείπαμε να
ανα	ερθ�ύμε στις πασσαλωτές νε-
ρένιες κατ�ικίες, την παραδ�σιακή
μεσ�λ�γγίτικη πελάδα, π�υ άλλ�τε
�ρησιμ�π�ιείται σαν ενδιαίτημα και
εργαστήρι απ� τ�υς ανθρώπ�υς
τ�υ δι�αρι�ύ και άλλ�τε σαν μ�νιμη
ή παραθεριστική κατ�ικία αστικών
�ικ�γενειών, εκεί στ� πλάι τ�υ δρ�-
μ�υ της T�υρλίδας ή της Περιμε-
τρικής.

Mιλάμε 	υσικά για την παλαιά πε-
λάδα, π�υ δείγμα της δεν σώ$εται
σήμερα, π�υ 	τια�ν�ταν με τα συγ-
γενή 	υσικά υλικά: &ύλ�, καλάμι και
αδιά�ρ��� ��ρτ�, απ� έμπειρ�υς
τε�νίτες π�υ δ�ύλευαν με μεράκι
και τέ�νη για έναν αρμ�νικ� συν-

AΦIEPΩMA

Συνέ�εια στην 18η σελίδα
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H πλ�υτ���ρα
λιμν�θάλασσα
M�ναδικ�ς υδρ��ι�τ�π�ς σε �λωρίδα και πανίδα
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K�κκινη Kαλυδρίδα (Δρέπαν� σκαλί-
δρα). Δεν αναπαράγεται στις αλυκές ή
στην ευρύτερη περι��ή Mεσ�λ�γγί�υ.
Tρέ�εται, κατά μεγάλ�  π�σ�στ�, απ�

την Artemia και τα κ�υν�ύπια.

Π�ταμ�γλάρ�ν�. H π�λύ μακριά �υρά και �ι μακριές και λεπτές �τερ�ύγες �ε�ωρί-
%�υν αυτ� τ� είδ�ς απ� τα άλλα είδη γλαρ�νι�ύ π�υ αναπαράγ�νται στην Eλλάδα.

K�κκιν�σκέλης. Aναγνωρί%εται απ� τα
π�ρτ�καλί – κ�κκινα π�δια τ�υ και τ�
μεγάλ� άσπρ� κ�μμάτι στ� πίσω μέ-
ρ�ς της  �τερ�ύγας, π�λύ ευδιάκριτ�

�ταν πετάει.

Kασταν�κέ�αλ�ι γλάρ�ι. Xρησιμ�π�ι�ύν τις αλυκές τ�σ� για ανάπαυση, �σ� και για διατρ��ή. Mετακιν�ύνται συ�νά απ�
τις αλυκές στ� υπ�λ�ιπ� μέρ�ς της λιμν�θάσασσας.
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Tης Antoinette Jaume

TO MEΣOΛOΓΓI έ�ει αυτή την  ήρε-
μη γλυκύτητα των λησμ�νημένων
π�λεων �π�υ τα σημάδια τ�υ �ρ�-
ν�υ π�υ πέρασε έ��υν τ� �ρώμα
τ�υ θαύματ�ς και τ�υ θρύλ�υ. T�
παρελθ�ν τ�υ γαλ�υ�εί τ� παρ�ν
τ�υ· και τώρα τα ��υρά των μα�ών
τ�υ άλλ�τε μας παρακιν�ύν να
γευ�μαστε καλύτερα �λ�υς τ�υ
�υμ�ύς μιας $ωής π�υ κυλάει αρ-
μ�νικά ανάμεσα απ� αγρ�ύς, πέλα-
γ� και λιμν�θάλασσα.

(...)
Eδώ δεν έρ��νται τ�υρίστες, �ύ-

τε αλαργ�τά&ιδ�ι, παρά μ�ν� &ε-
στρατημέν�ι, μ�ν� άνθρωπ�ι μα-
κριά απ’ τις συνηθισμένες τ�υς
δραστηρι�τητες, απ’ τις κύριες α-
σ��λίες τ�υς· αλλ’ αυτ�ς π�υ η μ�ί-
ρα τ�υ τ�ν �δήγησε ώς εδώ ανα-
�άλλει την ανα�ώρησή τ�υ, καθυ-

στερεί, σαν να εί�ε 	τάσει σε κά-
π�ια άκρη τ�υ κ�σμ�υ. /έρει �μως
καλά �τι τίπ�τε δεν μπ�ρεί να ανα-
κ�ψει την πραγματική τ�υ περιπέ-
τεια, αυτήν π�υ γρά	τηκε πριν α-
κ�μη απ’ την παρ�υσία τ�υ εδώ και
π�υ &επερνά κατά π�λύ τ� τέρμα
της· �ύτε η πατίνα μιας καθημερι-
νής $ωής, �ύτε τ� &α	νικ� απρ�-
�λεπτ�, τ� �ριστικ� και αμετάκλη-
τ�. Eκτ�ς ίσως η πρ�σκληση εν�ς
δρ�μ�υ π�υ διασ�ί$ει τη λιμν�θά-
λασσα, α	ήν�ντας πίσω τ�υ μια κα-
θημεριν�τητα &επερασμένη. T�υ
δρ�μ�υ πρ�ς την  T�υρλίδα �π�υ  η
ελευθερία των π�υλιών και τ�υ
�λέμματ�ς, των σημείων και των
εικ�νων, δεν έ�ει �ρια. Oπ�υ �λα
τα ε	ήμερα τείν�υν πρ�ς μια αν�-
λ�κλήρωτη διάρκεια.

(...)
M�να&ιά π�υ την έ�εις διαλέ&ει

μέσα απ� κάπ�ια μυστική συμ	ω-

νία με τα π�υλιά και τα ψάρια, με τ�
νερ� και τ�ν άνεμ�. M�να&ιά π�υ έ-
�ει απ�κ�πεί απ� καθετί τ� συνηθι-
σμέν�, π�υ τη διακ�πτ�υν μ�ν�
	τερ�κ�πήματα, πα	λασμ�ί και τ�
σύρσιμ� της μ�υσκεμένης άμμ�υ.
Eτσι π�υ � �ρ�ν�ς να μην υπάρ�ει
πια παρά μ�ν� μέσα απ� τ� ρυθμ�
των �ρωμάτων τ�υ �υραν�ύ πίσω
απ� τ�υς λ�	�υς, μέσα απ� τ�
ρυθμ� τ�υ θαλάσσι�υ �ρί$�ντα,
π�υ π�τε μακραίνει και π�τε $υγώ-
νει, π�υ π�τε �υθί$εται και π�τε α-
ναδύεται· μέσα απ’ την παραλλαγή
της ώ�ρας... και τ�υ κίτριν�υ επά-
νω στα αρμυρίκια και τις 	υκ�-
στρωτες απλωσιές· αλλά κυρίως
μέσα απ� την αμίμητη παλέτα των
�ρωμάτων της λιμν�θάλασσας �-
π�υ κυριαρ��ύν, άλλ�τε τ� τρια-
ντα	υλλί π�υ παίρνει τ� �ρώμα α-
π� τα 	τερά των 	�ιν�κ�πτερων,
άλλ�τε τ� $ωηρ� γαλα$�πράσιν�

π�υ τ� �λέπει κανείς μέσα στις
πτυ�ές τ�υ νερένι�υ καθρέ	τη,
άλλ�τε εκείν� τ� π�λύτιμ� μενε&ε-
δί κάπ�ιων κ��υλιών π�υ διακρίν�-
νται μέσα στ� διά	αν� �υθ� των
�ρμίσκων ανάμεσα απ� τα �στρακα
των α�ινών και τα συντρίμμια αμ-
	�ρέων. 

Mια σιωπή π�υ σ�εδ�ν την ψηλα-
	ί$εις, διάστικτη μ�ν� απ� αντανα-
κλάσεις, απ� αντη�ήσεις π�υ ε&�-
στρακί$�νται σύρρι$α στην επι	ά-
νεια τ�υ νερ�ύ και της άμμ�υ· �-
π�υ μπ�ρεί κανείς να ακ�ύσει μιαν
ακ�μη μεγαλύτερη σιωπή, μέσα
τ�υ. (...).

(Aπ� τ� �ι�λί� «Missolonghi» της
Antoinette Jaume, στη σειρά �ι�λίων με τ�

γενικ� τίτλ� «Des villes», στην �π�ία η �ώρα
μας, μέ�ρι τ� Mάι� τ�υ 1991, π�υ εκδ�θηκε
τ� �ι�λί� στη Γαλλία, αντιπρ�σωπεύεται με
τ� Mεσ�λ�γγι, ανάμεσα σε 29 π�λεις απ� �-
λ�ν τ�ν κ�σμ�).

Mεσ�λ�γγι, η λησμ�νημένη π�λη

δυασμ� λειτ�υργικ�τητας και αρ�ι-
τεκτ�νικής πάνω στη θάλασσα.

Eτσι, ανάλ�γα με τη �ρήση εί�αμε
μια ιδιαίτερη διαρρύθμιση και κατα-
ν�μή των �ώρων, των αν�ιγμάτων
και τ�υ τρ�π�υ πρ�σπέλασης.

Aλλά η μεσ�λ�γγίτικη πελάδα, �-
πως την &έραμε και την γνωρίσαμε
έστω και σαν περαστικ�ί επισκέ-
πτες, είναι πια ένα μακριν� παρελ-
θ�ν, �ωρίς γυρισμ�.

Γρα	ικά, τέλ�ς, είναι τα ιδι�μ�ρ-
	α παραδ�σιακά πλε�ύμενα της λι-
μν�θάλασσας γνωστά σας γαίτες,
στα	ν�κάρια και πρυάρια. Xαρα-
κτηριστικ� στ�ι�εί� της κατασκευ-
ής τ�υς είναι η έλλειψη καρίνας. Tα
σκά	η αυτά κιν�ύνταν παλαι�τερα
με πανιά, π�υ σήμερα μ�ν� �ι μερα-
κλήδες τα διατηρ�ύν.

Aλυκές
H εταιρία «Aλυκές Mεσ�λ�γγί�υ

A.E.» π�υ ιδρύθηκε τ� 1978, καλύ-
πτει τ� 50% των εγ�ώριων αναγκών
σε αλάτι. Oι αλυκές καταλαμ�άν�υν
έκταση 1.240 εκταρίων με ιδανική
τ�π�γρα	ική διάτα&η και π�λύ μι-
κρές υψ�μετρικές δια	�ρές.

H παραγωγή τ�υ αλατι�ύ αρ�ί$ει
τ�ν Mάρτι� και τελειώνει, συνήθως,
στα τέλη Oκτω�ρί�υ, �ταν �ι �ρ�-
��πτώσεις υπερ�αίν�υν την ε&άτμι-
ση. T� θαλασσιν� νερ� αντλείται α-
π� τη λιμν�θάλασσα της Kλείσ��ας
και τρ�	�δ�τείται μέσω καναλι�ύ
στην πρώτη �μάδα λεκανών, στην
περι��ή της Πλ�στενας. 

Aπ� εκεί σι	ωνί$εται στην επ�με-
νη λεκάνη, απ� την �π�ία η συμπυ-
κνωμένη άλμη ρέει με τη ��ήθεια
της �αρύτητας ή με άντληση πρ�ς
τα κρυσταλλωτήρια. 

H διαδικασία διαρκεί απ� τ�ν
Mάρτι� μέ�ρι τις αρ�ές Σεπτεμ�ρί-
�υ, �π�τε και αρ�ί$ει η συγκ�μιδή
τ�υ αλατι�ύ. Aυτή πρέπει να έ�ει �-
λ�κληρωθεί πριν �ι 	θιν�πωρινές
�ρ��ές διαλύσ�υν αισθητή π�σ�τη-
τα τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. H συγκ�μιδή
διαρκεί περίπ�υ 6 ε�δ�μάδες και �-
λ�κληρώνεται περί τα μέσα Oκτω-
�ρί�υ.

Kαταστρ��ές
Στη δεκαετία τ�υ ’70 έγιναν �ι πι�

καταστρ�	ικές επεμ�άσεις στ�ν
	υσικ� �ώρ� της π�λης, της Kλείσ�-
�ας και των αλυκών με μια σειρά α-
π� έργα «α&ι�π�ίησης». 

T�τε είναι, π�υ στρώθηκαν �αλι-
κ�δρ�μ�ι μέσα στη λιμν�θάλασσα,
π�υ αν�ί�τηκε, ανάμεσα σε ανα�ώ-
ματα, � δίαυλ�ς πρ�ς τ� Aιτωλικ�
και απ�κ�πηκε έτσι η επικ�ινωνία

των ψαράδων με τη δυτική λιμν�θά-
λασσα, π�υ αναγκάστηκαν να �ρ�υν
καιν�ύργιες αμπ�λιές, μακριά, στη
ν�τια πλευρά τ�υ αριστερ�ύ ανα�ώ-
ματ�ς. T�τε είναι π�υ κλείστηκαν �ι
καμάρες τ�υ δρ�μ�υ της T�υρλίδας
και η λιμν�θάλασσα της Kλείσ��ας
μετα�λήθηκε σε νεκρά θάλασσα, για
να μην &ανα�ρεί απ� τ�τε, και μετά
π�υ άν�ι&αν �ι καμάρες, την αλλ�τι-
νή πλ�ύσια �λωρίδα και τ�ν $ωικ�
της πλ�ύτ�...

Συνέ�εια απ� τη 16η σελίδα

«Πελάδα εδώ, πελάδα εκεί τα κ�τσαλα, η ανεμική / πα στα ρη�ά τ� �έσερνε, και τ� κυλ�ύσε πάλι, / να �γ�ύμε, σε ρω-
τ�ύσα, εδώ; γελώντας μ�λεγες: εκεί! / κι � στεριαν�ς μας έσπρω�νε πρ�ς τ� κανάλι... (M. Mαλακάση, «Tραγ�υδάκι της

λιμν�θάλασσας).

Πηγές:
1) Γιώργ�υ Iω. K�κ�σ�ύλα, «Mεσ�λ�γγι 1830-

1990», αυτ�έκδ�ση, Mεσ�λ�γγι - Aθήνα, 1990.
2)  Γ. Γιακ�υμή, Π. Γιακ�υμή, N. Kατσένη «Mεσ�-

λ�γγι», (πρ�λ�γ�ς Xριστ���ρ�υ Στράτ�υ), εκδ.
Eθνικής Tραπέ�ης της Eλλάδ�ς, Aθήνα, 1976.

3)   Δρ. I. Kαστρίτση - Kαθαρι�ύ, «H �ωή στις Aλυ-
κές Mεσ�λ�γγί�υ», εκδ. «Eλληνικές Aλυκές
A.E.», Aθήνα, 1992.

4)  Φώτη Περγαντή, «Oικ�τ�υριστικ�ς Oδηγ�ς πε
ρι��ής Mεσ�λ�γγί�υ - Aιτωλικ�ύ - εκ��λών
A�ελώ�υ», εκδ. Γενική Γραμματεία Nέας Γε-
νιάς, X.X.E.
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Mίμης Λυμπεράκης
H �ωή και τ� έργ� τ�υ αγνώστ�υ, αλλά σημαντικ�ύ Mεσ�λ�γγίτη π�ιητή

T�υ Γ.I. K�κ�σ�ύλα

Eρευνητή

O ΔHMHTPIOΣ (Mίμης) Λυμπεράκης,
τ�υ Γεωργί�υ και της Παναγ�ύλας -
Mαλ�ίνας, γεννήθηκε στ� Mεσ�λ�γ-
γι τ� 1880. Hταν τ� μ�να��παίδι
πλ�ύσιας �ικ�γένειας, ενώ � ίδι�ς
κληρ�ν�μησε και την περι�υσία, σε
ακίνητα και κτήματα, τ�υ αδελ#�ύ
τ�υ πατέρα τ�υ. T� 1898, απ�#�ίτη-
σε απ� τ� 4τά$ι�, τ�τε, Γυμνάσι� Mε-
σ�λ�γγί�υ με �αθμ� «σ�εδ�ν κα-
λώς». Γρά#τηκε στη N�μική Σ��λή,
�πως συνηθι%�ταν, αλλά μάλλ�ν δεν
την τελείωσε Δεν υπηρέτησε στ�
στρατ�, και, �πως μας έλεγε, ε$αγ�-
ρασε τη θητεία τ�υ. Δεν θυμάμαι για
π�ι� λ�γ�.

Π�ίηση

Πρωτ�εμ#ανί%εται στα γράμματα
τ� 1906 με τ� πε%� Venezia- Φρα-
γκμέντα, στ� περι�δικ� τ�υ Σωτήρη
Σκίπη «Aκρίτας». Aκ�λ�υθ�ύν τα
π�ιήματα «Eσπεριν�ί» «Mιλήματα»,
«Mεσαιωνικ�», «Δειλινά», στ� περι�-
δικ� «HΓHΣΩ» 4, 6, 8 (1907). Στα
«Γράμματα» της Aλε$ανδρείας 1911-
1912) δημ�σιεύ�νται τα π�ιήματα
«Ωδή στ�ν E#η��», «Στ�ν ερ��μ�
της νύ�τας», τα πε%�τράγ�υδα «Iτα-
λικ� τ�πί�», «Eνδυμίων» και μια κρι-
τική μελέτη σε επιστ�λή. Συνεργά-
στηκε επίσης με τα περι�δικά: «Πε-
ρι�δικ� μας», τ�υ Bώκ�υ, «Zωή» της
Π�λης, «Παν» τ�υ Kαμπάνη, «Πανα-
θήναια». Mετέ#ρασε και δημ�σίευσε
Oυίτμαν, Σ�ύιμπ�ρν, Γιτς, Mαλαρμέ,
Bερλέν. 

Σε �ρισμένα δημ�σιεύματα �ρησι-
μ�π�ίησε ως ψευδώνυμ� τ� �ν�μα
τ�υ μυθικ�ύ �άρδ�υ και π�λεμιστή
Fingal, δανεισμέν� πρ�#ανώς απ�
την �μώνυμη συλλ�γή π�λεμικών και
ερωτικών π�ιημάτων σε ρυθμική
πρ�%α τ�υ James Macpherson. 

T� 1934, μάλλ�ν εν αγν�ία τ�υ, τυ-
πώθηκε σε 15 αριθμημένα αντίτυπα,
π�υ μ�ιράστηκαν σε #ίλ�υς, η συλ-
λ�γή «Παιδικ�ί Yμν�ι», με 15 π�ιήμα-
τα I-XV. Στ� «P�υμελιώτικ� Hμερ�-
λ�γι� - 1961» δημ�σιεύ�νται τα π�ι-
ήματα: «Φιλενάδες» και «K�υρσάρι-
κ�», σταλμένα απ� τ�ν Xρήστ� Kα-
λαντ%ή, μα%ί με ένα �ι�γρα#ικ� ση-
μείωμα. Aλλα π�ιήματα π�υ κυκλ�-
#�ρησαν απ� �έρι σε �έρι: «Tα παι-
διά της Σπάρτης», «Bρετάνη» «Kι η
%ωγρα#ιά;».

Tα�ίδια

O Λυμπεράκης παντρεύεται, κάτω
απ� τα τριάντα τ�υ, την Eλένη Mπ�-
λέτση, απ� την Kέρκυρα, �ταν � πα-
τέρας της υπηρετ�ύσε ως διευθυ-
ντής ν�μαρ�ίας στ� Mεσ�λ�γγι. T�
Mεσ�λ�γγι, �μως, δεν τ�ν �ωράει και
#εύγει. 

H �ικ�ν�μική τ�υ άνεση τ�υ επι-
τρέπει να τα$ιδεύει και να μένει στ�

ε$ωτερικ� μεγάλα �ρ�νικά διαστή-
ματα. Mα%ί τ�υ κ�υ�αλάει και δυ� γε-
ρά $ύλινα μπα�ύλα π�υ τ�υ τα ’#τια-
$ε � Bασίλης Mαγγίνας ειδικά για τα
�ι�λία τ�υ. Xρ�νια �λ�κληρα, π�υ
μα%εύ�νται σε δεκαετίες, μέ�ρι τ�
1939, τα$ιδεύει στην Iταλία, στη Γερ-
μανία, στη Γαλλία. 

Mε εμπ�ρικ� πλ�ί� πηγαίνει απ�
λιμάνι της Mεσ�γεί�υ στην Aγγλία.
Mένει σε ακρι�ά $εν�δ��εία ή #ιλ�-
$ενείται σε πλ�υσι�σπιτα. Στην Iτα-
λία γνωρί%εται με τ�ν Nτ’ Aν�ύντσι�
(για τ�ν �π�ί� μας διηγείται ένα ευ-
τράπελ�), με τ�ν Mα$ίμ Γκ�ρκι. Στη
Γαλλία με τ�ν Aντρέ M�ρ�υά, στη
Γενεύη με τ�ν P�μέν P�λάν, στη
Γερμανία με άλλ�υς.

Στ� ε$ωτερικ�, �πως έλεγε, σπ�ύ-
δα%ε ιστ�ρία της τέ�νης και περν�ύ-
σε τ�ν περισσ�τερ� �ρ�ν� τ�υ στα
μ�υσεία, στις πινακ�θήκες, στις εκ-
κλησίες π�υ τα κ�υ�αλ�ύσε μετά �-
λ�κληρα, με κάθε λεπτ�μέρεια, στη
μνήμη τ�υ και τα %ωντάνευε, στις α-
σάλευτες ώρες εδώ στ� Mεσ�λ�γγι,
στις ανεπανάληπτες διηγήσεις τ�υ
με τ� ιδι�τυπ� �ρώμα #ωνής, με την
έκ#ραση τ�υ πρ�σώπ�υ –σε απίθα-
νες γκριμάτσες– και με τις κινήσεις
των �εριών τ�υ και τ�υ κ�ρμι�ύ.

Γράμματα

Oσ� � Λυμπεράκης έλειπε στ� ε-
$ωτερικ� ή στην Aθήνα (με γνωριμίες
�πως � Mητρ�π�υλ�ς, � Λαπαθιώ-
της, � Kα%αντ%άκης, � Bάρναλης,  �

Mελα�ρ�ιν�ς κ.ά.) ή �σ� διάστημα έ-
λειψε η γυναίκα τ�υ στην Kέρκυρα,
τη #�ρτωνε με γράμματα γεμάτα κ�-
σμητικά επίθετα, τρυ#ερ�τητα και α-
γάπη, ικετεύ�ντάς τη να γυρίσει και
�ταν αυτή γύρισε, της %ήτησε τ� λ�-
γ� π�υ γύρισε... T�τε και αυτή τ�ν έ-
κ�ψε με πείσμα: «Tώρα π�υ γύρισα
να μείνω και δεν θα σ�υ κάνω τ� �α-
τήρι να $ανα#ύγω...». (Kαι ίσως τ�τε
� πεθερ�ς της να της έγραψε, στ’ �-
ν�μά της, τ� μεγάλ� σπίτι της �δ�ύ
Φα�ιέρ�υ, στ� ίδι� �ικ�δ�μικ� τε-
τράγων� τ�υ σπιτι�ύ τ�υς). Tα γράμ-
ματα αυτά, με επιθυμία της, τη συν�-
δεψαν στ�ν τά#� με την άγρυπνη
#ρ�ντίδα της πνευματικής κ�ρης
Aρσιν�ης.

Kάπ�τε, λ�ιπ�ν, λίγ� πριν απ’ τ�ν
π�λεμ� απ�#ασί%ει να γυρίσει και
#τάνει απ’ την Iταλία στην Πάτρα.
Δεν περνάει �μως αμέσως στ� Mε-
σ�λ�γγι. T�ν τρα�άει για τελευταία
#�ρά � Aπ�λλωνας της Oλυμπίας και
$ε�νιέται δυ� �δ�μάδες εκεί, στ� $ε-
ν�δ��εί� των ΣΠAΠ. Eρ�εται στ� Mε-
σ�λ�γγι και � π�λεμ�ς τ�ν κλείνει
για πάντα εδώ. 

Στα �ρ�νια της κατ��ής τα εισ�δή-
ματα απ� τα εν�ίκια συρρικνών�νται.
H κυρία Nίτσα, η σύ%υγ�ς τ�υ, ανα-
γκά%εται να παραδίδει μαθήματα $ε-
ν�γλωσσα σε κ�ρίτσια, για να συ-
μπληρώνεται τ� εισ�δημα. 

O Λυμπεράκης δεν άσκησε π�τέ
τ�υ �ι�π�ριστικ� επάγγελμα και �-
ταν κάπ�τε τ�υ πρ�σ#εραν, �πως έ-
λεγε, τη θέση τ�υ διευθυντή της

Eθνικής Bι�λι�θήκης, την αρνήθηκε.
Δεν μπ�ρ�ύσε να ν�ιώθει τ�ν εαυτ�
τ�υ δεμέν� με υπ��ρεώσεις: «ελεύ-
θερη και ατίθασση τράνευε η ψυ�ή
μ�υ – και δεν εγνώρι%α κανένα ν�μ�,
ηθική καμιά». Περι#ρ�ν�ύσε την ε-
$�υσία και δεν ψή#ι%ε στις εκλ�γές.

Aκ�μη και τις αρ�ές κατ��ής αψη-
#�ύσε και συνέ�ι%ε να κάνει τ�ν πε-
ρίπατ� τ�υ στ�ν δρ�μ� της T�υρλί-
δας και μετά την απαγ�ρευση της
κυκλ�#�ρίας.

Διά�ασμα

H μ�νη απασ��ληση τ�υ Λυμπερά-
κη ήταν τ� διά�ασμα, τις πρωινές ώ-
ρες π�υ δεν έ�γαινε. Δεν πρέπει να
έγρα#ε απ’ τ�ν π�λεμ� και δώθε.
Δεν μιλ�ύσε για τέτ�ια ασ��λία. Kαι
αν μετά τ� θάνατ� τ�υ �ρέθηκαν τί-
π�τε �ειρ�γρα#α (τ�σα �ρ�νια θα εί-
�αν #ανεί), αυτά πρέπει να ήταν απ�
παλιά γραψίματα. T� μεγάλ� έργ�
τ�υ Λυμπεράκη ήταν πρ�#�ρικ� π�υ
δυστυ�ώς δεν καταγρά#ηκε απ� κα-
νέναν. Aλλά και π�σ�ι ήταν αυτ�ί, απ’
�σ�υς τ�ν άκ�υγαν, π�υ θα μπ�ρ�ύ-
σαν να εκτιμήσ�υν και να εκμεταλ-
λευτ�ύν μια τέτ�ια πρ�σ#�ρά;

O Λυμπεράκης, �πως τ�ν απ�κάλε-
σε � K�σμάς Π�λίτης, υπήρ$ε πράγ-
ματι ένας αισθητικ�ς με τη σωστή
σημασία της λέ$ης «και ήταν λατρεία
τ�υ η Aιώνια �μ�ρ#ιά» π�υ την τρα-
γ�ύδησε στα π�ιήματά τ�υ. Mπ�ρεί
να λένε �τι περι#ρ�ν�ύσε τ�ν κ�-
σμ�, κι �μως, �σ� εκλεκτικ�ς κι αν ή-
ταν, δεν έπαυε να μιλάει με τ�ν �π�ι-
�νδήπ�τε κι εί�ε για τ�ν καθένα τ�ν
κατάλληλ� λ�γ�. Aκ�μη και � �υδαί-
�ς λ�γ�ς τ�υ ήταν πνευματώδης.
Yμνησε ��ι μ�ν� την �μ�ρ#ιά τ�υ
αρ�αί�υ κάλλ�υς και τ�υ μεσ�λ�γγί-
τικ�υ τ�πί�υ, αλλά και τ�ν μ��θ� των
ταπεινών ανθρώπων. 

Στα π�ιήματά τ�υ μιλάει και για τις
«#ιλενάδες», π�υ π�υλ�ύσαν τ�υ
λ�γγ�υ τα ��ρταρικά στα σπίτια των
ν�ικ�κυραίων, και τ’ αρ��ντικά και
για τ�υς θαλασσ�μά��υς ναυτικ�ύς,
και για τις κυρ�ύλες π�υ τις καλ�ύ-
σαν �ι καμπάνες στ�υς εσπεριν�ύς,
και για τα �αμ�σπιτα #τω�ών �αρ�-
καμένων. Aλλά γι’ αυτ�ν τ�ν ίδι�
«των γι�αριών � #ράκτης ετραγ�ύ-
δαγε σαν άρπα αι�λική», κι

«Oλ
ύθε εικ�νες έ�λεπα και σ�ήματα
ωραία

και η ματιά μ
υ έπαιρνε μια λάμψη ε-
�ωτική

�λ
ς 
 κ�σμ
ς ν�μι�α πως ήταν ένα θέ-
μα,

για �ωγρα�ιά, για π
ίηση, για μ
υσι-
κή».

H γυναίκα τ�υ πέθανε στις 5 Mαρ-
τί�υ 1956, � ίδι�ς στις 15 Aπριλί�υ
1967, ημέρα Σά��ατ�.

Eπάνω στην τα#�πετρα είναι �α-
ραγμένη η αγγλική #ράση:

«He liveth his beloved sleep»
(«Zει τ�ν λατρεμέν� τ�υ ύπν�»)

Π�ρτρέτ�
τ�υ Mίμη
Λυμπεράκη.
Eργ� τ�υ
Aντρέα Σα-
καλή. Bρί-
σκεται στ�
Σπίτι Kωστή
Παλαμά.
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Συγγρα�είς και π�ιητές
Σπ�υδαί�ι πνευματικ�ί άνθρωπ�ι με σημαντική πρ�σ��ρά στα ελληνικά γράμματα

T�υ Θ. M. Π�λίτη

Λ�γ�τέ�νη

TO MEΣOΛOΓΓI κυρίως, αλλά και η
ευρύτερη περι��ή της Aιτωλίας δεν
γέννησε μ�ν� ήρωες· �πως τ�υς α-
νυπέρ�λητ�υς εκείν�υς μα�ητές
της E��δ�υ ή μεγάλ�υς π�λιτικ�ύς
ηγέτες σαν τ�ν αναγεννητή πρωθυ-
π�υργ� Xαρίλα� Tρικ�ύπη· εμ!άνι-
σε και ε�έθρεψε μια πλειάδα μεγά-
λων, σπ�υδαίων, σημαντικών και α-
�ι�λ�γων ανθρώπων των γραμμά-
των, της λ�γ�τε�νίας και της τέ-
�νης γενικ�τερα.

T� κείμεν� π�υ ακ�λ�υθεί, ας θε-
ωρηθεί απλώς ως ένα σύντ�μ� μνη-
μ�νι� για �ρισμέν�υς σπ�υδαί�υς,
σημαντικ�ύς ή α�ι�λ�γ�υς απ� ε-
κείν�υς π�υ ανήκ�υν στ�ν ευρύτε-
ρ� �ώρ� της λ�γ�τε�νίες και της
τέ�νης.

Kωστής Παλαμάς

O μεγάλ�ς Mεσ�λ�γγίτης και εθνι-
κ�ς, μετά τ�ν Δι�νύσι� Σ�λωμ�, π�ι-
ητής της �ώρας μας, Kωστής Παλα-
μάς ήταν μεσ�λ�γγίτικης καταγωτής
απ� γ�νι�ύς. Γεννήθηκε στην Πάτρα
τ� 1859. Στ� Mεσ�λ�γγι, �μως, έ&ησε
και τα παιδικά και τα ε!η�ικά τ�υ
�ρ�νια. Aπ� τ� Mεσ�λ�γγι �εκίνησε
ως π�ιητής και στ� Mεσ�λ�γγι επέ-
στρε!ε διαμέσ�υ της π�ίησής τ�υ.
Πέθανε στην Aθήνα τ� 1943. H κη-
δεία τ�υ, στην κατε��μενη απ� �έ-
ν�υς δυνάστες Aθήνα, απ�τέλεσε α-
!�ρμή για μια �μ�ψυ�η, εθνικά, �υ-
σιαστική - αντιστασιακή εκδήλωση!
T� μέγιστ� μέρ�ς τ�υ π�ιητικ�ύ και
τ�υ άλλ�υ έργ�υ τ�υ είναι κατα�ω-
ρημέν� στ�υς 17, ως τώρα, τυπωμέ-
ν�υς τ�μ�υς των απάντων τ�υ.

Mεσ�λ�γγίτικης, με �αθιές ρί&ες,

καταγωγής ήταν και � σημαντικ�ς
π�ιητής και πε&�γρά!�ς Γεώργι�ς
Δρ�σίνης γεννημέν�ς, �μως, και με-
γαλωμέν�ς στην Aθήνα. Hταν της ί-
διας ηλικίας με τ�ν Kωστή Παλαμά.

Πέθανε, �μως, αργ�τερα. T� 1952.
Tύπωσε π�λλά π�ιητικά και πε&�γρα-

!ικά �ι�λία. Γέννημα και θρέμμα τ�υ
Mεσ�λ�γγί�υ ήταν και � σεμν�ς, αλ-
λά σημαντικ�ς πε&�γρά!�ς της επ�-
�ής τ�υ Aντώνης Tραυλαντώνης. Mα-
θήτευσε στ� Mεσ�λ�γγι κι αργ�τερα
σπ�ύδασε στη !ιλ�σ�!ική σ��λή τ�υ
Πανεπιστημί�υ Aθηνών. Hταν !ιλ�-
λ�γ�ς καθηγητής. Tύπωσε π�λλά �ι-
�λία με διηγήματα και μυθιστ�ρήμα-
τα. Πέθανε στην Aθήνα τ� 1943.

Mεσ�λ�γγίτης στη ν��τρ�πία, στα
αισθήματα και στη συμπερι!�ρά ή-
ταν � θαυμάσι�ς λυρικ�ς π�ιητής
Mιλτιάδης Mαλακάσης. Γεννήθηκε
στα �ώματα τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ τ�
1869 και πέθανε στην Aθήνα τ� 1943.
Tύπωσε αρκετά π�ιητικά �ι�λία. H
π�ίησή τ�υ κ�ρυ!ώνεται στ� �ι�λί
τ�υ: «Mεσ�λ�γγίτικα».

Iδι�τυπ�ς π�ιητής, απ�μακρ�ς, αλ-
λά με ευρωπαϊκή «κ�υλτ�ύρα» ήταν
� Mίμης Λυμπεράκης π�υ έ&ησε σ�ε-
δ�ν �λα τα �ρ�νια τ�υ στ� Mεσ�λ�γ-
γι απ� τ� 1880 π�υ γεννήθηκε ως τ�
θάνατ� τ�υ (15.4.1967). Tύπωσε �λί-
γιστα π�ιήματά τ�υ.

O Pήγας Γκ�λ�ης (!ιλ�λ�γικ�
ψευδώνυμ� τ�υ συμ��λαι�γρά!�υ
Δημητρί�υ Δημητριάδη) γεννήθηκε
στ� Mεσ�λ�γγι τ� 1882 και πέθανε,
στην Aθήνα, την Πρωτ��ρ�νιά τ�υ
1958. +εκίνησε ως π�ιητής. Eγραψε

και θεατρικ�-π�ιητικ� δράμα. E�ελί-
�θηκε και διακρίθηκε, �μως, ως κρι-
τικ�ς λ�γ�τε�νίας.

Ως ένας απ� τ�υς «περιλειπ�με-
ν�υς» της π�ιητικής παράδ�σης τ�υ
Mεσ�λ�γγί�υ μπ�ρεί να θεωρηθεί
και � π�ιητής, δημ�σι�γρά!�ς, α!η-
γητής, αλλά και ταλαντ�ύ��ς &ωγρά-
!�ς Γεράσιμ�ς Δ. Kασ�λας, π�υ γεν-
νήθηκε στ� Mεσ�λ�γγι τ� 1902 και
πέθανε τα τελευταία �ρ�νια (28 Δε-
κεμ�ρί�υ 1991) στην Aθήνα· αλλά θά-
!τηκε στη γενέτειρά τ�υ.

Σύγ�ρ�ν�ι λ�γ�τέ�νες

O Tάσ�ς Γιανναράς δεν γεννήθηκε
στ� Mεσ�λ�γγι, αλλά στη Σύμη της
P�δ�υ στα 1920. Στ� Mεσ�λ�γγι, �-
μως, πέρασε τα ε!η�ικά, τα νεανικά
και τα πρώτα �ρ�νια της ωριμ�τητάς
τ�υ. Eγινε καθηγητής και δίδα�ε
στην Παλαμαϊκή Σ��λή, �π�υ εί�ε
μαθητεύσει. Aργ�τερα πήγε στη Γερ-
μανία κι έγινε καθηγητής Πανεπιστη-
μί�υ. Eπέστρεψε στην Eλλάδα μετά
τη μεταπ�λίτευση τ�υ 1974 κι εκλέ-
�θηκε καθηγητής Πανεπιστημί�υ της
Φιλ�σ�!ίας. Oταν &�ύσε στ� Mεσ�-
λ�γγι τύπωσε τη μ�ναδική π�ιητική
τ�υ συλλ�γή με τ�ν τίτλ� «TA
TPAΓOYΔIA TOY ANHΛIAΓOY» π�υ
εί�ε ευμενέστατη απή�ηση. Tύπωσε
�ι�λία !ιλ�σ�!ικ�ύ περιε��μέν�υ,
αλλά και μελετήματα για τη λ�γ�τε-
�νία. Σκ�τώθηκε σε αυτ�κινητιστικ�
δυστύ�ημα τ� απ�μεσήμερ� της 1ης
Δεκεμ�ρί�υ τ�υ 1977. Θά!τηκε στ�
Mεσ�λ�γγι.

O Θωμάς Γκ�ρπας θεωρείται ως έ-
νας, ίσως � πι� σημαντικ�ς, π�ιητής
της γενιάς τ�υ 1960. Eίναι γέννημα
και θρέμμα Mεσ�λ�γγίτης. Tύπωσε,
ως τώρα, τις π�ιητικές συλλ�γές
«Σπασμέν�ς Kαιρ�ς» (1957), «Παλη-
ές Eισήσεις» (1966), «Aνε�άρτητα»
(1970), «Παν�ραμα» (1975) και «O
Mεγάλ�ς Δρ�μ�ς» (1975), «Γι�υσ�υ-
ρ�ύμ» (1976), «Tάσεις στ� Mέλλ�ν»
(1979, περιέ�ει και �λες τις πρ�η-
γ�ύμενες συλλ�γές). Eγραψε και κι-
νηματ�γρα!ικά σενάρια. Eργάσθηκε
και ως επαγγελματίας δημ�σι�γρά-
!�ς. Aσ��λήθηκε και με την ιστ�ρία
της λ�γ�τε�νίας και τύπωσε τη ση-
μαντική μελέτη «Περιπετειώδες κ�ι-
νωνικ� και μαύρ� νε�ελληνικ� α!ή-
γημα» α΄ και �΄ τ�μ�ς (1981). Aλλα έρ-
γα τ�υ: «Στέρης» (1982) –μελέτη για
τ�ν σημαντικ� αλλά �ε�ασμέν� &ω-
γρά!�– «Περνάει � στρατ�ς...»
(1980) και «T� πανηγύρι τ’ Aη Συμι-
�ύ» (1972) λα�γρα!ική μελέτη γραμ-
μένη και με τ�ν Bησσαρίωνα K�ρπα.
O Θωμάς Γκ�ρπας γεννήθηκε τ�
1935 στ� Mεσ�λ�γγι, αλλά απ� π�λ-
λά �ρ�νια &ει και δημι�υργεί στην
Aθήνα. O Θ. Γ. εμπεριέ�ει π�ιητικ�
δυναμισμ�!

H Aκακία K�ρδ�ση περιλαμ�άνεται
O π�ιητής Mίμης Λυμπεράκης (1880-1967), � Δ.Λ. αισθητικ�ς απ’ τ� Mεσ�λ�γγι

της EROICA τ�υ K�σμά Π�λίτη. (Φωτ. Σπ. Σακαλή).

O Kωστής Παλαμάς στ� μπαλκ�νι τ�υ σπιτι�ύ τ�υ στ� Mεσ�λ�γγι. H �ρ�ν�λ�γία
γραμμένη απ� τ�ν ίδι�. (Συλλ�γή Eρι"ύλης B. Παπαθέ�υ).
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η �ωή
Δέκα �ιλιάδες μερ�κάματα με ήλι� με ��ριά
μ’ αρ�ή και τέλ�ς τ�υ ντ�υνιά τ� Mεσ�λ�γγι
μια ρημαγμένη π�λη ελληνική σαν τ� νταλκά
μια ρημαγμένη �ωή π�υ πέρασε τα �ρ�νια της
σε ντ�πια και σε �ένη πάντα κατ��ή
μια ρημαγμένη αγαπημένη π�υ άσπρισε στα τριάντα της
μια μάνα α�άστα�τα καλή μια ταπεινή Mαρία
και τα παιδιά α� τα παιδιά μαρά�ι και κρυ�ή �αρά
π�υ δεν πρ�λά�ανε να σ’ αγαπήσ�υν πάλι.
Δέκα �ιλιάδες μερ�κάματα παραλλαγές τ�υ μαύρ�υ
και ��υτηγμένα στ� αίμα της καρδιάς
παραλλαγές τ�υ ίδι�υ �νείρ�υ: ελευθερία!

Θωμάς Γκ�ρπας
(Aπ� τ� π�ίημα «O θάνατ�ς τ�υ πατέρα»,

συλλ�γή «Παλιές  Eιδήσεις», A΄ έκδ�ση 1966)

στ� σύγ�ρ�ν� πνευματικ� και συγ-
γρα!ικ� δυναμικ� τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ.
Eίναι γέννημα και θρέμμα της Iερής
Π�λης και &ει και δημι�υργεί εκεί. O
πατέρας Nι��ωρίτης και η μητέρα
της εί�ε γεννηθεί στη Γαλλία. Πρω-
τ�εμ!ανίσθηκε τ� 1967 με διήγημα.
Aπ� τ�τε και ως τώρα τύπωσε �κτώ
έργα. T� μετα!ρασμέν� στα γαλλικά,
απ� την ίδια, �ι�λί� της: «13 Φωνές
της Σιωπής» τιμήθηκε τ� 1991 με τ�
�ρα�εί� της Γαλλικής Aκαδημίας. T�
πι� πρ�σ!ατ� έργ� της είναι τ� μυθι-
στ�ρημα: «T� διπλ� τα�ίδι». Eίναι κα-
θηγήτρια γαλλικής γλώσσας.

O Δημήτρης Mακαλάσης-Tσέκ�ς
ανήκει στη γενιά των Mαλακάσηδων.
Γεννήθηκε στ� Mεσ�λ�γγι. Σταδι�-
δρ�μεί στ� δικαστικ� κλάδ�. T� 1986
τύπωσε δ�κίμι� και τ� 1986 επίσης
π�ιητική συλλ�γή με δικά τ�υ αλλά
και μετα!ρασμένα, απ� τ�ν ίδι�, π�ι-
ήματα.

O Παναγιώτης Σταύρακας απ� Mε-
σ�λ�γγίτη πατέρα &ει και γρά!ει
στην Aθήνα. Tύπωσε περισσ�τερα α-
π� 10 π�ιητικά �ι�λία μ’ απαρ�ή τ�
1982. Eπίσης, τύπωσε και δ�κίμια,
αλλά και �ένα λ�γ�τε�νικά έργα με-
τα!ρασμένα απ� τ�ν ίδι�.

H Φρ�σω Kλαμπανιστή τ�υ Nικ�-
λά�υ είναι γεννημένη και μεγαλωμέ-
νη στ� Mεσ�λ�γγι. Aνήκει στη λ�γ�-
τε�νική γενιά τ�υ 1980. Tύπωσε, ως
τώρα, τρεις π�ιητικές συλλ�γές.
Eπίσης, τύπωσε και μελετήματα !ι-
λ�λ�γικά και λ�γ�τε�νικά (τρία �ι-
�λία). T� 1991 η Aκαδημία Aθηνών
�ρά�ευσε τη δωδεκάτ�μη-ανέκδ�τη
λα�γρα!ική της εργασία με τ�ν τίτ-
λ�: «Συλλ�γή Λα�γρα!ικ�ύ υλικ�ύ
απ� τ� Mεσ�λ�γγι». Eίναι !ιλ�λ�γ�ς
καθηγήτρια.

O Γιώργ�ς Mπάρλας γεννήθηκε
στ� Mεσ�λ�γγι. +ενιτεύθηκε νωρίς
κι εργάσθηκε στα καρά�ια. Eμ!ανί-
σθηκε με �ι�λία τ� 1987, τύπωσε π�ι-
ητικές συλλ�γές και πε&�γρα!ήμα-
τα. T� πρώτ� τ�υ �ι�λί� με τ�ν τίτλ�:
«Tα�ίδι» επανεκδ�θηκε δυ� !�ρές.
T� τελευταί� τ�υ �ι�λί� «Eπιστρ�-
!ή» εκδ�θηκε τ� 1990. Zει εναλλά�
στ� Mεσ�λ�γγι και στην περι��ή τ�υ
Πειραιά.

O Nικήτας Φιλιππ�π�υλ�ς εμ!άνι-
σε τ� 1987, σε �ι�λί�, τ� κείμεν� διά-
λε�ής τ�υ με θέμα: «T� Mεσ�λ�γγι».
T� 1991 τύπωσε και κυκλ�!�ρησε
μια συλλ�γή π�ιημάτων με την επι-

γρα!ή: «Σκ�ρπια». Σπ�ύδασε γαλλι-
κά στ� Παρίσι και διδάσκει τη γαλλι-
κή στ� Mεσ�λ�γγι. Eκδίδει, περι�δι-
κά, την ε!ημερίδα «Nτάπια». Γεννή-
θηκε στην Aγριλιά περι��ής Mεσ�-
λ�γγί�υ.

Aπ� τη σύγ�ρ�νη γενιά πρέπει να
μνημ�νεύσ�υμε την Eρι�ύλη Kανί-
νια, α�ι�λ�γ�τατη π�ιήτρια. Πρώτη
π�ιητική της συλλ�γή κυκλ�!�ρησε
τ� 1978. Eίναι �ι «Παραλλαγές στην
Aντιγ�νη». Aκ�λ�ύθησαν �ι «Aντι-
στρ�!ές» (1983) και «Kλειστά σ�νέτ-
τα» (1989).

Zωγρά��ι

T� Mεσ�λ�γγι εμ!άνισε απ� τ�
τέλ�ς τ�υ περασμέν�υ και τις πρώ-
τες δεκαετίες τ�υ 20�ύ αιώνα τ�ν
ταλαντ�ύ�� &ωγρά!� και αγι�γρά!�
Iερ�διάκ�ν� Δημήτρι� Kασ�λα. O

Δημήτρι�ς Kασ�λας ε�έθρεψε και
μετέδωσε τ� τάλαντ� τ�υ και στ�υς
τρεις γι�υς τ�υ, τ� Γεράσιμ�, τ�ν
Aγγελ� και τ�ν Iωάννη. Oλ�ι έ��υν
πεθάνει. O Aγγελ�ς, π�υ !ιλ�τέ�νη-
σε, απ� μνήμης, τ� αντίγρα!� της
εικ�νας της E��δ�υ (π�υ λιτανεύε-
ται τις ημέρες των ε�ρτών) πέθανε
πρώτ�ς τ� 1982. 

Aκ�λ�ύθησε πριν απ� μερικά �ρ�-
νια � π�ιητής, δημ�σι�γρά!�ς και
&ωγρά!�ς Γεράσιμ�ς (28-12-91). Tέ-
λ�ς, την περασμένη �ρ�νιά, 1993,
πέθανε και � Γιάννης π�υ εί�ε δια-
τελέσει καθηγητής στη Σ��λή Kα-
λών Tε�νών τ�υ Πανεπιστημί�υ
Θεσσαλ�νίκης.

Στ�υς σύγ�ρ�ν�υς και α�ι�λ�γ�υς
&ωγρά!�υς Mεσ�λ�γγίτες συγκατα-
λέγ�νται �ι αδελ!�ί Hλίας και Γιώρ-
γ�ς Πασσίσης π�υ &�υν τώρα και &ω-
γρα!ί&�υν στην Aθήνα.

Eνας απ� τ�υς πι� ταλαντ�ύ��υς
Mεσ�λ�γγίτες &ωγρά!�υς των ημε-
ρών μας είναι � Aπ�στ�λ�ς K�ύστας.
T� «ατελιέ» �ρίσκεται λίγ� έ�ω απ�
τ� Mεσ�λ�γγι στ� δρ�μ� Mεσ�λ�γγί-
�υ _ Eυην��ωρί�υ. Oι συνθέσεις τ�υ
εντυπωσιά&�υν.

O Πάν�ς Aθανασί�υ &ωγρα!ί&ει
στ� Mεσ�λ�γγι �π�υ &ει μ�νιμα.

Στ�υς καλλιτέ�νες !ωτ�γρά!�υς
ανήκει � Γιώργ�ς K�υκ�σ�ύλας π�υ
&ει στ� Mεσ�λ�γγι. T� μεγάλων δια-
στάσεων !ωτ�γρα!ικ� τ�υ λεύκω-
μα εντυπωσίασε και επαινέθηκε απ’
�λ�υς. Στις σελίδες τ�υ εκτυπώθη-
καν, καλλιτε�νικά, εκατ�ντάδες !ω-
τ�γρα!ίες τ�υ παλαι�τερ�υ και νε-
ώτερ�υ Mεσ�λ�γγί�υ ιστ�ρικής ση-
μασίας.

Π�λιτιστικ� Kέντρ�
Aπ� τα ελά�ιστα στ�ι�εία π�υ ανα-

!έρθηκαν και απ’ �σα άλλα έ��υμε
υπ�ψη μας και τα �π�ία δεν είναι δυ-
νατ�ν να συμπεριλη!θ�ύν σ’ ένα σύ-
ντ�μ� κείμεν�, πρ�κύπτει �τι τ� Mε-
σ�λ�γγι σήμερα συνε�ί&ει τη λαμπρή
πνευματική και λ�γ�τε�νική τ�υ πα-
ράδ�ση, ενώ ταυτ��ρ�να δημι�υργεί
ένα π�λυσήμαντ� π�λιτιστικ� «γί-
γνεσθαι» με την παρ�υσία στην κ�-
ρυ!ή της δημ�τικής αρ�ής τ�υ δη-
μάρ��υ κ. Kώστα Pεπάσ�υ, στη συμ-
��λή τ�υ �π�ί�υ �!είλ�νται, πέρα α-
π� τ’ άλλα:

H ανακαίνιση και η μετατρ�πή τ�υ
παλι�ύ σιδηρ�δρ�μικ�ύ σταθμ�ύ ως
«Π�λιτιστικ�ύ Kέντρ�υ» π�λλαπλών
�ρήσεων (αίθ�υσα εκθέσεων, διαλέ-
�εων, θεατρικών παραστάσεων
κ.λπ.).

H αναπαλαίωση τ�υ πατρ�γ�νικ�ύ
�ικήματ�ς των Παλαμάδων και η λει-
τ�υργία εντ�ς αυτ�ύ M�υσεί�υ Kω-
στή Παλαμά, και

H αναπαλαίωση τ�υ ωραί�υ –νε�-
κλασικ�ύ κτιρί�υ– �ικήματ�ς τ�υ με-
γάλ�υ νε�έλληνα π�λιτικ�ύ ηγέτη
και πρωθυπ�υργ�ύ Xαριλά�υ Tρι-
κ�ύπη και η λειτ�υργία εντ�ς αυτ�ύ
M�υσεί�υ.

O #ωγρά"�ς Tάσ�ς Mαντάς.

Mεσ�λ�γγι, 25 Mαΐ�υ 1980. Πανηγύρι τ�υ Aη Συμι�ύ. O π�ιητής Θωμάς Γκ�ρπας (δε&ιά), με τ�ν
Bησ.  Σταύρακα στ� εστιατ�ρι� τ�υ Λυγερ�ύ. (Φωτ. K. Aπ�στ�λ�υ).

Eυ�αριστ�ύμε τ�υς K. Σαρδελή, Γ.I.
Kκσύλα, Eμπρική Tράπε�α
Eλλάδς, Eλληνικές Aλυκές A.E.,
Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς,
για τη ��ήθεια και τ� �ωτ�γρα�ικ�
υλικ� π�υ μας παρα�ώρησαν.
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BIBΛIO
Παναγιώτη Φωτέα «Oι ρα�δ�σκ�-

π�ι», εκδ�σεις «Eυθύνη», Aθήνα
1993, σ.σ. 73.

«Kαι στα τρία μέρη των “Pα�δ�σκ�-
πων”, ανα�έρει � συγγρα�έας σε ση-
μείωσή τ�υ, υπάρ�ει π�λλή πραγματι-
κ�τητα ως πλαίσι� �ανταστικών κατα-
στάσεων. Πρ�σπάθειά μ�υ ήταν η μί�η
�αντασίας και πραγματικ�τητας ώστε
να συγ�έεται η μία με την άλλη». Eτσι
με α�ετηρία τ� υλικ� π�υ τ�υ έδωσαν
�ι διηγήσεις τ�υ Kαλαματιαν�ύ δημ�-
σι�γρά��υ Παναγιώτη Σγ�υρέα, �
συγγρα�έας καταπιάνεται με �αρακτη-
ριστικά πρ�σωπα και αντιπρ�σωπευτι-
κές καταστάσεις της νε�ελληνικής "ωής
αρ�ί"�ντας με ιστ�ρίες και �ιωματικές
καταστάσεις π�υ �εκιν�ύν απ� τις αρ-
�ές τ�υ αιώνα μας και �θάν�υν ώς τις
μέρες μας.

Δημήτρη Σταμέλ�υ «Λα�γρα�ική
Πινακ�θήκη. Θέματα και μ�ρ�ές απ�
τη λαϊκή λατρεία και τ� λαϊκ� μας �ί�
και π�λιτισμ�», εκδ�σεις «T. Πιτσι-
λ�ς», Aθήνα 1994, σ.σ. 303.

O Aγι�ς Γεώργι�ς στη λα�γρα�ία
μας, τα έθιμα της Mεγάλης Παρασκευ-
ής, � Aγι�ς Nικ�λα�ς και η σύνδεσή τ�υ
με τη λαϊκή λατρεία, τα λα�γρα�ικά τ�υ
Eικ�σιένα, η σύνδεση της ελιάς με την

ελληνική παράδ�ση και τη λαϊκή λα-
τρεία, έθιμα της P�ύμελης, τ� τέμπλ�
τ�υ Aι-Nικ�λα στ� Γαλα�είδι κι � τε�νί-
της τ�υ, η Eύα Σικελιαν�ύ και η λαϊκή
μας παράδ�ση, είναι μερικά απ� τα θέ-
ματα π�υ καλύπτει η πρ�σ�ατη συλλ�-
γή λα�γρα�ικών εκδηλώσεων τ�υ Δη-
μήτρη Σταμέλ�υ. Mε τη συγκ�μιδή π�λ-
λαπλών στ�ι�είων απ� διά��ρες περι�-
�ές τ�υ τ�π�υ μας, διε��δική έρευνα
των υπ�λ�ίπων πηγών και �ι�λι�γρα�ι-
κή τεκμηρίωση, � συγγρα�έας εμπλ�υ-
τί"ει τις εικ�νες π�υ έ��υμε για σημα-
ντικές στιγμές τ�υ νε�ελληνικ�ύ �ί�υ.

Mαν�υέλ Bάθκεθ M�νταλμπάν
«Aυτ��ι�γρα�ία τ�υ στρατηγ�ύ
Φράνκ�», μετ. X. Παπαγεωργί�υ, εκ-
δ�σεις «Δελ�ίνι», Aθήνα 1994, σ.σ.
852.

Στις παραμ�νές της συμπλήρωσης ε-
ν�ς αιώνα απ� τη γέννηση τ�υ Φράνκ�,
ένας συγγρα�έας εκλαϊκευτικών �ι-
�λίων και �ι�γρα�ιών ιστ�ρικών πρ�-
σώπων παίρνει εντ�λή απ� τ�ν εκδ�τη
τ�υ να γράψει μια �ι�γρα�ία τ�υ δικτά-
τ�ρα, �π�υ � ίδι�ς θα εμ�ανί"εται να α-
�ηγείται τη "ωή τ�υ. O Mαρθιάλ Π�-
μπ�, αντι�ρανκικ�ς σε �λη τ�υ τη "ωή,
�εκινά τ� γράψιμ�. Δεν μπ�ρεί ωστ�σ�
να α�ήσει ασ��λίαστα �σα λέει � στρα-
τηγ�ς, γι’ αυτ� να απαντάει στ�ν αυτ�-
�ι�γρα��ύμεν�. Kαι στην �υσία αυτ�
π�υ κάνει είναι να απαντάει στ�ν ίδι�
τ�υ τ�ν εαυτ� πρ�σπαθώντας να πα-
ρ�υσιάσει, σε αντίστη�η πρ�ς την α�ή-
γηση  τ�υ στρατηγ�ύ, πτυ�ές της πρ�-
σωπικής τ�υ "ωής στη διάρκεια της
�ρανκικής επ��ής.

KYKΛOΦOPHΣAN
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Aυστριακή λ�γ�τε�νία
Δύ� ν�υ�έλες τ�υ συγγρα�έα Aρτ�υρ Σνίτσλερ

Tης Eλισά�ετ K	τ
ιά

Aρτ�υρ Σνίτσλερ «H δεσπ�ινίς
Eλ�ε. O ανθυπ�λ�γα��ς Γκ�υστλ»,
μετ. Γιώργ�ς Δεπάστας, εκδ�σεις
«Oλκ�ς», Aθήνα 1994, σ.σ. 163.

Xαριτωμένη, δρ�σερή, α��πλιστι-
κή, η δεσπ�ινίς Eλ%ε, κ�ρη γνωστ�ύ
δικηγ�ρ�υ της Bιέννης κάνει τις δια-
κ�πές της σε κ�σμικ� θέρετρ� της
μεσ�π�λεμικής Eυρώπης. Kαι συγ-
&ρ�νως είναι τ� μ�ν� πρ�σωπ� π�υ
μπ�ρεί να σώσει τ�ν πατέρα της απ�
την �ικ�ν�μική καταστρ��ή π�υ τ�ν
απειλεί, &ρησιμ�π�ιώντας �πως �ι
δικ�ί της εμμέσως την πρ�τρέπ�υν,
τα αδιαμ�ισ�ήτητά της θέλγητρα. H
δεσπ�ινίς Eλ%ε είναι μια κ�πελίτσα
π�νηρή και ταυτ�&ρ�να αυθ�ρμητη
κι απ�λύτως αθώα, π�υ θα �ρεθεί α-
ντιμέτωπη με μια κ�ινωνία εκθαμ�ω-
τική μέσα στ�ν πλ�ύτ� και τη λάμψη
της, συγ&ρ�νως, �μως, υπ�κριτική,
αδίστακτα κυνική, αδυσώπητη.

Eτσι, τα διαδ�&ικά τε&νάσματα π�υ
η Eλ%ε σ&εδιά%ει, �ντας ακ�μα σε μια
ηλικία π�λύ κ�ντινή με την περί�δ�
�π�υ �ι ψευδαισθήσεις των παι&νι-
διών έλυναν �λα τα πρ��λήματα, θα
την �δηγήσ�υν απ� την παιδική αι-
σι�δ�(ία και την ανεμελειά στην ε-
σωτερική κατάρρευση και στην αυ-
τ�&ειρία· αναγκαστική διέ(�δ� ε��-
σ�ν μ�ν�ν αυτή θα κλ�νίσει έστω και
στιγμιαία, την αυτάρεσκη αυτάρκεια
�σων την περι�άλλ�υν, στιγματί%�-
ντας τη ��υλιμική τ�υς υπ�λ�γιστι-
κ�τητα.

T�π�θετημέν�ς μέσα στ�ν πυρήνα
της συνείδησης της ίδιας της ηρωί-
δας, � αναγνώστης καθίσταται μάρ-

τυρας αυτής της �αθμιαίας απ�διάρ-
θρωσης π�υ καταλήγει στ� σπαρα-
&τικ� παραλήρημα, μέσω της τε&νι-
κής τ�υ εσωτερικ�ύ μ�ν�λ�γ�υ. Bρι-
σκ�μαστε στην ηρωική επ�&ή της νε-
ωτερικής α�ήγησης, στις πρώτες δε-
καετίες τ�υ αιώνα μας. 

Γιατρ�ς, καθιερωμέν�ς θεατρικ�ς
συγγρα�έας και πε%�γρά��ς � Aυ-
στριακ�ς Aρτ�υρ Σνίτσλερ (1862-
1931) θα δημ�σιεύσει τ� 1924 τη«Δε-
σπ�ινίδα Eλ%ε», έργ� στ� �π�ί� συν-
δυά%�νται τα επιτεύγματα της γρα-
�ής τ�υ μ�ντερνισμ�ύ με τ�ν νατ�υ-
ραλισμ�. Γιατί η εσωτερική ματιά της
ηρωίδας δεν κάνει τίπ�τε άλλ� απ�

τ� να καταγρά�ει με ε(αιρετική α-
κρί�εια �σα συμ�αίν�υν στ�ν κ�σμ�
π�υ την περι�άλλει.

H εγγρα�ή τ�υ Σνίτσλερ στ� κίνη-
μα τ�υ ευρωπαϊκ�ύ μ�ντερνισμ�ύ εί-
ναι ωστ�σ� παλαι�τερη. Oπως, επί-
σης, και η κ�ινωνική στράτευση της
λ�γ�τε&νίας τ�υ, η �π�ία θα τ�ν �έ-
ρει αντιμέτωπ� με την καθεστηκυία
τά(η της πατρίδας τ�υ. Δι�τι η δεύ-
τερη ν�υ�έλα τ�υ τ�μ�υ «Aνθυπ�-
λ�&αγ�ς Γκ�υστλ» είναι επίσης έργ�
εσωτερικ�ύ μ�ν�λ�γ�υ π�υ έ&ει δη-
μ�σιευθεί στα 1900 –την ίδια &ρ�νιά
π�υ κυκλ���ρεί η «Eρμηνεία των �-
νείρων» τ�υ Φρ�ιντ– και η �π�ία σα-
τιρί%ει με τρ�π� καυστικ� την υπ�-
κρισία των α(ιωματικών της αυτ�-
κρατ�ρικής και �ασιλικής μ�ναρ&ίας.
T� απ�τέλεσμα της δημ�σίευσης εί-
ναι �τι, ένα &ρ�ν� αργ�τερα, � Σνί-
τσλερ θα καθαιρεθεί απ� τ� α(ίωμα
τ�υ αρ&ιάτρ�υ τ�υ αυστρ�-�υγγρι-
κ�ύ στρατ�ύ με την κατηγ�ρία της ε-
πικινδύνως ανατρεπτικής δράσης.

O κεντρικ�ς ήρωας της ν�υ�έλας
Γκ�υστλ, ένας μικρ�αστικής κατα-
γωγής με μ�ναδικ� πρ�σ�ν την ω-
ραία τ�υ εμ�άνιση, αναγκά%εται να
σταδι�δρ�μήσει στ� στρατ� �πως
και π�λλ�ί συν�μήλικ�ί τ�υ για τ�υς
�π�ί�υς κάθε άλλη επαγγελματική
διέ(�δ�ς είναι κλειστή. Tη γεμάτη
κ�ινωνικές συμ�άσεις και κενά ρη-
τ�ρικά σ&ήματα %ωή τ�υ έρ&εται ω-
στ�σ� να ταρά(ει ένα απρ��λεπτ�
γεγ�ν�ς: η διένε(ή τ�υ με έναν π�λί-
τη, η απρ�σδ�κητη στάση τ�υ �π�ί-
�υ θα κλ�νίσει τ� σαθρ� �άθρ� πάνω
στ� �π�ί� έ&ει στηρί(ει τ� μέλλ�ν
τ�υ � ήρωας.

Tρία �ι�λία για την π�-
λιτική και �ικ�ν�μική ι-
στ�ρία, σύγ&ρ�νη και πα-
λαι�τερη.

Kωνσταντίν�υ A. Bακα-
λ�π�υλ�υ «Σύγ&ρ�να ε-
θν�λ�γικά �ρια τ�υ ελλη-
νισμ�ύ στα Bαλκάνια. Θε-
ωρητική πρ�σέγγιση και ι-
στ�ρική ερμηνεία της
�αλκανικής συνύπαρ-
(ης», εκδ�τικ�ς �ίκ�ς
Aδελ�ών Kυριακίδη, Θεσ-
σαλ�νίκη 1994, σ.σ. 336.

Tα σύγ�ρ�να εθνικά θέ-
ματα, υπ�στηρί"ει � συγ-
γρα�έας, απ�ρρέ�υν στην
ιστ�ρική τ�υς διάσταση α-
π� τις εναγώνιες και δια-
�ρ�νικές αντιστάσεις των
Eλλήνων ε�ωμεριτών ενα-
ντί�ν της διαδικασίας της ε-
θν�λ�γικής α��μ�ίωσής
τ�υς είτε πρ�κειται για π�-
λεμικές είτε για ειρηνικές
διεισδύσεις �ενικών �ύλων
και στην π�λυτάρα�η συνύ-

παρ�ή τ�υς με τ� ελληνικ�
στ�ι�εί�. Oταν επ�μένως,
γίνεται μνεία στα σύγ�ρ�να
εθνικά πρ��λήματα, ενν�εί-
ται η δια�ρ�νική μ�ρ�ή α-
ντίστασης των B�ρείων
Eλλήνων, την �π�ία άσκη-
σαν απέναντι στ�ν μακραί-
ων� �ενικ� "υγ� των Pω-
μαίων, των Σλά�ων, των
Oθωμανών και των Aλ�α-
νών καθώς και �ι επιπτώ-
σεις απ� τη συμ�ίωσή τ�υς
με τ� �έν� στ�ι�εί�.

Στάθη Tσ�τσ�ρ�ύ «H
συγκρ�τηση τ�υ �ι�μη-
&ανικ�ύ κε�αλαί�υ στην
Eλλάδα (1898-1939)»,
M�ρ�ωτικ� Iδρυμα Eθνι-
κής Tραπέ%ης, Aθήνα
1994, �΄ τ�μ�ς, σ.σ. 368.

Στ�ν δεύτερ� αυτ� τ�μ�
επι�ειρείται η πρ�σέγγιση
των μη�ανισμών της συσ-

σώρευσης και συγκέντρω-
σης κε�αλαί�υ στη διάρ-
κεια της περι�δ�υ της αρ-
γ�συρτης εκ�ι�μη�άνισης
(1989-1939) καθώς και η α-
νάδει�η των κυρίων συντε-
λεστών και των πρ�σώπων
και � πρ�σδι�ρισμ�ς τ�υ
ρ�λ�υ τ�υς στην ε�ελικτική
διαδικασία.

Tα θέματα π�υ καλύπτει
τ� �ι�λί� είναι ειδικ�τερα η
ε�έλι�η τ�υ θεσμ�ύ των με-
τ��ικών εταιριών, καθώς
και η συσσώρευση και συ-
γκέντρωση κε�αλαί�υ στις
ανώνυμες εταιρίες μέσα α-
π� την αναλυτική μελέτη
της ε�έλι�ης �ασικών μεγε-
θών των ισ�λ�γισμών και
απ�τελεσμάτων �ρήσης στ�
πλαίσι�, τ�σ� τ�υ συν�λι-
κ�ύ αριθμ�ύ των ανωνύ-
μων εταιριών και των �ι�-
μη�ανικών επι�ειρήσεων �-

σ� και των επί μέρ�υς �ι�-
μη�ανικών κλάδων.

Xρατς M. Mπαρτικιάν
«H �υ%αντινή αριστ�κρα-
τική �ικ�γένεια των Γαυ-
ράδων», εκδ�σεις «Hρ�-
δ�τ�ς», επιμέλεια Φωτει-
νή Bλα&�π�ύλ�υ, Aθήνα
1993, σ.σ. 119.

Πρωτ�παρ�υσιασμένη
στη ρωσική γλώσσα η μ�ν�-
γρα�ία τ�υ Xρατς Mπαρτι-
κιάν π�υ γεννήθηκε τ� 1927
και μεγάλωσε στην Aθήνα,
υπ�στηρί"ει την αρμενική
καταγωγή της �υ"αντινής
�ικ�γένειας των Γαυράδων.
Tμήμα της �ικ�γένειας αυ-
τής π�υ έ"ησε στ� Bυ"άντι�
ε�ελληνίσθηκε ενώ αυτ�ί
π�υ έδρασαν στην Kριμαία
εκρωσίστηκαν. Tην εθνική
τ�υς ταυτ�τητα διε�ύλα�αν
μ�ν� εκείν�ι π�υ έ"ησαν
και έδρασαν στις αρμενικές
περι�έρειες της Mικράς
Aσίας και της Pωσίας.

Π�λιτική και �ικ�ν�μία
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T%έιμς Σάιμ�ν K�ύνεν «Φρά�υλες και αίμα», μετ. K. Γαλαν�-
π�υλ�ς, εκδ�σεις «T� κλειδί», Aθήνα 1993, σ.σ. 188, τιμή 1.600
δρ&.

«Aίμα και 	ρά�υλες». H μεγαλύτερη ε�έγερση 	�ιτητών στις Hνω-
μένες Π�λιτείες και μια αδιαμ	ισ�ήτητη κινηματ�γρα	ική επιτυ�ία. O
T!έιμς Σάιμ�ν K�ύνεν δεν είναι �ύτε είκ�σι ετών #ταν καταγρά	ει την
ιστ�ρική ε�έγερση των 	�ιτητών στ� πανεπιστήμι� K�λ�ύμπια. Bρι-
σκ#μαστε �έ�αια στα 1968 και �ι νεαρ�ί σπ�υδαστές στην π#λη της Nέ-
ας Y#ρκης ε��ργί!�νται με τη δι�ίκηση τ�υ πανεπιστημί�υ τ�υς για
δύ� λ#γ�υς. Πρώτ�ν για την ανάμει�ή της στην υπ#θεση τ�υ π�λέμ�υ
στ� Bιετνάμ και δεύτερ�ν δι#τι η δι�ίκηση παίρνει απ# τ�υς 	�ιτητές έ-
να πάρκ�.

Eυσταθί�υ Mπάτη «H μά&η
των ωκεανών. T� παράλληλ�ν
έπ�ς», εκδ�σεις «T. Πιτσιλ�ς»,
Aθήνα 199 σ.σ. 181.

A�ιέρωμα για τα πενήντα �ρ�-
νια απ� τη «Mά�η τ�υ Aτλαντι-
κ�ύ», τ� έργ� σκιαγρα�εί την αν-
θρώπινη πλευρά των περιπετειών
των Eλλήνων ναυτικών στ�ν με-
γάλ� π�λεμ�. Oι ιστ�ρίες π�υ κα-
ταγρά��νται –σημειώνει στ�ν
πρ�λ�γ� τ�υ � συγγρα�έας– εί-
ναι �λες αληθινές. Aνα�έρ�νται
σε πρ�σωπα π�υ υπήρ�αν και σε
περιπέτειες ναυτικών π�υ παγι-
δεύτηκαν καταμεσίς τ�υ ωκεα-
ν�ύ.

AΠO 13-3-94

Robert van Gulik «T� περιδέ-
ραι� της πριγκίπισσας», μετ.
Tάκη Kίρκη, Eκδ�σεις «θεμέ-
λι�», Aθήνα 1993, σ.σ. 221.

H Π�ταμ�ύπ�λη �ρίσκεται π�-
λύ κ�ντά στ� Aνάκτ�ρ� των Nε-
ρών. H ήρεμη παραπ�τάμια π�λη
υπ�σ�εται λίγες ημέρες ανάπαυση
στ� δικαστή Tι. Mια τυ�αία συνά-
ντηση ωστ�σ� με έναν μ�να�ικ�
τα�ϊστή και ένα �ρικιαστικ� πτώ-
μα, π�υ ανασύρεται απ� τ� π�τά-
μι, κάνει τ�ν δικαστή να αντιμετω-
πίσει ένα απ� τα δυσκ�λ�τερα μυ-
στήρια της καριέρας τ�υ.

YΠOΛOIΠO

AΠO 23-1-94

� Στ� 42� τεύ&�ς τ�υ
περι�δικ�ύ «Σημειώσεις»
δημ�σιεύεται π�ίηση των
B. Λε�ντάρη, Γερ. Λυκαι-
δ�π�υλ�υ, M. Mαρκίδη,
M. Mέσκ�υ, T. Π�ρ�ύρη
και Στ. P�%άνη.

AΠO 20 2 94

Mικρ� α�ιέρωμα στ� Γιώργ� Θε�τ�κά περιλαμ�άνει τ� τελευταί�
τεύ&�ς τ�υ περι�δικ�ύ «H λέ�η» με επιστ�λή τ�υ ίδι�υ τ�υ συγγρα�έα
«Σε μια επαρ&ιώτισσα �ίλη», με τ� «Aνεπίδ�τ� γράμμα στ�ν Γιώργ� Θε-
�τ�κά» τ�υ Bασίλη Bασιλικ�ύ, καθώς και τ� δ�κίμι� της Pενέ Pισάρ «T�
ν�ημα κι η μ�ίρα τ�υ έργ�υ τ�υ Θε�τ�κά». Δημ�σιεύ�νται επίσης τα πε-
%ά της Tατιάνας Γκρίτση - Mιλλιέ( «Aρ&ιτεκτ�νική των �νείρων», της
Kατερίνας Zαρ�κωστα «Παι&νίδι για τέσσερις» και τ�υ Aναστάση Bι-
στωνίτη «H μηλιά» και «Aπ� τη μεριά της θάλασσας».

E�ρτά��ντας την 50ή επέτει� απ� τ� θάνατ� τ�υ Σαιντ E(υπερύ, τ�
περι�δικ� «Δια�ά�ω» περιλαμ�άνει α�ιέρωμα με τα κείμενα των Eιρ.
Παπασπυρίδ�υ «O Σαιντ E(υπερύ είναι πιλ�τ�ς και στ� &ώρ� της �ιλ�-
σ��ίας», T. Eυθυμιάτ�υ - Aλυσανδράτ�υ «O �υμανισμ�ς στ� έργ� τ�υ
Σαιντ E(υπερύ», Aντ�υάν Mισελάν «T� αστέρι τ�υ μικρ�ύ πρίγκιπα» και
Πιερ-Aνρί Σιμ�ν «Συναντώντας τ�ν μικρ� πρίγκιπα...».

Bι�λι�"ιλικά νέα τ�υ τριμήν�υ Iαν�υαρί�υ - Mαρτί�υ 1994 δημ�-
σιεύει τ� �μώνυμ� περι�δικ� «Bι�λι�"ιλία» για �ωτ�γρα�ικά περιη-
γητικά λευκώματα, ιστ�ρικά και λα�γρα�ικά έργα, παλαι�τυπα, &άρ-
τες, &αρακτικά κ.ά.

PEΣTA 

ΠEPIOΔEYONTAΣ
AΠO 3/4/94
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A' ΠPOBOΛHΣ

AABOPA* (T. Iππ�κράτ�υς, 6423271 Air Condition
Γυναίκες δηλητήρι� (ελλην. K-13) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
ABANA AΣΣOΣ-ONTEON* (Λ. Kη�ισίας 234. 6715905)
Eις τ� �ν�μα τ�υ πατρ�ς (περιπ. K-13) 6-8.35-11 μ.μ.
AEΛΛΩ* (Πατησίων, 8214675) 
H �ωή μ�υ (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.40 μ.μ. O μυστικ�ς κήπ�ς
(περιπ. K)
AΘHNA (A�ύδ�υ 93, Aνω Iλίσια, τηλ. 77.92.568)
Oι 3 σωματ��ύλακες (K) Ωρες 6.20-8.20-10.30 μ.μ.
AΘHNA* (Στάση Kε�αλληνίας, τηλ. 8233149)
Eις τ� �ν�μα τ�υ πατρ�ς (περιπ. K-13) 6-8.30-11 μ.μ.
AΘHNAION* (T. Aμπελ�κήπων,  7782122) Air Condition
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.30 μ.μ. O μυστικ�ς κή-
π�ς
AΛE�ANΔPA* (Kαλλιθέα. Tηλ. 9560306)
O μικρ�ς B�ύδας (K) 11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 6-7.40-9.20 μ.μ. Oι Aριστ�γάτες με-
ταγλωττισμέν� (κιν�ύμενα σ"έδια K)
AΛE�ANΔPA* (Πατησίων - O.T.E., Tηλ. 8219298)
O μικρ�ς B�ύδας (K) 11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 6-7.40-9.20 μ.μ. Oι Aριστ�γάτες με-
ταγλωττισμέν� (κιν�ύμενα σ"έδια K) 
AΛOH* (Πατησίων 300 - Iακω�άτων 25, 2237660)
Oι 3 σωματ��ύλακες (K) Ωρες 6.30-8.30-10.30 μ.μ.
AΛΦABIΛ–BAR CINEMA* (T. Mαυρ�μ., τηλ. 6460521)
The Adjuster (περιπ.) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
AMΠEΣE* (Oδ. B�υλιαγμένης τηλ. 9011063)
Στρα��ί πιλ�τ�ι σε F-16 μέρ�ς δεύτερ� (κωμωδ. K)  6.30-8.30-10.30 μ.μ.
ANΔOPA* (Eρυθρ�ς Σταυρ�ς, τηλ. 6919815) 
Mια καρδιά τ�ν �ειμώνα Ωρες 7-9-11 μ.μ.
ANEΣIΣ* (Tέρμα Aμπελ�κήπων τηλ. 7782316 - 7785449)
O μικρ�ς B�ύδας (K) 11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 6-7.40-9.20 μ.μ. Oι Aριστ�γάτες με-
ταγλωττισμέν� (κιν�ύμενα σ"έδια K) 
ANNA NTOP* (Γλυ�άδα τηλ. 8946617)
H �ωή μ�υ (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.30 μ.μ. O μυστικ�ς κήπ�ς
(περιπ. K)
AΠOΛΛΩN* (Oδ�ς Σταδί�υ, τηλ. 3236811)
O μικρ�ς B�ύδας (K) 11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5.20-7-8.40 μ.μ. Oι Aριστ�γάτες με-
ταγλωττισμέν� (κιν�ύμενα σ"έδια K)
AΣTEPIA AΣΣOΣ - ONTEON* (Kη�ισίας 334, 6208521)
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8.10-10.30 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.15 μ.μ. Nτένις � τρ�-
μερ�ς (περιπ. K)
AΣTOP* (Σταδί�υ τηλ. 3231297)
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 5.40 μ.μ. Eλευθερώστε
τ�ν Γ�υίλι (περιπ. K)
AΣTPON* (Tέρμα Aμπελ�κήπων τηλ. 6922614)
T’ απ�μεινάρια μιας μέρας Ωρες 5.40-8.20-11 μ.μ.

AΣTY* (Oδ�ς K�ραή τηλ. 3221925)
Mπ�έμικη �ωή Ωρες 6.30-8.30-10.30 μ.μ. 
ATΛANTIΣ* (Λ. B�υλιαγμένης τηλ. 9711511) 
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) 8.20-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5-6.40 μ.μ. Oι
Aριστ�γάτες μεταγλωττισμέν� (κιν�ύμ. σ"έδια K) 
ATTAΛOΣ* (Nέα Σμύρνη τηλ. 9331280) 
Mαθήματα πιάν�υ (K) Ωρες 8.45-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.30 μ.μ. Nτένις � τρ�με-
ρ�ς (περιπ. K)
ATTIKA* (Πλατεία Aμερικής, τηλ. 8674252 - 8674078) 
Γαμήλι� πάρτι (A) Ωρες 9-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 5.20-7.10 μ.μ. Nτένις � τρ�μερ�ς
(περιπ. K)
ATTIKON* (Oδ�ς Σταδί�υ, τηλ. 3228821) 
Πρ�σωπα (περιπ. K) Ωρες 5.30-8-10.30 μ.μ.
AΦAIA* (Kαλλιθέα, τηλ. 9595534) 
H λίστα τ�υ Σίντλερ (περιπ. A) Ωρες 6.30-10.10 μ.μ.
AXIΛΛEYΣ* (Πατησίων 177, τηλ. 8656355) 
T’ απ�μεινάρια μιας μέρας Ωρες 5.40-8.20-11 μ.μ. 
ΓAΛA�IAΣ* (Aρ"ή Λεω�. Mεσ�γείων, τηλ. 7773319)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) 7-9-11 μ.μ.
ΔANAOΣ* (Λεω��ρ�ς Kη�ισίας - Παν�ρμ�υ, 6922655) Διαθέτει και parking
H λίστα τ�υ Σίντλερ (περιπ. A) Ωρες 6.30-10.10 μ.μ. 
ΔIANA* (Hλ. Σταθμ. Mαρ�ύσι, τηλ. 8028587) 
Oι 3 σωματ��ύλακες (K) Ωρες 5.45-8-10.15 μ.μ.
EΛΛH* (Oδ�ς Aκαδημίας, τηλ. 3632789) 
Φιλαδέλ�εια (κ�ινων. K) Ωρες 5.30-8-10.30 μ.μ.
EMΠAΣΣY - HEINEKEN* (Π. Iωακείμ 5 K�λωνάκι,  7220903) 
Π�λύ κακ� για τ� τίπ�τα (κωμ. K) Ωρες 6-8.20-10.40 μ.μ.
ETOYAΛ* (Πλατεία Δα�άκη Kαλλιθέα τηλ. 9510042) 
Eις τ� �ν�μα τ�υ πατρ�ς (περιπ. K-13) 6-8.35-11 μ.μ.
ZINA* (Λ. Aλε%άνδρας στ. Σ�νια 6422714) 
H �ωή μ�υ (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.45 μ.μ. T�μ και T�έρι
IΛION (Tρ�ίας Πατησίων στ Aγγελ�π�ύλ�υ, τηλ. 8810602) 
3 �ρώματα η μπλε ταινία (K) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
INTEAΛ* (Oδ. Πανεπιστημί�υ, τηλ. 3626720)
H λίστα τ�υ Σίντλερ (περιπ. A) Ωρες 5.30-9.10 μ.μ. 
KAΛYΨΩ* (Δημ. Σταδί�υ, Kαλλιθέα 9510950, 9510909)
H �ωή μ�υ (περιπ.) 8.40-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 4.30-6.40 μ.μ. O μυστικ�ς κήπ�ς
(περιπ. K)
KIN/ΦIKH ΛEΣXH THΣ ETAIPEIAΣ EΛΛHNΩN ΣKHNOΘETΩN (T�σίτσα 11 - E%άρ-
"εια, τηλ. 8223205) 
Πρ���λές Δευτέρα ώρες 8-10 μ.μ. H παρε$ήγηση - T� τρίγων� των δ�λ���νων.
Tρίτη Eυδ�κία - Oυγκέτσ�υ
KINHMATOΘEATPO PE� (Πανεπιστημί�υ 48,  3625842) 
T� πιτσιρίκι (κωμω. K) Kαθημερινώς 6.45-8.45 μ.μ.
KOPONET* (Oδ�ς Φρύνης Παγκράτι τηλ. 7521521)
Mαθήματα πιάν�υ (K) Ωρες 10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 6.30-8.30 μ.μ. Nτένις �
τρ�μερ�ς (περιπ. K)
MAPΓAPITA* (Πλατεία Δα�άκη Kαλλιθέα, τηλ. 9568370)

T� σπίτι των πνευμάτων (περιπ. K-13) Ωρες 5.30-8.15-11 μ.μ.
MAPOYΣI AΣΣOΣ-ONTEON 1* (Λ. Kη�ισίας 215 Mαρ�ύσι. 6208939)
H *ωή μ�υ (περιπ.) Ωρες 8.10-10.30 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6 μ.μ. Eλευθερώστε τ�ν
Γ�υίλι (περιπ. K)
MAPOYΣI AΣΣOΣ - ONTEON 2* (Λ. Kη�ισίας 215 τηλ. 6208939)
H λίστα τ�υ Σίντλερ (περιπ. A) Ωρες 9.10 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5.10-7.10 μ.μ. O μυ-
στικ�ς κήπ�ς (περιπ. K)
METAΛΛEION* (Παγκράτι, τηλ. 7511515) 
Eις τ� �ν�μα τ�υ πατρ�ς (περιπ. K-13) Ωρες 5.10-7.45-10.20 μ.μ.
METPOΠOΛITAN* (B�υλ/νης Πλ. Kαλ�γήρων . 9706010) 
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 5.40 μ.μ. Eλευθερώστε
τ�ν Γ�υίλι (περιπ. K)
MΠPONTΓOYAIH* (Πατησίων - Aγ. Mελετί�υ, τηλ. 8620232)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) Ωρες 9-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5.40-7.20 μ.μ.
Oι Aριστ�γάτες μεταγλωττισμέν� (κιν. σ"έδια K)
NANA* (B�υλιαγμένης, τηλ. 9711285) 
Eις τ� �ν�μα τ�υ πατρ�ς (περιπ. K-13) Ωρες 5-7.35-10 μ.μ.
NIPBANA* (Λεω�. Aλε%άνδρας, τηλ. 6469398) 
Π�λύ κακ� για τ� τίπ�τα  (κωμ. K) Ωρες 6.30-8.45-11 μ.μ.
OΠEPA AΣΣOΣ - ONTEON* (Oδ. Aκαδημίας 57  3622683)
H �ωή μ�υ (περιπ.) Ωρες 8-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6 μ.μ. O μυστικ�ς κήπ�ς (K)
OPΦEYΣ* (Aρτ/ν�ς 57 - Aγ. Iωάννης B�υλ/νης,  9019724)
Mαθήματα πιάν�υ (K) 6-8.15-10.30 μ.μ.
OΣKAP* (A"αρνών 330 - K. Πατήσια. 2281563)
P�μπέν των δασών �ι ήρωες με τα κ�λάν (κωμωδ. K) Ωρες 6.30-8.40-10.50 μ.μ.
ΠAΛAΣ* (Παγκράτι,  7515434)
Oι 3 σωματ��ύλακες (K) 6.30-8.40-10.50 μ.μ.
ΠΛAZA* (Λ. Kη�ισίας Φλ�κα, τηλ. 6921667 - 6917722)
Mια αγάπη για τρεις(περιπ. K-13) Ωρες 9-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5.40-7.20 μ.μ. Oι
Aριστ�γάτες μεταγλωττισμέν� (κιν. σ"έδια K)
ΠTI ΠAΛAI* (Bασ. Γεωργί�υ B' Pι*άρη, τηλ. 7291800)
O μικρ�ς B�ύδας (K) 10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5.20-7-8.40 μ.μ. Oι Aριστ�γάτες
μεταγλωττισμέν� (κιν. σ"έδια K)
PAΔIO ΣITY AΣΣOΣ - ONTEON* (Πατησίων Στάση Λυσσιατρεί�, τηλ. 8674832)
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.20 μ.μ. Eλευθερώστε
τ�ν Γ�υίλι (περιπ. K)
ΣOΦIA (Aργυρ�ύπ�λη τηλ. 9927447, 9917094) 
Mαθήματα πιάν�υ (K) Ωρες 6-8.15-10.30 μ.μ.
ΣTOYNTIO* (Πλ. Aμερικής, τηλ. 8619017) 
Φιλαδέλ�εια (κ�ινωνικ� K) Ωρες 6-8.30-11 μ.μ.
TITANIA* (Πανεπ.-Θεμιστ. 3611147)
Eις τ� �ν�μα τ�υ πατρ�ς (περ. K-13)  Ωρες 5.10-7.45-10.20 μ.μ.
TPIANON (Πατησίων-K�δριγκτών�ς, τηλ. 8215469)
H λίστα τ�υ Σίντλερ (περ. A) Ωρες 6.30-10.10 μ.μ.
TPOΠIKAΛ AΣΣOΣ-ONTEON* (Kαλλιθέα, 9594422) 
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.20 μ.μ. Eλευθερώστε
τ�ν Γ�υίλι (περιπ. K)
ΦIΛIΠ* (Πλ. Aμερικής - Θάσ�υ 11, 8612476)
Π�λύ κακ� για τ� τίπ�τα (κωμ. K) Ωρες 6.30-8.45-11 μ.μ.

HMIKENTPIKOI

AΛEKA (Zωγρά��υ, τηλ. 7773608)
T� σπίτι των πνευμάτων (περιπ. K-13)  8-10.30 μ.μ.
ANTAMΣ* ( Περι�"ή Aιγάλεω, τηλέ�ων� 5989226)
Tα δελ�ινάκια τ�υ Aμ�ρακικ�ύ (ελλ. K) Ωρες 6-8-10 μ.μ.
NTAΛIA (Aιγάλεω, τηλ. 5981432)

Στιγμι�τυπα (K)
ΣΠOPTIΓK (N. Σμύρνη, τηλ. 9333820)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) 8.20-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5-6.40 μ.μ. Oι
Aριστ�γάτες μεταγλωττισμέν� (κιν. σ"έδια K)
TPIA AΣTEPIA (N. Hράκλει�, τηλ. 2826873)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) 8.20-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5-6.40 μ.μ. Oι
Aριστ�γάτες μεταγλωττισμέν� (κιν. σ"έδια K)
ΦOIBOΣ (Περιστέρι, τηλ. 5711105)
Kαλι��ρνια (A) 10.30 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5-7-8.40 μ.μ. Oι Aριστ�γάτες μετα-
γλωττισμέν� (κιν. σ"έδια K)

ΣYNOIKIAKOI

ANNA NTOP (πλατ. Γλυ�άδας, τηλ. 89.46.617)
H �ωή μ�υ (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπ�γ. ώρα 6.20 μ.μ. O μυστικ�ς κήπ�ς (K)

ΠPOAΣTIΩN

ΔIANA* (Mαρ�ύσι, τηλ. 8028587) 
Oι 3 σωματ��ύλακες (K) Ωρες 5.45-8-10.15 μ.μ.
ΠAΛΛAΣ (Eλευσίνα, τηλ. 5546990) 
Δράκ�υλας
ΠOΛITIΣTIKO KENTPO NEΩN ΛIOΣIΩN (Aγ. Φαν�υρί�υ 99, τηλ. 2637395)
Kάθε Παρασκευή - Kυριακή. Ωρες 6.30-8.30 μ.μ. Tίνα.  Kυριακή πρωί O πρίγκιψ και
� �τω��ς
ΣOΦIA (Aργυρ�ύπ�λη, τηλ. 9927447) 
Mαθήματα πιάν�υ (K) Ωρες 6-8.15-10.30 μ.μ.

¶¶EEIIPPAAIIAA
A' ΠPOBOΛHΣ

AΠOΛΛΩN* (Πασαλιμάνι, τηλ. 4297502)
Mαθήματα πιάν�υ (K) Ωρες 7.50-10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρα 6.15 μ.μ. Nτένις � τρ�με-
ρ�ς (περιπ. K)
ATTIKON ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλ. Aγ. Kωνσταντίν�υ - Hρώων Π�-
λυτ., τηλ. 4175897)
O μικρ�ς B�ύδας (K)  10.20 μ.μ. Aπ�γευμα ώρες 5.20-7-8.40 μ.μ. Oι Aριστ�γάτες με-
ταγλωτ. (κιν. σ"έδια K)
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ KAΛIΦOPNIA (Aρτεμησί�υ - Παλαμηδί�υ Aγ. Σ�-
�ία) 
M�ν� Παρασκευή - Kυριακή. P�μπέν των δασών �ι ήρωες με τα κ�λάν. 8 μ.μ.
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ MOΣXATOY  (Hλεκτρικ�ς Σταθμ�ς, τηλ.
4816276) 
M�ν� Παρασκευή - Kυριακή ώρα 8.30 μ.μ.
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ PE� (Aγ. Δι�νύσι�ς, τηλ. 4625249) 
P�μπέν των δασών �ι ήρωες με τα κ�λάν (κωμ. K) 6-8.10-10.30 μ.μ.
ZEA (Πασαλιμάνι τηλ. 4521388) 
Eις τ� �ν�μα τ�υ πατρ�ς (περιπ. A) Ωρες 5-7.35-10.10 μ.μ.
KINHMATOΓPAΦIKH ΛEΣXH ΔHMOY NIKAIAΣ (Hλι�υπ�λεως - 7ης Mαρτί�υ, τηλ.
4915598) Kάθε Παρασκευή και Σά��ατ� ώρα 9 μ.μ. Kλειστ�. Kυριακή πρωί  11 Aστε-
ρί$ στη �ώρα των Bρεττάνων
ΠNEYMATIKO KENTPO ΔHMOY KOPYΔAΛΛOY (Γρηγ. Λαμπράκη -Tα%ιαρ"ών, τηλ.
4970475). 
M�ν� Σά��ατ� - Kυριακή 3 �ρώματα η μπλε ταινία. Kυριακή πρωί Xωρίς �ικ�γένεια
ΣINE AKPOΠOΛ (Tα%ιαρ"ών 44-K�ρυδαλλ�ς, 4952232)
The Pelican Brief  (περιπ. ) 4.10-7.20-10.05 μ.μ.
ΣINEAK ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλατεία Δημαρ"εί�υ τηλ. 4115354) 
T� σπίτι των πνευμάτων (περιπ. K-13) Ωρες 4.50-7.40-10.30 μ.μ.
ΦΩΣ (B΄ Mεραρ"ίας τηλ. 4520982)
Eναρ%η απ� πρωίας δύ� έργα. Παι�νίδι θανάτ�υ - σε$

ΘEAMATA

ΘEATPA

KINHMATOΓPAΦOI
Eπειδή �ι ώρες πρ���λών μπ�ρεί να δια��ρ�π�ιηθ�ύν κατά μερικά λεπτά, πρ�τιμήστε

πρώτα να τηλε�ωνείτε.
Oι κινηματ�γρά��ι π�υ έ'�υν * διαθέτ�υν Nτ)λμπι Στέρε�.

AΘHNA (Δεριγνύ & Πατησίων, τηλ. 82.37.330). Nιλ Σάιμ�ν «Eνα αταίριαστ� *ευγάρι». Π. Φιλιππίδης, T.
Xαλκιάς. ΠAIΔIKH ΣKHNH. «Oνειρ�π�ληση». M�τσαρτ «Mαγικ�ς Aυλ�ς». T. Zα"αρι�υδάκη. K. Λα-
�ς (Kυρ. 11 π.μ., 3 μ.μ.).

AΘHNΩN (B�υκ�υρεστί�υ 10, τηλ. 32.35.524). Eυγ. O’ Nηλ «Πέρα απ’ τ�ν �ρί*�ντα». Kατερίνα Mαρα-
γκ�ύ, Γ. Kαρατ*�γιάννης

AKAΔHMOΣ (Iππ�κράτ�υς 17 & Aκαδημίας, τηλ. 36.25.119, 36.03.835). Δ. Ψαθά «Eνας �λάκας και μι-
σ�ς». Δ. Πιατάς. ΠAIΔIKH ΣKHNH: T. Γεωργέλη «O K�ντ�ρε�υθ�ύλης και η Π�νηρή Aλεπ�ύ» - «H
K�κκιν�σκ�υ�ίτσα και � Λύκ�ς Tρελ�γιατρ�ς» (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).

AKPOΠOΛ (Iππ�κράτ�υς 9-11, τηλ. 36.08.666, 36.43.700). N. Kαμπάνη - B. Mακρίδη «M�υ δανεί*εις...
τ�ν άνδρα σ�υ;». M. Kαραγιάννη, M. K�ντ�ύ.

AΛAMΠPA (Πατησίων και Στ�υρνάρη 53, τηλ. 52.27.497, 52.44.400). ΔHΠEΘE P�ύμελης. Γιώργ�υ
Σκ�ύρτη «Nταντάδες». Γ. Nινι�ς, Στ. Παρά�ας, Aλ. Eσκενά*υ. (Kυρ.).

AΛIKH (Aμερικής 4, τηλ. 32.44.146). Mπέρναρ Σω «Ωραία μ�υ Kυρία». Aλ. B�υγι�υκλάκη, Στ. Ληναί�ς,
Γ. M�σ"ίδης.

AΛKYONIΣ (I�υλιαν�ύ 42-46, τηλ. 88.15.402). KENTPIKH ΣKHNH: Eρ. Iψεν «O E"θρ�ς τ�υ Λα�ύ». Γ. Mεσσά-
λας, Γ. Δάνης. ΠAIΔIKH ΣKHNH: «Eνας κλ��υν γελάει και κλαίει» (Kυρ. 11.30 π.μ. - 3 μ.μ.).

AΛΦA (Πατησίων 57 & Στ�υρνάρη, τηλ. 52.38.742, 52.25.032). ΠAIΔIKH ΣKHNH. Eπιθεώρηση «Δώσε μ�υ
να κάνω μία». Eλ. Γερασιμίδ�υ, Bασ. Bασιλ�π�υλ�ς, Φ. Nτεμίρη.

AMAPOYΣIOY (Παλαι�λ�γ�υ 9, Πλ. Kασταλλίας, τηλ. 80.25.134). Eταιρεία Θεάτρ�υ «Διθύραμ��ς». Kα-
μύ «H παρε%ήγηση».

AMIPAΛ (Aμερικής 10, τηλ. 36.39.385). Aριελ Nτ�ρ�μαν «O Θάνατ�ς και η κ�ρη». Θέμις Mπα*άκα, Mά-
ν�ς Bακ�ύσης, Γιώργ�ς Kώνστας.

AMOPE (Πριγκηπ�ννήσων 10, τηλ. 64.42.869, 64.68.009). KENTPIKH ΣKHNH: X. Iμπσεν «Eντα Γκά-
μπλερ». Mαρία Kατσιαδάκη, Λά*αρ�ς Γεωργακ�π�υλ�ς. E�ΩΣTHΣ: Zαν Mισέλ Γκιγερί «Mαρκήσι�ς
ντε Σαντ και I�υλιέττα». Aλέ%ανδρ�ς Mυλωνάς, Nαταλία Δραγ�ύμη. ΠAIΔIKH ΣKHNH: Tάκη Σαρρή
«Oνείρ�υ Oδύσσεια». Θέατρ� K�ύκλας (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.)

AMΦI-ΘEATPO Aδριαν�ύ 111, Πλάκα, τηλ. 32.33.644). Στρίντμπεργκ «Oνειρ�δραμα». Λήδα Tασ�π�ύλ�υ.
ANAΛYTH (Πατησίων 72 & Aντωνιάδ�υ). T. Oυίλιαμς «O Γυάλιν�ς K�σμ�ς». Kάκια Aναλυτή, Zωή Pηγ�-

π�ύλ�υ, B. Στ�γιαννίδης.
ANOIXTO ΘEATPO (Kάλ��υ 70, Γκύ*η, τηλ. 64.45.749). Σαί%πηρ «Oνειρ� K αλ�καιρινής Nύ"τας». Mη-

νάς Xατ*ησά��ας, Zα". P�"ας.
AΠΛO ΘEATPO (X. Tρικ�ύπη 4, Kαλλιθέα, πίσω απ� τ� Πάντει�, τηλ. 92.29.605, 92.32.118). Γιώργ�υ Δια-

λεγμέν�υ «Λ�γω Φάτσας». Aλέκα Παΐ*η, Nτενί* Mπαλτσα�ιά, Σπύρ�ς Kαλ�γήρ�υ.
ATTIΣ (Λεωνιδί�υ 7, Mετα%�υργεί�, τηλ. 52.26.260). B. Bασικε"αγι�γλ�υ «Kανών» (Kυρ.).
AYΛAIA (K�υντ�υριώτ�υ και 2ας Mεραρ"ίας, Πασαλιμάνι, τηλ. 42.96.414). K. Παπαπέτρ�υ «Πέτα τη μα-

μά απ’ τ� παράθυρ�». M. Λε*ές, N. Γκίνη. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Eταιρεία Θεάτρ�υ «Πρ�σωπεί�». Mι�ύ-
*ικαλ «T� νησί τ�υ Mάγ�υ Πρ�σπερ�υ». Kώστας A�ραμιώτης (Kυριακή 11 π.μ.- 3μ.μ.)

AX MAPIA (Σ�λωμ�ύ 20, τηλ. 36.39.217, 36.30.086). Aλ. Δ�υμά, υι�ύ «H κυρία με τας καμελίας». Tάκης
Xρυσικάκ�ς, Πάν�ς Xατ*ηκ�υτσέλης.

BEAKH (Στ�υρνάρη 32, τηλ. 52.23.522). Δ. Kε"αΐδη - E. Xα�ιαρά «Δά�νες και Πικρ�δά�νες». Σταμάτης
Φασ�υλής, Γιώργ�ς Mπέ*�ς, Mίμης  Xρυσ�μάλλης, Kώστας Pηγ�π�υλ�ς. Δευτ. - Tρ.: Δ. Kε"αΐδη
«T� Tά�λι». M. Mαυρ�ματάκης, Γ. Συμεωνίδης.

BEMΠO (Kαρ�λ�υ 18, τηλ. 52.29.519, 52.21.767). Nιλ Σάιμ�ν «Sweet Charity».Σμαρ�ύλα Γι�ύλη, Xρή-
στ�ς Π�λίτης, Mαριάννα T�λη.

BEPΓH (B�υκ�υρεστί�υ 1, τηλ. 32.35.235). Zαν K�κτώ «Tα ιερά τέρατα». Xρ. Φράγκ�ς, T*. P�υσέα.
BPETANIA (Πανεπιστημί�υ 7, τηλ. 32.21.579). Y� Zαμιάκ «O κύρι�ς Aμιλκάρ». N. Tσακίρ�γλ�υ, Xρ. Δια-

�άτη, Π. Xαϊκάλης.
ΓKΛOPIA (Iππ�κράτ�υς 7, τηλ. 36.09.400). Σαί%πηρ «T� ημέρωμα της στρίγγλας». Γ. Kιμ�ύλης, M. Πα-

πακωνσταντίν�υ.
ΔHMOTIKO ΘEATPO AΓIOY ΔHMHTPIOY (Λεω�. Aγ. Δημητρί�υ 55, Δημαρ"ιακ� Mέγαρ�, τηλ.

97.33.345). Θίασ�ς «Nέα Π�ρεία» Γ. Xαραλαμπίδη. «E"ω στ�"� κύριε Πρ�εδρε».
ΔIANA (Iππ�κράτ�υς 7, τηλ. 36.26.956). A. Σακελλάρι�υ - Z. Γιαννακ�π�υλ�υ. «Oι Γερμαν�ί %ανάρ"�-

νται». Σ. M�υστάκας, M. Mπ�νέλλ�υ.
ΔIAYΛOΣ (Πε*�δρ�μ�ς Δράκ�υ 9, ύψ�ς Λ. Συγγρ�ύ 70-Φι%, τηλ. 92.39.588, 92.21.060). M�υσική παρά-

σταση για παιδιά. «H Γ�ργ�να τα%ιδεύει τ�ν μικρ� Aλέ%ανδρ�». Mαρί*α Kω" (Kυρ. 3 μ.μ.).
ΔIONYΣIA (Aμερικής 10, τηλ. 36.24.021). Aντ�ν Tσέ"ω� «O Γλάρ�ς». K. Δανδ�υλάκη, Γ. Φέρτης. B΄

ΣKHNH. A. Pέιν�λντς, M. Mπ�υ�ίνι «T*�ρνταν». K. Δανδ�υλάκη (Δευτ., Tρ., 8.15 μ.μ.).
EΘNIKO ΘEATPO - KATINA ΠA�INOY / PE� (Πανεπιστημί�υ 48, τηλ. 33.01.880). Aν Mπ. Bαλιέ"� «Στ�

Πανηγύρι τ�υ Aγί�υ O�ιδί�υ». Mαρία Σκ�ύντ*�υ, Xρήστ�ς Kαλα�ρ�ύ*�ς.
EΘNIKO ΘEATPO - KENTPIKH ΣKHNH (Aγ. Kωνσταντίν�υ 22, τηλ. 52.33.322, 52.23.242). Φ. Nτ�στ�-

γιέ�σκι «O E�η��ς». Δ. Λιγνάδης, Γ. B�γλης, I. Ψαρράς. EΘNIKO ΘEATPO - NEA ΣKHNH N. H.
Hσαΐα «H Tιμή τ�υ Σ�ύδερμαν». Nέλλη Aγγελίδη, Γιώργ�ς Λέ�ας. EΘNIKO ΘEATPO - ΠAIΔIKH
ΣKHNH K. P�υγγέρη «Aντ*ελίνα, η Στα"τ�π�ύτα» (Kυρ. 3 μ.μ.).

EΛYZE (Nυμ�αί�υ 12, Iλίσια, τηλ. 77.82.354, 77.71.766). Θεατρική Tέ"νη. K. M�υρσελά «H Kυρία δεν
πενθεί». ΠAIΔIKH ΣKHNH. Παιδαγωγική σκηνή T*ένης Φωτί�υ. Xανς Kρίστιαν Aντερσεν «Mαγεμέ-
ν�ι Kύκν�ι» (Σα�. 3 μ.μ., Kυρ 11 π.μ., 3 μ.μ.).

EΛΠIΔAΣ (Aριστ�τέλ�υς 53 & Σμύρνης, τηλ. 82.29.030). T.X. Mάνερς «Πεγκ, καρδ�ύλα μ�υ...». Eλενα
Tσαλδάρη.

EMΠPOΣ (Pήγα Παλαμήδη 2 - Ψυρρή, τηλ. 32.38.990). KATΩ OPOΦOΣ. Στί�εν Mπέρκ�� «Σαν Eλλη-
νας». Kλ. Γρηγ�ριάδης, P. Oικ�ν�μίδ�υ. EΠANΩ OPOΦOΣ. Nτέι�ιντ Mάμετ «Aμερικανικ�ς B�ύ�α-
λ�ς». Δ. Kαταλει��ς, Γ. Kέντρ�ς, Δ. Tάρλ��υ.

E�APXEIΩN (Θεμιστ�κλέ�υς 69, τηλ. 33.00.879). Aρθ�υρ Mίλλερ «T� Tίμημα». T. B�υτέρης, Aν. Δεκα-
�άλλα.

EPEYNAΣ (Iλισίων 21, Zωγρά��υ, τηλ. 77.80.826). T. K�ύσνερ. «Oι άγγελ�ι στην Aμερική». Δ. Π�ταμί-
της, B. Kύρ�υ. ΠAIΔIKH ΣKHNH.  Nτ. Γ�υντ «O άνθρωπ�ς–ψωμί». Aγγ. Bελ�υδάκη. Σα�. 5 μ.μ., Kυρ.
11 π.μ. – 3 μ.μ.).

EPΓOΣTAΣIO (Λεω�. B�υλιαγμένης 268, τηλ. 97.31.993). Παραστάσεις σύγ"ρ�ν�υ "�ρ�ύ. X�ρευτική �-
μάδα «Ωκυρ�η» (18-24 Aπρ.), Oμάδα «Σερέστα» (26-27 Aπρ.), X�ρευτική Oμάδα «Eλι%» (5-9 Mαΐ�υ).

ΘEATPAKI Γ. Zέριγγα «T� π�δήλατ�».
ΘEATPIKH ΣKHNH (Nά%�υ 84 - Πλ. K�λιάτσ�υ, τηλ. 22.36.890). Nτέι�ιντ Mάμετ «Tέρμα τα γκά*ια». Aντ.

Aντωνί�υ, N. Aσίκη.
ΘEATPO 28 (M�σ"�νησίων 28, πλ. Aμερικής, τηλ. 86.43.263). Aϊρα Λέ�ιν «T� δωμάτι� της Bερ�νικα». Π.

M�ντανάρη, K. Tσάκωνας.
ΘEATPO 44 (Zαΐμη 44, E%άρ"εια, τηλ. 82.36.752, 82.30.384). Δωδωναία Σκηνή. I�ν Λ�ύκα Kαρατ*ιάλε

«Mια Φ�υρτ�υνιασμένη Nύ"τα». Γ. Mασαλάς, M. B�υράκη. (Δευτ., Tρ.).
ΘEATPO NIKHΣ TPIANTAΦYΛΛIΔH (Στ�υρνάρη και Kαπν�κ�πτηρί�υ 8, τηλ. 82.27.185). ΠAIΔIKH

ΣKHNH. Eυγκένι Λ���ιτς Σ�αρτς «Πώς νικιέται μια μάγισσα» (Σά�. 4 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. και 4 μ.μ.).
ΘEATPO TOY HΛIOY (Φρυνί"�υ 10, Πλάκα, τηλ. 32.31.591, 92.27.784).  Zαν K�κτώ «Σατανική Mη"ανή».

A. Παπασπύρ�ς,  Δ. Bασιλειάδ�υ, K. Π�λυ"ρ�ν�π�ύλ�υ. ΠAIΔIKH ΣKHNH. T*έιμς Mπάρι «Πήτερ
Παν». Δ. Bασιλειάδ�υ, Aντ. Διαμαντής (Σά�. 4 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. – 4 μ.μ.

ΘEATPO TEXNHΣ - KAPOΛOΣ KOYN (Δ. Aρε�παγίτ�υ και Φρυνί"�υ 14, τηλ. 32.22.464, 32.36.732). Γρη-
γ�ρη Fεν�π�υλ�υ «Πειρασμ�ς». Kέλλυ Σαρατσ�π�ύλ�υ.

ΘEATPO TEXNHΣ - YΠOΓEIO (Πεσμα*�γλ�υ 5, τηλ. 32.28.706, 32.29.703). Kάρλ� Γκ�λντ�νι «Oι Δίδυ-
μ�ι». Δ. Oικ�ν�μ�υ, Γ. Δεγαΐτης.

ΘEATPO ΦANHΣ XHNAΣ (Bύρων�ς και Aλε%άνδρας 65, Δά�νη, τηλ. 97.00.300). Γιάννη Παπά*�γλ�υ
«διαδρ�μή σε λευκ� τ�πί�». Aγγ. Mαρίν�ς, Γ. Φράγκ�ς (Σά�. Kυρ., Δευτ.).

ΘEMEΛIO (Λέσ��υ 3, τηλ. 86.43.310). K. Γκ�λντ�νι «O Iμπρεσάρι�ς απ� τη Σμύρνη». N. Bασταρδής.
ΘYMEΛH (M�σ"�νησίων 32 πλ. Aμερικής, τηλ. 86.57.677). T. Oυίλιαμς «Γυάλιν�ς K�σμ�ς». Eλλη B�*ι-

κιάδ�υ. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Eναλλά%: Γ. Σπίρι «Xάιντι, η μικρ�ύλα των ��υνών» (Σα�. 4 μ.μ.) - T*. Φε-
ρέτι «H Στα"τ�π�ύτα» (Kυρ. 11.15 π.μ.).

IΛIΣIA (Παπαδιαμαντ�π�ύλ�υ 4, τηλ. 72.16.317). Aλαν Eϊκμπ�ρν «Συνέ�η και τ�υ "ρ�ν�υ». Aντ. Kα�ε-
τ*�π�υλ�ς, Γ. B�ύρ�ς.

KAΛOYTA (Πατησίων 240, τηλ. 86.75.588). K. Παπαπέτρ�υ «Aγάπη... πάμε κρε�άτι;» Γ. Πάντ*ας,, M. Iω-
αννίδ�υ. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Θίασ�ς «Θεατρικ�ί Oρί*�ντες». Στ. Σπυρ�π�υλ�υ «Σαλτσ�για�υρτ�π�-
λεμ�ς στ� σ�ύπερ μάρκετ» - μι�ύ*ικαλ (Σά�., Kυρ. 3 μ.μ.).

KAΠΠA (Kυψέλης 2, τηλ. 88.31.068). «T� Hμερ�λ�γι� της Aννας Φρανκ». Δημ. Παπαμι"αήλ, Eλένη
K�ύρκ�υλα.

KAPAΓKIOZHΣ KOYKΛOΘEATPO Θ. ΣΠYPOΠOYΛOY (Λαμπρινής – Eρσης 9, πλ. Λαμπρινής, τηλ.
26.29.046, 29.32.000). (Kυρ. 11.00 π.μ.–5.30 μ.μ.)

KAPAΓKIOZHΣ TOY AΘANAΣIOY (Πν. Kέντρ� Δήμ�υ M�σ"άτ�υ, Πλ. Mεταμ�ρ�ώσεως, τηλ. 41.31.226,
90.11.636). Παραστάσεις Kαραγκι�*η (Kυρ. 11.30 π.μ.)

KEPATΣINIOY (Δημ. Π�λιτιστικ� Kέντρ�, Eμμ. Mπενάκη 70, Aμ�ιάλη, τηλ. 43.22.263). Γιώργ�υ Σε�α-

στίκ�γλ�υ «Aγγέλα». Σκηνή Θεατρικ�ύ Eργαστηρί�υ Δήμ�υ Kερατσινί�υ (έως 15/5).
KNΩΣΣOΣ (Kνωσσ�ύ 11, τηλ. 86.77.070, 86.24.463). K. Γκ�λντ�νι. «H ερωτευμένη υπηρέτρια». Λ. Tσά-

γκας, Eλ. Nα*λίδ�υ.
KOTOΠOYΛH / PE� (Πανεπιστημί�υ 48, τηλ. 33.01.880). Oμάδα Eδά��υς «Mήδεια». Δ. Παπαϊωάνν�υ,

Aγγ. Στελάτ�υ (Kυρ.).
ΛAMΠETH (Λ. Aλε%άνδρας 106, τηλ. 64.63.685). Γ�υίλιαμ Nτ. Xι�υμ «Πρ�σε%ε τ� σκαλ�πάτι». Γρ. Bαλ-

τιν�ς, K. Kαράντη, Φ. Σ��ιαν�ς.
ΛHΔPA (Kέκρ�π�ς 12, Πλάκα, τηλ. 32.29.440). X�υρμ�ύ*η «O "αρτ�παίκτης». Γ. Mά*ης, Γ. Zώη.

ΠAIΔIKH ΣKHNH. Mάν�υ K�ντ�λέ�ντ�ς «O EE απ� τ’ άστρα».
ΛYPIKH ΣKHNH - OΛYMΠIA (Aκαδημίας 59, τηλ. 36.12.461). Γ. Σισιλιάν�υ «Φωτιά» - P. Λε�νκα�άλ� «Oι

Παλιάτσ�ι» (24 Aπρ.).
MAΣKEΣ (Aγ. Mελετί�υ 107 & Λήθης, τηλ. 86.12.509). Mπάμπη Tσικληρ�π�υλ�υ «Ω", τα νε�ρά μ�υ».

Στ. T*ελέπης, T. Bαμ�ακίδης (εκτ�ς Δευτ.-Tρ.), «Tέσσερα κ�μμάτια για σ�λίστ» (κάθε Δευτ. 9 μ.μ.).
MEΓAPO MOYΣIKHΣ AΘHNΩN. AIΘOYΣA ΦIΛΩN THΣ MOYΣIKHΣ. Γ.Σ. Mπα" «Tα Kατά Mατθαί�ν Πά-

θη». Διευθ. M. Kαρύδης (Δευτ., Tρ.), Kρατική Oρ"ήστρα Aθηνών (Tετ.).
MINΩA (Πατησίων 91, τηλ. 82.10.048 - 82.32.578). Eνεκεν - Bέμπερ «Kυρία Πρ�έδρ�υ». B. Tρι�ύλλη, Π.

K�ντ�γιαννίδης.
MONTEPNOI KAIPOI - ΠAPOΔOΣ (Γεννηματά 20, τέρμα Παν�ρμ�υ, τηλ. 69.29.090). Aντ�ν Tσέ"��

«Θεί�ς Bάνιας» (Παρ., Σα�., 9.15) ΠAIΔIKH ΣKHNH. Θεατρικ� Παι"νίδι - Oμάδα Πάρ�δ�ς (Σα�. 3
μ.μ. - 4.30 μ.μ.).

MΠPONTΓOYAIH (Πατησίων και Aγ. Mελετί�υ, τηλ. 86.20.231). Δ. Ψαθά «H "αρτ�παί"τρα». Παί*�υν Pέ-
να Bλα"�π�ύλ�υ, Eρρίκ�ς Mπρι�λας κ. α.

OΔOY EPMOY (Eρμ�ύ 106, M�ναστηράκι, τηλ. 32.14.950, 86.40.555). Λ�ρκα «H θαυμαστή μπαλωμα-
τ�ύ». M.Pα*ή. Tρία M�ν�πρακτα: Mπ�στ, Tακ�π�υλ�ς, Πάτσης (Δευτ., Tρ.).

OΔOY KEΦAΛΛHNIAΣ (Kε�αλληνίας 16, τηλ. 88.38.727). A΄ ΣKHNH. Aνδρέα Στάικ�υ «Φτερά Στρ�υθ�-
καμήλ�υ». Mπέττυ Aρ�ανίτη, Σ���κλής Πέππας. B΄ ΣKHNH. Aλαν Mπένετ «Σε Γκρ� Πλαν». Aννα
Γεραλή, Aσπασία Kράλλη, Aννα Mακράκη, Σ�υ*άνα Tσιώτη.

OPAMA (Eθν. Aμύνης 58A, Παπάγ�υ, τηλ. 65.40.260-1). Γκ. Kάι*ερ «T’ Oργανέττ�». Kώστας Πρέκας,
Θε�δ. Bαρδα%ή.

OPBO (B�υκ�υρεστί�υ 3, τηλ. 32.31.259). E. Bέστ�αλ «Eσύ και τα σύννε�ά σ�υ». Oλγα Π�λίτ�υ, Aλκ.
Γάσπαρη.

ΠANEΛΛHNIO (Λεω�. Συγγρ�ύ 106, τηλ. 92.34.197). W. Luce «H Ωραία τ�υ Aμερστ». Kατερίνα Bασιλά-
κ�υ.

ΠEPOKE (Oδυσσέως 2 - Πλ. Kαραϊσκάκη, τηλ. 52.40.040, 52.32.132). W. Luce «Aπ� τ� ω" στ� Πασ...ω"».
Στ. Ψάλτης, N. Παπαναστασί�υ.

ΠEIPAMATIKO ΘEATPO THΣ ΠOΛHΣ (Σταδί�υ 4, τηλ. 32.22.035). Mπ. Tσικληρ�π�υλ�υ «Kραυγές κυ-
ριών». M. K�υνελάκη, A. Παππά.

ΠOΛYTEXNO (Mαυρ�μι"άλη 157 & Δ. Aκρίτα - Παναθήναια, τηλ. 64.26.666, 64.11.048). Mάικλ Φρέιν
«Eυεργέτες». Δ. Iωακειμίδης. ΠAIΔIKH ΣKHNH Aλαν Eϊκμπ�ρν. (Kυρ. 11 π.μ.-3 μ.μ.).

ΠOPTA (Mεσ�γείων 59, τηλ. 77.11.333). Σ. Xιλ - Σ. Mάλατρατ «H γυναίκα με τα μαύρα». Aλ. Aλε%ανδρά-
κης, Δ. Kατρανίδης. MIKPH ΠOPTA Fένιας Kαλ�γερ�π�ύλ�υ. Pάινερ Xά"�ελντ «O M�ρμ�λης»
(Σα�. 3 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).

POEΣ (Eυμ�λπιδών 39, Γκά*ι - Kεραμεικ�ς, τηλ. 34.79.426). Θεατρική Λέσ"η B�λ�υ. Στρατηγ�ύ Mα-
κρυγιάννη «Oράματα»»

ΣOYΠEP ΣTAP (Aγ. Mελετί�υ και Πατησίων, τηλ. 86.42.888). Eπιθεώρηση «Δώσε τ�ύρτα στ� λα�». Nτί-
ν�ς Hλι�π�υλ�ς, Nίκ�ς Pί*�ς, Zω*ώ Σαπ�υντ*άκη.

ΣTOA (Mπισκίνη 55 Zωγρά��υ, τηλ. 77.02.830). Eναλλασσ�μεν� ρεπερτ�ρι�. P. Aτάιντε «Δεσπ�ινίς
Mαργαρίτα». Λήδα Πρωτ�ψάλτη (Δευτ., Tρ.). Mπ�στ «Mήδεια». Θ. Παπαγεωργί�υ, Λ. Πρωτ�ψάλτη
(έως 24 Aπρ.). ΠAIΔIKH ΣKHNH Γιάννη Fανθ�ύλη «Mέσα στ� νερ� δασκάλα» (Σα�. 5 μ.μ., Kυρ. 11
π.μ.-3 μ.μ.) 

ΣΦENΔONH (Mακρή 4 και Δι�ν. Aρε�παγίτ�υ, Mακρυγιάννη, τηλ. 92.35.296). M�ρ�ές απ� τ� έργ� τ�υ
Bι*υην�ύ. Aννα K�κκίν�υ.

TZENH KAPEZH (Aκαδημίας 3, τηλ. 36.36.144, 36.25.520). Aρθ�υρ Mίλλερ «O θάνατ�ς τ�υ Eμπ�ρά-
κ�υ». K. Kα*άκ�ς, Δ. Mπεμπεδέλη, Γ. Kυρίτσης. Παιδική Σκηνή: «Παιδική Aυλαία» Γ. Kαλατ*�π�υ-
λ�υ. Aριστ��άνη «Eιρήνη» (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).

XATZHXPHΣTOY (Πανεπιστημί�υ 38, τηλ. 36.27.248, 36.10.171). Λ. Mι"αηλίδη - B. Mακρίδη «T� ...κ�-
ρ�ιδ� της "ρ�νιάς». Π. Mι"αλ�π�υλ�ς, Γ. M�ρτ*�ς.
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THΛEOPAΣH

24  H KAΘHMEPINH - KYPIAKH  24 AΠPIΛIOY 1994

Π�λιτική(�ι) και σάτιρα
H τηλε�πτική εκπ�μπή «Φτυστ�υς» στ� ΣKAΪ ένα αυθεντικά λαϊκ� θέαμα

Tης Π�πης Διαμαντάκ�υ 

THΛEOPAΣH π�υ σαρκά�ει, «δικά�ει»
καθημερινά την π�λιτική, τ�υς π�λι-
τικ�ύς, τις απ��άσεις τ�υς π�υ �ρί-
��υν τις τύ�ες και τ� μέλλ�ν μας, τη-
λε�ραση με μαρι�νέτες - καρικατ�ύ-
ρες π�υ απ�καλύπτ�υν με �ι�ύμ�ρ
τ�ν παραλ�γισμ� της π�λιτικής μας
καθημεριν�τητας, η τηλε�ραση των
«ΦTYΣTOYΣ» η σάτιρα μα�ικής κατα-
νάλωσης. Aνατρεπτική, επικίνδυνη
για την εμπιστ�σύνη των π�λιτών
στ�υς ανθρώπ�υς, π�υ κρατ�ύν τα
νήματα της ε"�υσίας στα �έρια τ�υς,
ή μήπως για τ�υς θεσμ�ύς, για την
κ�ινωνική ισ�ρρ�πία ; Tίπ�τε απ’ �λα
αυτά. Oι «ΦTYΣTOYΣ» δεν είναι παρά
συρρα�ή κωμικών στιγμι�τυπων, �-
π�υ σημασία δεν έ��υν τ�σ� �ι διά-
λ�γ�ι �σ� η εκ�ράσεις της κάθε μα-
ρι�νέτας, �ι κινήσεις και τα υπ�ν�-
�ύμενα. Στ���ς δεν είναι η σάτιρα
της π�λιτικής πραγματικ�τητας, αλ-
λά τ�υ ρ�λ�υ των π�λιτικών μας σε
αυτή, � �π�ί�ς ερμηνεύεται με #άση
τα ιδαίτερα �αρακτηριστικά τ�υ κα-
θεν�ς, π�υ «λα"εύ�νται» με μικρές
κινήσεις της «σμίλης» των συγγρα-
�έων, έτσι ώστε �ι «μύθ�ι» να παίρ-
ν�υν ανθρώπινες διαστάσεις. Aπ�-
�εύγ�νται �ι λεπτ�μέρειες, μεγαλ�-
π�ι�ύνται τα ελαττώματα και δίνεται
έμ�αση στις μετα"ύ τ�υς σ�έσεις, α-
κ�μη και τις πρ�σωπικές, έτσι ώστε
να είναι σάτιρα των παρασκηνίων της
π�λιτικής και ��ι των γεγ�ν�των ή
των πρά"εων. Mε αυτή την ένν�ια
δεν θίγει θεσμ�ύς, απλώς σατιρί�ει
πρ�σωπα, δίν�ντας έτσι μια �ι�υμ�-
ριστική διάσταση στις ενέργειές
τ�υς. T� εύρημα αυτ�ύ τ�υ είδ�υς
της σάτιρας είναι �ι συμ#�λισμ�ί της,
�ι �π�ί�ι #�ηθ�ύν σε μια απλ�ϊκά α-
στεία ερμηνεία της π�λιτικής μας κα-
θημεριν�τητας και με αυτή την έν-
ν�ια �ι «ΦTYΣTOYΣ» είναι ένα αυθε-
ντικά λαϊκ� θέαμα και επ�μένως α-
π�λύτως τηλε�πτικ�.

Eισαγ�μεν� είδ�ς

Ωστ�σ� πρ�κειται για εισαγ�μεν�
είδ�ς τηλε�πτικής σάτιρας πρ�σαρ-
μ�σμέν� #έ#αια στα ελληνικά δεδ�-
μένα. T� ενδια�έρ�ν είναι �τι, �π�υ
κι αν πρ�#άλλεται έ�ει μεγάλη επιτυ-
�ία στ� τηλε�πτικ� κ�ιν�. Oι Γάλλ�ι
έ��υν ήδη επιδ�θεί στην ανάλυση
των �αρακτηριστικών της δημ�τικ�-
τητας των «Guignols», π�υ είναι η δι-
κή τ�υς εκδ��ή των «ΦTYΣTOYΣ».

Iστ�ρικ�ί, κριτικ�ί τηλε�ρασης και
επιστήμ�νες της Eπικ�ινωνίας #ρί-
σκ�υν αναλ�γίες με τις αριστ��ανι-
κές κωμωδίες. Πρ�κειται για ένα τη-
λε�πτικ� θέαμα λένε, �πως αυτ� π�υ

δημι�υργ�ύσε � Aριστ��άνης στ�
θέατρ� - π�υ ήταν η τηλε�ραση της
επ��ής - �πως κι εκείν�ς διακωμω-
δ�ύσε τ�υς π�λιτικ�ύς, αλλά και ση-
μαντικές πρ�σωπικ�τητες, σαν τ�ν
Σωκράτη, «�τυπώντας» μάλιστα �υ-
σικά τ�υς ελαττώματα· έτσι και �ι
«Guignols» επιτίθενται εκεί «π�υ π�-
νάει», στις ανθρώπινες αδυναμίες,
τα ελαττώματα, τα �π�ία κάν�υν
τ�υς «μύθ�υς» να �αίν�νται αυτ�
π�υ είναι, κ�ιν�ί θνητ�ί. 

Aπάνθρωπη

T� ενδια�έρ�ν είναι �τι �ι Γάλλ�ι
π�λιτικ�ί �αίν�νται εν��λημέν�ι απ�
τη σάτιρα τ�υ είδ�υς, τη θεωρ�ύν
«απάνθρωπη», «υπερ#�λική» και «ε-
κτ�ς πραγματικ�τητας», θεωρ�ύν �-
τι «θίγει την ευαισθησία τ�υς». H α-
πάντηση στις επικρίσεις αυτές, μέσω
τ�υ Tύπ�υ είναι �τι και �ι απ��άσεις
των π�λιτικών έ��υν θί"ει επανει-
λημμένως τ�υς εργα��μεν�υς και �-
�ι μ�ν� στην «ευαισθησία τ�υς». Tι
να π�υν για παράδειγμα �ι �ιλιάδες
άνεργ�ι Γάλλ�ι, π�υ αντιμετωπί��υν
πρ�#λημα επι#ίωσης απ� την αδυνα-
μία των π�λιτικών να #ρ�υν μια λύση.

Aν η σάτιρα είναι «απάνθρωπη» για
τ�υς π�λιτικ�ύς, για τ�υς π�λίτες εί-
ναι η ίδια η �ωή, δίν�υν την απάντηση
άρθρα στ�ν Tύπ�. Ωστ�σ� υπάρ�ει
και μία τρίτη άπ�ψη, π�υ υπ�στηρί�ε-
ται απ� π�λλ�ύς αναλυτές και κ�ινω-
νι�λ�γ�υς, σύμ�ωνα με την �π�ία,
τ� να παρ�υσιά��νται �ι π�λιτικ�ί μέ-
σω της σάτιρας με μαρι�νέτες - καρι-
κατ�ύρες ως ��ι ιδιαίτερα ευ�υή ά-
τ�μα, είναι σαν να τ�υς δίνεται «ά�ε-
ση αμαρτιών».

Ωστ�σ� τ� κ�ιν�, � τηλεθεατής,
δεν #λέπει στη σάτιρα ένα εργαλεί�
ερμηνείας της π�λιτικής πραγματι-
κ�τητας, αλλά στιγμιαίας ανακ�ύ�ι-

σης και απ�συμπίεσης απ� τ� άγ��ς
της καθημεριν�τητας. Aλλωστε �ι δι-
κ�ί μας π�λιτικ�ί, ��ι μ�ν� δεν �αί-
ν�νται εν��λημέν�ι, αλλά μάλλ�ν
δεί�ν�υν να απ�λαμ#άν�υν την κα-
θημερινή ενασ��ληση με τις πρά"εις
τ�υς, έστω και με αυτ� τ�ν τρ�π�.
Aλλωστε για τ� γεγ�ν�ς �τι έ��υν
�άσει την εμπιστ�σύνη των π�λιτών,
δεν �έρει ευθύνες κανεν�ς είδ�υς
σάτιρα, αλλά η ίδια τ�υς η π�λιτεία
και αυτ� είναι κ�ιν� μυστικ� μετα"ύ
των ίδιων και των ψη����ρων τ�υς.

H σάτιρα τ�υς δίνει την ευκαιρία
να την "ανακερδίσ�υν σαν άνθρωπ�ι
με αδυναμίες και αυτ�ί, �πως �λ�ι
μας, παρά σαν «αδέκαστ�ι π�λιτι-
κ�ί». Yπ� τις παρ�ύσες συνθήκες τ�
δεύτερ� είναι ανέ�ικτ� - αν δεν πρ�-
καλεί σε �ρισμέν�υς ώς και την θυ-
μηδία - ενώ τ� πρώτ� �αίνεται πι�
λ�γικ� και ε�ικτ�. Aνέκαθεν άλλω-
στε �ι π�λιτικ�ί μας θεωρ�ύσαν τη
σάτιρα στ� πρ�σωπ� τ�υς, αναπ�-
σπαστ� στ�ι�εί� τ�υ π�λιτικ�ύ μάρ-
κετινγκ.

Eίναι γνωστή η ιστ�ρία π�λιτικ�ύ
τ�υ παρελθ�ντ�ς, π�υ �ταν δεν είδε
στη γελ�ι�γρα�ία της πρώτης σελί-
δας ε�ημερίδας μεγάλης κυκλ���-
ρίας, την �αρακτηριστική �ιγ�ύρα
της κ�τας, με την �π�ία τ�ν απεικ�-
νι�ε � γελ�ι�γρά��ς, έσπευσε να τη-
λε�ωνήσει ανήσυ��ς στ� διευθυντή
για να ρωτήσει τι συμ#αίνει. Kάτι α-
νάλ�γ� συνέ#η και με σημεριν� π�λι-
τικ�, �ταν είδε �τι πέρασαν �ρισμένα
επεισ�δια των «ΦTYΣTOYΣ» �ωρίς
να τ�υ γίνει ανα��ρά. 

Kαταν�ητή

Aναγκαί� κακ�, λ�ιπ�ν, η σάτιρα
για τ�υς π�λιτικ�ύς, μια και δεν είναι
ανατρεπτική περισσ�τερ� απ� τις ί-
διες τ�υς τις πρά"εις. Aλλωστε στη

σημερινή κ�ινωνία της υπερπληρ�-
��ρησης, τίπ�τε δεν μένει κρυ�� και
αυτ� π�υ απ�μένει στη σάτιρα να κά-
νει, την τηλε�πτική τ�υλά�ιστ�ν, εί-
ναι να δώσει έμ�αση στα αρνητικά
στ�ι�εία των π�λιτικών απ��άσεων
και των απ�τελεσμάτων τ�υς. Aλλω-
στε η σάτιρα των «ΦTYΣTOYΣ» δεν
εμ#αθύνει, δεν είναι διεισδυτική και
στερείται πνευματικ�τητας. Eίναι α-
πλ�ϊκή, αλλά αυτ� την κάνει κατα-
ν�ητή και δημ��ιλή και «�ωτ�γρα�ί-
�ει» στιγμές με την τε�νική των κ�-
μικς, αυτή ακ�λ�υθεί και η σκην�θε-
σία της. 

Kάθε �λιγ�λεπτ� επεισ�δι�, απ�-
τελείται απ� σκηνές, �ι �π�ίες σε ε-
λά�ιστα δευτερ�λεπτα αναδεικνύ-
�υν ένα θέμα, με στιλ ελλειπτικ�, αλ-
λά απ�τελεσματικ�, καθώς με την α-
κρί#εια «τ�"�#�λ�υ» πετυ�αίν�υν
τ�ν στ��� τ�υς �ι ελά�ιστες «ατά-
κες» π�υ ανταλλάσσ�υν �ι μαρι�νέ-
τες - καρικατ�ύρες. «A�! αισθάν�μαι
περίεργα, π�λύ περίεργα, λέει � Kώ-
στας των «ΦTYΣTOYΣ» στη Mαρίκα»,
«Tι αισθάνεσαι δηλαδή, τ�υ λέει ε-
κείνη», «Nα! αισθάν�μαι να με έ�ει
πιάσει η Aν�ι"η» και τ�τε μια άλλη
μαρι�νέτα, με κ�στ�ύμι, απλώνει τ�
�έρι της και τ�υ πιάνει τ�ν ώμ�
«Π�ιά Aν�ι"η τ�υ λέει, � εισαγγελέας
σ’ έ�ει πιάσει».

Ωστ�σ� η ελληνική εκδ��ή των
«ΦTYΣTOYΣ» παρ�υσιά�ει �ρισμένες
αδυναμίες, �ι �π�ίες στερ�ύν τη δύ-
ναμη της σάτιράς τ�υς, �πως η υπερ-
#�λική �ρήση τραγ�υδιών, π�υ μ�ιά-
�ει σαν να θέλει να συγκαλύψει έλ-
λειψη έμπνευσης στα κείμενα ρ�κα-
νί��ντας τ�ν �ρ�ν� κάθε επεισ�δί�υ.

Δεν είναι εύκ�λη #έ#αια η καθημε-
ρινή συγγρα�ή σατιρικών κειμένων,
συ�νά δέν πρ�σ�έρεται και η επικαι-
ρ�τητα, αλλά εδώ �ρειά�εται η μαε-
στρία των συγγρα�έων.

Mαρι�νέτες-καρικατ�ύρες απ� την εκπ�μπή «Φτυστ�υς».
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AΦIEPΩMA

Mια πινακ�θήκη γεννιέται
Eργα σύγ	ρ
νης ελληνικής τέ	νης, λιθ
γρα�ίες, 	αρακτικά και σπάνιες εκδ�σεις

AΠENANTI απ� την Iερά Mητρ�π�λη
τ�υ Aγί�υ Σπυρίδωνα και π�λύ κ�-
ντά στ� M�υσεί� τ�υ Σπυρίδων�ς
Tρικ�ύπη, μια Πινακ�θήκη δημι�υρ-
γείται στ� Mεσ�λ�γγι π�υ θα στεγά-
σει έργα σύγ�ρ�νης ελληνικής τέ-
�νης. Σκ�π�ς της Πινακ�θήκης εί-
ναι ν’ απ�τελέσει ένα �ωνταν�, ανα-
νε�ύμεν� π�λιτιστικ� κύτταρ� σ’
αυτή την ηρωική, μελαγ��λική και
ακραία π�λη της Eλλάδ�ς, έτσι �-
πως, εκτ�ς απ� την πάγια πρ���λή
των έργων π�υ θα έ�ει η ίδια στην
κατ��ή της, θα �ργανώνει περι�δι-
κά και εκθέσεις σημαντικών νε�ελ-
λήνων �ωγρά!ων.

O ιδρυτής και εμψυ�ωτής της, δι-
ευθυντής της δια!ημιστικής εται-
ρίας «ADVERT», Xρήστ�ς M�σ�αν-
δρέ�υ, π�υ α!ιερώνει την Πινακ�-
θήκη στη μνήμη των Mεσ�λ�γγι-
τών γ�νιών τ�υ, τη �λέπει επίσης
«ως μια συμ��λή στην π�λιτιστική
ανάπτυ#η τ�υ ν�μ�ύ της Aιτωλ�α-
καρνανίας και της πρωτεύ�υσάς
τ�υ, τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ, καθώς η εί-
σ�δ�ς θα είναι ελεύθερη στ�υς πά-
ντες και !υσικά και στη μαθητιώσα
νε�λαία».

T� κτίρι� της Πινακ�θήκης π�υ
είναι πέτρινης κατασκευής, σε νε�-
κλασικ� ύ!�ς και με σύγ�ρ�νες
πρ�διαγρα!ές, εκτ�ς των έργων
σύγ�ρ�νης νε�ελληνικής τέ�νης,
θα περιλά�ει και έργα ελληνικής
�αρακτικής, π�υ η δημι�υργία τ�υς
�ρ�ν�λ�γείται απ� τ� 1830, καθώς
επίσης λιθ�γρα!ίες και σπάνιες εκ-
δ�σεις π�υ α!�ρ�ύν στ� Mεσ�λ�γ-
γι. Θα περιλαμ�άνει, επίσης, πλή-
ρως ενημερωμένη εικαστική �ι-
�λι�θήκη.

H συλλ�γή της Πινακ�θήκης, π�υ
θ’ αρ�ίσει να λειτ�υργεί στις αρ�ές
τ�υ 1995, περιλαμ�άνει έργα των N.
Xατ�ηκυριάκ�υ-Γκίκα, Γ. M�ραλη,
Σπ. Bασιλεί�υ, Π. Tέτση, Γ. Tσαρ�ύ-
�η, A. Φασιαν�ύ, K. Tσ�κλη, Γ. Σπυ-
ρ�π�υλ�υ, M. Θε�!υλακτ�π�υλ�υ,
Xρ. Mπ�τσ�γλ�υ, A. Aκριθάκη, B.
Σπεράντ�α, Γ. Γαΐτη, Λ. Bενετ�ύλια,
Π. Γρά�αλλ�υ, Π. Z�υμπ�υλάκη, Στ.
Iωάνν�υ, Σ. Σ�ρ�γκα, Xρ. Kαρά, Γ.
Mαν�υσάκη, Σαρ. Kαρα��ύ�η, K.
Kατ��υράκη, Xρ. Kανιάρη, Δημ.
K�κκινίδη, Γ. Λα��γκα, Γ. Mεντ�ι-
κώ!, Δ. Mυταρά, Γ. Mαυρ�ϊδή, Γ. Iω-
άνν�υ, K. Πανιάρα, Παν. Φειδάκη,
Δημ. Περδικίδη, A. Παπαδ�περάκη,
Παύλ�υ, E. Σακαγιάν, Xρ. Mπ�κ�-
ρ�υ, Στ. Δασκαλάκη, Γ. Ψυ��παίδη,
Aπ. Γιαγιάν�υ, A. Mπα�αριάν, Δ.
K�ύκ�υ, Γ. Bακιρτ�ή, Γ. Mιγάδη, M.
Xάρ�υ, Γ. Σταθ�π�υλ�υ καθώς και
εκατ�ν πενήντα ακ�μη Eλλήνων �ω-
γρά!ων π�υ τα �ν�ματά τ�υς θα α-
νακ�ινωθ�ύν με την έναρ#η λει-
τ�υργίας της Πινακ�θήκης.

A#ί�ει να σημειωθεί πως παράλλη-

λα με τα έργα �ωγρα!ικής, �αρακτι-
κής καθώς και γλυπτικής, π�υ θα ε-
κτίθενται στ�ν αύλι� �ώρ� της Πι-
νακ�θήκης (α#ί�ει να σημειωθεί πως
τα σ�ετικά γλυπτά είναι έργα των A.
Φασιαν�ύ, Aρ. Πατσ�γλ�υ, Xρ. Σα-
ραντ�π�ύλ�υ, Aγγ. K�ρ��έση κ.ά.),
� επισκέπτης θα έρ�εται σε επα!ή
με πλήρεις συλλ�γές ελληνικών
�αρτ�ν�μισμάτων, ν�μισμάτων κα-
θώς και πιάτων ελληνικών και !ι-
λελληνικών.

«Mεσ�λ�γγι». Aκ�υαρέλα. Eργ� τ�υ
Πάρι Πρέκα (επάνω). «Oι ψαράδες

τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ». Eργ� τ�υ Aλέκ�υ
Φασιαν�ύ (δε�ιά). «O �ιλέλλην

Aγγλ�ς π�ιητής Bύρων». Eλεύθερη
μετα��ρά παλιάς πρ�σωπ�γρα�ίας
τ�υ απ� τ�ν Σωτήρι� Σ�ρ�γκα, τ�ν

Mάρτι� τ�υ 1994 (κάτω).
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