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ΦIEPΩMA

H Aιτωλία
χθες και σήμερα
O φυσικς χώρος και η ιστορία της περιοχής

Iστορικς χάρτης του Mεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής.
Tης Mάχης Παπαζήση - Πετροπούλου
Eκπαιδευτικού

H AITΩΛIA αποτελεί το δώρο της φύσης στη Δυτ. Eλλάδα. Oι δύο ποταμοί
(Aχελώος - Eύηνος) δημιουργούν με
τις προσχώσεις τους τα αβαθή νερά,
τη λιμνοθάλασσα και τις πεδινές εκτάσεις για καλλιέργειες. Bρεια της
περιοχής και ανατολικά δεσπζουν
οι ορεινοί γκοι του Aράκυνθου και
της Bαράσοβας. Tην ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος συμπληρώνουν
οι 2 λίμνες, Λυσιμαχεία και Tριχωνίδα. H Aιτωλία είναι η συνέχεια της
μεγάλης φυσικής χερσαίας διδου απ τη B. Hπειρο μέσω της κοιλάδας
του Aώου προς τα παράλια του Kορινθιακού και τη δυτική ακτή της Πελοποννήσου.
Σ’ αυτν το φυσικ χώρο εμφανίζονται με χρονολογική σειρά προελληνικοί λαοί (Λέλεγες), Πρωτοαχαιοί,
Aχαιοί (της μυκηναϊκής εποχής) και
Δωριείς. H ρίζα AKW (αχ-)= νερ, της
Γραμμικής B΄ γραφής των Mυκηναίων, υπάρχει στα υδρωνύμια Aχ-ελώος, Iν-αχ-ος. Στον αιτωλικ χώρο λα

σχεδν τα εξάρματα της γης και οι
λφοι έχουν αρχαία υπολείμματα ή
ερείπια. Πολλοί οικισμοί, χωριά, κώμες και λίγες πλεις ανάπτυξαν πολιτισμ και έναν πρώτο τρπο πολιτικής οργάνωσης, το «κοινν», που μετεξελίχθηκε στη γνωστή μας Aιτωλική Συμπολιτεία (στους Aλεξανδρινούς και Eλληνιστικούς χρνους).
Oι αρχαίοι κάτοικοι, ενώ ζουν πλάι
στη θάλασσα (η λιμνοθάλασσα έχει
την ονομασία Kυνία) έχουν μια «ψυχική» απσταση απ τα αβαθή νερά
και τα τενάγη. Oι ενασχολήσεις τους
είναι γεωργοκτηνοτροφικής φύσης.
O χώρος είναι πεδινς με άφθονα
γλυκά νερά απ πηγάδια και ρέματα
και τα γύρω βουνά προσφέρονται για
βοσκή (εξαιρετικής ποιτητας άλογα, γιδοπρβατα κ.ά.) συλλογή βελανιδιών και προμήθεια ξυλείας. Yπάρχει μια μαρτυρία σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοι της Πλευρώνας διάνοιξαν αύλακα απ την ανοιχτή θάλασσα μέχρι μέσα στην πλη για να
φέρουν τα πλοία τους. Aλλά τη λιμνοθάλασσα δεν τη χρησιμοποίησαν
ούτε και για έργα άμυνας (πως έγι-

νε στους νεώτερους χρνους). Σε
περιδους συρράξεων αποσύρονταν
στα γύρω υψώματα και αναζητούσαν
την ασφάλεια στα φρούριά τους.
Yπάρχει μως σχέση με τη θάλασσα. Aυτή είναι, ας πούμε, πολεμική
(πειρατεία, ληστρικές επιδρομές σε
γείτονες και αλλού). Aυτά τα μαρτυρούν αρκετοί αρχαίοι συγγραφείς
(Θουκυδίδης, Πολύβιος, Στράβων).
Oι Aιτωλικοί στην αρχαιτητα είναι επιθετικοί, ληστρικοί, πολιτικά φιλδοξοι, επεκτατικοί μέσω της Συμπολιτείας τους, ατίθασοι και δύσκολοι
να δεχθούν δεσμεύσεις στις κινήσεις και την ελευθερία τους. Kαι
προπαντς φτωχοί. H βίαιη εκμετάλλευση του υγρού στοιχείου με την
πειρατεία επιδρά αρνητικά και στην
οικονομική ανάπτυξη των αιτωλικών
πλεων.

Συμπολιτεία
Aπ την εποχή του Φιλίππου B΄ μέχρι τους Pωμαϊκούς χρνους είναι έντονη η πολιτική δραστηριτητα των
Aιτωλών. Aποτελούν μεγάλη δύναμη
στην Eλλάδα. H έκταση της Συμπολι-

Mεσολγγι. H πύλη της ηρωικής εξδου (αριστερά) και ο Tύμβος των Hρώων (δεξιά).

τείας στην περίοδο της ακμής της (απ 280 π.X. και μετά είναι απ τη Mακεδονία και Hπειρο μέχρι Aθήνα και
Bοιωτία. H Aιτωλική Συμπολιτεία ήταν η τελειτερη πολιτική οργάνωση
που είχαν δημιουργήσει οι Eλληνες
(αφενς μεν διατήρηση των μικρών
πλεων - κρατών, αλλά και η ισχυροποίησή τους με την ένωση απέναντι
σε ηγεμονικές διαθέσεις μεγάλων
δυνάμεων). Στους πολέμους των συνασπισμένων ελληνικών πλεων εναντίον της Mακεδονίας που πρωταγωνιστούν οι Aιτωλοί, εμπλέκονται
και οι Pωμαίοι, οι οποίοι καλούνται
αρχικά ως διαιτητές και μετέπειτα ως
διεκδικητές και επεκτατικοί προς την
Aνατολή. Oταν οι Aιτωλοί αναλαμβάνουν αντι-ρωμαϊκή δραστηριτητα
είναι πλέον αργά για τον σπαραγμένο και εξαντλημένο απ τους πολέμους ελλαδικ χώρο. H Pωμαιοκρατία στην Eλλάδα καθιστά την Aιτωλία
ρωμαϊκή επαρχία και το «κοινν» αναπσπαστο μέρος της διοικητικής
οργάνωσης του ρωμαϊκού κσμου,
χωρίς νομοθετικές ή εκτελεστικές
αρμοδιτητες, χωρίς αυτονομία.
Aν και η αστική οικονομία μέσα στη
Συμπολιτεία θα είχε κάνει πολλά βήματα (δεν μας έχουν διασωθεί στοιχεία), βάση της οικονομίας ήταν η
γεωργία και η κτηνοτροφία. Mνιμη
τάση, η γη να ανήκει σε λίγα χέρια
(μεγάλες οικογένειες, ισχυρές και
δυναμικές), κυρίως στην Kαλυδώνα.
Oι κάτοικοι μως είναι στη μεγάλη
τους πλειοψηφία ελεύθεροι καλλιεργητές, φτωχοί αγρτες και βοσκοί,
αλλά χι πένητες, δουλοπάροικοι ή
δούλοι.
H έλλειψη επαφής και αλληλεπίδρασης των Aιτωλών με το φυσικ
χώρο της λιμνοθάλασσας δεν βοήθησε στην οικονομική ανάπτυξη των
πλεων - κρατών της Aιτωλίας ως
προς τον εμπορικ και ναυτιλιακ
τομέα, πως επίσης και στον τομέα
αξιοποίησης των αγαθών της λιμνοθάλασσας. H ακμή των Aιτωλών στην
αρχαιτητα αφορά στον τομέα της
πολιτικής δράσης και της πολιτειακής οργάνωσης.
Aπ τη Pωμαϊκή εποχή και για λη
σχεδν τη Bυζαντινή περίοδο έχουμε δραματική έλλειψη στοιχείων για
την περιοχή της Aιτωλίας.

Aν κάποια στοιχεία συνάγουμε, αυτά προέρχονται απ άγραφες πηγές
(μνημεία κυρίως βυζαντινά και μεταβυζαντινά).

Bενετοκρατία
Mετά τις Σταυροφορίες (1204 μ.X.)
λες οι βυζαντινές χώρες στα δυτικά
της Πίνδου απ το Δυρράχιο ώς τη
Nαύπακτο επιδικάζονται στους Bενετούς. Oι Bενετοί επιζητώντας μικρούς κλπους και αβαθή νερά για
την ασφάλειά τους στη θάλασσα (άλλωστε και η Bενετία ήταν χτισμένη

πάνω σε πασάλους και σε τενάγη)
βρίσκουν στο Mεσολγγι και το Aιτωλικ να πληρούν αυτές τις φυσικές
προϋποθέσεις ασφάλειας.
Tο Mεσολγγι μνημονεύεται ττε
μνο, ταν η στρατηγική του θέση αναδείχθηκε με τη ναυμαχία της Nαυπάκτου (1571). Mέχρι ττε αναφέρεται στις πηγές ως ιχθυοτροφείο με
μικρ συνοικισμ ψαράδων απ νησιά και πειρατών. Eιδικτερα ταν οι
Bενετοί απ τα μέσα του 17ου αιώνα
κλονίζονται στο Aιγαίο απ τους
Tούρκους, ττε επιζητούν περισστερη και σταθερτερη διείσδυση στη

Δυτική Eλλάδα. Tο «μάτι της Aνατολής» (παλαιτερα ήταν τα Kύθηρα)
τώρα είναι το Pίο - Aντίρριο.
Tο Mεσολγγι βρίσκεται στο τρίγωνο Zακύνθου - Kεφαλονιάς - Kορινθιακού και αυτ το γεγονς γίνεται αιτία ανάπτυξης της περιοχής
στα χρνια που ακολουθούν.
Oι άξονες ανάπτυξης στην περιοχή: α) γεωργική παραγωγή - κτηνοτροφία - υλοτομία - αλιεία (πρωτγενής τομέας) β) τεχνίτες - ναυπηγοί
(δευτερογενής τομέας). Δεν έχουμε
ανάπτυξη βιοτεχνίας και γ) θάλασσα
- εμπριο - ναυτιλία (τριτογενής τομέας). Tα λιμάνια του Aιτωλικού και
του Mεσολλογίου (Bασιλάδι) επωφελήθηκαν απ τα οικονομικά μέτρα
(μειωμένοι δασμοί) των Bενετών.
Στα τέλη του 17ου αιώνα το Mεσολγγι θεωρείται απ τις «πιο προσοδοφρες» περιοχές με προϊντα υψηλής ζήτησης. Tέτοια προϊντα αναφέρονται: σταφίδα, αλάτι, βελανίδι, κερί, μέλι, μαλλί και αυγοτάραχο.
H περίοδος της Bενετοκρατίας
στην Aιτωλία διακπτεται για το διάστημα 1385 - 1684, ταν κυριαρχούν
οι Oθωμανοί, και συνεχίζεται απ το
1684 (εκστρατεία Φρ. Mοροζίνη) μέχρι το 1700, οπτε υπάγεται εκ νέου
στην Tουρκία. Δέκα χρνια νωρίτερα
(1689 - 1690) το Mεσολγγι γνωρίζει
την πρώτη καταστροφή απ την επιθετικτητα του Mανιάτη πειρατή και
τυχοδιώκτη Λιμπεράκη Γερακάρη.

Περίοδος ακμής
H εποχή της μεγάλης ακμής για
την περιοχή είναι η περίοδος 1740 1770. Tτε το Mεσολγγι είναι το σημαντικτερο εμπορικ και ναυτικ
κέντρο της Στερεάς. Tο εμπρι του
συναγωνίζεται το βενετικ και το
γαλλικ. Στα 1764 διαθέτει 75 καράβια σε σύνολο 615 ελληνικών πλοίων.
Aπ’ αυτά τα 57 είναι κατασκευασμένα σε ελληνικά ναυπηγεία. Eξ άλλου
αμέτρητα μονξυλα (πάσαρες) διαπλέουν λη την έκταση της λιμνοθάλασσας και τις εκβολές του Aχελώου
εκτελώντας κάθε είδους μεταφορές.
Tο 18ο αιώνα η Aιτωλοακαρνανία
αποτελεί το σαντζάκι (διοικητική περιφέρεια) του Kάρλελι με 6 Kαζάδες
Δεξιά η είσοδος απ’ το Παλαμέικο και στο βάθος το Tρικουπέικο.
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(Aγγελοκάστρου, Bραχωρίου, Ξηρομέρου, Bάλτου, Aιτωλικού, Mεσολογγίου).
Στα 1770 το Mεσολγγι υφίσταται
τη μεγαλύτερη καταστροφή απ
τους Δουλτσινιώτες πειρατές (απ
Aλβανία) στη διάρκεια του A΄ Pωσοτουρκικού πολέμου.
Στα 1797 η πτώση της Bενετίας
υπήρξε μοιραία για τις δραστηριτητες της Aιτωλίας. Στα χρνια
που ακολουθούν αμέσως μετά αρχίζει ο έντονος αγγλογαλλικς ανταγωνισμς.
Tο Mεσολγγι στις αρχές του 19ου
αιώνα παρουσιάζει μια κάποια αναγέννηση. Γίνεται μως πλήρης αξιοποίηση απ τους κατοίκους του φυσικού πλούτου της περιοχής. H πλη
ευπορεί. Λειτουργούν ακμη και
γραφεία ναυτασφαλειών και ναυτοδανείων και οι εξαγωγές αυξάνονται
σταθερά. Oι Mεσολογγίτες παίρνουν
στα χέρια τους το εμπριο του Kάρλελι και της Nαυπακτίας. Tο Mεσολγγι βρίσκεται με 800 σπίτια. Mαρτυρίες περιηγητών αναφέρουν βέβαια τι Aιτωλία, Aκαρνανία και Nαυπακτία εξακολουθούν να ληστοκρατούνται (παλαιά συνήθεια απ την
αρχαιτητα).
Στη λιμονοθάλασσα υπάρχει «διβάρι» (μαρτυρία έτους 1809) που οι
ενοικιαστές του πλήρωναν στον Aλή
Πασά και με τη σειρά τους το υπενοικίαζαν σε ψαράδες που έπρεπε να έχουν άδεια ψαρέματος.
Oι εξαγωγές ψαριών φτάνουν τις
200.000 λίτρες.
Mέχρι το 1804 το Mεσολγγι ξαναγίνεται ναυτεμπορική πολιτεία με 60
καράβια. H χρεωκοπία και η παρακμή
που ακολουθούν οφείλονται κατά
μεγάλο μέρος στην αρπακτική πολιτική του Aλή Πασά, ο οποίος έχει στη
δικαιοδοσία του το σαντζάκι του
Kάρλελι. Tα βασικά εξαγωγικά προϊντα είναι: λάδι, σταφίδα, σιτάρι, μαλλί, μπαμπάκι, ρύζι, λινάρι, παστψαρο, βελανίδια, αλάτι κ.ά.
Στη B΄ πολιορκία του Mεσολογγίου
απ τους Tούρκους (1825 - 1826) στα
οχυρωματικά έργα για την άμυνα της
πλης ο φυσικς παράγοντας λιμνοθάλασσα αξιοποιήθηκε σο ποτέ άλλοτε στο παρελθν της περιοχής (ανάχωμα, τάφρος, προμαχώνας γύρω
απ’ την πλη και στα νησάκια).
Mε τη σύσταση του Nέου Eλληνικού κράτους: η Aιτωλία είναι μία απ
τις 5 περιφέρειες που συγκεντρώνει

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

τις ναυπηγικές δραστηριτητες της
χώρας, το Mεσολγγι είναι μία απ
τις 23 πλεις που σχεδιάζεται να ανοικοδομηθούν και οι αλυκές του είναι απ τις έξι (6) αλυκές που λειτουργούσαν ττε στην Eλλάδα.
H ναυτιλία της περιοχής σε αριθμ
πλοίων και δραστηριτητες έχει υποστεί κλονισμ. Aυτ οφείλεται στη
γενίκευση της χρήσης του ατμού απ ξένα πλοία και στη μικρή χωρητικτητα των ελληνικών σκαφών, που
στο εξής δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα ξένα σκάφη.
O πληθυσμς της υπαίθρου αρχίζει
να συγκεντρώνεται στο Mεσολγγι
και στα 1853-1889 ο αριθμς των κατοίκων της πλης υπερδιπλασιάζεται
(12.000 κάτοικοι).
Στην περίοδο 1880-1885 (περίοδος
Tρικούπη στην πολιτική ζωή) έχουμε
κατασκευή έργων ευρείας κλίμακας
στο Mεσολγγι: α) κατασκευή γραμμών ΣBΔE (Σιδηρδρομοι B.Δ. Eλλάδας). Tο έργο αυτ, πέρα απ τη
σπουδαιτητά του, έγινε αιτία καταστροφής του B.A. περιτειχίσματος,
που υπήρχε απ την εποχή της Eξδου (1826), μαζί με τους προμαχώνες
του και β) εκτς απ τα 2 λιμάνια - επίνεια της πλης του Mεσολογγίου

(τον Aϊ-Σώστη και την Tουρλίδα), που
χρησιμοποιούνταν μέχρι ττε, κατασκευάστηκε και το λιμάνι του Kρυονερίου.

Tο λιμάνι
Στα 1930 κατασκευάζεται το λιμάνι στη N.Δ. πλευρά της πλης. H κατασκευή του θεωρείται ως η σοβαρτερη επέμβαση μέχρι ττε στο
φυσικ περιβάλλοντα χώρο. Tα βυθοκορύματα απ τη διάνοιξη της
αύλακος - εξδου προς την ανοιχτή
θάλασσα εναποτέθηκαν γύρω απ
τη λεκάνη του λιμανιού. Eτσι δημιουργήθηκαν τα κατοπινά «σάλτσινα» (μεγάλα αλίπεδα) που πάνω
τους προεκτάθηκε η πλη απ τα
μέσα της 10ετίας του 1950.
Στη 10ετία 1950 το Mεσολγγι έχει
συνολικά 110.000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης. Oι καλλιέργειες διαφοροποιήθηκαν. H μέση παραγωγή ανερχταν σε 100.000 οκάδες σιταριού, 100.000 οκάδες αραβοσίτου, 450.000 βρώμης, 200.000 καπνού, 250.000 κρασιού, 400.000 λαδιού και 100.000 βρώσιμης ελιάς. Eπειδή υπήρχαν πολλά γλυκά νερά λειτουργούσαν 4 υδρμυλοι και 1 αρδευτικ αυλάκι. Eπίσης συστάθηκαν
και 3 Γεωργικοί Συνεταιρισμοί. Στις
εκτάσεις του Aιτωλικού και της Παραχελωίτιδας καλλιεργείτο ρύζι και
απ τα δάση του Aράκυνθου προερχταν σημαντική παραγωγή σε κάστανα.
Σπουδαίος οικονομικς προς παρέμενε ο προερχμενος απ τα ιχθυοτροφεία Mεσολογγίου - Aιτωλικού - Aγγελοκάστρου. H παραγωγή
της λιμνοθάλασσας έφτανε τις
800.000 οκάδες ψαριών (απ τα ιχθυοτροφεία και την ελεύθερη αλιεία) και 2.000 οκάδες αυγοτάραχου.

Kαταστροφές

O Eλευθέριος Bενιζέλος, μπροστά στον Tύμβο των Hρώων, 1932.
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Στη 10ετία του 1970 έγιναν οι πιο
καταστρεπτικές επεμβάσεις στο φυσικ χώρο της πλης του Mεσολογγίου, της Kλείσοβας και των αλυκών.
Tο τοπίο άρχιζε ραγδαία να αλλάζει.

O υδάτινος γκος, που δέσποζε στην
περιοχή και πάνω του βασίζονταν οι
εκμεταλλεύσεις μειώθηκε αισθητά
με: τις αποξηράνσεις στη λιμνοθάλασσα, τις αποξηράνσεις των ελών,
τη μείωση των ποταμών και των ρεμάτων και τη μείωση των υπογείων
νερών. Oι παραδοσιακές καλλιέργειες (σταφίδα, μετάξι, σιτηρά κ.τ.λ.) αντικαταστάθηκαν με άλλες. H κτηνοτροφία μειώθηκε, ενώ ο βιοτεχνικς
και βιομηχανικς τομέας δεν αναπτύχθηκε ώστε ν’ αντικαταστήσει
προηγούμενες δραστηριτητες που
εξέλιπαν απ άποψη προσδων (οικονομικών πρων) στην περιοχή.
Tο εμπριο, η ναυτιλία, η ναυπηγική χάθηκαν ως δραστηριτητες και ο
αντίστοιχος απ’ αυτές οικονομικς
τζίρος εξαφανίστηκε ή μετακινήθηκε
σε άλλα οικονομικά κέντρα, γιατί άνοιξαν άλλοι δρμοι οικονομικής ανάπτυξης χι απαραίτητα ορθοί για
ήπιες μορφές εκμετάλλευσης των
φυσικών προσντων της πατρίδας
μας. Tα ανθρώπινα χέρια με τους παραδοσιακούς τρπους αξιοποίησαν
στο μέγιστο δυνατ (για τα δεδομένα
παλαιτερων εποχών) τους φυσικούς πρους. Σήμερα (που ελάχιστα
συμμετέχει η χειρωνακτική εργασία)
με τις μηχανές χωρίς μελέτη για τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον επιταχύνονται οι καταστροφές του φυσικού
χώρου. O βαθμς επέμβασης στη φύση είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος και
σε σύντομο χρνο. H γνωστή αδιαφορία της πολιτείας απ ιδρύσεως
ελληνικού κράτους συμπληρώθηκε
στις μέρες μας και απ την αδιαφορία της τοπικής κοινωνίας. Kαι αυτ
το τελευταίο είναι ο μεγαλύτερος
κίνδυνος.
Γιατί, ,τι δεν μπρεσε να πετύχει
για το Mεσολγγι η Oθωμανική βαρβαρτητα και η αναλγησία της κρατικής μηχανής, θα το πετύχει η προσωπική επιδίωξη του κέρδους, ο βαθύς
ατομικισμς, που κατατρώει σιγά-σιγά και αποσυνθέτει αξίες των οποίων
θεματοφύλακας υπήρξε αυτή η ίδια
τοπική κοινωνία που τσο βίαια μεταστρέφεται στις μέρες μας.

AΦIEPΩMA

H Iερή Πλη του Γένους
Tο μετεπαναστατικ Mεσολ γγι των πέντε πρωθυπουργών και του Kωστή Παλαμά
Tου K. Σαρδελή

TO MEΣOΛOΓΓI δεν είναι αρχαία πλη. Oύτε μεσαιωνική, βυζαντινή. Δεν
είναι Aθήνα, Σπάρτη, Θήβα, Kρινθος,
Kωνσταντινούπολη,
Θεσσαλονίκη.
Δεν έχει αρχαία κληρονομιά, ρίζες
στους αρχέγονους μύθους, σε προπάτορες αρχαίων ιστορικών και προϊστορικών καιρών και χρνων. Δεν επικαλείται τους «αρχαίους ημών προγνους». Oύτε τη δξα τους, ούτε τους
σοφούς τους, τίποτα. Δεν ζει και δεν
αναπνέει στο παρελθν, με μνήμες
άλλων και ιστορία άλλων και κλέη άλλων. Zει και αναπνέει το μέλλον λων
αυτών, συμπυκνώνει και τη δξα τους
και τη σοφία τους, γίνεται το Aβατο,
το ιερ τους, η κιβωτς της πνευματικής και ενσάρκου σωτηρίας τους μέσα στους αιώνες. Eίναι λα αυτά και
πάνω απ αυτά. Eίναι το Γένος. Tο
Σταυρωμένο Γένος, η Xαρμολύπη της
Pωμιοσύνης, του Nέου Eλληνισμού.
Eίναι η ψυχή της Nέας Eλλάδας, που
βγήκε απ τα Kκαλα των Eλλήνων τα
ιερά. O Σταυρς είναι το σύνορο του
Aρχαίου και του Nέου Eλληνισμού.
Kαι το Mεσολγγι πρωταγωνιστεί σε
,τι συμπυκνώνει το σύμβολο αυτ
της πίστης μας και του γένους μας. H
δξα του και η σοφία του δεν είναι
πράματα χοϊκά, του κσμου τούτου,
νίκες κατά βαρβάρων. H δξα και η
σοφία του Mεσολογγιού δεν βγήκαν
απ καμιά νίκη σαν αυτές που γνωρίζουμε, βγήκαν απ «ήττα», απ την
πιο ένδοξη ήττα του κσμου. Tο γεγονς τούτο κάνει ανεπανάληπτο μέσα
στους αιώνες το Mεσολγγι. Tο περιεχμενο τούτης της ήττας, πως το
βίωσαν προηγουμένως οι ήρωές της.
Γι’ αυτ ,τι παριστάνει την Eξοδο
δεν λέγεται πίνακας, άγαλμα, ζωγραφιά, παρά λέγεται εικνα. Eίναι δηλαδή πράμα ιερ, πράμα αγιασμένο και
πάνω απ τους Eξωδίτες είναι ο ίδιος
ο Θες που τους ευλογεί και παίρνει
τις ψυχές τους ίσα στους κλπους
του και τις κάνει ισθεες.

«Π λη του νερού»
Tο Mεσολγγι λοιπν είναι Nέο. Mλις εκεί γύρω στον 16ο αιώνα άρχισε
να σχηματίζεται στη Λιμνοθάλασσα,
εκεί που βρίσκεται τώρα. Aναδύθηκε
απ το νερ - «Πλη του νερού», πολύ εύστοχα, τη χαρακτηρίζει η ποιήτρια και συγγραφέας κ. Eλένη Xωρεάνθη, «Πλις πλέουσα» τιτλοφορείται
ένα κεφάλαιο πρσφατου βιβλίου μου
για τα παιδικά χρνια του Kωστή Παλαμά, σκρπιες «πελάδες» στην απέραντη Λιμνοθάλασσα φαντάζομαι το
πρώτο Mεσολγγι και τους ανθρώπους του σαν θαλασσοπούλια να πετάνε με τα πριάρια, τις γαΐτες και τις
γαϊτοπούλες. Nαυτικοί, βέβαια, θα ήτανε, ψαράδες και ναυτικοί, πεταγντανε στο Mοριά αντίκρυ, στη Zάκυνθο και την Kεφαλονιά και σ’ άλλα πιο
μακρινά μέρη. Tα πρώτα αισθήματά
τους δεν μπορεί να ήτανε διαφορετικά εκείνων των βενετσιάνων, ταν και

Σπυρίδων Tρικούπης (1788-1873).
Iστορικς της Eπαναστάσεως και
πρώτος Πρωθυπουργς της Eλλάδας
(1828-1829).

Xαρίλαος Tρικούπης (1832-1897).
Eπιφανής πολιτικς του 19ου αιώνα, επτά φορές πρωθυπουργς
της Eλλάδας.

Eπαμεινώνδας Δεληγεώργης (18291879). Eξελέγη βουλευτής για πρώτη φορά το 1859 έξι φορές πρωθυπουργς της Eλλάδας.

τούτοι πρωτοφτάσανε στα απέραντα
τενάγη της Aδριατικής και στήσανε
μέσα στο νερ τις δικές τους παλουκοκαλύβες, πριν να χτίσουν την μορφη πλη τους, τη Bενετιά, με τους υδάτινους δρμους και υψώσουν τα
παλάτια τους, που τα βλέπουμε και
σήμερα και δίκαια τα θαυμάζουμε. Oι
Mεσολογγίτες δεν έκαμαν αυτοκρατορία, κράτος ισχυρ, καθώς εκείνοι.
Δεν κάμανε αυτοκρατορία χοϊκή, του
κσμου τούτου, τίποτα, παρά μια πλη ίσα που τους χωρούσε, ίσα που
τους βλευε και με αίμα και ιδρώτα
βγάζανε το ψωμί τους κι χι διαγουμίζοντας τα «έχει» και τα πλούτια των
άλλων, πατώντας τους και τυραγνώντας τους και στερώντας τη λευτεριά
λαών και λαών αιώνες ολάκερους.
Oχι. Oι Mεσολογγίτες, σαν ήρθε το
πλήρωμα του χρνου, που το φέρνει
πάντοτε ο Θες, ύψωσαν στον ουραν, αθάνατη τη δική τους αυτοκρατορία, την «αυτοκρατορία» του Πνεύματος και της Θυσίας.
Tο πρώτο μισ του 17ου αιώνα, πάντως, πρέπει το Mεσολγγι να ’χε πάρει απάνω του, να ’χε σχηματιστεί πια
να ’χε αξιλογη κίνηση και ζωή, να ’χε
γίνει «πολίχνη», γιατί, καθώς πολύ
σωστά παρατηρεί σε μελέτη του ο κ.
Σπύρος Kανίνιας, π. εισαγγελέας του
Aρείου Πάγου, Mεσολογγίτης, το
1641 εγκαταστάθηκε εκεί ο μεγάλος
δάσκαλος του Γένους και ιδρυτής
των Σχολών των Aγράφων, Eυγένιος
Γιαννούλης ο Aιτωλς,συντοπίτης
του Kοσμά του Aιτωλού, του πολύ
γνωστού μας «Aγίου των Σκλάβων»
και επομένως υπήρχε δίψα για παιδεία και ζωή.

Πλης –ιερή, πρέπει να πω, αναφέρεται μέσα στα έγγραφα, μέσα στην αλληλογραφία της Hρωικής Φρουράς
και χι μονάχα στα άψυχα προεδρικά
διατάγματα της ελλαδικής γραφειοκρατίας. Γράφει, λοιπν, ο Σάθας τι
«το Mεσολγγιον έχον πλοία περιλαμβάνοντα εν συνλω τννων 10.640
δύναται να θεωρηθή ως ο πρώτος ιστορικς λιμήν της νεωτέρας Eλλάδος, αφού στερούμεθα τοιαύτης επισήμου καταγραφής της ναυτικής δυνάμεως ετέρων ελληνικών λιμένων
μέχρι του τέλους της παρελθούσης εκατονταετηρίδος» (18ο αιώνα). Kαι επισημαίνει: «τι το Γαλαξείδιον εις τα
αυτά ως το Mεσολγγιον οφείλον μέσα την ναυτικήν αυτού ανάπτυξιν, ημιλλάτο προς τον Aιτωλικν λιμένα,
εκ νεωτέρων μως τεκμηρίων δυνάμεθα να εικάσωμεν, τι ο βαθμς της
αμίλλης ταύτης ούτε τα ναυτικά του
Mεσολογγίου πρωτεία διεξεδίκει, ούτε μέχρις αυτής της ιστητος έφθασε
ποτέ...».
«Ως αρχή της περί τα ναυτικά επιδσεως των Mεσολογγιτών», τονίζει
ο Σάθας, «δύναται να ορισθή το έτος
1740». Tο ναυτικ έφερε την ακμή και
τον πλούτο, αλλά τα «Oρλωφικά»
(1769) και άλλα γεγοντα οδήγησαν
στην παρακμή και συρρίκνωσαν τις
δυνάμεις του Mεσολογγιού. Tο 1813
το Mεσολγγι έχει 14.500 κατοίκους.
Tα εν συνεχεία, και της Eπαναστάσεως, είναι λίγο πολύ γνωστά, γι’ αυτ
θα σταθούμε λίγο περισστερο στο
μετεπαναστατικ Mεσολγγι.
H Iερή Πλη του Γένους αναγεννήθηκε γρήγορα μέσα απ τις στάχτες
της και ήδη το 1830 κιλας είχε 400
σπίτια και 4-5 χιλιάδες κατοίκους, που
ζούσαν απ το εμπριο και την αλιεία.
Aπ τους Tούρκους απελευθερώθηκε
στις 2 Mαΐου 1829.
Tο Hρώο ήταν ιδέα του εθνομάρτυρα Kυβερνήτη Iω. Kαποδίστρια, αλλά
μλις το 1838 συνάχτηκαν τα οστά,
στην αρχή στο να του Aγίου Παντελεήμονα και συνέχεια στο Tαφείον, -

που υπάρχει και σήμερα ο Tύμβος.
Tτε γίνεται το Mεσολγγι πρωτεύουσα του νομού, γεγονς που βοήθησε στη γρήγορη ανάπτυξη της πλης.
Eνωρίς έγινε και έδρα Mητροπλεως
και Δήμος μετά την ίδρυση του ελλαδικού κράτους.
Tο μετεπαναστατικ Mεσολγγι είναι κυρίως η πλη των πέντε πρωθυπουργών (Σπυρίδωνος και Xαριλάου
Tρικούπη, Eπαμ. Δεληγιώργη και Zηνοβίου και Δημητρίου Bάλβη). Eίναι
μως και η πλη του Kωστή Παλαμά
και πλειάδος ποιητών και λογίων.
Eνωρίς χτίστηκαν ωραιτατα νεοκλασικά πέτρινα σπίτια, αρκετά απ
τα οποία σώζονται και σήμερα. Bλέποντάς τα «ακούς» και τώρα το «κελάηδισμα» των πελεκάνων. Eπεμβάσες και «αξιοποιήσεις» έκαμαν και
στο Mεσολγγι το «θαύμα» τους.
Aκμα και στη Λιμνοθάλασσα. Πλήττονται θανάσιμα οι ελεύθεροι ψαράδες και περιορίζονται λο και περισστερο τα πριάρια και οι γαΐτες, που
δίνουν το χρώμα και την ταυττητα
της πλης. Tη θέση τους παίρνουν
πλαστικά πλεούμενα. H Λιμνοθάλασσα δεν έχει καμιά, σχεδν, σχέση με
κείνη των μετεπαναστατικών χρνων,
των χρνων του Kωστή Παλαμά και ακμα των νεώτερων χρνων.
Tο αλάτι, η αλιεία, η γεωργία και λιγτερο η κτηνοτροφία συντηρούν
σχεδν και σήμερα το Mεσολγγι μαζί
με τις «Yπηρεσίες» και το εμπριο. Oι
Mεσολογγίτες είναι ζωντανοί και δημιουργικοί άνθρωποι. Παλεύουν. Nιώθουν μως την εγκατάλειψη. Kαι το
κράτος δεν πρέπει να το βλέπει μνο
μέσα απ την Iστορία του, σαν χθες,
γιατί το Mεσολγγι είναι ζωνταν, είναι και σήμερα και οραματίζεται, πως λοι μας, το αύριο. Aξίζει λοιπν
το Mεσολγγι την ιδιαίτερη φροντίδα
του για να μπορέσει και τούτο να παρακολουθήσει με σιγουριά και αποφασιστικτητα τις σύγχρονες εξελίξεις,
χωρίς μως αυτ να αποβεί εις βάρος
της φυσιογνωμίας του. Aρκετά...

Kων. Σάθας
Θα σταματήσω λίγο το κοντύλι μου
στη ναυτοσύνη του Mεσολογγιού. O
Kων. Σάθας, ο μεγάλος αυτς ιστοριοδίφης του μεσαιωνικού και του Nέου Eλληνισμού, μας δίνει λες τις
πληροφορίες για το ναυτικ της Iερής
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H ηρωική Eξοδος
H θυσία των «Eλεύθερων Πολιορκημένων» και η άλωση της πλης απ τους Tούρκους
H ΠOΛIOPKIA του Mεσολογγιού,
που κατέληξε στην Eξοδο, άρχισε στις
15 Aπριλίου 1825 και έληξε στις 12
Aπριλίου 1826 με την κατάληψη της πλης απ τα στρατεύματα του Kιουταχή
και του Iμπραήμ, ο οποίος πήρε μέρος
στην πολιορκία τον Nοέμβριο του 1825,
αφού προηγουμένως είχε εισβάλλει στο
Mοριά με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες για την επανάσταση. Tη συμμετοχή
του στην πολιορκία διέταξε ο ίδιος ο
Σουλτάνος, που ανησυχούσε ζωηρά
για το Mεσολγγι και είχε συγκεντρώσει λη την προσοχή του στην εκπρθησή του. «Φράχτη» αποκάλεσε περιφρονητικά το ταπειν κάστρο του Mεσολογγιού ο Iμπραήμ, αλλά γρήγορα κατάλαβε τι ο «φράχτης» εκείνος ήταν
κάστρο άπαρτο.
H Eξοδος έγινε τη νύχτα του Λαζάρου προς την Kυριακή των Bαΐων.
Πρώτος νεκρς της πολιορκίας ήταν ο
Mακεδών Kωστής Mπαλτάς, πυροβολητής, απ τις Σέρρες.
Tων τριών φαλάγγων της Eξδου ηγήθηκαν, ο Nτης Mπτσαρης, ο Kίτσος
Tζαβέλας και ο Δημήτριος Mακρής.
3.000 περίπου πήραν μέρος στην Eξοδο,
ενώ τα θύματα απ την αρχή της πολιορκίας έφτασαν τις 13.000. Mεταξύ
των άλλων σκοτώθηκαν λοι σχεδν οι
φιλέλληνες - οι περισστεροι Γερμανοί.
Στους νεκρούς αυτούς είναι και ο ηρωικς τυπογράφος Iακ. Mάγιερ των
«Eλληνικών Xρονικών». Aπ τους
Eλληνες αναφέρω το ένα απ τα τρία
μέλη της «Διευθυντικής Eπιτροπής» Iω.
Παπαδιαμαντπουλο, μεγαλέμπορο απ την Πάτρα, τον γνωστ μηχανικ
Kοκκίνη, τον Nικλαο Στουρνάρη κ.ά.
Eκτς απ τις δυνάμεις του Iμπραήμ,
τον ισχυρ τουρκικ στλο, στη δυτική
Eλλάδα είχαν εισβάλλει 50.000 Tούρκοι,
που εμμέσως ή αμέσως χρησιμοποιήθηκαν στην πολιορκία. Aυτά είναι λίγα, ελάχιστα διαφωτιστικά στοιχεία για το
κορυφαίο γεγονς της Eπανάστασης.
Παρακάτω δημοσιεύουμε το απσπασμα που αφορά την Eξοδο απ την
Iστορία του Nέου Eλληνισμού του ιστορικού Aπστολου E. Bακαλπουλου.
Tου Aπστολου E. Bακαλπουλου
Iστορικού

...MEΣA στο Mεσολ γγι είχαν αρχίσει
να ετοιμάζονται για την έξοδο. Eνα
απ τα πρώτα μελήματα των πολιορκημένων ήταν να θάψουν στη γη το
πιεστήριο του τυπογραφείου και να
σκορπίσουν τα στοιχεία του. Kατ πιν, την αυγή της 9ης Aπριλίου σε
σύσκεψη αποφασίζουν να σκοτώσουν
λους τους αιχμαλώτους,
Tούρκους ή χριστιανούς, πως και έγινε αμέσως, γιατί ήταν αγανακτισμένοι απ τη δραπέτευση στις εχθρικές γραμμές εν ς νέου εκχριστιανισμένου Tούρκου, που πολε-
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«H επίθεση του Iμπραήμ πασά κατά του Mεσολογγίου». Eργο του Ch. Langlois. (Πινακοθήκη Δήμου Mεσολογγίου).

μούσε με το σώμα του Aνδρέα Iσκου
και ποτέ ώς τ τε δεν είχε δώσει αφορμή υποψίας, καθώς και εν ς
Bούλγαρου εργάτη, που είχε αιχμαλωτιστεί απ τους πολιορκημένους.
Aποφασίζουν, επίσης, να σκοτώσουν
λα τα γυναικ παιδα, για να μη πέσουν στα χέρια των εχθρών. Tην
πραγματοποίηση, μως, της τελευταίας αυτής απ φασης την απέτρεψε
ο Pωγών Iωσήφ. Oσο για τους 600 περίπου ασθενείς και πληγωμένους, αξιωματικούς και στρατιώτες, αποφασίστηκε να τους πείσουν να δεχτούν
να μεταφερθούν στα πιο οχυρωμένα
μεγάλα σπίτια και εκεί να πεθάνουν
πολεμώντας. Oι μελλοθάνατοι εκείνοι δέχτηκαν την απ φαση και η μεταφορά τους έγινε τη νύχτα με τα
φανάρια. «Tα παράθυρα να μας αφήσετε ανοιχτά μοναχά, και ώρα καλή
σας!... O Θε ς να μας ανταμώσει
στον άλλο κ σμο!».

νέτας» και του«Pήγα», ενώ το τρίτο
με αρχηγούς εντοπίους, πιθαν ν τον
Pαζηκ τσικα και τον Mήτρο Nτεληγιώργη, αποτελούμενο απ τους Mεσολογγίτες και τα γυναικ παιδά τους
και συνοδευ μενο απ 200 καλούς
στρατιώτες, θα έβγαινε απ τις γέ-

Tο σχέδιο
Tην άλλη ημέρα λοι ετοιμάζονται
για την έξοδο. Tο μεσημέρι καταρτίζεται το σχέδι της. Σύμφωνα με αυτ , οι πολιορκημένοι θα χωρίζονταν
σε τρία σώματα. Tο πρώτο και δεύτερο, που θ’ αποτελούνταν απ άνδρες
της φρουράς με αρχηγούς τον Mακρή και τον N τη Mπ τσαρη, θα έβγαιναν απ τις γέφυρες της «Λου-

Iωάννης Παπαδιαμαντπουλος, μέλος της «Διευθυντικής Eπιτροπής»
κατά την Eξοδο, έπεσε νεκρς κατά
την πολιορκία.

φυρες «Mονταλαμπέρτ» και «Στουρνάρη». Σημείο συνάντησης η μονή
του «Aγιου Συμνιού» (Aγίου Συμεών).
Tο δειλιν αρχίζουν λοι να μαζεύονται στις προσδιορισμένες θέσεις,
απ’ που θα εξορμούσαν. Kατά τις
6.30 ακούεται επάνω στον Zυγ η ομοβροντία του ελληνικού επικουρικού σώματος, που είχε φτάσει απ τη
Δερβέκιστα. Oι πολιορκημένοι υπολογίζουν τι οι άνδρες που τουφέκισαν θα ήταν γύρω στους 300 και η
διαπίστωση αυτή τους λυπεί πολύ. O
Iμπραΐμ εκείνη τη στιγμή, μ λις αντιλήφθηκε το σύνθημα, άρχισε αδιάκοπο βομβαρδισμ του Mεσολογγίου.
«Mας πρ δωσαν με την μπαταργιά
τους, έλεγαν οι πολιορκημένοι· καλύτερα να μην έρχονταν, ή καν να μη
τουφεκούσαν». Kαλύτερα, βέβαια, ήταν να μην έριχναν την ομοβροντία,
γιατί έτσι δήλωναν στον Iμπραΐμ την
ακριβή ώρα της εξ δου. O Aιγύπτιος
αρχηγ ς, γνώστης του σχεδίου, είχε
λάβει κι λας τ’ αναγκαία μέτρα και
καραδοκούσε την κατάλληλη στιγμή,
πως έλεγε στον διευθύνοντα το αυστριακ προξενείο της Πάτρας αβά
don Vicenzo Micarelli, που την στιγμή της συνθηματικής εκείνης ομοβροντίας βρισκ ταν στη σκηνή του:
το Mεσολ γγι απ τη στεριά το έζωναν στενά δύο συντάγματα, ενώ απ
τη θάλασσα το περιέσφιγγαν σχεδίες

και αβαθή πλοιάρια· τρία επίσης τάγματα απ 2.400 άνδρες βρίσκονταν
εμπρ ς στη σκηνή του και υπ τις άμεσες διαταγές του, έτοιμα να τρέξουν εκεί, που θα παρουσιαζ ταν ανάγκη· 1.000 ακ μη ιππείς είχαν πάρει θέσεις ανάμεσα στο στρατ πεδο
και στο βουν και 2.000 Aλβανοί απ
την Kρήτη φρουρούσαν μερικά υψώματα και χαράδρες προς το ανατολικ μέρος, ενώ το στρατ πεδο και τα
στρατεύματα του Pούμελη βαλεσή
ήταν επίσης έτοιμα στις θέσεις τους,
προς το δυτικ μέρος. Oλες οι σχετικές διαταγές του Iμπραΐμ που είχαν
δοθεί στις 7 είχαν κι λας εκτελεστεί
στις 8.30.

Πυκνά πυρά
Σύγχρονα, σιωπηλοί οι πολιορκημένοι άρχισαν να περνούν τις γέφυρες και να πλησιάζουν τους εχθρικούς προμαχώνες απαρατήρητοι,
γιατί η σελήνη είχε σκεπαστεί απ ένα μαύρο σύννεφο. «Ψιλή βροχή εράντιζε την γην εις το έβγα τους,
γράφει ο Tερτσέτης, και πολλοί εφώναξαν: «Mας κλαίει ο Mεγαλοδύναμος απ ψε». Oι περισσ τεροι της
φρουράς είχαν κι λας βγει έξω απ
την π λη και πλαγιασμένοι περίμεναν το σύνθημα του ξεκινήματος, ταν η σελήνη βγήκε απ το σύννεφο
και φώτισε τη σκηνή. T τε οι Tουρκοαιγύπτιοι άρχισαν με πυκνά πυρά κανονιών και τουφεκιών να τους χτυπούν και να τους προξενούν πολλές
απώλειες. Mολαταύτα οι υπολειπ μενοι άνδρες εξακολουθούσαν να
βγαίνουν με προφύλαξη και σιωπή.
Στις 8.14 λοι βρίσκονταν ξαπλωμένοι στην χθη της τάφρου. Eτσι,
κάτω απ την ακατάπαυστη αυτή
βροχή του θανάτου, έμειναν μια ώρα
σχεδ ν περιμένοντας μάταια να χτυπήσουν οι έξω Eλληνες. T τε πια αποφάσισαν να κινηθούν. Mε τις φωνές «A! A! A! Eπάνω τους! Πάρτε
τους!» ρμησαν οι άνδρες των δύο
πρώτων σωμάτων, με τα γιαταγάνια
και τα σπαθιά τους, επάνω στις εχθρικές γραμμές. Kαμιά δύναμη δεν
ήταν ικανή ν’ αναχαιτίσει τον χείμαρρο εκείνο των απελπισμένων. O
καθένας τους κοίταζε πως ν’ ανατρέψει τα εμπ δια που βρίσκονταν
μπροστά του και να περάσει. Oσοι ήταν γεροί και είχαν δυνατά π δια πηδούσαν τον μεγάλο αύλακα του
Oμέρ Bριώνη, που είχε γίνει στον
καιρ της πρώτης πολιορκίας, περνούσαν τα εχθρικά χαρακώματα και
διέσχιζαν τον κλοι των δύο αιγυπτιακών συνταγμάτων, ενώ οι αδύνατοι έμεναν πίσω.

Yποχώρηση
Eκείνη τη στιγμή ακούστεκε απ
το τρίτο σώμα των γυναικοπαίδων η
φωνή «οπίσω, οπίσω μωρέ παιδιά!»
και αποχωρίστηκαν μερικοί απ τα
δύο άλλα σώματα, ίσως για να σώσουν τους άλλους. T τε οι Aιγύπτιοι
της αριστερής πτέρυγας βγήκαν απ
τα χαρακώματα και χτύπησαν το τρίτο σώμα και εμπ δισαν τους περισσ τερους Mεσολογγίτες με τα γυναικ παιδά τους να πηδήσουν τον αύλακα. Eτσι άλλοι απ’ αυτούς έμειναν
εκεί και στα άλλα χαντάκια και έπεσαν στα χέρια των εχθρών, ενώ άλλοι
υποχώρησαν προς την π λη. Tη στιγμή εκείνη εξερράγησαν οι υπ νομοι,

Δημήτρης Mακρής (1778–1841). Διέθεσε λο το βις του
για την άμυνα του Mεσολογγίου. Στην Eξοδο η φάλαγγά
του έπαθε την μεγαλύτερη πανωλεθρία. (Πινακοθήκη Δήμου Mεσολογγίου).

που είχαν ετοιμάσει οι Eλληνες στη
Mεγάλη Nτάμπια και που είχε αναλάβει να τις πυροδοτήσει ένας σεμν ς
ήρως, ο γέροντας Σουλιώτης ιερέας
Διαμάντης. Tεράστιες φλ γες υψώθηκαν ώς τον ουραν φωτίζοντας για
λίγα δευτερ λεπτα το τρομακτικ εκείνο θέαμα. Oι άνδρες των δυο άλλων σωμάτων, ανακατωμένοι πια, εξακολουθούσαν να ανοίγουν δρ μο,
ενώ απ πίσω τους ακολουθούσαν οι
Aιγύπτιοι αλαλάζοντας και χτυπώντας τους με τα πυροβ λα και τα πλα τους. Σε απ σταση 1.000 βημάτων απ τους εχθρικούς προμαχώνες συνάντησαν ένα ή δυο, πως νομίζουν, αιγυπτιακά τάγματα, που
τους άρχισαν με σφοδρ πυρ και ρμησαν εναντίον τους. Hταν ασφαλώς
τα 3 τάγματα, οι 2.400 άνδρες, που
διατελούσαν κάτω απ τις άμεσες
διαταγές του ίδιου του Iμπραΐμ πασά.
«Eπάνω τους» φωνάζουν οι αθάνατοι
πολιορκημένοι με αμείωτο το επιθετικ τους πνεύμα και αμέσως τους
τρέπουν σε άτακτη φυγή προς το
στρατ πεδ τους. Oι Aιγύπτιοι αυτοί
ξαναέρχονται, διαλυμένοι μως, και
τους ενοχλούν με αραιούς πυροβολισμούς, απ τα πλευρά. Λίγο παραπέρα, ενώ οι Aιγύπτιοι εξακολουθούσαν να έρχονται καταπ δι τους, και
οι Aλβανοί να τους βασανίζουν με ακροβολισμούς, επελαύνουν νέοι εχθροί απ τη διεύθυνση του χωριού
Mποχώρι 500 περίπου ιππείς, τακτικοί και άτακτοι. «Eπάνω τους!» ξαναφωνάζουν οι Eλληνες και, αφού ρίχνουν 100 μ νο τουφεκιές, ορμούν
εναντίον τους με τα σπαθιά και τα
γιαταγάνια τους. Kαι οι ιππείς αυτοί
τρέπονται σε φυγή, αλλά φεύγοντας
πέφτουν επάνω στους άνδρες του
μικρού ελληνικού σώματος της Kλείσοβας στους οποίους επιφέρουν σημαντικές απώλειες. Στη νέα αυτή συμπλοκή δεν άκουγε κανείς παρά μ -

Nτης Mπτσαρης (1756–1841). O σκληροτράχηλος Σουλιώτης μπήκε στο Mεσολγγι το 1825 και στην Eξοδο παρ’
λα τα γεράματά του γλίτωσε. Πέθανε στο Nαύπλιο. (Πινακοθήκη Δήμου Mεσολογγίου).

νο χτύπους σπαθιών και γιαταγανιών
ανακατωμένους με τις φωνές των
πολεμιστών, και τους στεναγμούς
των πληγωμένων. Tελικά το τουρκικ ιππικ απομακρύνεται. Στου K τσικα το αμπέλι νέα επίθεση και απ κρουση τακτικών και άτακτων ιππέων, καθώς και πεζών Aιγυπτίων στις
ανταύγειες μιας νέας τρομερής έκρηξης, μέσα στο Mεσολ γγι πιθαν ν της πυριτιδαποθήκης που είχε ανατινάξει στον αέρα ο ηρωικ ς Xρίστος Kαψάλης. Eως εδώ οι Eλληνες
είχαν χάσει επάνω απ 600 άνδρες

Eνέδρα
H πιο φοβερή μως δοκιμασία περίμενε τους νηστικούς, τους εξασθενημένους απ τις κακουχίες και
τους καταπονημένους απ τις αλλεπάλληλες συμπλοκές και την πορεία
άνδρες, ιδίως του πρώτου σώματος,
στους πρ ποδες του Zυγού. Eκεί
τους είχαν στήσει ενέδρα 3.000
Aλβανοί υπ τον εμπειροπ λεμο
Mουστάμπεη Kιαφεζέζη, οι οποίοι
τους άφησαν να πλησιάσουν πολύ
κοντά και κατ πιν τους άρχισαν με
καταιγισμούς πυροβολισμών. «T τε,
γράφει ο αγωνιστής Aρτέμης Mίχος
που έζησε τις τραγικές εκείνες στιγμές, το αίμα έρρεεν αφθ νως εις
τας τάξεις της φρουράς, καθ τι μη
δυναμένη πλέον να συσσωματωθή
και σχηματισθή εις στήλην διά το ορειν ν και ανώμαλον του εδάφους
και θέλουσα να προχωρήση διηρέθη
εις πολλά και μικρά σώματα, και εντεύθεν επωφελούμενοι οι εχθροί,
έσπειραν εις τας τάξεις αυτής τον
θάνατον.
Oι Eλληνες είχαν επίσης πολλές απώλειες απ τους κρυμμένους στα
διάφορα υψώματα και στις χαράδρες
Aλβανούς και απ άλλους, που είχαν
ανακατωθεί μαζί τους απαρατήρητοι,
επειδή φορούσαν τα ίδια φορέματα.

H σύγχυση ήταν μεγάλη. Mολαταύτα
παντού οι Eλληνες αντιμετώπιζαν με
σταθερ τητα τον α ρατο εχθρ .
«Aρχισαν, γράφει ο Mακεδνας αγωνιστής Kασομούλης και αυτπτης μάρτυρας των στιγμών εκείνων, και οι Eλληνες απ λα τα μέρη [ν’ αντιπυροβολούν]. Eπεσαν λοιπν (οι Tούρκοι) εις
τους πληγωθέντας πισθεν, άρχισαν να
κτυπούνται με τα σπαθιά. Πλην Tούρκοι πλήθος, φωτιά περισσοτέρα, τους ελάβωναν και έπειτα τους πλησίαζαν.
— Pίξε τ’ άρματα! άκουγες.
— Oχι! έλεγον οι Eλληνες (οι πληγωθέντες). Eλα να τα πάρης. (σ.σ. το αιώνιο χι και το μολών λαβέ συναδελφωμένα).
Hμείς εστάθημεν, εξακολουθεί ο Kασομούλης, και δουφεκούσαμεν απ τες
πέτρες».
Tην εξιστ ρηση των γεγον των τη
συνοψίζει ο αγωνιστής Mίχος·
«Kαίτοι δε το φοβερν δρέπανον του
θανάτου εθέριζεν αδιακρίτως και αφειδώς τα μέλη της φρουράς, διετήρησεν απαραμείωτον την θαυμασίαν γενναιτητα και το θάρρος αυτής και μετά λυσσώδη και απελπιστικήν πάλην, η οποία εγένετο στήθος προς στήθος και βήμα προς
βήμα και αφού έπεσαν εκεί θύματα εις
τον βωμν της φιλτάτης πατρίδος υπέρ
τους 500, έφθασαν τέλος οι διασωθέντες
με τα ξίφη εις τας χείρας εις την κορυφήν του ρους».
Eκεί βρήκαν τους Σουλιώτες αρχηγούς Γεώργιο και Aθανάσιο Δράκο
με 100 άλλους αξιωματικούς και
στρατιώτες, που με γυμνά τα γιαταγάνια τους ρμησαν εναντίον των
Aλβανών με τη συνηθισμένη πολεμική τους ιαχή «Ω ντέρα! ώ μπούρα!
μπιτάα!» και τους πήραν τον κατήφορο. Eίχε αρχίσει πια να γλυκοχαράζει
η Kυριακή των Bαΐων, ταν η μάχη έπαψε(...).
Σημείωση: Oι μεστιτλοι είναι της σύνταξης.
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AΦIEPΩMA
Tης Aκακίας Kορδ ση
Συγγραφέως

H πολιορκία της π λης κράτησε
τέσσερα χρ νια (άρχισε το 1822 και
τελείωσε στα 1826 - με μερικές ανάπαυλες που δεν ήταν άλλο απ αναμονές επίθεσης). Στρατοί πήγαιναν
κι έρχονταν, διορίες δίνονταν, διοικητές εναλλάσσονταν, ασκέρια
τούρκικα κι αράπικα –γυμνασμένα
απ
Eυρωπαίους εκπαιδευτές–
στρατοπέδευαν απέξω, τάφροι ανοίγονταν, καν νια στήνονταν, ενώ
μια διαρκής αναταραχή βασίλευε
μέσα στα τείχη. Στα 1824, ο ερχομ ς του Mπάυρον έκανε ν’ ανθήσει
μια μεγάλη ελπίδα, ο θάνατ ς του
μως μεγάλωσε την αναταραχή και
ανέστρεψε το βήμα των γεγον των.
Σιγά-σιγά, οι πολιορκημένοι –οι
προύχοντες, οι καπεταναίοι, οι ψαράδες, οι Σουλιώτες, οι πρ σφυγες,
οι φιλέλληνες– σφίγγονταν λοι
στον κλοι της ανάγκης. Aνεπαίσθητα, απομονώνονται απ τον κ σμο. Mια ατμ σφαιρα βαριά, διάτρητη μ νο απ τις κανονιές και
τους πυροβολισμούς, εγκλωβίζει
την π λη. Kι αυτοί, απτ ητοι, συνεχίζουν τη ζωή τους.

Oι γυναίκες
της Eξδου
H ηρωική θυσία τους για την Eλευθερία

«υψώναν με χαμγελο, την ψη τη
φθαρμένη».
Ξεκομμένες απ’ τον έξω κ σμο, αβοήθητες και μ νες!
Oι εξαιρετικές περιστάσεις γεννάνε τους εξαιρετικούς ανθρώπους,
λένε. Kαι οι γυναίκες του Mεσολογγίου ήταν στ’ αλήθεια εξαιρετικές
και μοναδικές στην ιστορία του κ σμου.
Mε άκρα αξιοπρέπεια και ηρεμία
ετοιμάζονται για το τέλος: Kαίνε τα
«σεμνά κρεβάτια» τους, να μην τα
μαγαρίσει ο Aγαρην ς, λούζονται,
φοράνε τα καλά τους –οι περισσ τερες αντρίκια– ρούχα, αφιονίζουν τα
παιδιά τους και, σιωπηλά κι επίσημα,
παίρνουν το δρ μο να διαβούν.

«Δεν τους βαραίνει ο πλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους
....κι εμπδισμα δεν είναι
στις κοπελιές να τραγουδούν και
στα παιδιά να παίζουν».
Γιατί αυτές οι κοπελιές, που συνήθιζαν να μεγαλώνουν, να ερωτεύονται, να παντρεύονται, να γιορτάζουν και να πενθούν μέσα στον αχ
του πολέμου, δεν μοιάζουν σε τίποτε με τις συνηθισμένες γυναίκες.
Eχουν πια βγει απ’ τον κύκλο της
καθημεριν τητας κι έχουν γίνει
τραγικά σύμβολα. Eίναι Iφιγένειες
και Aντιγ νες που βαδίζουν ατάραχα, σιωπηλά κι αδιαμαρτύρητα,
προς το Mεγάλο Xρέος. Yψώνονται
σε ασύληπτα ύψη συνέπειας, αυταπάρνησης και θυσίας. Ποιος τις
προετοίμασε γι’ αυτά τα ύψη; Πρώτα-πρώτα η ελληνικ τητά τους που,
πως λέει ο Kαβάφης, «ιδι τητα
δεν έχει ανθρωπ της τιμιοτέραν»
και δεύτερον η δυστυχία τους. Oι
γυναίκες του Mεσολογγίου εξευγενίστηκαν απ τον Π νο. Kάποτε ήταν κι αυτές χαρούμενες και «καθημερινές», αδήριτη μως ανάγκη τις
έκανε να ξεχάσουν τον εαυτ τους,
να παραμερίσουν την υπερηφάνεια
τους και πολλές φορές να αντροποιηθούν. Yπομένουν χωρίς μεμψιμοιρίες και παράπονα, γιατί, με τη
βαθιά τους αίσθηση των πραγμάτων, νιώθουν πως «παράπονο χαμ ς καιρού σ’ ,τι κανείς κι αν χάσει». Aπ τις πρώτες μέρες της πολιορκίας, με θάρρος κι απλ τητα
–λες κι αυτ ς ήταν ο φυσικ ς τους
ρ λος– ανακατεύονται με τους άντρες, κουβαλάνε πολεμοφ δια,
λιώνουν εχθρικά βλήματα ή μολύβια απ’ τα δίχτυα τους και φτιάχνουν β λια, αλέθουν σκ νες κι αλοιφές για τους τραυματίες, σκίζουν απ’ τα σεντ νια τους λουρίδες
για επιδέσμους, κουβαλάνε πέτρες
κι επισκευάζουν τα γκρεμισμένα
τείχη κι ταν οι πέτρες σωθούν,
γκρεμίζουν τα σπίτια τους και παίρ-
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που δεν θρηνούν για τον θάνατο
των δικών τους, αλλά «γιατί χάθηκε
σας λέω, το Mεσολ γγι».
Mέσα στην τραγική π λη η κατάσταση λο και χειροτέρευε. Mήνες
είχαν περάσει απ’ τον τελευταίο ερχομ του Mιαούλη και μήνες που τα
τρ φιμα είχαν τελειώσει. Φαντάσματα οι πολιορκημένοι, αφού έφαγαν
λα τ’ αρμυρίκια, τις πικραλίθρες
και τα ζώα του Mεσολογγίου, άρχισαν να βλέπουν με λαιμαργία κι αυτά τα πτώματα, που γέμιζαν τους
δρ μους! Kι αυτές οι γυναίκες της
π λης κυκλοφορούσαν απτ ητες
μέσα σ’ λη αυτή τη φρίκη μέσ’ απ
γκρεμισμένα σπίτια, απ άταφους
νερκούς, ανάμεσα απ βλήματα που
έσκαζαν δίπλα στο κάθε βήμα τους,
ξεδίψαγαν τη δίψα τους στις στέρνες τις γεμάτες αίμα και ανθρώπινα
μυαλά, κι ωστ σο

«Eκείθε με τους αδερφούς, εδώθε με το
Xάρο».

Θυσία
«H ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης απ τον Xρ. Kαψάλη». Eλαιογραφία του Θ.
Bρυζάκη. (Πινακοθήκη Δήμου Mεσολογγίου).

νουν άλλες. Kαι μαζί μ’ λα αυτά,
και με τις δουλειές του σπιτιού και
τη φροντίδα των παιδιών, έχουν πάντα δίπλα τους το καρυοφίλι, το
σπαθί, το μαχαίρι, γιατί τώρα το επάγγελμά τους είναι ο π λεμος.

Διονύσιος Σολωμ ς
Πριν ακ μα να σφίξει ο κλοι ς απ’
τη μεριά της θάλασσας, πολλές απ
τις γυναίκες του Mεσολογγίου είχαν
περάσει στη Zάκυνθο, χι για να γλιτώσουν, αλλά για να ζητήσουν ενισχύσεις για τους πολιορκημένους.
Γράφει ο Διονύσιος Σολωμ ς στη
«Γυναίκα της Zάκυθος»(1):
1. Kαι εσυνέβηκε αυτές τες ημέρες οπού οι Tούρκοι επολιορκούσαν το
Mισολγγι και συχνά ολημερνίς
και κάποτε οληνυχτίς έτρεμε η Zάκυνθο απ το καννισμα το πολύ.
2. Kαι κάποιες γυναίκες Mισολογγίτισσες επερπατούσαν τριγύρω γυρεύοντας για τους άνδρες τους, για τα
παιδιά τους, για τ’ αδέλφια τους
που επολεμούσανε.
3. Στην αρχή εντρεπντανε νάβγουνε
και επροσμένανε το σκοτάδι για ν’
απλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήτανε μαθημένες.

4. Kαι είχανε δούλους και είχανε σε
πολλές πεδιάδες και γίδια και πρβατα και βιδα πολλά.
5. Kαι ακολούθως εβιαζντανε και εσυχνοτηράζανε απ το παρεθύρι τον
ήλιο πτε να βασιλέψει για νάβγουνε.
6. Aλλά ταν επερισσέψανε οι χρείες εχάσανε την ντροπή, ετρέχανε ολημερνίς.
7. Kαι ταν εκουραζντανε εκαθντανε στ’ ακρογιάλι κι’ ακούανε, γιατί
εφοβντανε μην πέσει το Mισολγγι. (...)
Δεν τις έμελε δηλαδή αν σκοτώθηκαν οι δικοί τους αλλά μ νο μήπως κυριεύτηκε η πατρίδα τους.
M νο αυτή η έγνοια κυριαρχούσε
στο νου τους, γιατί, σαν τις γυναίκες
της παλιάς Σπάρτης, έβαζαν την τιμή πάνω απ’ τη ζωή τους. Kι αυτ
δεν το αναφέρει μ νο ο Σολωμ ς,
που, σαν ποιητής, θα ’χει λ γους να
υπερβάλει ή να εξωραΐσει.
Oι ιστορικοί των κρίσιμων εκείνων
ημερών, καθώς και τα δημοτικά τραγούδια –η φωνή του λαού– μιλάνε
για ίδιες περιπτώσεις: Mανάδες που
δέχονται στωικά τα πτώματα των
παιδιών τους ρωτώντας με αγωνία
για την πορεία της μάχης, κοπέλες

Kαμιά δεν λιποψύχησε. Πολέμησαν σαν τους άντρες, με τα πλα, με
τα μαχαίρια, με «χέρια, με τα δ ντια»
κι ταν βρίσκονταν στο αδιέξοδο της
ήττας σκ τωναν τα παιδιά τους, έπεφταν με δύναμη πάνω σ’ ποιο σπαθί
έβλεπαν μπροστά τους κι αυτοκτονούσαν και κάποιες δάγκωναν τη
γλώσσα τους για να φέρουν το θάνατο. Oι λίγες που κατ ρθωσαν να περάσουν φύλαξαν σαν ιερά κειμήλια
τα ρούχα εκείνης της βραδιάς και
ζήτησαν να θαφτούν μ’ αυτά.
Θυσία ανώτερη απ’ αυτή των γυναικών του Zαλ γγου γιατί οι Σουλιώτισσες βρέθηκαν σε στιγμή απελπισίας και μπορεί να πει κανείς,
μέσα σε μια ομαδική έξαρση, ρίχτηκαν στον γκρεμ . Eνώ οι Mεσολογγίτισες ήξεραν απ πολύ καιρ
τι
τις παραμ νευε ο χαμ ς και μεμονωμένα η καθεμιά και «οικειοθελώς» - καθώς λέει και το ιστορικ
έγγραφο που συντάχτηκε την παραμονή της Eξ δου στην Aγία Παρασκευή του Mεσολογγίου –αποφάσισαν να βαδίσουν προς το θάνατο.
Eτσι, οι γυναίκες της Eξ δου, με
τον αξιοπρεπή και τίμιο θάνατ
τους, αξιοποίησαν τη ζωή, ενώ με
την περιφρ νησή τους στα ανθρώπινα δεδομένα νίκησαν την ύλη. Kι
ταν νικάει κανείς την ύλη, κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το Θε .
Σημείωση: Eκδοση «Iκαρος» 1944, σελ. 46,
έκδοση φροντισμένη απ τον Λίνο Πολίτη.
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Iστορικές μορφές
Tα έργα της Πινακοθήκης του Δήμου εικονογραφούν την αντίσταση και την ηρωϊκή Eξοδο
σε ένα πορτρέτο, άγνωστου καλλιτέχνη. Mέσα απ τα σκούρα χρώματα
που κυριαρχούν, προβάλλουν με τη
φωτειντητά τους το πρσωπο και το
χέρι του. Tο πρσωπο που εκφράζει
τα υψηλά ιδανικά και το ευγενές
πνεύμα και το χέρι που με την πένα
άφησε έργα ομορφιάς και πάθους.

Tης Mίρκας Παλιούρα

H MEΓAΛH Eξοδος των «Eλεύθερων
Πολιορκημένων» του Mεσολογγίου,
στις 10 Aπριλίου 1826, αποτελεί ένα
απ τα σημαντικτερα και καθοριστικτερα γεγοντα του πολύχρονου
Aγώνα για την απελευθέρωση της
Eλλάδας. O αντίκτυπος που είχε η άλωση του Mεσολογγίου σε Eλληνες
και ξένους ήταν μεγάλος. O μεγάλος
αγωνιστής Θ. Kολοκοτρώνης, ο οποίος έπαιρνε μέρος στην Γ΄ Eθνοσυνέλευση στην Eπίδαυρο, αναφέρει:
«Eβάλαμεν τα μαύρα λοι, μισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κανένας,
αλλ’ εμέτραε καθένας με τον νουν του
τον αφανισμ ν μας».
H Eυρώπη ξυπνά απ το λήθαργο
που είχε πέσει και το φιλελληνικ
ρεύμα παίρνει σημαντικές διαστάσεις. Oι ατυχίες των Eλλήνων συγκινούν τους Eυρωπαίους περισστερο
απ τις επιτυχίες τους. H άλωση του
Mεσολογγίου συμβαίνει ταν η Eπανάσταση τείνει να σβήσει, αλλά τελικά συμβάλλει στο αίσιο αποτέλεσμα
του Aγώνα για την απελευθέρωση.
H πένα και το πινέλο ταλαντούχων
Eλλήνων και ξένων συγγραφέων και
καλλιτεχνών απαθανατίζουν τον
Aγώνα με τα έργα τους. Tα έργα αυτά κρατούν ζωντανή τη θύμηση της
μεγάλης θυσίας.

Eργα
O Δήμος της πλης του Mεσολογγίου διατηρεί σήμερα μια μικρή Πινακοθήκη, η οποία φιλοξενείται στο
κτίριο του Δημαρχείου. Zωγραφικά
έργα Eλλήνων και ξένων καλλιτεχνών κοσμούν τους χώρους της. H
θεματολογία τους είναι δανεισμένη
απ την Eλληνική Eπανάσταση. Eργα
γνωστά και αγαπητά, πως «H υποδοχή του Bύρωνα στο Mεσολγγι»
του Δ. Kασλα και «Tο καραούλι» του
Θ. Bρυζάκη ή πως «H Eλλάδα πάνω
απ τα ερείπια του Mεσολογγίου»
του Γάλλου ζωγράφου Eυγένιου Nτελακρουά. O πίνακας είναι αντίγραφο
του αυθεντικού πίνακα που βρίσκεται στη γαλλική πλη Mπορντ. O μεγάλων διαστάσεων αυτς πίνακας είναι μια αλληγορία. Παριστάνει την
Eλλάδα προσωποποιημένη σε μια
νέα γυναίκα που πατά πάνω στα ερείπια του Mεσολογγίου, φωτισμένη απ ένα εσωτερικ φως. O ζωγράφος
είναι προφητικς ταν δημιουργεί το
έργο. H Eλλάδα, ντως, θα αναστηθεί απ τα ερείπια του Mεσολογγίου.
«H Mεσολογγίτισσα» του F. de
Lansac παριστάνει μια γυναίκα του
Mεσολογγίου, η οποία βλέποντας να
πλησιάζει το τέλος προτιμά να πεθάνει απ το δικ της χέρι και στρέφει
το μαχαίρι προς το στήθος της. Eδώ
το «Eλευθερία ή Θάνατος» γίνεται

H Eξοδος

«H Eξοδος του Mεσολογγίου» του Θ. Bρυζάκη (Λεπτομέρεια). O πίνακας που βρίσκεται στην Πινακοθήκη είναι αντίγραφο, έργο του Δ. Kασ!λα και των υιών του (1929).

πράξη. H δραματικτητα του έργου
είναι έντονη, ενώ τα λαμπρά χρώματα εντείνουν την αγωνία των τελευταίων στιγμών.
«H επίθεση του Iμπραήμ πασά κατά του Mεσολογγίου» απ τη σύνθεση του Ch. Langlois εικονίζει ένα επεισδιο απ τη μακρά πολιορκία
του Mεσολογγίου. O Iμπραήμ πασάς
επιτίθεται εναντίον του, έφιππος,
στο κέντρο σχεδν του έργου, ακολουθούμενος απ εκατοντάδες
Tούρκων. H σύνθεση δονείται απ
την ένταση και το πολεμικ μένος, ενώ φωτιά και καπνς σαρώνουν το
βάθος.

Θεδωρος Bρυζάκης
Aπ τους Eλληνες ζωγράφους ο
Θεδωρος Bρυζάκης είναι απ τους
σημαντικτερους
εικονογράφους
της Eλληνικής Eπανάστασης.
«H ανατίναξη του Xρήστου Kαψάλη» του ιδίου, επίσης στην Πινακοθήκη του Δήμου του Mεσολογγίου,
εικονίζει την ηρωική ανατίναξη των
εναπομεινάντων κατοίκων της ερειμωμένης πλης απ τον Xρήστο Kαψάλη. Γυναίκες, γέροι και λαβωμένοι
ανατινάσσονται κλεισμένοι σε μια α-

ποθήκη. O δαυλς που κρατά ο Xρήστος Kαψάλης βάζει φωτιά στις καρδιές μας και στη φαντασία μας. Zούμε κι εμείς τις τελευταίες στιγμές
των πολιορκημένων. Στιγμές συγχώρεσης, συγνώμης και αποχαιρετισμού.
Γνωστοί αγωνιστές, πως ο Δημήτριος Mακρής και ο Θανάσης Pαζηκτσικας αποτυπώνονται απ το
χρωστήρα του Γ. Kασλα και του I.
Tρικογλίδη αντίστοιχα. Oι οπλαρχηγοί ποζάρουν με τα άρματά τους και
την παραδοσιακή φορεσιά, στητοί, υπερήφανοι. Oι ζωγράφοι έχουν αποδώσει σχεδν τα πραγματικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους. Πρσωπα εκφραστικά, γεμάτα σημάδια,
μαρτυρίες της εσωτερικής και εξωτερικής πορείας του καθενς.
Tο Mεσολγγι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα φιλέλληνα του οποίου το νομα έχει περάσει στην ιστορία, χι μνο ως ποιητή, αλλά και
ως ανθρώπου που έδωσε ,τι μπορούσε στον ιερ αυτ τπο, μέχρι και
τη ζωή του, τον Λρδο Bύρωνα. Tο
θάνατ του, το 1824, πένθησε χι μνο η πλη του Mεσολογγίου, αλλά
και λοι οι Eλληνες. Στο έργο, που υπάρχει στην Πινακοθήκη, εικονίζεται

Oμως, το έργο που μας μεταφέρει
στη νύχτα εκείνη της Eξδου της
10ης Aπριλίου είναι «H έξοδος του
Mεσολογγίου» του Θ. Bρυζάκη. O πίνακας, που βρίσκεται στην Πινακοθήκη είναι αντίγραφο του Δ. Kασλα
και των υιών του (1929). Eικονίζει την
Eξοδο έτσι πως τη φαντάστηκε ο Θ.
Bρυζάκης και πως την κατέγραψε ο
Σπ. Tρικούπης: «… αλλ’ οι λοιποί επροχώρουν ως και πρ τερον, και ούτε τα διπλά και τριπλά χαρακώματα και ταφρεύματα των εχθρών, ούτε το ακοίμητον κατ’ αυτών πυρ ίσχυσαν ν’ αναστείλωσι την ορμή των…». Oι Eλληνες
προσπαθούν να διασπάσουν τα τουρκικά στρατεύματα περνώντας πάνω
απ την τάφρο που περιέβαλε την
πλη. Πολλοί πέφτουν μέσα σ’ αυτή.
H λευκή σημαία με το σταυρ πάει
μπροστά, ενώ ένας Tούρκος υψώνει
μια κκκινη πάνω στα τείχη της πολύπαθης πλης. O Xριστς ένθρονος
στο πάνω μέρος του έργου ευλογεί,
ενώ άγγελοι κρατούν δάφνινα στεφάνια. H σύνθεση, δομημένη σε οριζντιες ζώνες –επεισδια, μετουσιώνει τον πνο και την αγωνία σε αυτοθυσία και ηρωισμ των πολιορκημένων. Tο γεγονς αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας του τπου. O ίδιος
ο καλλιτέχνης, ήδη απ το 1856, ταν
κυκλοφορούν οι πρώτες λιθογραφίες του έργου με την ένδειξη Θεδωρος Bρυζάκης εποίει έχει συνείδηση της ιστορικής συνέχειας. Xρησιμοποιεί έναν κατεξοχήν βυζαντιν
τρπο για να καταδείξει το νομά
του γράφοντας το εποίει. Eπίσης, το
έργο λαμβάνει χαρακτήρα λατρευτικής εικνας, καθτι ο I. Kαλογερπουλος σε άρθρα που δημοσιεύει
στο περιοδικ «Πινακοθήκη» το 1915
αναφέρει τι:
«...Kατά την ετησίαν δε λιτανείαν της
Eξ δου περιφέρεται ο πίναξ...».
Γεγονς που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Tα σημαντικά έργα της μικρής Πινακοθήκης του Δήμου Mεσολογγίου
εικονογραφούν την αντίσταση και
την ηρωική έξοδο που επεχείρησαν
οι αγωνιστές του Mεσολογγίου, η οποία ξεπερνά γρήγορα τα ρια ενς
μεμονωμένου γεγοντος και γίνεται
μαρτυρία και παράδειγμα θάρρους,
δύναμης και πίστης για λο τον ελεύθερο κσμο.
KYPIAKH 24 AΠPIΛIOY 1994 - H KAΘHMEPINH
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Λρδος Bύρωνας και Mεσολγγι
Eκατν εβδομήντα χρνια απ τον θάνατο του Aγγλου ποιητή και μεγάλου φιλέλληνα

O Λρδος Bύρωνας σε νεαρή ηλικία. Aπ το βιβλίο «Eλλάς και Bύρων», εκδσεις I.N. Σιδέρης, Aθήνα, 1924.
Tης Δρος Eυγενίας Kεφαλληναίου

O Tζορτζ Γκ ρντον Mπάιρον (17881824) ήταν μεγάλος λυρικ ς και σατιρικ ς ποιητής και καθιερώθηκε ως
παγκ σμιο σύμβολο του ρομαντισμού αλλά και του αγώνα για την ελευθερία. Iδιαίτερα για τους Eλληνες
υπήρξε ο μέγιστος των φιλελλήνων.
O Aγγλος ποιητής γνώρισε την
Eλλάδα κατά το πρώτο του ταξίδι,
ως περιηγητής στην Aνατολή, το
1809-11, και εμπνεύσθηκε απ αυτή
τη φιλελληνική του ποίηση με την οποία ύμνησε το μεγαλείο της αρχαίας Eλλάδας και την ομορφιά της ελληνικής φύσης, έκλαψε για την εξαχρείωση του λαού της απ τη δυσβάσταχτη σκλαβιά και προσπάθησε με
τη μούσα του να διεγείρει το πατριωτικ φρ νημα των σκλάβων
Eλλήνων για την αποτίναξη του
τουρκικού ζυγού.
Tο δεύτερο ταξίδι του Mπάιρον
στην Eλλάδα, το 1823-1824, οφειλ ταν στην απ φασή του να κάνει πρά-

ξη σα ο ίδιος τραγούδησε και διακήρυξε με το ποιητικ του έργο για την
ελευθερία. Eπιδίωξε να γίνει ο άνθρωπος της πράξης, πως ο ίδιος έλεγε, και να βοηθήσει ενεργά τον ελληνικ αγώνα, εφ σον οι Eλληνες επιθυμούσαν να δεχθούν τις υπηρεσίες του. Eτσι ήταν προετοιμασμένος, ταν το Φιλελληνικ Kομιτάτο
του Λονδίνου του πρ τεινε να δεχθεί
να γίνει επίσημος εκπρ σωπ ς του
στην Eλλάδα και να επιταχύνει αυτ
το ταξίδι.

Στην Eλλάδα
Aφήνοντας ο Mπάιρον την Iταλία,
έφθασε στην αγγλοκρατούμενη Kεφαλλονιά στις 3 Aυγούστου 1823 και
παρέμεινε στο νησί επί πεντάμηνο,
προκειμένου να ενημερωθεί για τη
γενικ τερη κατάσταση στην επαναστατημένη Eλλάδα, τηρώντας συγχρ νως αποστάσεις απ τις αλληλομαχ μενες φατρίες της ηπειρωτικής
Eλλάδας, που διεκδικούσαν τον προ-
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σεταιρισμ του. Mε πολλή περίσκεψη
ανέμενε την κατάλληλη στιγμή για τη
δική του παρέμβαση υπέρ της εθνικής υπ θεσης των Eλλήνων.
Tελικά, έπειτα απ επιστολή του
Nομοθετικού Σώματος που του ζητούσε να συνεργασθεί με τον Mαυροκορδάτο για τη διοργάνωση της
Δυτικής Στερεάς Eλλάδας, αποφάσισε τη μετάβασή του στο Mεσολ γγι,
στο οποίο έφθασε στις 5 Iανουαρίου
1824, που του επιφυλάχθηκε θερμ τατη υποδοχή.
H άφιξή του εδώ υπήρξε ευεργετική για τον αγωνιζ μενο ελληνισμ , ο
οποίος κατατρυχ μενος απ την ολέθρια διχ νοια και την έλλειψη π ρων για τη συνέχιση του Aγώνα, αντιμετώπιζε μια αυτοκρατορία χι μ νο
χωρίς καμιά βοήθεια απ το εξωτερικ , αλλά και με δυσμενή απέναντί
του τη στάση των μεγάλων χριστιανικών δυνάμεων της Eυρώπης. H φήμη
και τα πλούτη του Mπάιρον εκτιμήθηκαν τ τε απ τους Eλληνες ως η
πανάκεια λων των δεινών τους.

Bασικοί στχοι
Mε βασικούς στ χους, τη διοργάνωση της κυβέρνησης και εν ς στρατιωτικού σώματος, την ανύψωση του
εθνικού φρονήματος του λαού και
την εξεύρεση π ρων με δάνειο, ο
Mπάιρον αναμίχθηκε ενεργά στην
ελληνική υπ θεση. Πρώτη του φροντίδα ήταν η οργάνωση σώματος
στρατού απ 500 Σουλιώτες, που περιφέρονταν άσκοπα στην π λη, μετά
το θάνατο του Mάρκου Mπ τσαρη,
και 100 άλλους αγωνιστές, που στρατολ γησε η Διοίκηση και τους έθεσε
στις διαταγές του. Aκ μη, βοήθησε
στην οργάνωση εν ς μικρού σώματος πυροβολικού. Mε δικά του χρήματα πλήρωνε το εβδομαδιαίο σιτηρέσιο που έφθανε τα 2.000 τάλιρα
περίπου.

«Eλληνικά Xρονικά»
Παράλληλα προς αυτές τις στρατιωτικές ενέργειες, ο Mπάιρον φρ -
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ντισε να διαφωτίσει τους Eλληνες
για τα δικαιώματα τα δικά τους και
της φυλής τους, αλλά και να τους ενημερώνει για τα πολεμικά γεγον τα, με την έκδοση της εφημερίδας
«Eλληνικά Xρονικά», τη διεύθυνση
της οποίας είχε ο Συνταγματάρχης
Στάνχοπ. Aς σημειωθεί εδώ τι οι απ ψεις του Mπάιρον για το Tύπο ήταν αντίθετες προς εκείνες του
Στάνχοπ, που υποστήριζε την απερι ριστη ελευθερία του Tύπου. Iδιαίτερα, δεν επιθυμούσε τις προσωπικές επιθέσεις και τις ύβρεις και μάλιστα εναντίον ηγεμ νων, που ήταν
ενδεχ μενο να ασκήσουν επίδραση
στη μελλοντική τύχη των Eλλήνων.
Στις 22 Iανουαρίου, ημέρα των γενεθλίων του, ο Aγγλος ποιητής συνέθεσε το ποίημα «On This Day I
Complete my Thirty Sixth Year», με
το οποίο δήλωνε την πρ θεσή του να
μείνει στην Eλλάδα και να αγωνιστεί
για την ελευθερία της. Eίναι χαρακτηριστικοί οι επ μενοι στίχοι του σε
μετάφραση Σπ. Tρικούπη, που δημοσιεύθηκαν στα «Eλληνικά Xρονικά»
το 1825:
«Δεν σου μένει παρά να εύρης ,τι
εγύρευες παντού
Kαι να το εύρης δεν μπορούσες
μνημ’ ανδρς πολεμικού
Bρίσκοντάς το, κύττα γύρω, πιάσ’
την θέσι που ποθείς
Για την δξαν πολεμώντας πέσ’ εκεί ν’ αναπαυθής».
Γνωρίζοντας την αμετάκλητη και
προσηλωμένη πλέον στην ελληνική
υπ θεση στάση του Mπάιρον, ο Mαυροκορδάτος έγραψε στην κυβέρνηση γι’ αυτ ν τι θα αναλάμβανε την
εκστρατεία για την κατάληψη της
Nαυπάκτου και τι θα έκανε ,τι του
ζητούσαν.

Tα τελευταία λγια
O Mπάιρον, προκειμένου να ωφελήσει σο μπορούσε περισσ τερο
τον Aγώνα, εργάσθηκε σκληρά παρά
την επισφαλή υγεία του, η οποία τελικά δέχθηκε και δεύτερο χτύπημα,
αρχές Aπριλίου. Aπ τ τε και έπειτα,
η κατάστασή του χειροτέρευε, ώσπου έγινε κρίσιμη. Oι γιατροί Mίλινγκεν, Mπρούνο, Tράιμπερ και Λουκάς Bάγιας δεν μπ ρεσαν να του
προσφέρουν βοήθεια και ο Mπάιρον
πέθανε στις 19 Aπριλίου, προφέροντας στα τελευταία του λ για το νομα της κ ρης του, της αδελφής του
και της Eλλάδας, για την οποία είπε:
«Tης έδωσα το χρνο μου, την περιουσία μου, την υγεία μου, και τώρα
της δίνω και τη ζωή μου. Tι άλλο μπορώ να κάνω;».

Γενικ πένθος

Πρώτη κρίση
Στις 15 Φεβρουαρίου και ενώ ο
Mπάιρον βρισκ ταν σε σύσκεψη με
τον Στάνχοπ για την έκδοση μιας
δεύτερης εφημερίδας αλλά πολύγλωσσης, γνωστής ως «Telegrafo
Greco», για την ενημέρωση των ξένων και την αποστολή της στο εξωτερικ , υπέστη την πρώτη κρίση στην
υγεία του με σπασμούς. O Mαυροκορδάτος πληροφ ρησε την ελληνική κυβέρνηση, αναφέροντας ένα είδος ημιπληξίας.
Tο δυσάρεστο αυτ γεγον ς αποδ θηκε στον τρ πο ζωής του και κυρίως στην αδυναμία της εκτέλεσης
της καθημερινής υπαίθριας σωματικής άσκησης, που φειλε να κάνει, εξαιτίας των αδιάκοπων βροχών, στην
κ πωση που του προκαλούσε καθημερινά το πλήθος των προβλημάτων
απ τις αναφορές των πολιτών, στην
απογοήτευση που του προξενούσαν
οι υπαινιγμοί εις βάρος του Kοραή
και κυρίως στα προβλήματα που προκαλούσαν οι ατίθασοι Σουλιώτες.
Γρήγορα, ωστ σο, ανέλαβε απ
την κρίση αυτή και συνέχισε τις προσπάθειές του για την οργάνωση και
την άσκηση τακτικού στρατού, καθώς και την οχύρωση της π λης και
την επισκευή των φρουρίων.

Aξιώματα
O Mαυροκορδάτος πασχίζοντας να
κάνει πιο υποφερτή τη ζωή του Mπάιρον στο Mεσολ γγι, του απένειμε

«O Λρδος Bύρωνας με σουλιώτικη φορεσιά». Eλαιογραφία, 145X120 εκ., του
Thomas Phillips. Aθήνα, Bρετανική Πρεσβεία.

στις 22 Φεβρουαρίου το βαθμ του
Συνταγματάρχη Πυροβολικού και
στις 25 του ίδιου μήνα τον δι ρισε
αρχιστράτηγο των επιχειρήσεων
στην Aιτωλία. Σε ένδειξη μεγάλης εκτίμησης, το Aνώτατο Δικαστήριο
στο Kρανίδι τού έδωσε την ελληνική
ιθαγένεια, ενώ, αργ τερα, στις 29
Mαρτίου, οι προύχοντες του Mεσολογγίου τον ανακήρυξαν Πολίτη και
Eυεργέτη της π λης.
Eίναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια
που κατέβαλλε ο Mπάιρον στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των στρατιωτικών του αξιωμάτων, να μειώσει τις
φρικαλε τητες του πολέμου και να
εμπνεύσει στους αντιμαχ μενους
λαούς φιλανθρωπικά αισθήματα με
την απελευθέρωση 22 αιχμαλώτων
Tούρκων, καθώς και άλλων μεμονωμένα, τονίζοντας ιδιαίτερα στα συνοδευτικά γράμματα προς τις τουρκικές αρχές την ανάγκη της φιλάνθρωπης μεταχείρισης των Eλλήνων, που
τυχ ν θα έπεφταν στα χέρια των
Tούρκων.
Στις αρχές Mαρτίου, η Eλληνική
Kυβέρνηση πρ σφερε στον Mπάιρον τη θέση του Γενικού Διοικητή
της Στερεάς Eλλάδας, ενώ, συγχρ -

νως, του ζητούσαν απ τα διάφορα
μέρη της Eπικράτειας να μεσολαβήσει για την επίτευξη μιας γενικής
συνένωσης των αλληλομαχ μενων
κομμάτων.
Eπίσης, ο Oδυσσέας Aνδρούτσος
τον κάλεσε να μετάσχει σε σύσκεψη
στα Σάλωνα, προκειμένου να συμφιλιωθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις
της Aνατολικής και της Δυτικής Στερεάς Eλλάδας και να καταστρώσουν
σχέδιο άμυνας. Oρίσθηκε δε ως ημερομηνία συνάντησης η 27η Mαρτίου,
αλλά τελικά για πολλούς λ γους δεν
πραγματοποιήθηκε.
Iδιαίτερη χαρά προκάλεσε στον
Mπάιρον η είδηση που έφθασε στις
22 Mαρτίου για την επιτυχία του ελληνικού δανείου και τον διορισμ
του ως προέδρου της Eπιτροπής Διαχείρισής του, δι τι έβλεπε να πραγματοποιείται ένας απ τους βασικούς στ χους του.
Aντίθετα, η εκστρατεία που προετοίμαζε για την κατάληψη της Nαυπάκτου ματαιώθηκε λ γω της κακής
συμπεριφοράς των Σουλιωτών, αρκετοί απ τους οποίους συνέπραξαν
με τον Kαραϊσκάκη, κατά τη δ λια επιδρομή του στο Mεσολ γγι, στις 3

O Λρδος Bύρωνας σε νεαρή ηλικία. Aπ το βιβλίο «Eλλάς και Bύρων», εκδσεις I.N. Σιδέρης, Aθήνα, 1924.

Tο πικρ άγγελμα του θανάτου του
Mπάιρον διαδ θηκε πολύ γρήγορα
και το πανελλήνιο θρήνησε την απώλεια του «Πατέρα και αληθέστατου
φίλου», πως συχνά αποκαλούσε ο
λα ς τον «Mιλ ρδο» του. O Mαυροκορδάτος εξέδωσε ψήφισμα για τις
τιμές προς τον νεκρ απ τον λα
του Mεσολογγίου και το Eκτελεστικ
Σώμα της Προσωρινής Διοίκησης της
Eλλάδας εξέδωσε γενική διαταγή,
που ριζε, εκτ ς των άλλων, την 5η
Mαΐου ως ημέρα γενικής πενθηφορίας. O στεν ς συνεργάτης και υπασπιστής του Mπάιρον, Πέτρος
Gamba, στο ημερολ γι του αναφέρει τα εξής: «Aπέθνησκεν εις ξένην
γην εν τω μέσω λαού ξένου, αλλ’ οπουδήποτε και αν ήθελεν εκφέρει
την τελευταία του πνοή, δεν θα ήτο
περισστερον αγαπητς, ουδέ θα εθρηνείτο το ειλικρινέστερον». Iδιαίτερα εύγλωττοι ωστ σο είναι οι στίχοι του δημοτικού μας τραγουδιού
για το θρήνο της φύσης ολ κληρης:
«Kλαίνε τα δένδρα, κλαίνε και τα
κλαριά,
βογγάει και το κάστρο του Mεσολογγιού».

H κηδεία
H κηδεία του Mπάιρον έγινε με
πολλές τιμές στις 22 Aπριλίου και ο ιστορικ ς και πολιτικ ς Σπ. Tρικούπης εκφώνησε περίφημο επικήδειο
λ γο. H σορ ς του παραλήφθηκε
στις 2 Mαΐου απ ειδικ πλοίο, που έφθασε απ τη Zάκυνθο, για να τον
μεταφέρει εκεί, και στη συνέχεια στη
γενέτειρά του. Mια πήλινη κάλπη με
τα σπλάχνα του Mπάιρον απέθεσαν
οι Mεσολογγίτες στον ιερ να του
Aγίου Σπυρίδωνα και αργ τερα την
ενταφίασαν κατ’ άλλους κοντά στον
Aγιο Σπυρίδωνα και κατ’ άλλους κοντά στον Aγιο Nικ λαο, σιμά στον
Mπ τσαρη, τον Mαυρομιχάλη και άλλες δ ξες της Eλλάδας.
H Eλλάδα εκτιμώντας τον διάπυρο
φιλελληνισμ και την πραγματική και
ηθική ωφέλεια που πρ σφερε ο
Mπάιρον στον Aγώνα της Aνεξαρτησίας, τον αναγνώρισε ως πραγματικ
της τέκνο, ως ήρωα και ως σύμβολο
ιερ και πανανθρώπινο της θυσίας
για την Eλευθερία.
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H Παιδεία στο Mεσολ γγι
Kατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας και της Eπανάστασης του 1821
Tου Σπύρου Kανίνια
Eπιτ. αντεισαγγελέως του Aρείου Πάγου

...O ΔYNAMIΣMOΣ των Mεσολογγιτών πρέπει να υποτεθεί ως σημαντικς, αφού μπρεσαν σε σχετικώς
μικρ χρονικ διάστημα, να μεταβάλουν το Mεσολγγι απ πρωτγονο
οικισμ σε πολίχνη. Διτι θα ήταν
κάπως διαμορφωμένη πολίχνη, ταν το 1641 εγκαθίσταται εκεί ο διδάσκαλος του Γένους Eυγένιος
Γιαννούλης ο Aιτωλς. Eίναι αξιοσημείωτο τι το έτος τούτο, που
συνιστά την πρώτη έγκυρη χρονολογία της ιστορίας του Mεσολογγίου, σχετίζεται χι με την πολεμική ή
άλλη περιπέτεια, αλλά με γεγονς
πνευματικ: τον εγκαινιασμ της
παιδείας του.

Eυγένιος Γιαννούλης
O Eυγένιος γεννήθηκε στο Mέγα
Δένδρο της Aιτωλίας (1600) και μαθήτευσε πλησίον εξαιρέτων διδασκάλων, πως ο Nικλαος Kαβάσιλας και ο Mελέτιος Συρίγος. Nεώτατος εισήλθε στον Iερ Kλήρο και
στην Kωνσταντινούπολη συνδέθηκε
με τον Aθηναίο φιλσοφο Θεφιλο
Kορυδαλλέα, Σχολάρχη της Πατριαρχικής Aκαδημίας. Tτε μάλιστα
ο Eυγένιος, «επ’ αρετή και παιδεία
πεφημισμένος», υπήρξε και ιερατικς προϊστάμενος εκκλησίας, απ
τα εισοδήματα της οποίας ενισχυταν η Πατριαρχική Aκαδημία. O Eυγένιος καίτοι δεν υστερούσε σε
πνευματικά προσντα και κατείχε αξιλογο συγγραφικ τάλαντο, προτίμησε να ωφελήσει πρακτικώς το
Γένος ως διδάσκαλος των ελληνικών γραμμάτων και της χριστιανικής
αρετής. Mε τη διπλή ιδιτητα του ιερέως και διδασκάλου, εγκαταστάθηκε σε πολλές πλεις και στο Mεσολγγι κατά το 1641...
H παρουσία του Eυγενίου στο Mεσολγγι επί μία τετραετία (16411645) ασφαλώς υπήρξε επωφελής
για λους τους κατοίκους και χι
μνο για «τους περί αυτν φοιτητάς». O σπουδαίος αυτς διδάσκαλος του Γένους είχε συνείδηση καθολικής πνευματικής αποστολής και
φαίνεται τι συνδέθηκε ιδιαιτέρως
και προσωπικώς με πολλούς Mεσολογγίτες. Σε επιστολή, που έγραψε
απ τα Bρανιανά πολλά χρνια αργτερα (ε΄ Mαρτίου, αχπβ΄ = 1682)
προς τον μαθητή του κυρ-Γρηγριον τον Mάνεσην, εκφράζεται ο Eυγένιος με πολλή συμπάθεια για τους
Mεσολογγίτες: «... Oταν πηγαίνεις εκεί, χαιρέτα μας λους και κοινή και
κατ’ νομα και δίδασκέ τους να έχουν
φβον Θεού και να συλλογίζονται τα
μετά ταύτα...».

«Eρείπια θεάτρου στο Mεσολγγι» (Teatro a Messalongi), χαλκογραφία, φυσικ μέγεθος, σχέδιο S. Pomardi, χάραξη
P. Parboni. Iδιωτική συλλογή. (Aπ το έργο «Tπος και Eικνα, χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Eλλάδα», εκδ.
«Oλκς», Aθήνα 1983).

H οικονομική προδος του Mεσολογγίου στα μέσα του 18ου αιώνα είναι φανερή. Kαι συνδυάζεται χρονικώς με την ανάδειξη της παιδείας,
διτι ττε φέρονται ιδρυμενες στο
Mεσολγγι, αφ’ ενς η Παλαμαϊκή
Σχολή απ τον Παναγιώτη Παλαμά
(1760) και αφ’ ετέρου η Σχολή Eλληνικών Mαθημάτων απ το Πατριαρχείο Kωνσταντινουπλεως (1762).

Παλαμαϊκή Σχολή
Iδρυτής της Παλαμαϊκής Σχολής
υπήρξε ο διδάσκαλος του Γένους
Παναγιώτης Παλαμάς. Γεννήθηκε
το 1722 στο Mεσολγγι, που διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα στην
κοινοσυντήρητη Σχολή, η οποία
φαίνεται τι λειτουργούσε ττε στο
Mεσολγγι. H άποψη τι το νομα
ήταν αρχικώς Παλαμάρης και μετατράπηκε για να συνδεθεί με τον
Aγιο Γρηγριο τον Παλαμά είναι
μάλλον αβάσιμη. Aμφτερα τα ονματα συνυπήρξαν στο Mεσολγγι
ως ονματα διαφορετικών προσώπων. O Aναστάσιος Παλαμάρης
σύγχρονος του Παναγιώτη Παλαμά
ήταν ένας απ τους έγκριτους Mεσολογγίτες, οι οποίοι το 1762 πρωτοστάτησαν για την ίδρυση απ το
Πατριαρχείο Kωνσταντινουπλεως
της Σχολής Eλληνικών Mαθημάτων
στο Mεσολγγι (πως θα ιστορηθεί
παρακάτω). Eπίσης, και μεταγενε-
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στέρως, αναφέρονται κατ’ αντιπαράθεση τα ονματα των Παντελή
Παλαμάρη και Γρηγορίου Παλαμά,
οι οποίοι συνομίλησαν στο Mεσολγγι με τον Aγγλο περιηγητή Ed.
Dodwell. O Παναγιώτης Παλαμάς, ανήσυχος και φιλομαθής, συμπλήρωσε τη μρφωσή του στα Iωάννινα
και στην Kωνσταντινούπολη, που
συνδέθηκε πνευματικώς με τον πολύν Eυγένιο Bούλγαρη. Aμφτεροι
εδίδαξαν στην Aθωνιάδα Σχολή κατά τα έτη 1753 έως 1759 και τα μαθήματά τους παρακολούθησε πλήθος σπουδαστών.
Oμως προέκυψαν διαφωνίες και
έριδες, οι οποίες προκάλεσαν την αποχώρηση απ την Aθωνιάδα αρχικώς του Bούλγαρη και υστερτερα
του Παλαμά. Tτε αυτς επέστρεψε
στο Mεσολγγι κα διορίσθηκε Σχολάρχης της κοινοσυντήρητης Σχολής (1760). Λγω του μεγάλου κύρους του, η Σχολή απέκτησε φήμη,
τιτλοφορήθηκε Παλαμαϊκή και προσείλκυσε πολυαρίθμους ακροατάς
απ λα τα μέρη της Eλλάδος: Iδού
μία αδρή πριγραφή του παιδευτικού
έργου του Παν. Παλαμά στο Mεσολγγι: «...εδίδασκε ου μνον τα καλά
γραμματικά αλλά και θεμελιώδεις φιλοσοφικάς γνώσεις μετέδιδε τοις προκεχωρημένοις και προς τούτοις ήρδευεν ως αναπφευκτα ικανά της θεολογίας νάματα της αρετής και πατριωτισμού αισθήματα ενέπνεε...).

O Παλαμάς αποσύρθηκε απ τη διεύθυνση της σχολής το 1800 λγω
γήρατος και μετά τριετία απεβίωσε.
Tον διαδέχθηκε ο δευτερτοκος
γιος του Γρηγριος, αξιτατος και
αυτς λγιος, πνευματικ ανάστημα
του πατέρα του. Mαζί του φαίνεται
τι δίδαξε στη σχολή για ορισμένο
χρονικ διάστημα ο Iθακήσιος διδάσκαλος Bασίλειος Kανέλλος. O Σπυρίδων Tρικούπης, που διετέλεσε μαθητής της Παλαμαϊκής Σχολής (το
1800 ήταν 12ετής), αναφέρει ως διαδχους του Παναγιώτη Παλαμά αμφοτέρους τους γιους του, τον πρωττοκο Iωάννη και τον δευτερτοκο
Γρηγριο. Aλλ’ ο Iωάννης –«εκ των
επισημοτάτων Eλλήνων διδασκάλων»– διέκοψε τη διαμονή του στο
Mεσολγγι απ το 1808 έως το 1828.
Kατά το χρονικ αυτ διάστημα διετέλεσε διδάσκαλος των ελληνικών
μαθημάτων στην Aθήνα, μετά στην
Kωνσταντινούπολη και τέλος στην
Oδησσ. O Γρηγριος Παλαμάς παρέμεινε συνεχώς στο Mεσολγγι και
εσχολάρχησε «εθνωφελώς και ευκλεώς» έως το 1821, οπτε έπαυσε η
λειτουργία της Παλαμαϊκής Σχολής.
Kαι απεβίωσε «εν ακμαία ηλικία» το
1824 απ τις κακουχίες της πρώτης
πολιορκίας του Mεσολογγίου.

Eπανάσταση του 1821
...Aπ το 1821 με την κήρυξη της

Eφημερίδες και βιβλία

«Eλληνικά Xρονικά», αριθμς 43, 28 Mαΐου 1824.

Eλληνικής Eπαναστάσεως προκαλείται γενική αναστάτωση σε ολκληρη τη χώρα. Kαι ευλγως έχει
διατυπωθή η ερώτηση: «... Πώς ήτο
δυνατν να συστηθώσι σχολεία; Πού
και πού μνον, εν γωνία ναού μήπω καταστραφέντος, εν καλύβη ή εν υπαίθρω, γέρων ιερεύς ή πρεσβύτης ανάπηρος εδίδασκε το “Σταυρέ βοήθει μοι”
και την Oκτώηχον... Mνον εν Yδρα, εν
Σάμω, εν Nαυπλίω και εν ταις νήσοις
του Aιγαίου, ων κατ’ απαίτησιν των
Eυρωπαϊκών Δυνάμεων εφείσθη ο εχθρς, υπήρχον ευάριθμά τινα σχολεία,
εν οις εδιδάσκοντο τα κοινά λεγμενα
γράμματα, ενίοτε δε και ελληνικά».
Aλλά και το Mεσολγγι κατατάσσεται στις εξαιρέσεις. Oχι διτι τού
«εφείσθη ο εχθρς», αλλά διτι οι
Mεσολογγίτες, μέσα στον τάραχο
της Eπαναστάσεως και των Πολιορκιών, δεν αδιαφρησαν για την παιδεία τους.
Eίχαν εκτιμήσει το έργο της Παλαμαϊκής Σχολής, η οποία –αφού εκπλήρωσε τον ιστορικ της προορισμ, κρατώντας αναμμένη τη δάδα
της παιδείας επί ολκληρες δεκαετίες– έπαυσε τη λειτουργία της το
1821. Oι Mεσολογγίτες, χωρίς ασφαλώς να αναγνώσουν τη Διακήρυξη της Συνελεύσεως της Eπιδαύρου (1822), είχαν ζωνταν εντς
τους το νημα του κειμένου της:
«Aπγονοι του σοφού και φιλανθρώπου έθνους των Eλλήνων, σύγχρονοι των νυν πεφωτισμένων και
ευνομουμένων λαών της Eυρώπης,
θεαταί των καλών..».

με την έκθεση περί της Δημοσίας
Eκπαιδεύσεως (1825) του ττε εφρου Παιδείας Γρηγορίου Kωνσταντά, στο Mεσολγγι, λειτουργούσαν
δύο σχολές: «μία κεντρική Aλληλοδιδακτική και μία Γραμματική, που
διδάσκεται η Aρχαία Eλληνική και η
Iταλική...». Aλλ’ υπάρχει και μία άλλη
ένδειξη για τη λειτουργία σχολής
–«Παιδευτηρίου Eλληνικών»– στο
Mεσολγγι ευθύς μετά το 1821. Aπ
τον διδάσκαλο Δημήτριο Παύλου εκδθηκε το 1824 «Προκήρυξις» σχετικώς με τη διδασκαλία της Γαλλικής
Γλώσσας. Aπ το κείμενο της πολύ
ενδιαφέρουσας αυτής «Προκηρύξεως» παραθέτουμε το εξής απσπασμα: «Πρώτοι οι Mεσολογγίται μετά
την ελευθέρωσίν μας απ τον ζυγν του
βαρβάρου (εννοεί την έναρξη της
Eπαναστάσεως του ’21) εφρντισαν
επιμνως να συστήσουν σχολείον... ούτε είχαν προ καιρού ημελημένα οι φιλκαλοι ούτοι πολίται τα τοιαύτα καταστήματα εις την πατρίδα των. Eως προ
ολίγου ακμη, με λας τας εναντιτητας των καιρών, είχαν διδάσκαλον των
Eλληνικών Γραμμάτων τον μακαρίτην
Γρηγριον τον Παλαμάν. Eστοχάσθησαν μως τώρα καλν και αναγκαίον
να εισάξουν εις το παιδευτήριν των
παρεκτς των Eλληνικών και την σπουδήν μιας των γλωσσών της Eυρώπης,
διά τας νέας με τους Eυρωπαίους σχέσεις των... Προσκαλούνται λοιπν λοι
οι φιλμουσοι νέοι Mεσολογγίται και
της άλλης Eλλάδος να τρέξωσι πρθυμοι εις το νέον τούτο στάδιον των αγώνων του πνεύματος...».

Nέα σχολεία

Σημείωση «Eπτά Hμερών»: Aπσπασμα
χωρίς τις σημειώσεις, απ τη μελέτη του κ.
Σπύρου Kανίνια, «H παιδεία στο Mεσολγγι
κατά την Tουρκοκρατία και την Eπανάσταση». Aνάτυπο απ τον τμο ΛΓ΄ του περ.
«Παρνασσς», Aθήνα, 1991, σ.σ. 227-252.

Kαι σχεδν ενστικτωδώς αναζήτησαν και πέτυχαν να συσταθούν στο
Mεσολγγι νέα σχολεία. Σύμφωνα

ΣTO MEΣOΛOΓΓI το θέρος
του 1821 εκδθηκε η χειργραφη εφημερίδα «Aιτωλική» της οποίας γνωστά είναι μνο τρία
φύλλα. Aλλ’ η κατ’ εξοχήν εφημερίδα του Mεσολογγίου, απ 1
Iανουαρίου 1824 έως 20 Φεβρουαρίου 1826, υπήρξαν τα
«Eλληνικά Xρονικά». Iδρύθηκε
με δαπάνες του αγγλικού φιλελληνικού κομιτάτου και διευθυνταν απ τον Eλβετ ιατρ Iωάννη Iάκωβο Mάγερ. Kυκλοφορούσε δύο φορές την εβδομάδα
σε τετρασέλιδο φύλλο. Aπ το ίδιο κομιτάτο ιδρύθηκε στο Mεσολγγι και η ξενγλωσση εφημερίδα «Telegrafo Creco», που
διευθυνταν απ τον φίλο και
γραμματέα του Bύρωνα Pietro
Camba και σκοπ είχε την ενημέρωση των Eυρωπαίων, σχετικώς με τον απελευθερωτικ αγώνα των Eλλήνων.
Aλλ’ υπήρξε ολιγζωη (εκδθηκαν τριάντα περίπου φύλλα
απ τον Mάρτιο έως τον Δεκέμβριο 1824). Ως ργανο παιδείας
των Mεσολογγιτών πρέπει να
θεωρηθούν τα «Eλληνικά Xρονικά», εξ αιτίας πολλών δημοσι-

ευμάτων με περιεχμενο –σε ευρύτερη έννοια– παιδευτικ.
Aς προστεθεί τι στο Mεσολγγι κατά τη διετία 1824-25, με
τη φροντίδα του σμυρνιού τυπογράφου Δημ. Mεσθενέως τυπώθηκαν ορισμένα φυλλάδια (πως η Προκήρυξη για την έκδοση των «Eλληνικών Xρονικών»,
η επίσημη αναγγελία για τον
θάνατο του Λ. Bύρωνα κ.ά.).
Eπίσης τυπώθηκαν και τα βιβλία: «Yγεία των Στρατιωτών»
(ιταλικ κείμενο και ελληνική
μετάφραση) του ιατρού Fr.
Bruno, «Iστορία της Δυτ. X(έρσου) Eλλάδος» σε στίχους άγνωστου ποιητού, «Iστορική
και κριτική Σύνοψις των εν
Kρήτη διατρεξάντων...» του Π.
Nικολαΐδη, «Προσωρινν Πολίτευμα της Eλλάδος...» και «Θεωρία γενική περί των διαφρων
Διοικητικών
συστημάτων...»
του Aν. Πολυζωΐδη.
Kαι, ιδιαιτέρως αξιομνημνευτος, διτι εκεί πρωτοεκδθηκε, ο «Yμνος εις την Eλευθερίαν» του Δ. Σολωμού (ελληνικ κείμενο και ιταλική μετάφραση).
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Tο ιστορικ μοναστήρι τ’ Aη Συμιού. Iδρύθηκε το 1740. «H κυρίως μονή είναι βυζαντινού ρυθμού, αλλά της παρακμής. Eγείρεται εις το μέσον αυλής τετραγώνου, λιθοστρώτου, περικλεισμένης με μάνδραν. Eις τα δεξιά της μονής και προς την είσοδον της αυλής είναι ένα πηγαδάκι παλαιν, ίσως εκείνο, εις το οποίον ήρχοντο τα
κλεφτπουλα κι έπιναν νεράκι». (Aνδρέας Kαρκαβίτσας «Tαξιδιωτικά», Aγιος Συμεών).

Tο πανηγύρι τ’ Aη-Συμιού
Tριήμερος εορτασμ ς προς τιμήν των πεσ ντων κατά την ηρωική Eξοδο
Tου Aριστείδη Ξ. Kαβάγια

H ΠPOEPΓAΣIA του πανηγυριού
αρχίζει απ τη γιορτή της Aναλήψεως, δέκα μέρες πριν. Oι Mεσολογγίτες που παίρνουν μέρος είναι
χωρισμένοι σε δυο τάξεις: στους
αρματωμένους και στους καβαλαραίους. Oι αρματωμένοι, άντρες
και νέοι, σε 7 με 8 συνήθως παρέες
απ 8-18 άτομα, ντύνονται πως οι
παλιοί κλέφτες και αγωνιστές. Oι
καβαλαραίοι είναι οι περισστεροι

νέοι, που ιππεύουν άλογα ζωηρά.
Aυτοί στολίζουν το πανηγύρι και
εκδηλώνουν το σεβασμ της νέας
γενιάς στις ωραίες παραδσεις του
τπου.
Tην Kυριακή της Πεντηκοστής
μέχρι το δειλιν αρματωμένοι και
καβαλαραίοι γυρίζουν μέσα στην
πλη. Oι δρμοι αντηχούν απ τα
ποδοβολητά των αλγων, ενώ οι
ζουρνάδες (πίπιζες) και τα νταούλια (τούμπανα) δίνουν στην Iερή
Πλη ψη πανηγυρική.

Στον Aη-Συμι στον πλάτανο
να ρίξω και μια κουμπουριά
να πέσουν ούλα τα κλαριά
Aη-Συμιέ μου πλάτανε...
O πρώτος κάθε παρέας, με τα ργανα που δεν παύουν να παίζουν, επισκέπτεται τα σπίτια των αρματωμένων της παρέας του κι έτσι απ
κάθε σπίτι προστίθεται κι ένας. Στο
τέλος πηγαίνουν στο σπίτι του καπετάνιου, δηλαδή του αρχηγού της
παρέας. Σε κάθε σπίτι κερνιούνται
με ούζο και ριβανί (τοπικ γλυκ).

Tο ιστορικ εκκλησάκι της Aγίας Tριάδας, στη θρυλική Kλείσοβα.
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Tο δειλιν συγκεντρώνονται
στον Aγιο Σπυρίδωνα, στη μητρπολη, προσκυνούν, παίρνουν τη
σημαία του συλλγου των Aη-Συμιωτών και με επικεφαλής το σημαιοφρο, που κρατεί τη σημαία
του Nτη Mπτσαρη, πηγαίνουν
στο Hρώο, που ψάλλεται επιμνημσυνη δέηση.
Yστερα οι παρέες ξεκινούν λες
μαζί για το μοναστήρι. Mπροστά
δύο αρματωμένοι κρατούν το δίσκο
με τα κλλυβα για το μνημσυνο
που θα γίνει στο μοναστήρι εκείνων
που θυσιάστηκαν στην Eξοδο. Tο
θέαμα είναι υποβλητικ, συγκινητικ. H λη εικνα ζωντανεύει κάτι απ τη «νύχτα του χαλασμού». Oι
συγκεντρωμένοι στις πλευρές του
δρμου πολυάριθμοι θεατές τους
χειροκροτούν και τους δίνουν διάφορες ευχές. Oταν φτάνουν στην
πύλη της πλης, το πλήθος τους υποδέχεται με ενθουσιασμ.
Eτσι προχωρούν σιγά σιγά χορεύοντας με τα νταούλια, σηκώνοντας
τα χέρια ψηλά και φωνάζοντας παπα, που σημαίνει τι είμαστε ελεύθεροι και διασκεδάζουμε έχοντας
πίσω μας τα ργανα και δεν λογαριάζουμε τον εχθρ. Φτάνοντας
στο εικνισμα του Aη-Γιάννη πεζοί
και αρματωμένοι μπαίνουν στα αυτοκίνητα και πάνε στον Aη-Συμι.
Oλη τη νύχτα οι παρέες, η κάθε
μια χωριστά, τρώνε, πίνουν και χορεύουν, ενώ κοντά τους βρίσκο-

νται εκατοντάδες ντπιων και ξένων επισκεπτών, που μετέχουν και
αυτοί στο μεγάλο πανηγύρι.
Tο πρωί της Δευτέρας, του Aγίου
Πνεύματος, η μικρή καμπάνα του
μοναστηριού τους καλεί λους να
πρακολουθήσουν την αρχιερατική
θεία λειτουργία με τη συμμετοχή
των τοπικών αρχών, στρατιωτικών
και πολιτικών. Mετά την κατανυκτική λειτουργία λοι μαζεύονται
σιωπηλοί για το μνημσυνο των
Eξοδιτών στον τπο του μαρτυρίου, εκεί που είχαν συμφωνήσει να
συγκεντρωθούν σοι θα είχαν την
τύχη να γλιτώσουν απ την Eξοδο,
εκεί που οι εχθροί, καλά πληροφορημένοι, τους περίμεναν για να
τους αποτελειώσουν και που τώρα ένας πελώριος άσπρος Σταυρς
υψώνεται στη μνήμη τους.
Yστερα γυρίζουν στο μοναστήρι
και κάτω απ’ τα πλατάνια ανάβουν
φωτιές. Tα αρνία ψήνονται. Tο μεσημέρι αρχίζει το φαγοπτι και το
γλέντι μέχρι το δειλιν, οπτε ετοιμάζονται για το γυρισμ.
Tώρα ακολουθούν άλλο δρμο,
τον απάνω δρμο, μέσα απ τα λιοστάσια και τα περιβλια, που εκεί
είχαν στρατοπεδεύσει οι στρατιές
του Oμέρ Bρυώνη, του Kουταχή
και του Iμπραήμ. Aπ μακριά ακούγονται τα ργανα. Στον Aη–Θανάση
–εκκλησία έξω απ την πλη, κοντά
στους Στρατώνες– πλήθος Mεσολογγίτες περιμένουν. Oι αρματωμένοι και οι καβαλαραίοι φτάνουν
και λοι τους ζητωκραυγάζουν και
τους χειροκροτούν. H φάλαγγα
των «νέων Eξοδιτών» μαζί με το
πλήθος κατευθύνεται στην πλη.
Tο βράδυ το πανηγύρι συνεχίζεται. Mετέχει λο το Mεσολγγι και
οι εκατοντάδες των ξένων επισκεπτών. Συγκεντρώνονται σε δύο
σημεία της πλης: στην επάνω αγορά, στην πλατεία των Πέντε
Πρωθυπουργών και στην κάτω αγορά, στο σταυροδρμι της ψαραγοράς. Xιλιάδες πανηγυριστές σε
πλήθος τραπέζια τρώνε, πίνουν
και γλεντούν.
Στα κεντρικτερα σημεία των
δύο συγκεντρώσεων τα ργανα
παίζουν κι οι λεβέντες αρματωμένοι και καβαλαραίοι χορεύουν. Tο
EXEI πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε
πτε και προπαντς πώς, έγινε η
πρώτη γιορτή της Eξδου. Tο γεγονς τούτο διαφεύγει απ τα κατ’ έτος «ερτια» και δεν είναι γνωστ,
στο ευρύ, τουλάχιστον, κοιν. Tα
στοιχεία μας τα διασώζει ο Kωστής
Παλαμάς, του οποίου ένας συγγενής, απ το παλαμέικο, ο Aνδρέας
Παλαμάς μαζί με τον έγκριτο δικηγρο του Mεσολογγίου Aναστάσιο
Γιαννπουλο, είχε την πρωτοβουλία
του επίσημου εορτασμού της Eξδου. Aλλάς ας δούμε λίγο τα προηγηθέντα, που αφορούν το Hρώο.
Πρώτος είχε την ιδέα της ιδρύσεως του Hρώου ο Kαποδίστριας, ο οποίος την ημέρα της απελευθέρωσης του Mεσολογγίου (2 Mαΐου
1829) στη δοξολογία που εψάλη
στην Aίγινα, είπε, μεταξύ των άλλων, «η κυβέρνησις διερμηνεύουσα τα
αισθήματα των Eλλήνων... διατάσσει.
Nα συλλεχθώσι τα... λείψανα και να
προσδιορισθή ο τπος, που πρέπει να
εναποτεθούν». Mετά τη δολοφονία

Παρέα Aρματωμένων Aναστασίου Σκαρλάτου, 1932. Oρθιοι: Σ. Στάθης ή Kοκάνιας, Π. Γκρπας, N. Aρβανιτάκης, K. Kανδηλιώτης. Kαθιστοί: Σ. Bερίτσης ή Mαμάτσας, Δ. Mουστακλής, A. Γιαγκιζης, B. Mανιάτης. Σταυροπδι: K. Λατζπουλος, A.
Σκαρλάτος και οι δύο μικροί N. Mουστακλής και Σπ. Mουστακλής.

Mεσολγγι πανηγυρίζει μέχρι το
πρωί. Tην Tρίτη γιορτάζει η Aγία
Tριάδα, το ιστορικ εκκλησάκι της
θρυλικής Kλείσοβας, που στα 1825
και 1826 ξευτέλισε τις στρατιές
των Tούρκων και των Aιγυπτίων.
Oι αρματωμένοι και οι επισκέπτες διασχίζουν με γαΐτες και
προιάρια τη χιλιοτραγουδισμένη
λιμνοθάλασσα και βγαίνουν στο
νησί του Πάνου Σωτηρπουλου και
του Kίτσου Tζαβέλα για να ανάψουν το κεράκι τους και να προσευχηθούν. Στο μνημείο των πεσντων του μικρού νησιού γίνεται κατάθεση στεφάνων. Tο γλέντι συνεχίζεται μέχρι το βράδυ της Tρίτης
στην πλη.
Eτσι τελειώνει το μοναδικ και
ωραίο εθνικο-θρησκευτικ πανηγύρι του Aη-Συμιού, που άμα το δει
και το ζήσει κάποιος δεν πρκειται
να το ξεχάσει ποτέ.

Στο προαύλιο του μοναστηριού, 1960. Xορεύουν οι Xρ. Kαβάγιας, Bασ. Γιαννπουλος, Σπ. Mπάρλας, Φιλ. Tίγκας, Διον. Σκαρλάτος. Παίζουν ζουρνά οι Kώστας
και Γιώργος Σαλέας.

O πρώτος εορτασμ ς
του Eθνομάρτυρα κυβερνήτη είχε,
βέβαια και τούτη η ιστορία την περιπέτειά της, αλλά αυτ δεν είναι του
παρντος.
Ως το 1859 λοιπν, χρονιά που
γεννήθηκε στην Πάτρα ο Kωστής
Παλαμάς, δε γιορταζταν η Eξοδος,
αλλά ανεπίσημα γινταν θρησκευτικ μνημσυνο. Eκείνη τη χρονιά,
δηλ. 33 χρνια μετά την Eξοδο, έγινε η πρώτη επίσημη γιορτή. Tτε ο
Γιαννπουλος, γνωστς και απ μια
περίφημη βιβλιοθήκη που είχε, αλλά
και ως εκδτης της εφημερίδας
«Eλληνικά χρονικά» (προφανώς ο
τίτλος εις μνήμην εκείνων του Mάγιερ) και ο Eυστάθιος Παλαμάς, ένας άντρακλας, θερατος, αλλά και
«παλαβς» και συγγραφέας και ρήτορας και ποιητής και δάσκαλος,
πρωτοψάλτης στον Aγιο Παντελεή-

μονα κ.λπ., πήραν την απφαση, εντελώς ιδιωτικά και αυτ έχει τη σημασία του, να οργανώσουν μια γιορτή για την επέτειο της Eξδου του
1859. O Kωστής Παλαμάς γράφει:
«O Aνδρέας Παλαμάς, μουσοτραφής
και εμπνευσμένος δάσκαλος της βυζαντινής μουσικής. Συγκέντρωσε τους
μαθητάς του, τους εφανέρωσε τας λεπτομερείας του σχεδίου του... και περί
ώραν 7 μ.μ. του Λαζάρου... ωμίλησεν απ του εξώστου της οικίας προς το πλήθος περί της αγιτητος της ημέρας...
«Mετά την ομιλία με τα αναμμένα κηρία ανά χείρας, ετράπησαν την άγουσαν προς το Hρώον, που ο κλήρος έψαλεν επιμνημσυνον δέησιν...», γράφει ο Mεσολογγίτης, επίσης Nικλαος Xρυσγελος.
Στα «Eλληνικά Xρονικά» (9/11
Aπριλίου 1859) δημοσιεύεται σχετι-

κή είδηση, τι «Kατά τις 5 Aπριλίου
1859, ως προειδοποιήσαμεν, εγένετο
παρά των αρμοδίων αρχών εγκριθέν
και καθιερωθέν μνημσυνον των κατά
την έξοδον πεσντων Mεσολογγιτών
και λοιπών Eλλήνων. Oι πάντες εβάδιζον σιωπηλοί... Ωμίλησεν ο Mητροπολίτης Θεφιλος και ο Aνδρέας Παλαμάς».
Tο εντυπωσιακ είναι, επίσης, τι
την πρώτη εικνα της εξδου, που
προηγήθηκε της πρώτης ιερής πορείας προς το Hρώο, φιλοτέχνησε ο
πρωτοξάδελφος του Kωστή Παλαμά, Iωάννης, γιος του Δημητρίου
Παλαμά, Σχολάρχη του Mεσολογγιού και αδελφού του πατέρα του Kωστή, Mιχάλη Παλαμά. Στο σπίτι του
Δημήτρη Παλαμά, αυτ που και σήμερα ξέρουμε ως παλαμέικο, μεγάλωσε, μετά την ορφάνια του στην
Πάτρα, ο Kωστής Παλαμάς. H πρώτη
αυτή εικνα της εξδου, κατά μαρτυρία του ποιητή, ήταν πάντοτε
κρεμασμένη στη μεγάλη σάλα του
παλαμέικου.
K.Σ.
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H λιμνοθάλασσα. Oι γλάροι, τα θαλασσοπούλια, οι καλαμωτές των διβαριών, οι πελάδες, οι γαΐτες και τα προιάρια... Oλα προσφέρονται αφκιασίδωτα
στον επισκέπτη, στη φυσική τους μορφή χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, μέσα στην καθημερινή απλτητα και ξεγνοιασιά.

Γαριδολίβαδο. Στα παλουκωμένα χρτα παγιδεύονται οι μεσολογγίτικες, μικρές σε μέγεθος, γαρίδες.

AΦIEPΩMA

H πλουτοφρα
λιμνοθάλασσα
Mοναδικς υδροβιτοπος σε χλωρίδα και πανίδα
«H άχνα της λιμνοθάλασσας. Tριγύρω τα βουνά
γαλάζια, ελαφροΐσκιωτα. Πιο πέρα
το κανάλι.
Pοδχρυσο το ηλιγερμα. Tο προιάρι αργοπερνά.
Kαλοκαιριάτικο, νειρο ψυχής, το
μαϊστράλι».
Pήγας Γκλφης, «Mεσολγγι»,
(Eφημερίδα «Aιτωλική» 16 Φεβρ. 1964)

THN YΠHNEMH και πλουτοφρα λιμνοθάλασσα του Mεσολογγίου
πλαισιώνουν ο ποταμς Aχελώος ή
Aσπροπταμος απ’ τα δυτικά, ο Zυγς απ’ τα βρεια, ο ποταμς Eύηνος ή Φίδαρης απ’ τ’ ανατολικά και
ο Πατραϊκς Kλπος απ’ τα ντια.
Σαν φυσικοί κυματοθραύστες της
λιμνοθάλασσας θα μπορούσαν να
χαρακτηρισθούν τα νησάκια της:
Σκρφες, Προκοπάνιστος, Σχοινιάς,
Tουρλίδα και πιο μέσα το Bασιλάδι,
το Aναποδοΐβαρο, η Kλείσοβα, ο
Nτολμάς και, τέλος, το Aιτωλικ,
που είναι η εσώτατη νησίδα της λιμνοθάλασσας.
H λιμνοθάλασσα του Mεσολογγίου είναι αβαθής –το πιο βαθύ σημείο της δεν υπερβαίνει τα δύο
μέτρα– και χωρίζεται σε τρία διαμερίσματα: στου Aιτωλικού, του
Mεσολογγίου και σε κείνο της
Kλείσοβας.

Yδροβιτοποι
O υδροβιτοπος MεσολογγίουAιτωλικού, ένας απ τους μεγαλύτερους της Mεσογείου, έχει δημιουργηθεί απ την προσχωσιγενή
δράση του Aχελώου και του Eύηνου. Aυτ το διπλ «Δέλτα» συνιστά ένα εκτεταμένο σύστημα αβαθών νερών και περιφερειακών βάλτων που περιλαμβάνει μια αξιλογη
ποικιλία επιμέρους βιοτπων.
Tσο τα εκτεταμένα λασποτπια
σο και οι περιφερειακοί στις λιμνοθάλασσες αλμυρβαλτοι, τα
γνωστά «Σάλτσινα», αποτελούν είδη βιοτπου που συλλειτουργούν
έντονα με αυτές.
Oι αλμυρβαλτοι έχουν ιδιμορφη βλάστηση απ φυτά που είναι
γνωστά με τη λαϊκή ονομασία αλμυρές ή αρμυρίθρες. Eκεί που τα νερά
είναι γλυκά ευνοείται η ανάπτυξη
αγριοκάλαμων και ψάθας. Eτσι σχηματίζεται ένα ιδιαίτερο είδος βιτοπου γνωστ ως καλαμώνες. Oι καλαμώνες και τα ψαθοτπια της περιοχής περιορίζονται πια σε λίγα
σημεία της λιμνοθάλασσας, κυρίως
στα βορειοδυτικά της Kλείσοβας.
Tέλος, σπάνιοι σχηματισμοί σε

περιοχές υγροτπων είναι οι λουρονησίδες πο διαχωρίζουν τις λιμνοθάλασσεες απ την ανοιχτή θάλασσα. Γνωστή είναι η λουρονησίδα
«Λούρος», που διαχωρίζει μεγάλο
τμήμα της λιμνοθάλασσας του Mεσολογγίου απ τον Πατραϊκ. Σε ορισμένα σημεία της λουρονησίδας
σχηματίζονται αμμοθίνες που φτάνουν σε ύψος 5-6 μέτρα.

Πουλιά
Aν και η ορνιθολογική αξία της
περιοχής μειώθηκε με τα μεγάλα
έργα της περιδου 1960-1978 εξακολουθεί να παραμένει μεταξύ των
σημαντικτερων της Eλλάδος. Eως
τώρα, έχουν απαντηθεί 272 είδη
πουλιών. Aπαντώνται κοπάδια φαλαρίδων και παπιών (κυρίως στη λιμνοθάλασσα του Aιτωλικού), λεπτραμφοι γλάροι, λα σχδν τα είδη ερωδιών, δρεπανοσκαλίδρες,
γλαρνια, λευκοπελαργοί...

Aλιεία
Tο Mεσολγγι είναι ο πιο φημισμένος ιχθυοπαραγωγικς τπος
στην Eλλάδα. H λιμνοθάλασσα είναι
η σημαντικτερη ίσως πηγή πλούτου των ντπιων με την ελεύθερη
αλιεία, τα οργανωμένα διβάρια (ιχθυοτροφεία) και τις αλυκές της.
Tα κυριτερα ψάρια της είναι ο
κέφαλος, η τσιπούρα, το λαυράκι, ο
χωβις, η μπάφα, το σουβλομυτάρι,
ο σκορπις, η γλώσσα, το μυξινάρι,
ο δργγος, το μυλοκπι, η χελούδισσα, το καθαρχελο, το μουρμούρι, ο λαυκίνος, η βελάνισσα, ο
σπάρος, η καβάτσα, η ζαργάνα, ο
ζαργς κ.ά.

Πελάδες
H περιδιάβαση στη λιμνοθάλασσα
θα ήταν ελλιπής αν παραλείπαμε να
αναφερθούμε στις πασσαλωτές νερένιες κατοικίες, την παραδοσιακή
μεσολογγίτικη πελάδα, που άλλοτε
χρησιμοποιείται σαν ενδιαίτημα και
εργαστήρι απ τους ανθρώπους
του διβαριού και άλλοτε σαν μνιμη
ή παραθεριστική κατοικία αστικών
οικογενειών, εκεί στο πλάι του δρμου της Tουρλίδας ή της Περιμετρικής.
Mιλάμε φυσικά για την παλαιά πελάδα, που δείγμα της δεν σώζεται
σήμερα, που φτιαχνταν με τα συγγενή φυσικά υλικά: ξύλο, καλάμι και
αδιάβροχο χρτο, απ έμπειρους
τεχνίτες που δούλευαν με μεράκι
και τέχνη για έναν αρμονικ συν-
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Συνέχεια στην 18η σελίδα

Kκκινη Kαλυδρίδα (Δρέπανο σκαλίδρα). Δεν αναπαράγεται στις αλυκές ή
στην ευρύτερη περιοχή Mεσολογγίου.
Tρέφεται, κατά μεγάλο ποσοστ, απ
την Artemia και τα κουνούπια.

Ποταμογλάρονο. H πολύ μακριά ουρά και οι μακριές και λεπτές φτερούγες ξεχωρίζουν αυτ το είδος απ τα άλλα είδη γλαρονιού που αναπαράγονται στην Eλλάδα.

Kοκκινοσκέλης. Aναγνωρίζεται απ τα
πορτοκαλί – κκκινα πδια του και το
μεγάλο άσπρο κομμάτι στο πίσω μέρος της φτερούγας, πολύ ευδιάκριτο
ταν πετάει.

Kαστανοκέφαλοι γλάροι. Xρησιμοποιούν τις αλυκές τσο για ανάπαυση, σο και για διατροφή. Mετακινούνται συχνά απ
τις αλυκές στο υπλοιπο μέρος της λιμνοθάσασσας.
KYPIAKH 24 AΠPIΛIOY 1994 - H KAΘHMEPINH
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δυασμ λειτουργικτητας και αρχιτεκτονικής πάνω στη θάλασσα.
Eτσι, ανάλογα με τη χρήση είχαμε
μια ιδιαίτερη διαρρύθμιση και κατανομή των χώρων, των ανοιγμάτων
και του τρπου προσπέλασης.
Aλλά η μεσολογγίτικη πελάδα, πως την ξέραμε και την γνωρίσαμε
έστω και σαν περαστικοί επισκέπτες, είναι πια ένα μακριν παρελθν, χωρίς γυρισμ.
Γραφικά, τέλος, είναι τα ιδιμορφα παραδοσιακά πλεούμενα της λιμνοθάλασσας γνωστά σας γαίτες,
σταφνοκάρια και πρυάρια. Xαρακτηριστικ στοιχείο της κατασκευής τους είναι η έλλειψη καρίνας. Tα
σκάφη αυτά κινούνταν παλαιτερα
με πανιά, που σήμερα μνο οι μερακλήδες τα διατηρούν.

Aλυκές
H εταιρία «Aλυκές Mεσολογγίου
A.E.» που ιδρύθηκε το 1978, καλύπτει το 50% των εγχώριων αναγκών
σε αλάτι. Oι αλυκές καταλαμβάνουν
έκταση 1.240 εκταρίων με ιδανική
τοπογραφική διάταξη και πολύ μικρές υψομετρικές διαφορές.
H παραγωγή του αλατιού αρχίζει
τον Mάρτιο και τελειώνει, συνήθως,
στα τέλη Oκτωβρίου, ταν οι βροχοπτώσεις υπερβαίνουν την εξάτμιση. Tο θαλασσιν νερ αντλείται απ τη λιμνοθάλασσα της Kλείσοβας
και τροφοδοτείται μέσω καναλιού
στην πρώτη ομάδα λεκανών, στην
περιοχή της Πλστενας.
Aπ εκεί σιφωνίζεται στην επμενη λεκάνη, απ την οποία η συμπυκνωμένη άλμη ρέει με τη βοήθεια
της βαρύτητας ή με άντληση προς
τα κρυσταλλωτήρια.
H διαδικασία διαρκεί απ τον
Mάρτιο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπτε και αρχίζει η συγκομιδή
του αλατιού. Aυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν οι φθινοπωρινές
βροχές διαλύσουν αισθητή ποστητα του προϊντος. H συγκομιδή
διαρκεί περίπου 6 εβδομάδες και ολοκληρώνεται περί τα μέσα Oκτωβρίου.

«Πελάδα εδώ, πελάδα εκεί τα κτσαλα, η ανεμική / πα στα ρηχά το ξέσερνε, και το κυλούσε πάλι, / να βγούμε, σε ρωτούσα, εδώ; γελώντας μλεγες: εκεί! / κι ο στεριανς μας έσπρωχνε προς το κανάλι... (M. Mαλακάση, «Tραγουδάκι της
λιμνοθάλασσας).

Kαταστροφές
Στη δεκαετία του ’70 έγιναν οι πιο
καταστροφικές επεμβάσεις στον
φυσικ χώρο της πλης, της Kλείσοβας και των αλυκών με μια σειρά απ έργα «αξιοποίησης».
Tτε είναι, που στρώθηκαν χαλικδρομοι μέσα στη λιμνοθάλασσα,
που ανοίχτηκε, ανάμεσα σε αναχώματα, ο δίαυλος προς το Aιτωλικ
και αποκπηκε έτσι η επικοινωνία

των ψαράδων με τη δυτική λιμνοθάλασσα, που αναγκάστηκαν να βρουν
καινούργιες αμπολιές, μακριά, στη
ντια πλευρά του αριστερού αναχώματος. Tτε είναι που κλείστηκαν οι
καμάρες του δρμου της Tουρλίδας
και η λιμνοθάλασσα της Kλείσοβας
μεταβλήθηκε σε νεκρά θάλασσα, για
να μην ξαναβρεί απ ττε, και μετά
που άνοιξαν οι καμάρες, την αλλοτινή πλούσια χλωρίδα και τον ζωικ
της πλούτο...

Πηγές:
1) Γιώργου Iω. Kοκοσούλα, «Mεσολγγι 18301990», αυτοέκδοση, Mεσολγγι - Aθήνα, 1990.
2) Γ. Γιακουμή, Π. Γιακουμή, N. Kατσένη «Mεσολγγι», (πρλογος Xριστφορου Στράτου), εκδ.
Eθνικής Tραπέζης της Eλλάδος, Aθήνα, 1976.
3) Δρ. I. Kαστρίτση - Kαθαριού, «H ζωή στις Aλυκές Mεσολογγίου», εκδ. «Eλληνικές Aλυκές
A.E.», Aθήνα, 1992.
4) Φώτη Περγαντή, «Oικοτουριστικς Oδηγς πε
ριοχής Mεσολογγίου - Aιτωλικού - εκβολών
Aχελώου», εκδ. Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς, X.X.E.

Mεσολγγι, η λησμονημένη πλη
Tης Antoinette Jaume

TO MEΣOΛOΓΓI έχει αυτή την ήρεμη γλυκύτητα των λησμονημένων
πλεων που τα σημάδια του χρνου που πέρασε έχουν το χρώμα
του θαύματος και του θρύλου. Tο
παρελθν του γαλουχεί το παρν
του· και τώρα τα οχυρά των μαχών
του άλλοτε μας παρακινούν να
γευμαστε καλύτερα λους του
χυμούς μιας ζωής που κυλάει αρμονικά ανάμεσα απ αγρούς, πέλαγο και λιμνοθάλασσα.
(...)
Eδώ δεν έρχονται τουρίστες, ούτε αλαργοτάξιδοι, παρά μνο ξεστρατημένοι, μνο άνθρωποι μακριά απ’ τις συνηθισμένες τους
δραστηριτητες, απ’ τις κύριες ασχολίες τους· αλλ’ αυτς που η μοίρα του τον οδήγησε ώς εδώ αναβάλλει την αναχώρησή του, καθυ-
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στερεί, σαν να είχε φτάσει σε κάποια άκρη του κσμου. Ξέρει μως
καλά τι τίποτε δεν μπορεί να ανακψει την πραγματική του περιπέτεια, αυτήν που γράφτηκε πριν ακμη απ’ την παρουσία του εδώ και
που ξεπερνά κατά πολύ το τέρμα
της· ούτε η πατίνα μιας καθημερινής ζωής, ούτε το ξαφνικ απρβλεπτο, το οριστικ και αμετάκλητο. Eκτς ίσως η πρσκληση ενς
δρμου που διασχίζει τη λιμνοθάλασσα, αφήνοντας πίσω του μια καθημεριντητα ξεπερασμένη. Tου
δρμου προς την Tουρλίδα που η
ελευθερία των πουλιών και του
βλέμματος, των σημείων και των
εικνων, δεν έχει ρια. Oπου λα
τα εφήμερα τείνουν προς μια ανολοκλήρωτη διάρκεια.
(...)
Mοναξιά που την έχεις διαλέξει
μέσα απ κάποια μυστική συμφω-

νία με τα πουλιά και τα ψάρια, με το
νερ και τον άνεμο. Mοναξιά που έχει αποκοπεί απ καθετί το συνηθισμένο, που τη διακπτουν μνο
φτεροκοπήματα, παφλασμοί και το
σύρσιμο της μουσκεμένης άμμου.
Eτσι που ο χρνος να μην υπάρχει
πια παρά μνο μέσα απ το ρυθμ
των χρωμάτων του ουρανού πίσω
απ τους λφους, μέσα απ το
ρυθμ του θαλάσσιου ορίζοντα,
που πτε μακραίνει και πτε ζυγώνει, που πτε βυθίζεται και πτε αναδύεται· μέσα απ’ την παραλλαγή
της ώχρας... και του κίτρινου επάνω στα αρμυρίκια και τις φυκστρωτες απλωσιές· αλλά κυρίως
μέσα απ την αμίμητη παλέτα των
χρωμάτων της λιμνοθάλασσας που κυριαρχούν, άλλοτε το τριανταφυλλί που παίρνει το χρώμα απ τα φτερά των φοινοκπτερων,
άλλοτε το ζωηρ γαλαζοπράσινο

που το βλέπει κανείς μέσα στις
πτυχές του νερένιου καθρέφτη,
άλλοτε εκείνο το πολύτιμο μενεξεδί κάποιων κοχυλιών που διακρίνονται μέσα στο διάφανο βυθ των
ορμίσκων ανάμεσα απ τα στρακα
των αχινών και τα συντρίμμια αμφορέων.
Mια σιωπή που σχεδν την ψηλαφίζεις, διάστικτη μνο απ αντανακλάσεις, απ αντηχήσεις που εξοστρακίζονται σύρριζα στην επιφάνεια του νερού και της άμμου· που μπορεί κανείς να ακούσει μιαν
ακμη μεγαλύτερη σιωπή, μέσα
του. (...).
(Aπ το βιβλίο «Missolonghi» της
Antoinette Jaume, στη σειρά βιβλίων με το
γενικ τίτλο «Des villes», στην οποία η χώρα
μας, μέχρι το Mάιο του 1991, που εκδθηκε
το βιβλίο στη Γαλλία, αντιπροσωπεύεται με
το Mεσολγγι, ανάμεσα σε 29 πλεις απ λον τον κσμο).

AΦIEPΩMA

Mίμης Λυμπεράκης
H ζωή και το έργο του αγνώστου, αλλά σημαντικού Mεσολογγίτη ποιητή
Πορτρέτο
του Mίμη
Λυμπεράκη.
Eργο του
Aντρέα Σακαλή. Bρίσκεται στο
Σπίτι Kωστή
Παλαμά.

Tου Γ.I. Kοκοσούλα
Eρευνητή

O ΔHMHTPIOΣ (Mίμης) Λυμπεράκης,
του Γεωργίου και της Παναγούλας Mαλβίνας, γεννήθηκε στο Mεσολγγι το 1880. Hταν το μοναχοπαίδι
πλούσιας οικογένειας, ενώ ο ίδιος
κληρονμησε και την περιουσία, σε
ακίνητα και κτήματα, του αδελφού
του πατέρα του. Tο 1898, αποφοίτησε απ το 4τάξιο, ττε, Γυμνάσιο Mεσολογγίου με βαθμ «σχεδν καλώς». Γράφτηκε στη Nομική Σχολή,
πως συνηθιζταν, αλλά μάλλον δεν
την τελείωσε Δεν υπηρέτησε στο
στρατ, και, πως μας έλεγε, εξαγρασε τη θητεία του. Δεν θυμάμαι για
ποιο λγο.

Διάβασμα

Ποίηση
Πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα
το 1906 με το πεζ Venezia- Φραγκμέντα, στο περιοδικ του Σωτήρη
Σκίπη «Aκρίτας». Aκολουθούν τα
ποιήματα «Eσπερινοί» «Mιλήματα»,
«Mεσαιωνικ», «Δειλινά», στο περιοδικ «HΓHΣΩ» 4, 6, 8 (1907). Στα
«Γράμματα» της Aλεξανδρείας 19111912) δημοσιεύονται τα ποιήματα
«Ωδή στον Eφηβο», «Στον ερχομ
της νύχτας», τα πεζοτράγουδα «Iταλικ τοπίο», «Eνδυμίων» και μια κριτική μελέτη σε επιστολή. Συνεργάστηκε επίσης με τα περιοδικά: «Περιοδικ μας», του Bώκου, «Zωή» της
Πλης, «Παν» του Kαμπάνη, «Παναθήναια». Mετέφρασε και δημοσίευσε
Oυίτμαν, Σούιμπορν, Γιτς, Mαλαρμέ,
Bερλέν.
Σε ορισμένα δημοσιεύματα χρησιμοποίησε ως ψευδώνυμο το νομα
του μυθικού βάρδου και πολεμιστή
Fingal, δανεισμένο προφανώς απ
την ομώνυμη συλλογή πολεμικών και
ερωτικών ποιημάτων σε ρυθμική
πρζα του James Macpherson.
Tο 1934, μάλλον εν αγνοία του, τυπώθηκε σε 15 αριθμημένα αντίτυπα,
που μοιράστηκαν σε φίλους, η συλλογή «Παιδικοί Yμνοι», με 15 ποιήματα I-XV. Στο «Pουμελιώτικο Hμερολγιο - 1961» δημοσιεύονται τα ποιήματα: «Φιλενάδες» και «Kουρσάρικο», σταλμένα απ τον Xρήστο Kαλαντζή, μαζί με ένα βιογραφικ σημείωμα. Aλλα ποιήματα που κυκλοφρησαν απ χέρι σε χέρι: «Tα παιδιά της Σπάρτης», «Bρετάνη» «Kι η
ζωγραφιά;».

Tαξίδια
O Λυμπεράκης παντρεύεται, κάτω
απ τα τριάντα του, την Eλένη Mπολέτση, απ την Kέρκυρα, ταν ο πατέρας της υπηρετούσε ως διευθυντής νομαρχίας στο Mεσολγγι. Tο
Mεσολγγι, μως, δεν τον χωράει και
φεύγει.
H οικονομική του άνεση του επιτρέπει να ταξιδεύει και να μένει στο

Eθνικής Bιβλιοθήκης, την αρνήθηκε.
Δεν μπορούσε να νοιώθει τον εαυτ
του δεμένο με υποχρεώσεις: «ελεύθερη και ατίθασση τράνευε η ψυχή
μου – και δεν εγνώριζα κανένα νμο,
ηθική καμιά». Περιφρονούσε την εξουσία και δεν ψήφιζε στις εκλογές.
Aκμη και τις αρχές κατοχής αψηφούσε και συνέχιζε να κάνει τον περίπατ του στον δρμο της Tουρλίδας και μετά την απαγρευση της
κυκλοφορίας.

εξωτερικ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Mαζί του κουβαλάει και δυο γερά ξύλινα μπαούλα που του τα ’φτιαξε ο Bασίλης Mαγγίνας ειδικά για τα
βιβλία του. Xρνια ολκληρα, που
μαζεύονται σε δεκαετίες, μέχρι το
1939, ταξιδεύει στην Iταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία.
Mε εμπορικ πλοίο πηγαίνει απ
λιμάνι της Mεσογείου στην Aγγλία.
Mένει σε ακριβά ξενοδοχεία ή φιλοξενείται σε πλουσισπιτα. Στην Iταλία γνωρίζεται με τον Nτ’ Aνούντσιο
(για τον οποίο μας διηγείται ένα ευτράπελο), με τον Mαξίμ Γκρκι. Στη
Γαλλία με τον Aντρέ Mορουά, στη
Γενεύη με τον Pομέν Pολάν, στη
Γερμανία με άλλους.
Στο εξωτερικ, πως έλεγε, σπούδαζε ιστορία της τέχνης και περνούσε τον περισστερο χρνο του στα
μουσεία, στις πινακοθήκες, στις εκκλησίες που τα κουβαλούσε μετά ολκληρα, με κάθε λεπτομέρεια, στη
μνήμη του και τα ζωντάνευε, στις ασάλευτες ώρες εδώ στο Mεσολγγι,
στις ανεπανάληπτες διηγήσεις του
με το ιδιτυπο χρώμα φωνής, με την
έκφραση του προσώπου –σε απίθανες γκριμάτσες– και με τις κινήσεις
των χεριών του και του κορμιού.

Γράμματα
Oσο ο Λυμπεράκης έλειπε στο εξωτερικ ή στην Aθήνα (με γνωριμίες
πως ο Mητρπουλος, ο Λαπαθιώτης, ο Kαζαντζάκης, ο Bάρναλης, ο

Mελαχροινς κ.ά.) ή σο διάστημα έλειψε η γυναίκα του στην Kέρκυρα,
τη φρτωνε με γράμματα γεμάτα κοσμητικά επίθετα, τρυφερτητα και αγάπη, ικετεύοντάς τη να γυρίσει και
ταν αυτή γύρισε, της ζήτησε το λγο που γύρισε... Tτε και αυτή τον έκοψε με πείσμα: «Tώρα που γύρισα
να μείνω και δεν θα σου κάνω το χατήρι να ξαναφύγω...». (Kαι ίσως ττε
ο πεθερς της να της έγραψε, στ’ νομά της, το μεγάλο σπίτι της οδού
Φαβιέρου, στο ίδιο οικοδομικ τετράγωνο του σπιτιού τους). Tα γράμματα αυτά, με επιθυμία της, τη συνδεψαν στον τάφο με την άγρυπνη
φροντίδα της πνευματικής κρης
Aρσινης.
Kάποτε, λοιπν, λίγο πριν απ’ τον
πλεμο αποφασίζει να γυρίσει και
φτάνει απ’ την Iταλία στην Πάτρα.
Δεν περνάει μως αμέσως στο Mεσολγγι. Tον τραβάει για τελευταία
φορά ο Aπλλωνας της Oλυμπίας και
ξεχνιέται δυο βδομάδες εκεί, στο ξενοδοχείο των ΣΠAΠ. Eρχεται στο Mεσολγγι και ο πλεμος τον κλείνει
για πάντα εδώ.
Στα χρνια της κατοχής τα εισοδήματα απ τα ενοίκια συρρικνώνονται.
H κυρία Nίτσα, η σύζυγς του, αναγκάζεται να παραδίδει μαθήματα ξενγλωσσα σε κορίτσια, για να συμπληρώνεται το εισδημα.
O Λυμπεράκης δεν άσκησε ποτέ
του βιοποριστικ επάγγελμα και ταν κάποτε του πρσφεραν, πως έλεγε, τη θέση του διευθυντή της

H μνη απασχληση του Λυμπεράκη ήταν το διάβασμα, τις πρωινές ώρες που δεν έβγαινε. Δεν πρέπει να
έγραφε απ’ τον πλεμο και δώθε.
Δεν μιλούσε για τέτοια ασχολία. Kαι
αν μετά το θάνατ του βρέθηκαν τίποτε χειργραφα (τσα χρνια θα είχαν φανεί), αυτά πρέπει να ήταν απ
παλιά γραψίματα. Tο μεγάλο έργο
του Λυμπεράκη ήταν προφορικ που
δυστυχώς δεν καταγράφηκε απ κανέναν. Aλλά και πσοι ήταν αυτοί, απ’
σους τον άκουγαν, που θα μπορούσαν να εκτιμήσουν και να εκμεταλλευτούν μια τέτοια προσφορά;
O Λυμπεράκης, πως τον αποκάλεσε ο Kοσμάς Πολίτης, υπήρξε πράγματι ένας αισθητικς με τη σωστή
σημασία της λέξης «και ήταν λατρεία
του η Aιώνια ομορφιά» που την τραγούδησε στα ποιήματά του. Mπορεί
να λένε τι περιφρονούσε τον κσμο, κι μως, σο εκλεκτικς κι αν ήταν, δεν έπαυε να μιλάει με τον οποιονδήποτε κι είχε για τον καθένα τον
κατάλληλο λγο. Aκμη και ο χυδαίος λγος του ήταν πνευματώδης.
Yμνησε χι μνο την ομορφιά του
αρχαίου κάλλους και του μεσολογγίτικου τοπίου, αλλά και τον μχθο των
ταπεινών ανθρώπων.
Στα ποιήματά του μιλάει και για τις
«φιλενάδες», που πουλούσαν του
λγγου τα χορταρικά στα σπίτια των
νοικοκυραίων, και τ’ αρχοντικά και
για τους θαλασσομάχους ναυτικούς,
και για τις κυρούλες που τις καλούσαν οι καμπάνες στους εσπερινούς,
και για τα χαμσπιτα φτωχών χαροκαμένων. Aλλά γι’ αυτν τον ίδιο
«των γιβαριών ο φράκτης ετραγούδαγε σαν άρπα αιολική», κι
«Oλούθε εικνες έβλεπα και σχήματα
ωραία
και η ματιά μου έπαιρνε μια λάμψη εξωτική
λος ο κσμος νμιζα πως ήταν ένα θέμα,
για ζωγραφιά, για ποίηση, για μουσική».
H γυναίκα του πέθανε στις 5 Mαρτίου 1956, ο ίδιος στις 15 Aπριλίου
1967, ημέρα Σάββατο.
Eπάνω στην ταφπετρα είναι χαραγμένη η αγγλική φράση:
«He liveth his beloved sleep»
(«Zει τον λατρεμένο του ύπνο»)
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Συγγραφείς και ποιητές
Σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι με σημαντική προσφορά στα ελληνικά γράμματα
Tου Θ. M. Πολίτη

και θεατρικ-ποιητικ δράμα. Eξελίχθηκε και διακρίθηκε, μως, ως κριτικς λογοτεχνίας.
Ως ένας απ τους «περιλειπμενους» της ποιητικής παράδοσης του
Mεσολογγίου μπορεί να θεωρηθεί
και ο ποιητής, δημοσιογράφος, αφηγητής, αλλά και ταλαντούχος ζωγράφος Γεράσιμος Δ. Kασλας, που γεννήθηκε στο Mεσολγγι το 1902 και
πέθανε τα τελευταία χρνια (28 Δεκεμβρίου 1991) στην Aθήνα· αλλά θάφτηκε στη γενέτειρά του.

Λογοτέχνη

TO MEΣOΛOΓΓI κυρίως, αλλά και η
ευρύτερη περιοχή της Aιτωλίας δεν
γέννησε μνο ήρωες· πως τους ανυπέρβλητους εκείνους μαχητές
της Eξδου ή μεγάλους πολιτικούς
ηγέτες σαν τον αναγεννητή πρωθυπουργ Xαρίλαο Tρικούπη· εμφάνισε και εξέθρεψε μια πλειάδα μεγάλων, σπουδαίων, σημαντικών και αξιλογων ανθρώπων των γραμμάτων, της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικτερα.
Tο κείμενο που ακολουθεί, ας θεωρηθεί απλώς ως ένα σύντομο μνημνιο για ορισμένους σπουδαίους,
σημαντικούς ή αξιλογους απ εκείνους που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της λογοτεχνίες και της
τέχνης.

Σύγχρονοι λογοτέχνες

Kωστής Παλαμάς
O μεγάλος Mεσολογγίτης και εθνικς, μετά τον Διονύσιο Σολωμ, ποιητής της χώρας μας, Kωστής Παλαμάς ήταν μεσολογγίτικης καταγωτής
απ γονιούς. Γεννήθηκε στην Πάτρα
το 1859. Στο Mεσολγγι, μως, έζησε
και τα παιδικά και τα εφηβικά του
χρνια. Aπ το Mεσολγγι ξεκίνησε
ως ποιητής και στο Mεσολγγι επέστρεφε διαμέσου της ποίησής του.
Πέθανε στην Aθήνα το 1943. H κηδεία του, στην κατεχμενη απ ξένους δυνάστες Aθήνα, αποτέλεσε αφορμή για μια ομψυχη, εθνικά, ουσιαστική - αντιστασιακή εκδήλωση!
Tο μέγιστο μέρος του ποιητικού και
του άλλου έργου του είναι καταχωρημένο στους 17, ως τώρα, τυπωμένους τμους των απάντων του.
Mεσολογγίτικης, με βαθιές ρίζες,

O Kωστής Παλαμάς στο μπαλκνι του σπιτιού του στο Mεσολγγι. H χρονολογία
γραμμένη απ τον ίδιο. (Συλλογή Eριφύλης B. Παπαθέου).

καταγωγής ήταν και ο σημαντικς
ποιητής και πεζογράφος Γεώργιος
Δροσίνης γεννημένος, μως, και μεγαλωμένος στην Aθήνα. Hταν της ίδιας ηλικίας με τον Kωστή Παλαμά.
Πέθανε, μως, αργτερα. Tο 1952.
Tύπωσε πολλά ποιητικά και πεζογρα-

O ποιητής Mίμης Λυμπεράκης (1880-1967), ο Δ.Λ. αισθητικς απ’ το Mεσολγγι
της EROICA του Kοσμά Πολίτη. (Φωτ. Σπ. Σακαλή).
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φικά βιβλία. Γέννημα και θρέμμα του
Mεσολογγίου ήταν και ο σεμνς, αλλά σημαντικς πεζογράφος της εποχής του Aντώνης Tραυλαντώνης. Mαθήτευσε στο Mεσολγγι κι αργτερα
σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή του
Πανεπιστημίου Aθηνών. Hταν φιλλογος καθηγητής. Tύπωσε πολλά βιβλία με διηγήματα και μυθιστορήματα. Πέθανε στην Aθήνα το 1943.
Mεσολογγίτης στη νοοτροπία, στα
αισθήματα και στη συμπεριφορά ήταν ο θαυμάσιος λυρικς ποιητής
Mιλτιάδης Mαλακάσης. Γεννήθηκε
στα χώματα του Mεσολογγίου το
1869 και πέθανε στην Aθήνα το 1943.
Tύπωσε αρκετά ποιητικά βιβλία. H
ποίησή του κορυφώνεται στο βιβλί
του: «Mεσολογγίτικα».
Iδιτυπος ποιητής, απμακρος, αλλά με ευρωπαϊκή «κουλτούρα» ήταν
ο Mίμης Λυμπεράκης που έζησε σχεδν λα τα χρνια του στο Mεσολγγι απ το 1880 που γεννήθηκε ως το
θάνατ του (15.4.1967). Tύπωσε ολίγιστα ποιήματά του.
O Pήγας Γκλφης (φιλολογικ
ψευδώνυμο του συμβολαιογράφου
Δημητρίου Δημητριάδη) γεννήθηκε
στο Mεσολγγι το 1882 και πέθανε,
στην Aθήνα, την Πρωτοχρονιά του
1958. Ξεκίνησε ως ποιητής. Eγραψε

O Tάσος Γιανναράς δεν γεννήθηκε
στο Mεσολγγι, αλλά στη Σύμη της
Pδου στα 1920. Στο Mεσολγγι, μως, πέρασε τα εφηβικά, τα νεανικά
και τα πρώτα χρνια της ωριμτητάς
του. Eγινε καθηγητής και δίδαξε
στην Παλαμαϊκή Σχολή, που είχε
μαθητεύσει. Aργτερα πήγε στη Γερμανία κι έγινε καθηγητής Πανεπιστημίου. Eπέστρεψε στην Eλλάδα μετά
τη μεταπολίτευση του 1974 κι εκλέχθηκε καθηγητής Πανεπιστημίου της
Φιλοσοφίας. Oταν ζούσε στο Mεσολγγι τύπωσε τη μοναδική ποιητική
του συλλογή με τον τίτλο «TA
TPAΓOYΔIA TOY ANHΛIAΓOY» που
είχε ευμενέστατη απήχηση. Tύπωσε
βιβλία φιλοσοφικού περιεχομένου,
αλλά και μελετήματα για τη λογοτεχνία. Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικ
δυστύχημα το απομεσήμερο της 1ης
Δεκεμβρίου του 1977. Θάφτηκε στο
Mεσολγγι.
O Θωμάς Γκρπας θεωρείται ως ένας, ίσως ο πιο σημαντικς, ποιητής
της γενιάς του 1960. Eίναι γέννημα
και θρέμμα Mεσολογγίτης. Tύπωσε,
ως τώρα, τις ποιητικές συλλογές
«Σπασμένος Kαιρς» (1957), «Παληές Eισήσεις» (1966), «Aνεξάρτητα»
(1970), «Πανραμα» (1975) και «O
Mεγάλος Δρμος» (1975), «Γιουσουρούμ» (1976), «Tάσεις στο Mέλλον»
(1979, περιέχει και λες τις προηγούμενες συλλογές). Eγραψε και κινηματογραφικά σενάρια. Eργάσθηκε
και ως επαγγελματίας δημοσιογράφος. Aσχολήθηκε και με την ιστορία
της λογοτεχνίας και τύπωσε τη σημαντική μελέτη «Περιπετειώδες κοινωνικ και μαύρο νεοελληνικ αφήγημα» α΄ και β΄ τμος (1981). Aλλα έργα του: «Στέρης» (1982) –μελέτη για
τον σημαντικ αλλά ξεχασμένο ζωγράφο– «Περνάει ο στρατς...»
(1980) και «Tο πανηγύρι τ’ Aη Συμιού» (1972) λαογραφική μελέτη γραμμένη και με τον Bησσαρίωνα Kρπα.
O Θωμάς Γκρπας γεννήθηκε το
1935 στο Mεσολγγι, αλλά απ πολλά χρνια ζει και δημιουργεί στην
Aθήνα. O Θ. Γ. εμπεριέχει ποιητικ
δυναμισμ!
H Aκακία Kορδση περιλαμβάνεται

στο σύγχρονο πνευματικ και συγγραφικ δυναμικ του Mεσολογγίου.
Eίναι γέννημα και θρέμμα της Iερής
Πλης και ζει και δημιουργεί εκεί. O
πατέρας Nιοχωρίτης και η μητέρα
της είχε γεννηθεί στη Γαλλία. Πρωτοεμφανίσθηκε το 1967 με διήγημα.
Aπ ττε και ως τώρα τύπωσε οκτώ
έργα. Tο μεταφρασμένο στα γαλλικά,
απ την ίδια, βιβλίο της: «13 Φωνές
της Σιωπής» τιμήθηκε το 1991 με το
βραβείο της Γαλλικής Aκαδημίας. Tο
πιο πρσφατο έργο της είναι το μυθιστρημα: «Tο διπλ ταξίδι». Eίναι καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας.
O Δημήτρης Mακαλάσης-Tσέκος
ανήκει στη γενιά των Mαλακάσηδων.
Γεννήθηκε στο Mεσολγγι. Σταδιοδρομεί στο δικαστικ κλάδο. Tο 1986
τύπωσε δοκίμιο και το 1986 επίσης
ποιητική συλλογή με δικά του αλλά
και μεταφρασμένα, απ τον ίδιο, ποιήματα.
O Παναγιώτης Σταύρακας απ Mεσολογγίτη πατέρα ζει και γράφει
στην Aθήνα. Tύπωσε περισστερα απ 10 ποιητικά βιβλία μ’ απαρχή το
1982. Eπίσης, τύπωσε και δοκίμια,
αλλά και ξένα λογοτεχνικά έργα μεταφρασμένα απ τον ίδιο.
H Φρσω Kλαμπανιστή του Nικολάου είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στο Mεσολγγι. Aνήκει στη λογοτεχνική γενιά του 1980. Tύπωσε, ως
τώρα, τρεις ποιητικές συλλογές.
Eπίσης, τύπωσε και μελετήματα φιλολογικά και λογοτεχνικά (τρία βιβλία). Tο 1991 η Aκαδημία Aθηνών
βράβευσε τη δωδεκάτομη-ανέκδοτη
λαογραφική της εργασία με τον τίτλο: «Συλλογή Λαογραφικού υλικού
απ το Mεσολγγι». Eίναι φιλλογος
καθηγήτρια.
O Γιώργος Mπάρλας γεννήθηκε
στο Mεσολγγι. Ξενιτεύθηκε νωρίς
κι εργάσθηκε στα καράβια. Eμφανίσθηκε με βιβλία το 1987, τύπωσε ποιητικές συλλογές και πεζογραφήματα. Tο πρώτο του βιβλίο με τον τίτλο:
«Tαξίδι» επανεκδθηκε δυο φορές.
Tο τελευταίο του βιβλίο «Eπιστροφή» εκδθηκε το 1990. Zει εναλλάξ
στο Mεσολγγι και στην περιοχή του
Πειραιά.
O Nικήτας Φιλιπππουλος εμφάνισε το 1987, σε βιβλίο, το κείμενο διάλεξής του με θέμα: «Tο Mεσολγγι».
Tο 1991 τύπωσε και κυκλοφρησε
μια συλλογή ποιημάτων με την επι-

Eνας απ τους πιο ταλαντούχους
Mεσολογγίτες ζωγράφους των ημερών μας είναι ο Aπστολος Kούστας.
Tο «ατελιέ» βρίσκεται λίγο έξω απ
το Mεσολγγι στο δρμο Mεσολογγίου _ Eυηνοχωρίου. Oι συνθέσεις του
εντυπωσιάζουν.
O Πάνος Aθανασίου ζωγραφίζει
στο Mεσολγγι που ζει μνιμα.
Στους καλλιτέχνες φωτογράφους
ανήκει ο Γιώργος Kουκοσούλας που
ζει στο Mεσολγγι. Tο μεγάλων διαστάσεων φωτογραφικ του λεύκωμα εντυπωσίασε και επαινέθηκε απ’
λους. Στις σελίδες του εκτυπώθηκαν, καλλιτεχνικά, εκατοντάδες φωτογραφίες του παλαιτερου και νεώτερου Mεσολογγίου ιστορικής σημασίας.

Πολιτιστικ Kέντρο

O ζωγράφος Tάσος Mαντάς.

γραφή: «Σκρπια». Σπούδασε γαλλικά στο Παρίσι και διδάσκει τη γαλλική στο Mεσολγγι. Eκδίδει, περιοδικά, την εφημερίδα «Nτάπια». Γεννήθηκε στην Aγριλιά περιοχής Mεσολογγίου.
Aπ τη σύγχρονη γενιά πρέπει να
μνημονεύσουμε την Eριφύλη Kανίνια, αξιολογτατη ποιήτρια. Πρώτη
ποιητική της συλλογή κυκλοφρησε
το 1978. Eίναι οι «Παραλλαγές στην
Aντιγνη». Aκολούθησαν οι «Aντιστροφές» (1983) και «Kλειστά σονέττα» (1989).

Zωγράφοι
Tο Mεσολγγι εμφάνισε απ το
τέλος του περασμένου και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα τον
ταλαντούχο ζωγράφο και αγιογράφο
Iεροδιάκονο Δημήτριο Kασλα. O

Δημήτριος Kασλας εξέθρεψε και
μετέδωσε το τάλαντ του και στους
τρεις γιους του, το Γεράσιμο, τον
Aγγελο και τον Iωάννη. Oλοι έχουν
πεθάνει. O Aγγελος, που φιλοτέχνησε, απ μνήμης, το αντίγραφο της
εικνας της Eξδου (που λιτανεύεται τις ημέρες των εορτών) πέθανε
πρώτος το 1982.
Aκολούθησε πριν απ μερικά χρνια ο ποιητής, δημοσιογράφος και
ζωγράφος Γεράσιμος (28-12-91). Tέλος, την περασμένη χρονιά, 1993,
πέθανε και ο Γιάννης που είχε διατελέσει καθηγητής στη Σχολή Kαλών Tεχνών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Στους σύγχρονους και αξιλογους
ζωγράφους Mεσολογγίτες συγκαταλέγονται οι αδελφοί Hλίας και Γιώργος Πασσίσης που ζουν τώρα και ζωγραφίζουν στην Aθήνα.

Aπ τα ελάχιστα στοιχεία που αναφέρθηκαν και απ’ σα άλλα έχουμε
υπψη μας και τα οποία δεν είναι δυνατν να συμπεριληφθούν σ’ ένα σύντομο κείμενο, προκύπτει τι το Mεσολγγι σήμερα συνεχίζει τη λαμπρή
πνευματική και λογοτεχνική του παράδοση, ενώ ταυτχρονα δημιουργεί
ένα πολυσήμαντο πολιτιστικ «γίγνεσθαι» με την παρουσία στην κορυφή της δημοτικής αρχής του δημάρχου κ. Kώστα Pεπάσου, στη συμβολή του οποίου οφείλονται, πέρα απ τ’ άλλα:
H ανακαίνιση και η μετατροπή του
παλιού σιδηροδρομικού σταθμού ως
«Πολιτιστικού Kέντρου» πολλαπλών
χρήσεων (αίθουσα εκθέσεων, διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων
κ.λπ.).
H αναπαλαίωση του πατρογονικού
οικήματος των Παλαμάδων και η λειτουργία εντς αυτού Mουσείου Kωστή Παλαμά, και
H αναπαλαίωση του ωραίου –νεοκλασικού κτιρίου– οικήματος του μεγάλου νεοέλληνα πολιτικού ηγέτη
και πρωθυπουργού Xαριλάου Tρικούπη και η λειτουργία εντς αυτού
Mουσείου.
Eυχαριστούμε τους K. Σαρδελή, Γ.I.
Kοκοσούλα, Eμπορική Tράπεζα
Eλλάδος, Eλληνικές Aλυκές A.E.,
Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς,
για τη βοήθεια και το φωτογραφικ
υλικ που μας παραχώρησαν.

η ζωή
Δέκα χιλιάδες μεροκάματα με ήλιο με βοριά
μ’ αρχή και τέλος του ντουνιά το Mεσολγγι
μια ρημαγμένη πλη ελληνική σαν το νταλκά
μια ρημαγμένη ζωή που πέρασε τα χρνια της
σε ντπια και σε ξένη πάντα κατοχή
μια ρημαγμένη αγαπημένη που άσπρισε στα τριάντα της
μια μάνα αβάσταχτα καλή μια ταπεινή Mαρία
και τα παιδιά αχ τα παιδιά μαράζι και κρυφή χαρά
που δεν προλάβανε να σ’ αγαπήσουν πάλι.
Δέκα χιλιάδες μεροκάματα παραλλαγές του μαύρου
και βουτηγμένα στο αίμα της καρδιάς
παραλλαγές του ίδιου ονείρου: ελευθερία!
Θωμάς Γκρπας
(Aπ το ποίημα «O θάνατος του πατέρα»,
συλλογή «Παλιές Eιδήσεις», A΄ έκδοση 1966)

Mεσολγγι, 25 Mαΐου 1980. Πανηγύρι του Aη Συμιού. O ποιητής Θωμάς Γκρπας (δεξιά), με τον
Bησ. Σταύρακα στο εστιατριο του Λυγερού. (Φωτ. K. Aποστλου).
KYPIAKH 24 AΠPIΛIOY 1994 - H KAΘHMEPINH
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KYKΛOΦOPHΣAN
Παναγιώτη Φωτέα «Oι ραβδοσκποι», εκδσεις «Eυθύνη», Aθήνα
1993, σ.σ. 73.
«Kαι στα τρία μέρη των “Pαβδοσκπων”, αναφέρει ο συγγραφέας σε σημείωσή του, υπάρχει πολλή πραγματικτητα ως πλαίσιο φανταστικών καταστάσεων. Προσπάθειά μου ήταν η μίξη
φαντασίας και πραγματικτητας ώστε
να συγχέεται η μία με την άλλη». Eτσι
με αφετηρία το υλικ που του έδωσαν
οι διηγήσεις του Kαλαματιανού δημοσιογράφου Παναγιώτη Σγουρέα, ο
συγγραφέας καταπιάνεται με χαρακτηριστικά πρσωπα και αντιπροσωπευτικές καταστάσεις της νεοελληνικής ζωής
αρχίζοντας με ιστορίες και βιωματικές
καταστάσεις που ξεκινούν απ τις αρχές του αιώνα μας και φθάνουν ώς τις
μέρες μας.
Δημήτρη Σταμέλου «Λαογραφική
Πινακοθήκη. Θέματα και μορφές απ
τη λαϊκή λατρεία και το λαϊκ μας βίο
και πολιτισμ», εκδσεις «T. Πιτσιλς», Aθήνα 1994, σ.σ. 303.
O Aγιος Γεώργιος στη λαογραφία
μας, τα έθιμα της Mεγάλης Παρασκευής, ο Aγιος Nικλαος και η σύνδεσή του
με τη λαϊκή λατρεία, τα λαογραφικά του
Eικοσιένα, η σύνδεση της ελιάς με την

ελληνική παράδοση και τη λαϊκή λατρεία, έθιμα της Pούμελης, το τέμπλο
του Aι-Nικλα στο Γαλαξείδι κι ο τεχνίτης του, η Eύα Σικελιανού και η λαϊκή
μας παράδοση, είναι μερικά απ τα θέματα που καλύπτει η πρσφατη συλλογή λαογραφικών εκδηλώσεων του Δημήτρη Σταμέλου. Mε τη συγκομιδή πολλαπλών στοιχείων απ διάφορες περιοχές του τπου μας, διεξοδική έρευνα
των υπολοίπων πηγών και βιβλιογραφική τεκμηρίωση, ο συγγραφέας εμπλουτίζει τις εικνες που έχουμε για σημαντικές στιγμές του νεοελληνικού βίου.
Mανουέλ Bάθκεθ Mονταλμπάν
«Aυτοβιογραφία του στρατηγού
Φράνκο», μετ. X. Παπαγεωργίου, εκδσεις «Δελφίνι», Aθήνα 1994, σ.σ.
852.
Στις παραμονές της συμπλήρωσης ενς αιώνα απ τη γέννηση του Φράνκο,
ένας συγγραφέας εκλαϊκευτικών βιβλίων και βιογραφιών ιστορικών προσώπων παίρνει εντολή απ τον εκδτη
του να γράψει μια βιογραφία του δικτάτορα, που ο ίδιος θα εμφανίζεται να αφηγείται τη ζωή του. O Mαρθιάλ Πμπο, αντιφρανκικς σε λη του τη ζωή,
ξεκινά το γράψιμο. Δεν μπορεί ωστσο
να αφήσει ασχολίαστα σα λέει ο στρατηγς, γι’ αυτ να απαντάει στον αυτοβιογραφούμενο. Kαι στην ουσία αυτ
που κάνει είναι να απαντάει στον ίδιο
του τον εαυτ προσπαθώντας να παρουσιάσει, σε αντίστηξη προς την αφήγηση του στρατηγού, πτυχές της προσωπικής του ζωής στη διάρκεια της
φρανκικής εποχής.

Aυστριακή λογοτεχνία
Δύο νουβέλες του συγγραφέα Aρτουρ Σνίτσλερ
Tης Eλισάβετ Kοτζιά

Aρτουρ Σνίτσλερ «H δεσποινίς
Eλζε. O ανθυπολογαχς Γκουστλ»,
μετ. Γιώργος Δεπάστας, εκδσεις
«Oλκς», Aθήνα 1994, σ.σ. 163.
Xαριτωμένη, δροσερή, αφοπλιστική, η δεσποινίς Eλζε, κρη γνωστού
δικηγρου της Bιέννης κάνει τις διακοπές της σε κοσμικ θέρετρο της
μεσοπολεμικής Eυρώπης. Kαι συγχρνως είναι το μνο πρσωπο που
μπορεί να σώσει τον πατέρα της απ
την οικονομική καταστροφή που τον
απειλεί, χρησιμοποιώντας πως οι
δικοί της εμμέσως την προτρέπουν,
τα αδιαμφισβήτητά της θέλγητρα. H
δεσποινίς Eλζε είναι μια κοπελίτσα
πονηρή και ταυτχρονα αυθρμητη
κι απολύτως αθώα, που θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια κοινωνία εκθαμβωτική μέσα στον πλούτο και τη λάμψη
της, συγχρνως, μως, υποκριτική,
αδίστακτα κυνική, αδυσώπητη.
Eτσι, τα διαδοχικά τεχνάσματα που
η Eλζε σχεδιάζει, ντας ακμα σε μια
ηλικία πολύ κοντινή με την περίοδο
που οι ψευδαισθήσεις των παιχνιδιών έλυναν λα τα προβλήματα, θα
την οδηγήσουν απ την παιδική αισιοδοξία και την ανεμελειά στην εσωτερική κατάρρευση και στην αυτοχειρία· αναγκαστική διέξοδο εφσον μνον αυτή θα κλονίσει έστω και
στιγμιαία, την αυτάρεσκη αυτάρκεια
σων την περιβάλλουν, στιγματίζοντας τη βουλιμική τους υπολογιστικτητα.
Tοποθετημένος μέσα στον πυρήνα
της συνείδησης της ίδιας της ηρωίδας, ο αναγνώστης καθίσταται μάρ-

Tρία βιβλία για την πολιτική και οικονομική ιστορία, σύγχρονη και παλαιτερη.
Kωνσταντίνου A. Bακαλπουλου «Σύγχρονα εθνολογικά ρια του ελληνισμού στα Bαλκάνια. Θεωρητική προσέγγιση και ιστορική ερμηνεία της
βαλκανικής
συνύπαρξης», εκδοτικς οίκος
Aδελφών Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994, σ.σ. 336.
Tα σύγχρονα εθνικά θέματα, υποστηρίζει ο συγγραφέας, απορρέουν στην
ιστορική τους διάσταση απ τις εναγώνιες και διαχρονικές αντιστάσεις των
Eλλήνων εξωμεριτών εναντίον της διαδικασίας της εθνολογικής
αφομοίωσής
τους είτε πρκειται για πολεμικές είτε για ειρηνικές
διεισδύσεις ξενικών φύλων
και στην πολυτάραχη συνύ-
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τυρας αυτής της βαθμιαίας αποδιάρθρωσης που καταλήγει στο σπαραχτικ παραλήρημα, μέσω της τεχνικής του εσωτερικού μονολγου. Bρισκμαστε στην ηρωική εποχή της νεωτερικής αφήγησης, στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας.
Γιατρς, καθιερωμένος θεατρικς
συγγραφέας και πεζογράφος ο Aυστριακς Aρτουρ Σνίτσλερ (18621931) θα δημοσιεύσει το 1924 τη«Δεσποινίδα Eλζε», έργο στο οποίο συνδυάζονται τα επιτεύγματα της γραφής του μοντερνισμού με τον νατουραλισμ. Γιατί η εσωτερική ματιά της
ηρωίδας δεν κάνει τίποτε άλλο απ

το να καταγράφει με εξαιρετική ακρίβεια σα συμβαίνουν στον κσμο
που την περιβάλλει.
H εγγραφή του Σνίτσλερ στο κίνημα του ευρωπαϊκού μοντερνισμού είναι ωστσο παλαιτερη. Oπως, επίσης, και η κοινωνική στράτευση της
λογοτεχνίας του, η οποία θα τον φέρει αντιμέτωπο με την καθεστηκυία
τάξη της πατρίδας του. Διτι η δεύτερη νουβέλα του τμου «Aνθυπολοχαγς Γκουστλ» είναι επίσης έργο
εσωτερικού μονολγου που έχει δημοσιευθεί στα 1900 –την ίδια χρονιά
που κυκλοφορεί η «Eρμηνεία των ονείρων» του Φριντ– και η οποία σατιρίζει με τρπο καυστικ την υποκρισία των αξιωματικών της αυτοκρατορικής και βασιλικής μοναρχίας.
Tο αποτέλεσμα της δημοσίευσης είναι τι, ένα χρνο αργτερα, ο Σνίτσλερ θα καθαιρεθεί απ το αξίωμα
του αρχιάτρου του αυστρο-ουγγρικού στρατού με την κατηγορία της επικινδύνως ανατρεπτικής δράσης.
O κεντρικς ήρωας της νουβέλας
Γκουστλ, ένας μικροαστικής καταγωγής με μοναδικ προσν την ωραία του εμφάνιση, αναγκάζεται να
σταδιοδρομήσει στο στρατ πως
και πολλοί συνομήλικοί του για τους
οποίους κάθε άλλη επαγγελματική
διέξοδος είναι κλειστή. Tη γεμάτη
κοινωνικές συμβάσεις και κενά ρητορικά σχήματα ζωή του έρχεται ωστσο να ταράξει ένα απρβλεπτο
γεγονς: η διένεξή του με έναν πολίτη, η απροσδκητη στάση του οποίου θα κλονίσει το σαθρ βάθρο πάνω
στο οποίο έχει στηρίξει το μέλλον
του ο ήρωας.

Πολιτική και οικονομία
παρξή τους με το ελληνικ
στοιχείο. Oταν επομένως,
γίνεται μνεία στα σύγχρονα
εθνικά προβλήματα, εννοείται η διαχρονική μορφή αντίστασης των Bορείων
Eλλήνων, την οποία άσκησαν απέναντι στον μακραίωνο ξενικ ζυγ των Pωμαίων, των Σλάβων, των
Oθωμανών και των Aλβανών καθώς και οι επιπτώσεις απ τη συμβίωσή τους
με το ξένο στοιχείο.
Στάθη Tσοτσορού «H
συγκρτηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην
Eλλάδα
(1898-1939)»,
Mορφωτικ Iδρυμα Eθνικής Tραπέζης, Aθήνα
1994, β΄ τμος, σ.σ. 368.
Στον δεύτερο αυτ τμο
επιχειρείται η προσέγγιση
των μηχανισμών της συσ-

σώρευσης και συγκέντρωσης κεφαλαίου στη διάρκεια της περιδου της αργσυρτης εκβιομηχάνισης
(1989-1939) καθώς και η ανάδειξη των κυρίων συντελεστών και των προσώπων
και ο προσδιορισμς του
ρλου τους στην εξελικτική
διαδικασία.
Tα θέματα που καλύπτει
το βιβλίο είναι ειδικτερα η
εξέλιξη του θεσμού των μετοχικών εταιριών, καθώς
και η συσσώρευση και συγκέντρωση κεφαλαίου στις
ανώνυμες εταιρίες μέσα απ την αναλυτική μελέτη
της εξέλιξης βασικών μεγεθών των ισολογισμών και
αποτελεσμάτων χρήσης στο
πλαίσιο, τσο του συνολικού αριθμού των ανωνύμων εταιριών και των βιομηχανικών επιχειρήσεων -

σο και των επί μέρους βιομηχανικών κλάδων.
Xρατς M. Mπαρτικιάν
«H βυζαντινή αριστοκρατική οικογένεια των Γαυράδων», εκδσεις «Hρδοτος», επιμέλεια Φωτεινή Bλαχοπούλου, Aθήνα
1993, σ.σ. 119.
Πρωτοπαρουσιασμένη
στη ρωσική γλώσσα η μονογραφία του Xρατς Mπαρτικιάν που γεννήθηκε το 1927
και μεγάλωσε στην Aθήνα,
υποστηρίζει την αρμενική
καταγωγή της βυζαντινής
οικογένειας των Γαυράδων.
Tμήμα της οικογένειας αυτής που έζησε στο Bυζάντιο
εξελληνίσθηκε ενώ αυτοί
που έδρασαν στην Kριμαία
εκρωσίστηκαν. Tην εθνική
τους ταυττητα διεφύλαξαν
μνο εκείνοι που έζησαν
και έδρασαν στις αρμενικές
περιφέρειες της Mικράς
Aσίας και της Pωσίας.

Eυσταθίου Mπάτη «H μάχη
των ωκεανών. Tο παράλληλον
έπος», εκδσεις «T. Πιτσιλς»,
Aθήνα 199 σ.σ. 181.
Aφιέρωμα για τα πενήντα χρνια απ τη «Mάχη του Aτλαντικού», το έργο σκιαγραφεί την ανθρώπινη πλευρά των περιπετειών
των Eλλήνων ναυτικών στον μεγάλο πλεμο. Oι ιστορίες που καταγράφονται –σημειώνει στον
πρλογο του ο συγγραφέας– είναι λες αληθινές. Aναφέρονται
σε πρσωπα που υπήρξαν και σε
περιπέτειες ναυτικών που παγιδεύτηκαν καταμεσίς του ωκεανού.
AΠO 13-3-94

Robert van Gulik «Tο περιδέραιο της πριγκίπισσας», μετ.
Tάκη Kίρκη, Eκδσεις «θεμέλιο», Aθήνα 1993, σ.σ. 221.
H Ποταμούπολη βρίσκεται πολύ κοντά στο Aνάκτορο των Nερών. H ήρεμη παραποτάμια πλη
υπσχεται λίγες ημέρες ανάπαυση
στο δικαστή Tι. Mια τυχαία συνάντηση ωστσο με έναν μοναχικ
ταοϊστή και ένα φρικιαστικ πτώμα, που ανασύρεται απ το ποτάμι, κάνει τον δικαστή να αντιμετωπίσει ένα απ τα δυσκολτερα μυστήρια της καριέρας του.

AΠO 27-2-94
Tζέιμς Σάιμον Kούνεν «Φράουλες και αίμα», μετ. K. Γαλανπουλος, εκδσεις «Tο κλειδί», Aθήνα 1993, σ.σ. 188, τιμή 1.600
δρχ.
«Aίμα και φράουλες». H μεγαλύτερη εξέγερση φοιτητών στις Hνωμένες Πολιτείες και μια αδιαμφισβήτητη κινηματογραφική επιτυχία. O
Tζέιμς Σάιμον Kούνεν δεν είναι ούτε είκοσι ετών #ταν καταγράφει την
ιστορική εξέγερση των φοιτητών στο πανεπιστήμιο Kολούμπια. Bρισκ#μαστε βέβαια στα 1968 και οι νεαροί σπουδαστές στην π#λη της Nέας Y#ρκης εξοργίζονται με τη διοίκηση του πανεπιστημίου τους για
δύο λ#γους. Πρώτον για την ανάμειξή της στην υπ#θεση του πολέμου
στο Bιετνάμ και δεύτερον δι#τι η διοίκηση παίρνει απ# τους φοιτητές ένα πάρκο.

YΠOΛOIΠO
AΠO 23-1-94
 Στο 42ο τεύχος του
περιοδικού «Σημειώσεις»
δημοσιεύεται ποίηση των
B. Λεοντάρη, Γερ. Λυκαιδπουλου, M. Mαρκίδη,
M. Mέσκου, T. Πορφύρη
και Στ. Pοζάνη.
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Mικρ αφιέρωμα στο Γιώργο Θεοτοκά περιλαμβάνει το τελευταίο
τεύχος του περιοδικού «H λέξη» με επιστολή του ίδιου του συγγραφέα
«Σε μια επαρχιώτισσα φίλη», με το «Aνεπίδοτο γράμμα στον Γιώργο Θεοτοκά» του Bασίλη Bασιλικού, καθώς και το δοκίμιο της Pενέ Pισάρ «Tο
νημα κι η μοίρα του έργου του Θεοτοκά». Δημοσιεύονται επίσης τα πεζά της Tατιάνας Γκρίτση - Mιλλιέξ «Aρχιτεκτονική των ονείρων», της
Kατερίνας Zαρκωστα «Παιχνίδι για τέσσερις» και του Aναστάση Bιστωνίτη «H μηλιά» και «Aπ τη μεριά της θάλασσας».
Eορτάζοντας την 50ή επέτειο απ το θάνατο του Σαιντ Eξυπερύ, το
περιοδικ «Διαβάζω» περιλαμβάνει αφιέρωμα με τα κείμενα των Eιρ.
Παπασπυρίδου «O Σαιντ Eξυπερύ είναι πιλτος και στο χώρο της φιλοσοφίας», T. Eυθυμιάτου - Aλυσανδράτου «O ουμανισμς στο έργο του
Σαιντ Eξυπερύ», Aντουάν Mισελάν «Tο αστέρι του μικρού πρίγκιπα» και
Πιερ-Aνρί Σιμν «Συναντώντας τον μικρ πρίγκιπα...».

Bιβλιοφιλικά νέα του τριμήνου Iανουαρίου - Mαρτίου 1994 δημοσιεύει το ομώνυμο περιοδικ «Bιβλιοφιλία» για φωτογραφικά περιηγητικά λευκώματα, ιστορικά και λαογραφικά έργα, παλαιτυπα, χάρτες, χαρακτικά κ.ά.

PEΣTA
ΠEPIOΔEYONTAΣ
AΠO 3/4/94

ΘEAMATA
KINHMATOΓPAΦOI
Eπειδή οι ώρες προβολών μπορεί να διαφοροποιηθούν κατά μερικά λεπτά, προτιμήστε
πρώτα να τηλεφωνείτε.
Oι κινηματογράφοι που έχουν * διαθέτουν Nτ)λμπι Στέρεο.
A£HNA™
A' ΠPOBOΛHΣ
AABOPA* (T. Iπποκράτους, 6423271 Air Condition
Γυναίκες δηλητήριο (ελλην. K-13) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
ABANA AΣΣOΣ-ONTEON* (Λ. Kηφισίας 234. 6715905)
Eις το νομα του πατρς (περιπ. K-13) 6-8.35-11 μ.μ.
AEΛΛΩ* (Πατησίων, 8214675)
H ζωή μου (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.40 μ.μ. O μυστικς κήπος
(περιπ. K)
AΘHNA (Aβύδου 93, Aνω Iλίσια, τηλ. 77.92.568)
Oι 3 σωματοφύλακες (K) Ωρες 6.20-8.20-10.30 μ.μ.
AΘHNA* (Στάση Kεφαλληνίας, τηλ. 8233149)
Eις το νομα του πατρς (περιπ. K-13) 6-8.30-11 μ.μ.
AΘHNAION* (T. Aμπελοκήπων, 7782122) Air Condition
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.30 μ.μ. O μυστικς κήπος
AΛEΞANΔPA* (Kαλλιθέα. Tηλ. 9560306)
O μικρς Bούδας (K) 11 μ.μ. Aπγευμα ώρες 6-7.40-9.20 μ.μ. Oι Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κινούμενα σχέδια K)
AΛEΞANΔPA* (Πατησίων - O.T.E., Tηλ. 8219298)
O μικρς Bούδας (K) 11 μ.μ. Aπγευμα ώρες 6-7.40-9.20 μ.μ. Oι Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κινούμενα σχέδια K)
AΛOH* (Πατησίων 300 - Iακωβάτων 25, 2237660)
Oι 3 σωματοφύλακες (K) Ωρες 6.30-8.30-10.30 μ.μ.
AΛΦABIΛ–BAR CINEMA* (T. Mαυρομ., τηλ. 6460521)
The Adjuster (περιπ.) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
AMΠEΣE* (Oδ. Bουλιαγμένης τηλ. 9011063)
Στραβοί πιλτοι σε F-16 μέρος δεύτερο (κωμωδ. K) 6.30-8.30-10.30 μ.μ.
ANΔOPA* (Eρυθρς Σταυρς, τηλ. 6919815)
Mια καρδιά τον χειμώνα Ωρες 7-9-11 μ.μ.
ANEΣIΣ* (Tέρμα Aμπελοκήπων τηλ. 7782316 - 7785449)
O μικρς Bούδας (K) 11 μ.μ. Aπγευμα ώρες 6-7.40-9.20 μ.μ. Oι Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κινούμενα σχέδια K)
ANNA NTOP* (Γλυφάδα τηλ. 8946617)
H ζωή μου (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.30 μ.μ. O μυστικς κήπος
(περιπ. K)
AΠOΛΛΩN* (Oδς Σταδίου, τηλ. 3236811)
O μικρς Bούδας (K) 11 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5.20-7-8.40 μ.μ. Oι Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κινούμενα σχέδια K)
AΣTEPIA AΣΣOΣ - ONTEON* (Kηφισίας 334, 6208521)
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8.10-10.30 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.15 μ.μ. Nτένις ο τρομερς (περιπ. K)
AΣTOP* (Σταδίου τηλ. 3231297)
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8-10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρα 5.40 μ.μ. Eλευθερώστε
τον Γουίλι (περιπ. K)
AΣTPON* (Tέρμα Aμπελοκήπων τηλ. 6922614)
T’ απομεινάρια μιας μέρας Ωρες 5.40-8.20-11 μ.μ.

AΣTY* (Oδς Kοραή τηλ. 3221925)
Mποέμικη ζωή Ωρες 6.30-8.30-10.30 μ.μ.
ATΛANTIΣ* (Λ. Bουλιαγμένης τηλ. 9711511)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) 8.20-10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5-6.40 μ.μ. Oι
Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κινούμ. σχέδια K)
ATTAΛOΣ* (Nέα Σμύρνη τηλ. 9331280)
Mαθήματα πιάνου (K) Ωρες 8.45-11 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.30 μ.μ. Nτένις ο τρομερς (περιπ. K)
ATTIKA* (Πλατεία Aμερικής, τηλ. 8674252 - 8674078)
Γαμήλιο πάρτι (A) Ωρες 9-11 μ.μ. Aπγευμα ώρα 5.20-7.10 μ.μ. Nτένις ο τρομερς
(περιπ. K)
ATTIKON* (Oδς Σταδίου, τηλ. 3228821)
Πρσωπα (περιπ. K) Ωρες 5.30-8-10.30 μ.μ.
AΦAIA* (Kαλλιθέα, τηλ. 9595534)
H λίστα του Σίντλερ (περιπ. A) Ωρες 6.30-10.10 μ.μ.
AXIΛΛEYΣ* (Πατησίων 177, τηλ. 8656355)
T’ απομεινάρια μιας μέρας Ωρες 5.40-8.20-11 μ.μ.
ΓAΛAΞIAΣ* (Aρχή Λεωφ. Mεσογείων, τηλ. 7773319)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) 7-9-11 μ.μ.
ΔANAOΣ* (Λεωφρος Kηφισίας - Πανρμου, 6922655) Διαθέτει και parking
H λίστα του Σίντλερ (περιπ. A) Ωρες 6.30-10.10 μ.μ.
ΔIANA* (Hλ. Σταθμ. Mαρούσι, τηλ. 8028587)
Oι 3 σωματοφύλακες (K) Ωρες 5.45-8-10.15 μ.μ.
EΛΛH* (Oδς Aκαδημίας, τηλ. 3632789)
Φιλαδέλφεια (κοινων. K) Ωρες 5.30-8-10.30 μ.μ.
EMΠAΣΣY - HEINEKEN* (Π. Iωακείμ 5 Kολωνάκι, 7220903)
Πολύ κακ για το τίποτα (κωμ. K) Ωρες 6-8.20-10.40 μ.μ.
ETOYAΛ* (Πλατεία Δαβάκη Kαλλιθέα τηλ. 9510042)
Eις το νομα του πατρς (περιπ. K-13) 6-8.35-11 μ.μ.
ZINA* (Λ. Aλεξάνδρας στ. Σνια 6422714)
H ζωή μου (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.45 μ.μ. Tομ και Tζέρι
IΛION (Tροίας Πατησίων στ Aγγελοπούλου, τηλ. 8810602)
3 χρώματα η μπλε ταινία (K) Ωρες 7-9-11 μ.μ.
INTEAΛ* (Oδ. Πανεπιστημίου, τηλ. 3626720)
H λίστα του Σίντλερ (περιπ. A) Ωρες 5.30-9.10 μ.μ.
KAΛYΨΩ* (Δημ. Σταδίου, Kαλλιθέα 9510950, 9510909)
H ζωή μου (περιπ.) 8.40-11 μ.μ. Aπγευμα ώρες 4.30-6.40 μ.μ. O μυστικς κήπος
(περιπ. K)
KIN/ΦIKH ΛEΣXH THΣ ETAIPEIAΣ EΛΛHNΩN ΣKHNOΘETΩN (Tοσίτσα 11 - Eξάρχεια, τηλ. 8223205)
Προβολές Δευτέρα ώρες 8-10 μ.μ. H παρεξήγηση - Tο τρίγωνο των δολοφνων.
Tρίτη Eυδοκία - Oυγκέτσου
KINHMATOΘEATPO PEΞ (Πανεπιστημίου 48, 3625842)
Tο πιτσιρίκι (κωμω. K) Kαθημερινώς 6.45-8.45 μ.μ.
KOPONET* (Oδς Φρύνης Παγκράτι τηλ. 7521521)
Mαθήματα πιάνου (K) Ωρες 10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρες 6.30-8.30 μ.μ. Nτένις ο
τρομερς (περιπ. K)
MAPΓAPITA* (Πλατεία Δαβάκη Kαλλιθέα, τηλ. 9568370)

Tο σπίτι των πνευμάτων (περιπ. K-13) Ωρες 5.30-8.15-11 μ.μ.
MAPOYΣI AΣΣOΣ-ONTEON 1* (Λ. Kηφισίας 215 Mαρούσι. 6208939)
H ζωή μου (περιπ.) Ωρες 8.10-10.30 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6 μ.μ. Eλευθερώστε τον
Γουίλι (περιπ. K)
MAPOYΣI AΣΣOΣ - ONTEON 2* (Λ. Kηφισίας 215 τηλ. 6208939)
H λίστα του Σίντλερ (περιπ. A) Ωρες 9.10 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5.10-7.10 μ.μ. O μυστικς κήπος (περιπ. K)
METAΛΛEION* (Παγκράτι, τηλ. 7511515)
Eις το νομα του πατρς (περιπ. K-13) Ωρες 5.10-7.45-10.20 μ.μ.
METPOΠOΛITAN* (Bουλ/νης Πλ. Kαλογήρων . 9706010)
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8-10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρα 5.40 μ.μ. Eλευθερώστε
τον Γουίλι (περιπ. K)
MΠPONTΓOYAIH* (Πατησίων - Aγ. Mελετίου, τηλ. 8620232)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) Ωρες 9-11 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5.40-7.20 μ.μ.
Oι Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κιν. σχέδια K)
NANA* (Bουλιαγμένης, τηλ. 9711285)
Eις το νομα του πατρς (περιπ. K-13) Ωρες 5-7.35-10 μ.μ.
NIPBANA* (Λεωφ. Aλεξάνδρας, τηλ. 6469398)
Πολύ κακ για το τίποτα (κωμ. K) Ωρες 6.30-8.45-11 μ.μ.
OΠEPA AΣΣOΣ - ONTEON* (Oδ. Aκαδημίας 57 3622683)
H ζωή μου (περιπ.) Ωρες 8-10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6 μ.μ. O μυστικς κήπος (K)
OPΦEYΣ* (Aρτ/νος 57 - Aγ. Iωάννης Bουλ/νης, 9019724)
Mαθήματα πιάνου (K) 6-8.15-10.30 μ.μ.
OΣKAP* (Aχαρνών 330 - K. Πατήσια. 2281563)
Pομπέν των δασών οι ήρωες με τα κολάν (κωμωδ. K) Ωρες 6.30-8.40-10.50 μ.μ.
ΠAΛAΣ* (Παγκράτι, 7515434)
Oι 3 σωματοφύλακες (K) 6.30-8.40-10.50 μ.μ.
ΠΛAZA* (Λ. Kηφισίας Φλκα, τηλ. 6921667 - 6917722)
Mια αγάπη για τρεις(περιπ. K-13) Ωρες 9-11 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5.40-7.20 μ.μ. Oι
Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κιν. σχέδια K)
ΠTI ΠAΛAI* (Bασ. Γεωργίου B' Pιζάρη, τηλ. 7291800)
O μικρς Bούδας (K) 10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5.20-7-8.40 μ.μ. Oι Aριστογάτες
μεταγλωττισμένο (κιν. σχέδια K)
PAΔIO ΣITY AΣΣOΣ - ONTEON* (Πατησίων Στάση Λυσσιατρείο, τηλ. 8674832)
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.20 μ.μ. Eλευθερώστε
τον Γουίλι (περιπ. K)
ΣOΦIA (Aργυρούπολη τηλ. 9927447, 9917094)
Mαθήματα πιάνου (K) Ωρες 6-8.15-10.30 μ.μ.
ΣTOYNTIO* (Πλ. Aμερικής, τηλ. 8619017)
Φιλαδέλφεια (κοινωνικ K) Ωρες 6-8.30-11 μ.μ.
TITANIA* (Πανεπ.-Θεμιστ. 3611147)
Eις το νομα του πατρς (περ. K-13) Ωρες 5.10-7.45-10.20 μ.μ.
TPIANON (Πατησίων-Kοδριγκτώνος, τηλ. 8215469)
H λίστα του Σίντλερ (περ. A) Ωρες 6.30-10.10 μ.μ.
TPOΠIKAΛ AΣΣOΣ-ONTEON* (Kαλλιθέα, 9594422)
The Getaway (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.20 μ.μ. Eλευθερώστε
τον Γουίλι (περιπ. K)
ΦIΛIΠ* (Πλ. Aμερικής - Θάσου 11, 8612476)
Πολύ κακ για το τίποτα (κωμ. K) Ωρες 6.30-8.45-11 μ.μ.

HMIKENTPIKOI
AΛEKA (Zωγράφου, τηλ. 7773608)
Tο σπίτι των πνευμάτων (περιπ. K-13) 8-10.30 μ.μ.
ANTAMΣ* ( Περιοχή Aιγάλεω, τηλέφωνο 5989226)
Tα δελφινάκια του Aμβρακικού (ελλ. K) Ωρες 6-8-10 μ.μ.
NTAΛIA (Aιγάλεω, τηλ. 5981432)

Στιγμιτυπα (K)
ΣΠOPTIΓK (N. Σμύρνη, τηλ. 9333820)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) 8.20-10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5-6.40 μ.μ. Oι
Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κιν. σχέδια K)
TPIA AΣTEPIA (N. Hράκλειο, τηλ. 2826873)
Mια αγάπη για τρεις (περιπ. K-13) 8.20-10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5-6.40 μ.μ. Oι
Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κιν. σχέδια K)
ΦOIBOΣ (Περιστέρι, τηλ. 5711105)
Kαλιφρνια (A) 10.30 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5-7-8.40 μ.μ. Oι Aριστογάτες μεταγλωττισμένο (κιν. σχέδια K)

ΣYNOIKIAKOI
ANNA NTOP (πλατ. Γλυφάδας, τηλ. 89.46.617)
H ζωή μου (περιπ.) Ωρες 8.40-11 μ.μ. Aπγ. ώρα 6.20 μ.μ. O μυστικς κήπος (K)

ΠPOAΣTIΩN
ΔIANA* (Mαρούσι, τηλ. 8028587)
Oι 3 σωματοφύλακες (K) Ωρες 5.45-8-10.15 μ.μ.
ΠAΛΛAΣ (Eλευσίνα, τηλ. 5546990)
Δράκουλας
ΠOΛITIΣTIKO KENTPO NEΩN ΛIOΣIΩN (Aγ. Φανουρίου 99, τηλ. 2637395)
Kάθε Παρασκευή - Kυριακή. Ωρες 6.30-8.30 μ.μ. Tίνα. Kυριακή πρωί O πρίγκιψ και
ο φτωχς
ΣOΦIA (Aργυρούπολη, τηλ. 9927447)
Mαθήματα πιάνου (K) Ωρες 6-8.15-10.30 μ.μ.

¶EIPAIA
A' ΠPOBOΛHΣ
AΠOΛΛΩN* (Πασαλιμάνι, τηλ. 4297502)
Mαθήματα πιάνου (K) Ωρες 7.50-10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρα 6.15 μ.μ. Nτένις ο τρομερς (περιπ. K)
ATTIKON ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλ. Aγ. Kωνσταντίνου - Hρώων Πολυτ., τηλ. 4175897)
O μικρς Bούδας (K) 10.20 μ.μ. Aπγευμα ώρες 5.20-7-8.40 μ.μ. Oι Aριστογάτες μεταγλωτ. (κιν. σχέδια K)
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ KAΛIΦOPNIA (Aρτεμησίου - Παλαμηδίου Aγ. Σοφία)
Mνο Παρασκευή - Kυριακή. Pομπέν των δασών οι ήρωες με τα κολάν. 8 μ.μ.
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ MOΣXATOY (Hλεκτρικς Σταθμς, τηλ.
4816276)
Mνο Παρασκευή - Kυριακή ώρα 8.30 μ.μ.
ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ PEΞ (Aγ. Διονύσιος, τηλ. 4625249)
Pομπέν των δασών οι ήρωες με τα κολάν (κωμ. K) 6-8.10-10.30 μ.μ.
ZEA (Πασαλιμάνι τηλ. 4521388)
Eις το νομα του πατρς (περιπ. A) Ωρες 5-7.35-10.10 μ.μ.
KINHMATOΓPAΦIKH ΛEΣXH ΔHMOY NIKAIAΣ (Hλιουπλεως - 7ης Mαρτίου, τηλ.
4915598) Kάθε Παρασκευή και Σάββατο ώρα 9 μ.μ. Kλειστ. Kυριακή πρωί 11 Aστερίξ στη χώρα των Bρεττάνων
ΠNEYMATIKO KENTPO ΔHMOY KOPYΔAΛΛOY (Γρηγ. Λαμπράκη -Tαξιαρχών, τηλ.
4970475).
Mνο Σάββατο - Kυριακή 3 χρώματα η μπλε ταινία. Kυριακή πρωί Xωρίς οικογένεια
ΣINE AKPOΠOΛ (Tαξιαρχών 44-Kορυδαλλς, 4952232)
The Pelican Brief (περιπ. ) 4.10-7.20-10.05 μ.μ.
ΣINEAK ΔHMOTIKOΣ KINHMATOΓPAΦOΣ* (Πλατεία Δημαρχείου τηλ. 4115354)
Tο σπίτι των πνευμάτων (περιπ. K-13) Ωρες 4.50-7.40-10.30 μ.μ.
ΦΩΣ (B΄ Mεραρχίας τηλ. 4520982)
Eναρξη απ πρωίας δύο έργα. Παιχνίδι θανάτου - σεξ

ΘEATPA
AΘHNA (Δεριγνύ & Πατησίων, τηλ. 82.37.330). Nιλ Σάιμον «Eνα αταίριαστο ζευγάρι». Π. Φιλιππίδης, T.
Xαλκιάς. ΠAIΔIKH ΣKHNH. «Oνειροπληση». Mτσαρτ «Mαγικς Aυλς». T. Zαχαριουδάκη. K. Λας (Kυρ. 11 π.μ., 3 μ.μ.).
AΘHNΩN (Bουκουρεστίου 10, τηλ. 32.35.524). Eυγ. O’ Nηλ «Πέρα απ’ τον ορίζοντα». Kατερίνα Mαραγκού, Γ. Kαρατζογιάννης
AKAΔHMOΣ (Iπποκράτους 17 & Aκαδημίας, τηλ. 36.25.119, 36.03.835). Δ. Ψαθά «Eνας βλάκας και μισς». Δ. Πιατάς. ΠAIΔIKH ΣKHNH: T. Γεωργέλη «O Kοντορεβυθούλης και η Πονηρή Aλεπού» - «H
Kοκκινοσκουφίτσα και ο Λύκος Tρελογιατρς» (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).
AKPOΠOΛ (Iπποκράτους 9-11, τηλ. 36.08.666, 36.43.700). N. Kαμπάνη - B. Mακρίδη «Mου δανείζεις...
τον άνδρα σου;». M. Kαραγιάννη, M. Kοντού.
AΛAMΠPA (Πατησίων και Στουρνάρη 53, τηλ. 52.27.497, 52.44.400). ΔHΠEΘE Pούμελης. Γιώργου
Σκούρτη «Nταντάδες». Γ. Nινις, Στ. Παράβας, Aλ. Eσκενάζυ. (Kυρ.).
AΛIKH (Aμερικής 4, τηλ. 32.44.146). Mπέρναρ Σω «Ωραία μου Kυρία». Aλ. Bουγιουκλάκη, Στ. Ληναίος,
Γ. Mοσχίδης.
AΛKYONIΣ (Iουλιανού 42-46, τηλ. 88.15.402). KENTPIKH ΣKHNH: Eρ. Iψεν «O Eχθρς του Λαού». Γ. Mεσσάλας, Γ. Δάνης. ΠAIΔIKH ΣKHNH: «Eνας κλουν γελάει και κλαίει» (Kυρ. 11.30 π.μ. - 3 μ.μ.).
AΛΦA (Πατησίων 57 & Στουρνάρη, τηλ. 52.38.742, 52.25.032). ΠAIΔIKH ΣKHNH. Eπιθεώρηση «Δώσε μου
να κάνω μία». Eλ. Γερασιμίδου, Bασ. Bασιλπουλος, Φ. Nτεμίρη.
AMAPOYΣIOY (Παλαιολγου 9, Πλ. Kασταλλίας, τηλ. 80.25.134). Eταιρεία Θεάτρου «Διθύραμβος». Kαμύ «H παρεξήγηση».
AMIPAΛ (Aμερικής 10, τηλ. 36.39.385). Aριελ Nτρφμαν «O Θάνατος και η κρη». Θέμις Mπαζάκα, Mάνος Bακούσης, Γιώργος Kώνστας.
AMOPE (Πριγκηποννήσων 10, τηλ. 64.42.869, 64.68.009). KENTPIKH ΣKHNH: X. Iμπσεν «Eντα Γκάμπλερ». Mαρία Kατσιαδάκη, Λάζαρος Γεωργακπουλος. EΞΩΣTHΣ: Zαν Mισέλ Γκιγερί «Mαρκήσιος
ντε Σαντ και Iουλιέττα». Aλέξανδρος Mυλωνάς, Nαταλία Δραγούμη. ΠAIΔIKH ΣKHNH: Tάκη Σαρρή
«Oνείρου Oδύσσεια». Θέατρο Kούκλας (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.)
AMΦI-ΘEATPO Aδριανού 111, Πλάκα, τηλ. 32.33.644). Στρίντμπεργκ «Oνειρδραμα». Λήδα Tασοπούλου.
ANAΛYTH (Πατησίων 72 & Aντωνιάδου). T. Oυίλιαμς «O Γυάλινος Kσμος». Kάκια Aναλυτή, Zωή Pηγοπούλου, B. Στογιαννίδης.
ANOIXTO ΘEATPO (Kάλβου 70, Γκύζη, τηλ. 64.45.749). Σαίξπηρ «Oνειρο K αλοκαιρινής Nύχτας». Mηνάς Xατζησάββας, Zαχ. Pχας.
AΠΛO ΘEATPO (X. Tρικούπη 4, Kαλλιθέα, πίσω απ το Πάντειο, τηλ. 92.29.605, 92.32.118). Γιώργου Διαλεγμένου «Λγω Φάτσας». Aλέκα Παΐζη, Nτενίζ Mπαλτσαβιά, Σπύρος Kαλογήρου.
ATTIΣ (Λεωνιδίου 7, Mεταξουργείο, τηλ. 52.26.260). B. Bασικεχαγιγλου «Kανών» (Kυρ.).
AYΛAIA (Kουντουριώτου και 2ας Mεραρχίας, Πασαλιμάνι, τηλ. 42.96.414). K. Παπαπέτρου «Πέτα τη μαμά απ’ το παράθυρο». M. Λεζές, N. Γκίνη. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Eταιρεία Θεάτρου «Προσωπείο». Mιούζικαλ «Tο νησί του Mάγου Πρσπερου». Kώστας Aβραμιώτης (Kυριακή 11 π.μ.- 3μ.μ.)
AX MAPIA (Σολωμού 20, τηλ. 36.39.217, 36.30.086). Aλ. Δουμά, υιού «H κυρία με τας καμελίας». Tάκης
Xρυσικάκος, Πάνος Xατζηκουτσέλης.
BEAKH (Στουρνάρη 32, τηλ. 52.23.522). Δ. Kεχαΐδη - E. Xαβιαρά «Δάφνες και Πικροδάφνες». Σταμάτης
Φασουλής, Γιώργος Mπέζος, Mίμης Xρυσομάλλης, Kώστας Pηγπουλος. Δευτ. - Tρ.: Δ. Kεχαΐδη
«Tο Tάβλι». M. Mαυροματάκης, Γ. Συμεωνίδης.
BEMΠO (Kαρλου 18, τηλ. 52.29.519, 52.21.767). Nιλ Σάιμον «Sweet Charity».Σμαρούλα Γιούλη, Xρήστος Πολίτης, Mαριάννα Tλη.
BEPΓH (Bουκουρεστίου 1, τηλ. 32.35.235). Zαν Kοκτώ «Tα ιερά τέρατα». Xρ. Φράγκος, Tζ. Pουσέα.
BPETANIA (Πανεπιστημίου 7, τηλ. 32.21.579). Yβ Zαμιάκ «O κύριος Aμιλκάρ». N. Tσακίρογλου, Xρ. Διαβάτη, Π. Xαϊκάλης.
ΓKΛOPIA (Iπποκράτους 7, τηλ. 36.09.400). Σαίξπηρ «Tο ημέρωμα της στρίγγλας». Γ. Kιμούλης, M. Παπακωνσταντίνου.
ΔHMOTIKO ΘEATPO AΓIOY ΔHMHTPIOY (Λεωφ. Aγ. Δημητρίου 55, Δημαρχιακ Mέγαρο, τηλ.
97.33.345). Θίασος «Nέα Πορεία» Γ. Xαραλαμπίδη. «Eχω στχο κύριε Πρεδρε».
ΔIANA (Iπποκράτους 7, τηλ. 36.26.956). A. Σακελλάριου - Z. Γιαννακπουλου. «Oι Γερμανοί ξανάρχονται». Σ. Mουστάκας, M. Mπονέλλου.
ΔIAYΛOΣ (Πεζδρομος Δράκου 9, ύψος Λ. Συγγρού 70-Φιξ, τηλ. 92.39.588, 92.21.060). Mουσική παράσταση για παιδιά. «H Γοργνα ταξιδεύει τον μικρ Aλέξανδρο». Mαρίζα Kωχ (Kυρ. 3 μ.μ.).
ΔIONYΣIA (Aμερικής 10, τηλ. 36.24.021). Aντον Tσέχωφ «O Γλάρος». K. Δανδουλάκη, Γ. Φέρτης. B΄

ΣKHNH. A. Pέινολντς, M. Mπουφίνι «Tζρνταν». K. Δανδουλάκη (Δευτ., Tρ., 8.15 μ.μ.).
EΘNIKO ΘEATPO - KATINA ΠAΞINOY / PEΞ (Πανεπιστημίου 48, τηλ. 33.01.880). Aν Mπ. Bαλιέχο «Στο
Πανηγύρι του Aγίου Oβιδίου». Mαρία Σκούντζου, Xρήστος Kαλαβρούζος.
EΘNIKO ΘEATPO - KENTPIKH ΣKHNH (Aγ. Kωνσταντίνου 22, τηλ. 52.33.322, 52.23.242). Φ. Nτοστογιέφσκι «O Eφηβος». Δ. Λιγνάδης, Γ. Bγλης, I. Ψαρράς. EΘNIKO ΘEATPO - NEA ΣKHNH N. H.
Hσαΐα «H Tιμή του Σούδερμαν». Nέλλη Aγγελίδη, Γιώργος Λέφας. EΘNIKO ΘEATPO - ΠAIΔIKH
ΣKHNH K. Pουγγέρη «Aντζελίνα, η Σταχτοπούτα» (Kυρ. 3 μ.μ.).
EΛYZE (Nυμφαίου 12, Iλίσια, τηλ. 77.82.354, 77.71.766). Θεατρική Tέχνη. K. Mουρσελά «H Kυρία δεν
πενθεί». ΠAIΔIKH ΣKHNH. Παιδαγωγική σκηνή Tζένης Φωτίου. Xανς Kρίστιαν Aντερσεν «Mαγεμένοι Kύκνοι» (Σαβ. 3 μ.μ., Kυρ 11 π.μ., 3 μ.μ.).
EΛΠIΔAΣ (Aριστοτέλους 53 & Σμύρνης, τηλ. 82.29.030). T.X. Mάνερς «Πεγκ, καρδούλα μου...». Eλενα
Tσαλδάρη.
EMΠPOΣ (Pήγα Παλαμήδη 2 - Ψυρρή, τηλ. 32.38.990). KATΩ OPOΦOΣ. Στίβεν Mπέρκοφ «Σαν Eλληνας». Kλ. Γρηγοριάδης, P. Oικονομίδου. EΠANΩ OPOΦOΣ. Nτέιβιντ Mάμετ «Aμερικανικς Bούβαλος». Δ. Kαταλειφς, Γ. Kέντρος, Δ. Tάρλοου.
EΞAPXEIΩN (Θεμιστοκλέους 69, τηλ. 33.00.879). Aρθουρ Mίλλερ «Tο Tίμημα». T. Bουτέρης, Aν. Δεκαβάλλα.
EPEYNAΣ (Iλισίων 21, Zωγράφου, τηλ. 77.80.826). T. Kούσνερ. «Oι άγγελοι στην Aμερική». Δ. Ποταμίτης, B. Kύρου. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Nτ. Γουντ «O άνθρωπος–ψωμί». Aγγ. Bελουδάκη. Σαβ. 5 μ.μ., Kυρ.
11 π.μ. – 3 μ.μ.).
EPΓOΣTAΣIO (Λεωφ. Bουλιαγμένης 268, τηλ. 97.31.993). Παραστάσεις σύγχρονου χορού. Xορευτική ομάδα «Ωκυρη» (18-24 Aπρ.), Oμάδα «Σερέστα» (26-27 Aπρ.), Xορευτική Oμάδα «Eλιξ» (5-9 Mαΐου).
ΘEATPAKI Γ. Zέριγγα «Tο ποδήλατο».
ΘEATPIKH ΣKHNH (Nάξου 84 - Πλ. Kολιάτσου, τηλ. 22.36.890). Nτέιβιντ Mάμετ «Tέρμα τα γκάζια». Aντ.
Aντωνίου, N. Aσίκη.
ΘEATPO 28 (Mοσχονησίων 28, πλ. Aμερικής, τηλ. 86.43.263). Aϊρα Λέβιν «Tο δωμάτιο της Bερνικα». Π.
Mοντανάρη, K. Tσάκωνας.
ΘEATPO 44 (Zαΐμη 44, Eξάρχεια, τηλ. 82.36.752, 82.30.384). Δωδωναία Σκηνή. Iον Λούκα Kαρατζιάλε
«Mια Φουρτουνιασμένη Nύχτα». Γ. Mασαλάς, M. Bουράκη. (Δευτ., Tρ.).
ΘEATPO NIKHΣ TPIANTAΦYΛΛIΔH (Στουρνάρη και Kαπνοκοπτηρίου 8, τηλ. 82.27.185). ΠAIΔIKH
ΣKHNH. Eυγκένι Λββιτς Σβαρτς «Πώς νικιέται μια μάγισσα» (Σάβ. 4 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. και 4 μ.μ.).
ΘEATPO TOY HΛIOY (Φρυνίχου 10, Πλάκα, τηλ. 32.31.591, 92.27.784). Zαν Kοκτώ «Σατανική Mηχανή».
A. Παπασπύρος, Δ. Bασιλειάδου, K. Πολυχρονοπούλου. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Tζέιμς Mπάρι «Πήτερ
Παν». Δ. Bασιλειάδου, Aντ. Διαμαντής (Σάβ. 4 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. – 4 μ.μ.
ΘEATPO TEXNHΣ - KAPOΛOΣ KOYN (Δ. Aρεοπαγίτου και Φρυνίχου 14, τηλ. 32.22.464, 32.36.732). Γρηγρη Ξενπουλου «Πειρασμς». Kέλλυ Σαρατσοπούλου.
ΘEATPO TEXNHΣ - YΠOΓEIO (Πεσμαζγλου 5, τηλ. 32.28.706, 32.29.703). Kάρλο Γκολντνι «Oι Δίδυμοι». Δ. Oικονμου, Γ. Δεγαΐτης.
ΘEATPO ΦANHΣ XHNAΣ (Bύρωνος και Aλεξάνδρας 65, Δάφνη, τηλ. 97.00.300). Γιάννη Παπάζογλου
«διαδρομή σε λευκ τοπίο». Aγγ. Mαρίνος, Γ. Φράγκος (Σάβ. Kυρ., Δευτ.).
ΘEMEΛIO (Λέσβου 3, τηλ. 86.43.310). K. Γκολντνι «O Iμπρεσάριος απ τη Σμύρνη». N. Bασταρδής.
ΘYMEΛH (Mοσχονησίων 32 πλ. Aμερικής, τηλ. 86.57.677). T. Oυίλιαμς «Γυάλινος Kσμος». Eλλη Bοζικιάδου. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Eναλλάξ: Γ. Σπίρι «Xάιντι, η μικρούλα των βουνών» (Σαβ. 4 μ.μ.) - Tζ. Φερέτι «H Σταχτοπούτα» (Kυρ. 11.15 π.μ.).
IΛIΣIA (Παπαδιαμαντοπούλου 4, τηλ. 72.16.317). Aλαν Eϊκμπορν «Συνέβη και του χρνου». Aντ. Kαφετζπουλος, Γ. Bούρος.
KAΛOYTA (Πατησίων 240, τηλ. 86.75.588). K. Παπαπέτρου «Aγάπη... πάμε κρεβάτι;» Γ. Πάντζας,, M. Iωαννίδου. ΠAIΔIKH ΣKHNH. Θίασος «Θεατρικοί Oρίζοντες». Στ. Σπυρπουλου «Σαλτσογιαουρτοπλεμος στο σούπερ μάρκετ» - μιούζικαλ (Σάβ., Kυρ. 3 μ.μ.).
KAΠΠA (Kυψέλης 2, τηλ. 88.31.068). «Tο Hμερολγιο της Aννας Φρανκ». Δημ. Παπαμιχαήλ, Eλένη
Kούρκουλα.
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. Kέντρο Δήμου Mοσχάτου, Πλ. Mεταμορφώσεως, τηλ. 41.31.226,
90.11.636). Παραστάσεις Kαραγκιζη (Kυρ. 11.30 π.μ.)
KEPATΣINIOY (Δημ. Πολιτιστικ Kέντρο, Eμμ. Mπενάκη 70, Aμφιάλη, τηλ. 43.22.263). Γιώργου Σεβα-

στίκογλου «Aγγέλα». Σκηνή Θεατρικού Eργαστηρίου Δήμου Kερατσινίου (έως 15/5).
KNΩΣΣOΣ (Kνωσσού 11, τηλ. 86.77.070, 86.24.463). K. Γκολντνι. «H ερωτευμένη υπηρέτρια». Λ. Tσάγκας, Eλ. Nαζλίδου.
KOTOΠOYΛH / PEΞ (Πανεπιστημίου 48, τηλ. 33.01.880). Oμάδα Eδάφους «Mήδεια». Δ. Παπαϊωάννου,
Aγγ. Στελάτου (Kυρ.).
ΛAMΠETH (Λ. Aλεξάνδρας 106, τηλ. 64.63.685). Γουίλιαμ Nτ. Xιουμ «Πρσεξε το σκαλοπάτι». Γρ. Bαλτινς, K. Kαράντη, Φ. Σοφιανς.
ΛHΔPA (Kέκροπος 12, Πλάκα, τηλ. 32.29.440). Xουρμούζη «O χαρτοπαίκτης». Γ. Mάζης, Γ. Zώη.
ΠAIΔIKH ΣKHNH. Mάνου Kοντολέοντος «O EE απ τ’ άστρα».
ΛYPIKH ΣKHNH - OΛYMΠIA (Aκαδημίας 59, τηλ. 36.12.461). Γ. Σισιλιάνου «Φωτιά» - P. Λεονκαβάλο «Oι
Παλιάτσοι» (24 Aπρ.).
MAΣKEΣ (Aγ. Mελετίου 107 & Λήθης, τηλ. 86.12.509). Mπάμπη Tσικληρπουλου «Ωχ, τα νεφρά μου».
Στ. Tζελέπης, T. Bαμβακίδης (εκτς Δευτ.-Tρ.), «Tέσσερα κομμάτια για σολίστ» (κάθε Δευτ. 9 μ.μ.).
MEΓAPO MOYΣIKHΣ AΘHNΩN. AIΘOYΣA ΦIΛΩN THΣ MOYΣIKHΣ. Γ.Σ. Mπαχ «Tα Kατά Mατθαίον Πάθη». Διευθ. M. Kαρύδης (Δευτ., Tρ.), Kρατική Oρχήστρα Aθηνών (Tετ.).
MINΩA (Πατησίων 91, τηλ. 82.10.048 - 82.32.578). Eνεκεν - Bέμπερ «Kυρία Προέδρου». B. Tριφύλλη, Π.
Kοντογιαννίδης.
MONTEPNOI KAIPOI - ΠAPOΔOΣ (Γεννηματά 20, τέρμα Πανρμου, τηλ. 69.29.090). Aντον Tσέχοφ
«Θείος Bάνιας» (Παρ., Σαβ., 9.15) ΠAIΔIKH ΣKHNH. Θεατρικ Παιχνίδι - Oμάδα Πάροδος (Σαβ. 3
μ.μ. - 4.30 μ.μ.).
MΠPONTΓOYAIH (Πατησίων και Aγ. Mελετίου, τηλ. 86.20.231). Δ. Ψαθά «H χαρτοπαίχτρα». Παίζουν Pένα Bλαχοπούλου, Eρρίκος Mπριλας κ. α.
OΔOY EPMOY (Eρμού 106, Mοναστηράκι, τηλ. 32.14.950, 86.40.555). Λρκα «H θαυμαστή μπαλωματού». M.Pαζή. Tρία Mονπρακτα: Mποστ, Tακπουλος, Πάτσης (Δευτ., Tρ.).
OΔOY KEΦAΛΛHNIAΣ (Kεφαλληνίας 16, τηλ. 88.38.727). A΄ ΣKHNH. Aνδρέα Στάικου «Φτερά Στρουθοκαμήλου». Mπέττυ Aρβανίτη, Σοφοκλής Πέππας. B΄ ΣKHNH. Aλαν Mπένετ «Σε Γκρο Πλαν». Aννα
Γεραλή, Aσπασία Kράλλη, Aννα Mακράκη, Σουζάνα Tσιώτη.
OPAMA (Eθν. Aμύνης 58A, Παπάγου, τηλ. 65.40.260-1). Γκ. Kάιζερ «T’ Oργανέττο». Kώστας Πρέκας,
Θεοδ. Bαρδαξή.
OPBO (Bουκουρεστίου 3, τηλ. 32.31.259). E. Bέστφαλ «Eσύ και τα σύννεφά σου». Oλγα Πολίτου, Aλκ.
Γάσπαρη.
ΠANEΛΛHNIO (Λεωφ. Συγγρού 106, τηλ. 92.34.197). W. Luce «H Ωραία του Aμερστ». Kατερίνα Bασιλάκου.
ΠEPOKE (Oδυσσέως 2 - Πλ. Kαραϊσκάκη, τηλ. 52.40.040, 52.32.132). W. Luce «Aπ το ωχ στο Πασ...ωχ».
Στ. Ψάλτης, N. Παπαναστασίου.
ΠEIPAMATIKO ΘEATPO THΣ ΠOΛHΣ (Σταδίου 4, τηλ. 32.22.035). Mπ. Tσικληρπουλου «Kραυγές κυριών». M. Kουνελάκη, A. Παππά.
ΠOΛYTEXNO (Mαυρομιχάλη 157 & Δ. Aκρίτα - Παναθήναια, τηλ. 64.26.666, 64.11.048). Mάικλ Φρέιν
«Eυεργέτες». Δ. Iωακειμίδης. ΠAIΔIKH ΣKHNH Aλαν Eϊκμπορν. (Kυρ. 11 π.μ.-3 μ.μ.).
ΠOPTA (Mεσογείων 59, τηλ. 77.11.333). Σ. Xιλ - Σ. Mάλατρατ «H γυναίκα με τα μαύρα». Aλ. Aλεξανδράκης, Δ. Kατρανίδης. MIKPH ΠOPTA Ξένιας Kαλογεροπούλου. Pάινερ Xάχφελντ «O Mορμλης»
(Σαβ. 3 μ.μ., Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).
POEΣ (Eυμολπιδών 39, Γκάζι - Kεραμεικς, τηλ. 34.79.426). Θεατρική Λέσχη Bλου. Στρατηγού Mακρυγιάννη «Oράματα»»
ΣOYΠEP ΣTAP (Aγ. Mελετίου και Πατησίων, τηλ. 86.42.888). Eπιθεώρηση «Δώσε τούρτα στο λα». Nτίνος Hλιπουλος, Nίκος Pίζος, Zωζώ Σαπουντζάκη.
ΣTOA (Mπισκίνη 55 Zωγράφου, τηλ. 77.02.830). Eναλλασσμενο ρεπερτριο. P. Aτάιντε «Δεσποινίς
Mαργαρίτα». Λήδα Πρωτοψάλτη (Δευτ., Tρ.). Mποστ «Mήδεια». Θ. Παπαγεωργίου, Λ. Πρωτοψάλτη
(έως 24 Aπρ.). ΠAIΔIKH ΣKHNH Γιάννη Ξανθούλη «Mέσα στο νερ δασκάλα» (Σαβ. 5 μ.μ., Kυρ. 11
π.μ.-3 μ.μ.)
ΣΦENΔONH (Mακρή 4 και Διον. Aρεοπαγίτου, Mακρυγιάννη, τηλ. 92.35.296). Mορφές απ το έργο του
Bιζυηνού. Aννα Kοκκίνου.
TZENH KAPEZH (Aκαδημίας 3, τηλ. 36.36.144, 36.25.520). Aρθουρ Mίλλερ «O θάνατος του Eμποράκου». K. Kαζάκος, Δ. Mπεμπεδέλη, Γ. Kυρίτσης. Παιδική Σκηνή: «Παιδική Aυλαία» Γ. Kαλατζπουλου. Aριστοφάνη «Eιρήνη» (Kυρ. 11 π.μ. - 3 μ.μ.).
XATZHXPHΣTOY (Πανεπιστημίου 38, τηλ. 36.27.248, 36.10.171). Λ. Mιχαηλίδη - B. Mακρίδη «Tο ...κοριδο της χρονιάς». Π. Mιχαλπουλος, Γ. Mρτζος.
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HΛEOPAΣH

Πολιτική(οι) και σάτιρα
H τηλεοπτική εκπομπή «Φτυστους» στο ΣKAΪ ένα αυθεντικά λαϊκ θέαμα
Tης Ππης Διαμαντάκου

THΛEOPAΣH που σαρκάζει, «δικάζει»
καθημερινά την πολιτική, τους πολιτικούς, τις αποφάσεις τους που ορίζουν τις τύχες και το μέλλον μας, τηλεραση με μαριονέτες - καρικατούρες που αποκαλύπτουν με χιούμορ
τον παραλογισμ της πολιτικής μας
καθημεριντητας, η τηλεραση των
«ΦTYΣTOYΣ» η σάτιρα μαζικής κατανάλωσης. Aνατρεπτική, επικίνδυνη
για την εμπιστοσύνη των πολιτών
στους ανθρώπους, που κρατούν τα
νήματα της εξουσίας στα χέρια τους,
ή μήπως για τους θεσμούς, για την
κοινωνική ισορροπία ; Tίποτε απ’ λα
αυτά. Oι «ΦTYΣTOYΣ» δεν είναι παρά
συρραφή κωμικών στιγμιτυπων, που σημασία δεν έχουν τσο οι διάλογοι σο η εκφράσεις της κάθε μαριονέτας, οι κινήσεις και τα υπονοούμενα. Στχος δεν είναι η σάτιρα
της πολιτικής πραγματικτητας, αλλά του ρλου των πολιτικών μας σε
αυτή, ο οποίος ερμηνεύεται με βάση
τα ιδαίτερα χαρακτηριστικά του καθενς, που «λαξεύονται» με μικρές
κινήσεις της «σμίλης» των συγγραφέων, έτσι ώστε οι «μύθοι» να παίρνουν ανθρώπινες διαστάσεις. Aποφεύγονται οι λεπτομέρειες, μεγαλοποιούνται τα ελαττώματα και δίνεται
έμφαση στις μεταξύ τους σχέσεις, ακμη και τις προσωπικές, έτσι ώστε
να είναι σάτιρα των παρασκηνίων της
πολιτικής και χι των γεγοντων ή
των πράξεων. Mε αυτή την έννοια
δεν θίγει θεσμούς, απλώς σατιρίζει
πρσωπα, δίνοντας έτσι μια χιουμοριστική διάσταση στις ενέργειές
τους. Tο εύρημα αυτού του είδους
της σάτιρας είναι οι συμβολισμοί της,
οι οποίοι βοηθούν σε μια απλοϊκά αστεία ερμηνεία της πολιτικής μας καθημεριντητας και με αυτή την έννοια οι «ΦTYΣTOYΣ» είναι ένα αυθεντικά λαϊκ θέαμα και επομένως απολύτως τηλεοπτικ.

Eισαγμενο είδος
Ωστσο πρκειται για εισαγμενο
είδος τηλεοπτικής σάτιρας προσαρμοσμένο βέβαια στα ελληνικά δεδομένα. Tο ενδιαφέρον είναι τι, που
κι αν προβάλλεται έχει μεγάλη επιτυχία στο τηλεοπτικ κοιν. Oι Γάλλοι
έχουν ήδη επιδοθεί στην ανάλυση
των χαρακτηριστικών της δημοτικτητας των «Guignols», που είναι η δική τους εκδοχή των «ΦTYΣTOYΣ».
Iστορικοί, κριτικοί τηλερασης και
επιστήμονες της Eπικοινωνίας βρίσκουν αναλογίες με τις αριστοφανικές κωμωδίες. Πρκειται για ένα τηλεοπτικ θέαμα λένε, πως αυτ που
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Mαριονέτες-καρικατούρες απ την εκπομπή «Φτυστους».

δημιουργούσε ο Aριστοφάνης στο
θέατρο - που ήταν η τηλεραση της
εποχής - πως κι εκείνος διακωμωδούσε τους πολιτικούς, αλλά και σημαντικές προσωπικτητες, σαν τον
Σωκράτη, «χτυπώντας» μάλιστα φυσικά τους ελαττώματα· έτσι και οι
«Guignols» επιτίθενται εκεί «που πονάει», στις ανθρώπινες αδυναμίες,
τα ελαττώματα, τα οποία κάνουν
τους «μύθους» να φαίνονται αυτ
που είναι, κοινοί θνητοί.

Aπάνθρωπη
Tο ενδιαφέρον είναι τι οι Γάλλοι
πολιτικοί φαίνονται ενοχλημένοι απ
τη σάτιρα του είδους, τη θεωρούν
«απάνθρωπη», «υπερβολική» και «εκτς πραγματικτητας», θεωρούν τι «θίγει την ευαισθησία τους». H απάντηση στις επικρίσεις αυτές, μέσω
του Tύπου είναι τι και οι αποφάσεις
των πολιτικών έχουν θίξει επανειλημμένως τους εργαζμενους και χι μνο στην «ευαισθησία τους». Tι
να πουν για παράδειγμα οι χιλιάδες
άνεργοι Γάλλοι, που αντιμετωπίζουν
πρβλημα επιβίωσης απ την αδυναμία των πολιτικών να βρουν μια λύση.
Aν η σάτιρα είναι «απάνθρωπη» για
τους πολιτικούς, για τους πολίτες είναι η ίδια η ζωή, δίνουν την απάντηση
άρθρα στον Tύπο. Ωστσο υπάρχει
και μία τρίτη άποψη, που υποστηρίζεται απ πολλούς αναλυτές και κοινωνιολγους, σύμφωνα με την οποία,
το να παρουσιάζονται οι πολιτικοί μέσω της σάτιρας με μαριονέτες - καρικατούρες ως χι ιδιαίτερα ευφυή άτομα, είναι σαν να τους δίνεται «άφεση αμαρτιών».
Ωστσο το κοιν, ο τηλεθεατής,
δεν βλέπει στη σάτιρα ένα εργαλείο
ερμηνείας της πολιτικής πραγματικτητας, αλλά στιγμιαίας ανακούφι-
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σης και αποσυμπίεσης απ το άγχος
της καθημεριντητας. Aλλωστε οι δικοί μας πολιτικοί, χι μνο δεν φαίνονται ενοχλημένοι, αλλά μάλλον
δείχνουν να απολαμβάνουν την καθημερινή ενασχληση με τις πράξεις
τους, έστω και με αυτ τον τρπο.
Aλλωστε για το γεγονς τι έχουν
χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών,
δεν φέρει ευθύνες κανενς είδους
σάτιρα, αλλά η ίδια τους η πολιτεία
και αυτ είναι κοιν μυστικ μεταξύ
των ίδιων και των ψηφοφρων τους.
H σάτιρα τους δίνει την ευκαιρία
να την ξανακερδίσουν σαν άνθρωποι
με αδυναμίες και αυτοί, πως λοι
μας, παρά σαν «αδέκαστοι πολιτικοί». Yπο τις παρούσες συνθήκες το
δεύτερο είναι ανέφικτο - αν δεν προκαλεί σε ορισμένους ώς και την θυμηδία - ενώ το πρώτο φαίνεται πιο
λογικ και εφικτ. Aνέκαθεν άλλωστε οι πολιτικοί μας θεωρούσαν τη
σάτιρα στο πρσωπ τους, αναπσπαστο στοιχείο του πολιτικού μάρκετινγκ.
Eίναι γνωστή η ιστορία πολιτικού
του παρελθντος, που ταν δεν είδε
στη γελοιογραφία της πρώτης σελίδας εφημερίδας μεγάλης κυκλοφορίας, την χαρακτηριστική φιγούρα
της κτας, με την οποία τον απεικνιζε ο γελοιογράφος, έσπευσε να τηλεφωνήσει ανήσυχος στο διευθυντή
για να ρωτήσει τι συμβαίνει. Kάτι ανάλογο συνέβη και με σημεριν πολιτικ, ταν είδε τι πέρασαν ορισμένα
επεισδια των «ΦTYΣTOYΣ» χωρίς
να του γίνει αναφορά.

Kατανοητή
Aναγκαίο κακ, λοιπν, η σάτιρα
για τους πολιτικούς, μια και δεν είναι
ανατρεπτική περισστερο απ τις ίδιες τους τις πράξεις. Aλλωστε στη

σημερινή κοινωνία της υπερπληροφρησης, τίποτε δεν μένει κρυφ και
αυτ που απομένει στη σάτιρα να κάνει, την τηλεοπτική τουλάχιστον, είναι να δώσει έμφαση στα αρνητικά
στοιχεία των πολιτικών αποφάσεων
και των αποτελεσμάτων τους. Aλλωστε η σάτιρα των «ΦTYΣTOYΣ» δεν
εμβαθύνει, δεν είναι διεισδυτική και
στερείται πνευματικτητας. Eίναι απλοϊκή, αλλά αυτ την κάνει κατανοητή και δημοφιλή και «φωτογραφίζει» στιγμές με την τεχνική των κμικς, αυτή ακολουθεί και η σκηνοθεσία της.
Kάθε ολιγλεπτο επεισδιο, αποτελείται απ σκηνές, οι οποίες σε ελάχιστα δευτερλεπτα αναδεικνύουν ένα θέμα, με στιλ ελλειπτικ, αλλά αποτελεσματικ, καθώς με την ακρίβεια «τοξοβλου» πετυχαίνουν
τον στχο τους οι ελάχιστες «ατάκες» που ανταλλάσσουν οι μαριονέτες - καρικατούρες. «Aχ! αισθάνομαι
περίεργα, πολύ περίεργα, λέει ο Kώστας των «ΦTYΣTOYΣ» στη Mαρίκα»,
«Tι αισθάνεσαι δηλαδή, του λέει εκείνη», «Nα! αισθάνομαι να με έχει
πιάσει η Aνοιξη» και ττε μια άλλη
μαριονέτα, με κοστούμι, απλώνει το
χέρι της και του πιάνει τον ώμο
«Ποιά Aνοιξη του λέει, ο εισαγγελέας
σ’ έχει πιάσει».
Ωστσο η ελληνική εκδοχή των
«ΦTYΣTOYΣ» παρουσιάζει ορισμένες
αδυναμίες, οι οποίες στερούν τη δύναμη της σάτιράς τους, πως η υπερβολική χρήση τραγουδιών, που μοιάζει σαν να θέλει να συγκαλύψει έλλειψη έμπνευσης στα κείμενα ροκανίζοντας τον χρνο κάθε επεισοδίου.
Δεν είναι εύκολη βέβαια η καθημερινή συγγραφή σατιρικών κειμένων,
συχνά δέν προσφέρεται και η επικαιρτητα, αλλά εδώ χρειάζεται η μαεστρία των συγγραφέων.

AΦIEPΩMA

Mια πινακοθήκη γεννιέται
Eργα σύγχρονης ελληνικής τέχνης, λιθογραφίες, χαρακτικά και σπάνιες εκδσεις
AΠENANTI απ την Iερά Mητρπολη
του Aγίου Σπυρίδωνα και πολύ κοντά στο Mουσείο του Σπυρίδωνος
Tρικούπη, μια Πινακοθήκη δημιουργείται στο Mεσολγγι που θα στεγάσει έργα σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Σκοπς της Πινακοθήκης είναι ν’ αποτελέσει ένα ζωνταν, ανανεούμενο πολιτιστικ κύτταρο σ’
αυτή την ηρωική, μελαγχολική και
ακραία πλη της Eλλάδος, έτσι πως, εκτς απ την πάγια προβολή
των έργων που θα έχει η ίδια στην
κατοχή της, θα οργανώνει περιοδικά και εκθέσεις σημαντικών νεοελλήνων ζωγράφων.
O ιδρυτής και εμψυχωτής της, διευθυντής της διαφημιστικής εταιρίας «ADVERT», Xρήστος Mοσχανδρέου, που αφιερώνει την Πινακοθήκη στη μνήμη των Mεσολογγιτών γονιών του, τη βλέπει επίσης
«ως μια συμβολή στην πολιτιστική
ανάπτυξη του νομού της Aιτωλοακαρνανίας και της πρωτεύουσάς
του, του Mεσολογγίου, καθώς η είσοδος θα είναι ελεύθερη στους πάντες και φυσικά και στη μαθητιώσα
νεολαία».
Tο κτίριο της Πινακοθήκης που
είναι πέτρινης κατασκευής, σε νεοκλασικ ύφος και με σύγχρονες
προδιαγραφές, εκτς των έργων
σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης,
θα περιλάβει και έργα ελληνικής
χαρακτικής, που η δημιουργία τους
χρονολογείται απ το 1830, καθώς
επίσης λιθογραφίες και σπάνιες εκδσεις που αφορούν στο Mεσολγγι. Θα περιλαμβάνει, επίσης, πλήρως ενημερωμένη εικαστική βιβλιοθήκη.
H συλλογή της Πινακοθήκης, που
θ’ αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές
του 1995, περιλαμβάνει έργα των N.
Xατζηκυριάκου-Γκίκα, Γ. Mραλη,
Σπ. Bασιλείου, Π. Tέτση, Γ. Tσαρούχη, A. Φασιανού, K. Tσκλη, Γ. Σπυρπουλου, M. Θεοφυλακτπουλου,
Xρ. Mπτσογλου, A. Aκριθάκη, B.
Σπεράντζα, Γ. Γαΐτη, Λ. Bενετούλια,
Π. Γράβαλλου, Π. Zουμπουλάκη, Στ.
Iωάννου, Σ. Σρογκα, Xρ. Kαρά, Γ.
Mανουσάκη, Σαρ. Kαραβούζη, K.
Kατζουράκη, Xρ. Kανιάρη, Δημ.
Kοκκινίδη, Γ. Λαζγκα, Γ. Mεντζικώφ, Δ. Mυταρά, Γ. Mαυροϊδή, Γ. Iωάννου, K. Πανιάρα, Παν. Φειδάκη,
Δημ. Περδικίδη, A. Παπαδοπεράκη,
Παύλου, E. Σακαγιάν, Xρ. Mποκρου, Στ. Δασκαλάκη, Γ. Ψυχοπαίδη,
Aπ. Γιαγιάνου, A. Mπαχαριάν, Δ.
Kούκου, Γ. Bακιρτζή, Γ. Mιγάδη, M.
Xάρου, Γ. Σταθπουλου καθώς και
εκατν πενήντα ακμη Eλλήνων ζωγράφων που τα ονοματά τους θα ανακοινωθούν με την έναρξη λειτουργίας της Πινακοθήκης.
Aξίζει να σημειωθεί πως παράλλη-

«Mεσολγγι». Aκουαρέλα. Eργο του
Πάρι Πρέκα (επάνω). «Oι ψαράδες
του Mεσολογγίου». Eργο του Aλέκου
Φασιανού (δεξιά). «O φιλέλλην
Aγγλος ποιητής Bύρων». Eλεύθερη
μεταφορά παλιάς προσωπογραφίας
του απ τον Σωτήριο Σρογκα, τον
Mάρτιο του 1994 (κάτω).

λα με τα έργα ζωγραφικής, χαρακτικής καθώς και γλυπτικής, που θα εκτίθενται στον αύλιο χώρο της Πινακοθήκης (αξίζει να σημειωθεί πως
τα σχετικά γλυπτά είναι έργα των A.
Φασιανού, Aρ. Πατσγλου, Xρ. Σαραντοπούλου, Aγγ. Kοροβέση κ.ά.),
ο επισκέπτης θα έρχεται σε επαφή
με πλήρεις συλλογές ελληνικών
χαρτονομισμάτων, νομισμάτων καθώς και πιάτων ελληνικών και φιλελληνικών.
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