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Μια από τις πιο µαύρες σελίδες στην ιστορία της Ελλάδας είναι αυτή του
Εµφυλίου Πολέµου της περιόδου 1 823 – 1 825. Ο πόλεµος αυτός είχε βαρύτατο
κόστος για τη χώρα και παραλίγο να πλήξει ανεπανόρθωτα την Ελληνική
Επανάσταση που τότε βρισκόταν ακόµα σε εξέλιξη. σελίδες 6-7

Η άγνωστη ελληνική
επανάσταση του
727 µ.Χ. ενάντια
στους Βυζαντινούς
Στην Ανατολική Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία
(Βυζάντιο) την εποχή του Λέοντος Γ΄ του
Ισαύρου. Ήταν αυτοκράτωρ από το 71 7 έως το
741 . Αν και κατάφερε να αποκρούσει προσωρινά
τους εξ ανατολής εχθρούς, στα υπόδουλα
ελληνικά εδάφη σιγόβραζε η Επανάσταση των
«Ελλαδικών» όπως την αποκαλούν οι βυζαντινές
πηγές.

σελίδα 4

Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α

. . .Αν µας προσκαλέσουνε σ’ ένα γεύµα όπου

πληρώνεται όποιος τρώει και πληρώνει όποιος

κοιτάζει τους άλλους να τρώνε, είναι φυσικό να

υπακούσουµε στο σύνθηµα: «Να τα σπάσουµε

όλα, τώρα αρχίζει η δικιά µας γιορτή!».

σελίδες 8 & 9

Κώ σ τ α ς
Κα ρ υ ω τ ά κ η ς
...Και για ν' αλλάξουμε τόνο. Συμβουλεύω
όσους ξέρουν κολύμπι να μην επιχειρήσουνε
ποτέ να αυτοκτονήσουν δια θαλάσσης. Όλη
νύχτα απόψε, επί δέκα ώρες, εδερνόμουν με τα κύματα. Ήπια άφθονο
νερό, αλλά κάθε τόσο, χωρίς να καταλάβω πως, το στόμα μου
ανέβαινε στην επιφάνεια. Ορισμένως, κάποτε, όταν μου δοθεί η
ευκαιρία, θα γράψω τις εντυπώσεις ενός πνιγμένου

Περίεργα
έθιµα του
Πάσχα στην
Ελλάδα

"Α γ χ ω θ ε ί τ ε"
Ένα απο τα µεγαλύτερα
προβλήµατα της εποχής
µας που έχει εξελιχθεί σε
αρρώστια είναι το
άγχος.

σελίδα 5 σελίδα 2

Τέχνη ή βανδαλισµός;
Για το
συγκεκριµένο
graffiti µαίνεται
ένας πόλεµος
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σελίδα 2

Τα πασχαλινά έθιµα αναβιώνουν κάθε χρόνο και
κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις µας!
• Την Μεγάλη Παρασκευή στο Μαρούσι Αττικής, η ενορία
του Αγίου Ελευθερίου αναπαριστά σε σκηνές όλη τη ζωή του
Χριστού µε tableau vivant. Στις αναπαραστάσεις συµµετέχουν
παιδιά µικρά και µεγάλα. Η διαδροµή του Επιταφίου περνάει από
όλες τις σκηνές . Τα παιδιά µένουν ακίνητα για πολύ ώρα, µέχρι
να προσπεράσει και ο τελευταίος πιστός του Επιταφίου .
• Πάσχα στη Χίο σηµαίνει ρουκετοπόλεµος, ένα έθιµο που
ξεκινά από παλιά την εποχή της τουρκοκρατίας και είναι ένας
"πόλεµος" ανάµεσα σε δύο ενορίες του Βροντάδου, την ενορία
του Αγίου Μάρκου και την ενορία της Παναγίας της Ερειθανής.
Απ' ότι λένε ξεκίνησε από τα παιδιά των δύο ενοριών που
έπαιζαν πετροπόλεµο µε σφεντόνες. Στην συνέχεια άρχισαν να
εµπλέκονται και οι µεγαλύτεροι µε αποτέλεσµα οι σφεντόνες να
αντικατασταθούν απο τα κανονάκια.Μετά από επέµβαση των
Τούρκων, επειδή φοβήθηκαν για την χρησιµοποίηση των
κανονιών σε πιθανή εξέγερση των κατοίκων, τα κανονάκια
κατασχέθηκαν και µεταφέρθηκαν στο κάστρο.Μετά από αυτό το
περιστατικό οι ενορίτες των δύο εκκλησιών άρχισαν να
σκέφτονται ένα νέο τρόπο για να συνεχίσουν τον "πόλεµο" µε
κάτι εντυπωσιακό αλλά που να µην τους το απαγορεύσουν οι
Τούρκοι. Η λύση δόθηκε από τους ενορίτες του Αγίου Μάρκου και
τον πυροτεχνουργό Κορακάκης που είχε το εργαστήριό του στην
πόλη.Τους έφτιαξε µερικές ρουκέτες τις οποίες µετέφεραν στο
Βροντάδο. Συγχρόνως οι ίδιοι άφησαν να διαρρεύσει το µυστικό
τους και στους ενορίτες της Παναγίας της Ερειθιανής ώστε να
συνεχιστεί ο "πόλεµος".
• Στην Κύθνο την Κυριακή του Πάσχα στήνεται µία κούνια
στην πλατεία του νησιού, στην οποία ανεβαίνουν και κουνιούνται
αγόρια και κορίτσια ντυµένα µε παραδοσιακές στολές.
• Στη Σύρο πάλι το Πάσχα γιορτάζεται συγχρόνως και από
την Ορθόδοξη και από την Καθολική κοινότητα.
• Στη Φολέγανδρο περιφέρουν την εικόνα της Κοιµήσεως
της Θεοτόκου για τρεις µέρες και την περνούν µαζί µε µε την
ποµπή των πιστών απ' όλα τα σπίτια του νησιού!
• Στο νησί της Πάτµου πάλι, την Μ. Πέµπτη γίνεται
αναπαράσταση του Μυστικού ∆είπνου και του Νιπτήρα στην
κεντρική πλατεία.
• Το Σάββατο του Λαζάρου στην Κάλυµνο ζυµώνουν
"Λαζάρους", πλάθουν δηλαδή ένα οµοίωµα ανθρώπου µε χέρια,
πόδια και κεφάλι.
• Στην Κάρπαθο την ανάσταση αντί για σουβλιστό αρνί
έχουν το πατροπαράδοτο Βυζαντί δηλαδή γεµιστό αρνί µε ρύζι,
πλιγούρι και εντόσθια. Το
ψήνουν σε παραδοσιακό
Καρπάθιο φούρνο, ο οποίος
σφραγίζεται µε λάσπη και
πηλό και ανήµερα του Πάσχα
τον ανοίγουν και γιορτάζουν
την ηµέρα αυτή µε ντόπιο
κρασί και παραδοσιακούς
χορούς.
• Στην Κέρκυρα το
πρωί του Μ. Σαββάτου µετά
την ακολουθία της Πρώτης
Ανάστασης στην

Μητρόπολη, χτυπούν οι καµπάνες των εκκλησιών και από τα
παράθυρα των σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες πήλινα δοχεία
(µπότιδες) στους δρόµους, µε µεγάλο κρότο. Το βράδυ του Μ.
Σαββάτου η Ανάσταση γίνεται στην Άνω Πλατεία και όλα τα
παράθυρα των γύρω σπιτιών είναι ανοιχτά µε αναµµένα κεράκια.
• Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των
Ξένων στην Ζάκυνθο, η περιφορά του Επιταφίου, σύµφωνα µε
παµπάλαιο τοπικό έθιµο, γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες του
Μ. Σαββάτου, ενώ µε την ανατολή του ηλίου, ο ∆εσπότης
σηκώνει την Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπηµα της καµπάνας, ο
∆εσπότης αφήνει ελεύθερα άσπρα περιστέρια ενώ από το
καµπαναριό αλλά και από τα παράθυρα των σπιτιών.
• Στην Ύδρα την
Μ. Παρασκευή γίνεται
κάτι το µοναδικό, ο
Επιτάφιος της συνοικίας
Καµίνι µπαίνει στη
θάλασσα και εκεί
διαβάζεται η Ακολουθία
του Επιταφίου.
• Στην Καλαµάτα
αναβιώνει ένα έθιµο,
που πηγάζει από τους
απελευθερωτικούς
αγώνες του 1 821 , ο
διαγωνισµός των "µπουλουκιών". Οι διαγωνιζόµενοι, µε
παραδοσιακές ενδυµασίες και οπλισµένοι µε σαΐτες (χαρτονένιοι
σωλήνες γεµάτοι µπαρούτι), επιδίδονται σε σαϊτοπόλεµο. στο
γήπεδο του Μεσσηνιακού.
• Ένα από τα πιο παλιά έθιµα οι "κούνιες" αναβιώνουν εκτός
από την Κύθνο και στη Λέσβο. Την Κυριακή του Πάσχα στήνεται
στην πλατεία του νησιού µια κούνια στην οποία ανεβαίνουν
κορίτσια και αγόρια ντυµένα µε παραδοσιακές στολές. Αυτός ή
αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσµεύεται ενώπιον Θεού και
ανθρώπων για γάµο.
• Χαρακτηριστικό είναι επίσης το έθιµο του "λάκκου" που
αναβιώνει παραδοσιακά στη Λιβαδειά. Μετά την Ανάσταση και
πριν ακόµα ξηµερώσει οι Λειβαδίτες ετοιµάζουν µε προσοχή το

λάκκο όπου θα ανάψει η
φωτιά µε τη λαµπάδα
της Αναστάσεως. Εκεί
ψήνονται τα αρνιά.
• Στην Μονεµβασία,
τη Σύµη και την
Αστυπάλαια ανήµερα ή
την εποµένη του Πάσχα,
γίνεται το κάψιµο του

Ιούδα. Πρόκειται για ένα οµοίωµα παραγεµισµένο µε ξύλα και
άχυρα το οποίο προηγουµένως έχουν περιφέρει οι νέοι στα
χωριά.
• Στην Ορεστιάδα και στο ∆ιδυµότειχο στη δεύτερη
Ανάσταση βγάζουν σε δηµοπρασία την εικόνα της Αγίας
Αναστασίας. 'Όποιος πλειοδοτήσει, κρατά την εικόνα στο γύρο
που κάνουν, σχηµατίζοντας το "µαγικό κύκλο", ο οποίος
προστατεύει το χωριό από κάθε κακό.www.newsit.gr
• Στο Ηράκλειο της Κρήτης τη ∆ευτέρα του Πάσχα µε φαί
και κρασί, ενώ έχει προηγηθεί καθαρισµός και καλλωπισµός του
χώρου, συγγενείς και φίλοι των αποβιώσαντων, πηγαίνουν στο
κοιµητήριο της περιοχής και γευµατίζουν µε παραδοσιακά γλυκά
και φαγητά ανταλλάσοντας ευχές. Με αυτό τον τρόπο όπως λένε
οι συγγενείς τιµούν την µνήµη τους, τους µακαρίζουνε και κυρίως
διαδίδουν το αναστάσιµο µήνυµα των ηµερών.
• Στην Κορώνη κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας
κάνουν αυστηρή νηστεία και δεν τρώνε ούτε µαγειρεύουν ούτε
πίνουν τίποτα. Κάποιοι από τους χωρικούς επειδή δεν αντέχουν,
βάζουν σε ένα ποτηράκι λίγο ξύδι για να πιουν. Επειδή το ξύδι
όµως ως γνωστόν δεν πίνεται… ξεροσφύρι το συνδυάζουν µε
λίγη. . αραχνίτσα. Ναι, καλά διαβάζετε. Επειδή η παράδοση λέει
πως έτσι πότισαν τον Χριστό οι ντόπιοι πίνουν ξύδι µε αράχνη…

Σοφιανού Μαρία

Περίεργα έθιµα του Πάσχα στην Ελλάδα



σελίδα 3

"Α γ χ ω θ ε ί τ ε"
Ένα απο τα
µεγαλύτερα
προβλήµατα της εποχής
µας που έχει εξελιχθεί
σε αρρώστια είναι το
άγχος.
Το άγχος έχει γίνει
ένα τόσο συνηθισµένο
φαινόµενο που έχει
φτάσει να δικαιολογεί
κάθε ψυχική και
σωµατική κατάσταση.
Ακόµα και οι γιατροί αν
δεν βρίσκουν τι έχεις,
σου πετάνε ένα "έχεις
άγχος” και
ξεµπερδεύουν.

Το παράξενο µε το άγχος είναι ότι είναι κυρίως
γνώρισµα του σύγχρονου πολιτισµού. ∆ιάβαζα
κάποτε ότι σε µη “πολιτισµένους “ λαούς , η λέξη
αυτή δεν υπάρχει καν στο λεξιλόγιο τους. Για να
µην πάµε δε και µακριά αν ρωτήσουµε την γιαγιά
µας θα µας πει ότι στην εποχή τους ο κόσµος “ δεν
έκανε έτσι”, παρ' όλες τις καταστροφές , την φτώχια
και τα προβλήµατα.

Φταίει ότι ζητάµε πολλά όπως πιστεύουν οι
παλαιότεροι? Φταίει ο σύγχρονος τρόπος ζωής?
Μήπως φταίει η επιστήµη που τόσα έχει βρείαλλά
δεν βρήκε ακόµα το φάρµακο που θα µας χαρίσει
ψυχική ηρεµία και θα µας κάνει να πάψουµε να
αγχωνόµαστε? Ή µήπως φταίει ο ίδιος ο
πολιτισµός µας και πρέπει να "πάρουµε τα
βουνά"?

Πέρα από τα αστεία όµως , είναι αλήθεια ότι η
επιστήµη και ο πολιτισµός έχει πολλά προσφέρει. ∆εν
νοµίζω να θέλει βέβαια κανείς να γυρίσει στην εποχή
του παππού του. Εγώ, για παράδειγµα, δεν µπορώ να
φανταστώ τη ζωή χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα, και πολλοί
από µας θα αγχώνονταν τροµερά στην ιδέα να
µείνουν χωρίς κινητό.

Αναρωτιέµαι όµως µήπως τα αγαθά αυτά είναι
το πρόβληµά µας. Το γεγονός ότι η ίδια η κοινωνία
µας προσπαθεί να µας αναγκάσει να αποκτήσουµε
όλο και περισσότερα , όλο και καλύτερα , όλο και πιο
καινούργια θα µπορούσε να αποτελεί µια αιτία. Ο
καθένας µπορεί να έχει το καλύτερο είτε έχει, είτε δεν
έχει χρήµατα. Αν
δεν έχει χρήµατα
αγχώνεται µέχρι να
τα αποκτήσει για να
αποκτήσει το αγαθό
των ονείρων του
που του έχουνε πει
και το έχει πιστέψει
ότι θα του φέρει
ευτυχία, θα τον κάνει να φαίνεται σπουδαιότερος από
τους φίλους του, σύγχρονος ,"λεφτάς” .

∆υστυχώς βέβαια η ευτυχία κρατάει λίγο. Ένα
νέο πιο καινούργιο µοντέλο θα αντικαταστήσει το
παλιό και ο καηµένος θα πάθει κατάθλιψη. Εδώ,
ευτυχώς, η επιστήµη φρόντισε και βρήκε τα
αντικαταθλιπτικά που θα βοηθήσουν τον κακοµοίρη
να συνέλθει για να συνεχίσει το κυνηγητό της
ευτυχίας. Έτσι θα συνεχίσει να αγχώνεται , να
τρέχει, και να ζητά την ευτυχία αλλά δεν θα τη
βρεί, γιατί ακόµα δεν βρέθηκε “το χάπι της
ευτυχίας”.

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ¨

Τέχνη ή βανδαλισµός;
Πού ξεκινάει και πού τελειώνει η τέχνη.

Πώς έφτιαξαν το γιγαντιαίο γκράφιτι στο Πολυτεχνείο
Πριν λίγες µέρες οι συγκεκριµένοι καλλιτέχνες παρουσίασαν µια µοναδική

εικαστική πρόταση για την πόλη της Αθήνας στο κτίριο του Πολυτεχνείου
Πατησίων και Στουρνάρη γωνία. Πραγµατικά όταν το αντικρίζεις νοιώθεις δέος ως
προς τον όγκο του, τη σύνθεση, τη ταχύτητα της διεκπεραίωσης, την
επικινδυνότητα της αποστολής. Το έργο έγινε µέσα σε 3 διαφορετικά sessions µε
ρολό και πλαστικό χρώµα, όχι σπρέι, η πράξη αυτή έχει αρκετά µηνύµατα για
όλους εµάς. Οι καλλιτέχνες θέλουν να υπενθυµίσουν µάλλον ότι το graffiti σαν
τέχνη έχει τεράστια δυναµική χωρίς όρια και µπορεί να γίνει παντού. Όλα
βάφονται: παράθυρα, αφίσες, πεζοδρόµια, στάσεις λεωφορείων, κολώνες και ότι
άλλο φυσικό εµπόδιο υπάρχει, µε ανελέητο τρόπο ακριβώς για να προκαλέσει το
σοκ.
Για το συγκεκριµένο graffiti µαίνεται ένας πόλεµος ανάµεσα στους

υποστηρικτές και τους πολέµιους.
• «Το έργο στην πρόσοψη του ΕΜΠ, είναι για μένα, μία τοιχογραφία, ένα mural
επικών διαστάσεων και όχι ένα γκράφιτι. Αποτελεί μία μεγάλης κλίμακας
παρέμβαση σε ένα ιστορικό κτήριο, που φαίνεται να αργοπεθαίνει καθώς
αντιμετωπίζει καιρό τώρα, την εγκατάλειψη και την αδιαφορία από πλευράς της
πολιτείας» λέει ο street artist µε το προσωνύµιο N_Grams και προσθέτει πως
µαυρισµένοι τοίχοι σε 'καυσαερί' απόχρωση, αφίσες και συνθήµατα
καταλάµβαναν όλη την εξωτερική επιφάνεια του κτηρίου. «Mουντζούρες, βρώμα,
και τώρα τι; Τώρα, ξαφνικά ευαισθητοποιηθήκαμε;» διερωτάται. Ο N_Grams
καταλήγει παραλληλίζοντας το γκράφιτι του ΕΜΠ, µε την κατάσταση που
επικρατεί στην ελληνική κοινωνία: «Η τοιχογραφία στην πρόσοψη του
Πολυτεχνείου, είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης κοινωνίας, με όλα τα
προβλήματα και τις δυσκολίες της. Ένας κοινωνικός αντικατοπτρισμός, που από
το βάθος μέσα στα 'παράσιτα' και τον όγκο της πληροφορίας, μας λέει: 'Εδώ
Πολυτεχνείο, Εδώ Πολυτεχνείο...'».
• Ο ζωγράφος, Αλέκος Φασιανός, θεωρεί το γκράφιτι απόρροια βανδαλισµού,
«γιατί αν χαρακτηριστεί τέχνη, πώς γίνεται μία τέχνη να καταστρέφει μία άλλη,
όπως είναι η αρχιτεκτονική;» αναρωτιέται και σηµειώνει ότι «ο κ. Καυταντζόγλου,
αρχιτέκτων του Πολυτεχνείου, δημιούργησε κάτι πρωτότυπο και ωραίο. Μπορώ,
δηλαδή, να πάω εγώ να ζωγραφίσω πάνω στην Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι;».
• Ο ζωγράφος και street artist Φίκος φρονεί πως είναι άτοπο να γίνεται συζήτηση
περί βανδαλισµού για το συγκεκριµένο γκράφιτι, ενώ ανάγει το ζήτηµα στην
έλλειψη εικαστικής παιδείας που, σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχει στην
Ελλάδα.«Δυστυχώς, θα μιλήσω χωρίς να το έχω δει από κοντά, αλλά πιστεύω ότι
είναι άτοπο να μιλάμε περί βανδαλισμού για το συγκεκριμένο εγχείρημα και αυτό
δείχνει την έλλειψη εικαστικής παιδείας που υπάρχει στη χώρα μας. Για να
μιλήσουμε για τέχνη πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε στο τι είναι τέχνη. Αν π.χ.
παραδεχτούμε ότι ένας δημόσιος ουρητήρας και η εικόνα μιας κονσέρβας είναι
τέχνη, τότε τα πάντα είναι τέχνη, άρα και κάθε είδους γκράφιτι».
• Ο Νίκος Μπογιόπουλος γράφει: «Είναι αλήθεια ότι το ίδιο το κράτος που με
περισσό φαρισαϊσμό συνοφρυώνεται μπροστά στο γκράφιτι και προβάλει κάθε
είδους ιδεοληψίες περί «καθαρότητας» και άσπιλων μνημείων είναι το ίδιο που
καταδικάζει την πολιτιστική κληρονομιά στην εγκατάλειψη, το ίδιο που δεν διαθέτει
χρήματα για την προστασία της, το ίδιο που δεν έχει πρόβλημα να εκχωρήσει
άλλα ιστορικά κτήρια στο ΤΑΙΠΕΔ, το ίδιο που δεν έχει πρόβλημα να εκχωρήσει
μνημεία στους ιδιώτες για να τα «σώσει», το ίδιο που ξεπουλάει δάση και
αιγιαλούς, το ίδιο που καταδικάζει οικογένειες και παιδιά στην φτώχεια και την
πείνα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Αλλά με ποιον περίεργο και επικίνδυνο άραγε
συμψηφισμό μπορεί να πει κάποιος ότι ο συλλογικός αγώνας των ανθρώπων για
το ψωμί και την εργασία δεν συμβαδίζει με τον αγώνα για την διατήρηση και
προστασία της μνήμης του, για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη επαφή με τη υλικά
σπαράγματα αυτής της μνήμης; Και τι είδους, άραγε, αφύπνιση της συνείδησης
είναι αυτή, που τάχα αγανακτεί για το κοινωνικό αδιέξοδο, αλλά δεν ανησυχεί για
τα ιστορικά αποτυπώματα που έχουν χαραχθεί στο συλλογικό μας σώμα;
Δεν υπάρχει ποτέ και πουθενά καμία επαναστατημένη και εξεγερμένη συνείδηση
που πάλεψε για τα δικαιώματα που λαού, αλλά αδιαφόρησε για την ιστορία του».

Ταφλανίδου Φιλοθέη
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Βρισκόµαστε στην Ανατολική
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο) την
εποχή του Λέοντος Γ΄ του Ισαύρου. Ήταν
αυτοκράτωρ από το 71 7 έως το 741 . Αν και
κατάφερε να αποκρούσει προσωρινά τους
εξ ανατολής εχθρούς, στα υπόδουλα
ελληνικά εδάφη σιγόβραζε η Επανάσταση
των «Ελλαδικών» όπως την αποκαλούν οι
βυζαντινές πηγές.

Σύµφωνα µε παλαιότερους ιστορικούς,
όπως ο A. Lombard, η καταστολή της
Ελληνικής Επανάστασης ήταν µία
προσπάθεια «αποκαθάρσεως» της
βυζαντινής αυτοκρατορίας εκ µέρους του
Λέοντος από το «µίασµα της ειδωλολατρίας».

Άλλοι ιστορικοί όπως ο Νικηφόρος
Βρυέννιος θεώρησαν ότι µαζί µε την
Επανάσταση των Ελλήνων προς
αποκατάσταση των Ιερών Βωµών και Ναών,
στο επαναστατικό ρεύµα ενώθηκαν και
κοινωνικοπολιτικές αξιώσεις, όπως η µείωση
της φορολογίας.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η
γενοκτονία 650.000 Ελλήνων από τους
βυζαντινούς στρατιώτες έγινε υπό τις εντολές
των χριστιανών επισκόπων, όπως γράφει
στην βιογραφία του ο Ιερεύς του ∆ιονύσου
Κόρεσος, αντίτυπο της οποίας έχουν διασώσει
οι Άραβες αντιγραφείς και λόγιοι.

Ο Ιερεύς Κόρεσος ήτο µαζί µε τον
Συνέστιο πρωτεργάτες και Εθνοµάρτυρες της
Επανάστασης. Ο V. N. Zlatarski γράφει ότι ο
Κόρεσος ξεκίνησε από την Αρκαδία και ο
Συνέστιος από την Αθήνα. Και οι δύο
ξεσήκωσαν τους Έλληνες να πολεµήσουν
τους Ρωµαίους κατακτητές.

Εκείνο τον καιρό το κράτος των
Ρωµαίων είχε αποδυναµωθεί εξαιτίας των
πολέµων κατά των Αράβων και οι Έλληνες
θεώρησαν ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία
να εκδιώξουν τους Ρωµαίους από τα
Ελληνικά εδάφη. Έτσι ζήτησαν
στρατιωτική βοήθεια από τους Έλληνες
της ∆ύσεως, κυρίως της Κάτω Ιταλίας.
Είκοσι πέντε χιλιάδες Έλληνες από την Κάτω
Ιταλία έσπευσαν να καταταγούν στον ελληνικό
επαναστατικό στρατό του Κορέσου και του
Συνεστίου όπως αναφέρει σε επιστολή του ο
πάπας Γρηγόριος Β΄.

Την ίδια στιγµή στο κέντρο του
ανατολικού ρωµαϊκού κράτους, στην Νέα
Ρώµη (Κωνσταντινούπολη), ξεσπούν
ταραχές κατά του Λέοντος Γ΄ που φτάνουν
σε ανοικτή στάση όπως αναφέρει ο
Θεοφάνης. Οι στασιαστές, γράφει ο
Θεοφάνης, υπεκινούντο από τον πρώην
αυτοκράτορα Αναστάσιο ο οποίος φαίνεται να
συνωµότησε µε ανωτάτους αξιωµατούχους.
Ήταν µοναδική η ευκαιρία για να εκραγεί η
Ελληνική Επανάσταση καθώς οι
ενδοβυζαντινές ταραχές θα κρατούσαν µακριά
τα ρωµαϊκά στρατεύµατα µέχρι να οργανωθεί
καλύτερα ο ελληνικός απελευθερωτικός
στρατός.

Το 726 τα νησιά της Σάµου, Ρόδου και
Κρήτης επαναστατούν. Στέλνουν πλοία
εφοδιασµένα από τους Άραβες και
επανδρωµένα µε ναύτες από την Σικελία για
να κτυπήσουν τον ρωµαϊκό στόλο που βγήκε

από το λιµάνι της Νέας Ρώµης. Εναντίον των
Ελλήνων στάλθηκε ο Ρωµαίος ναύαρχος
Αγαλλιανός, γοτθικής καταγωγής, ο οποίος
συνάντησε τον Ελληνικό Στόλο λίγο έξω από
την Εύβοια.

Οι Έλληνες είχαν 82 πλοία και οι
βυζαντινοί 350 σύµφωνα µε τον Zlatarski. Ενώ
σύµφωνα µε τον Κόρεσο οι Έλληνες είχαν 70
πλοία και οι βυζαντινοί 500. Ναύαρχος των
Ελλήνων ήταν ο Συνέστιος. Στο δεξί κέρας
των Ελληνικών πλοίων επικεφαλής ήτο ο
Κόρεσος.

Αφού πρώτα οι Έλληνες έκαναν θυσίες
προς τους Θεούς και προσευχήθηκαν όλοι
µαζί, ο Κόρεσος έδωσε πρώτος το
παράδειγµα ορµώντας ακάθεκτος κατά των
ρωµαϊκών πλοίων. Αµέσως εµβόλισε το
πρώτο ρωµαϊκό πλοίο βυθίζοντάς το.
Επακολούθησε σκληρή µάχη σώµα µε σώµα
καθώς τα ελληνικά πλοία ναι µεν ήταν πιό
ευκίνητα των ρωµαϊκών, αλλά υστερούσαν σε
ισχύ πυρός. Οπότε οι Έλληνες µαχητές
έπρεπε να πλευρίζουν τα ρωµαϊκά πλοία και
να ανεβαίνουν οι ναύτες πάνω τους για να
σκοτώσουν τους Ανατολικορωµαίους .

Η νίκη ήταν συντριπτική υπέρ των
Ελλήνων. Οι Ρωµαίοι ηττήθηκαν µε
τροµακτικές απώλειες. Ο Βρυέννιος αναφέρει
1 90 ρωµαϊκά κατεστραµµένα πλοία ενώ ο
Zlatarski µιλάει για 300 ρωµαϊκά πλοία
κατεστραµµένα και 60 αιχµαλωτισµένα.
Επίσης οι πηγές µιλάνε για 8 Ελληνικά πλοία
κατεστραµµένα. Οι νεκροί από πλευράς
Ρωµαίων ανέρχονται στους 70.000 και από
πλευράς Ελλήνων στους 1 200. Οι Έλληνες
κατενθουσιασµένοι έκαναν ευχαριστήριες
θυσίες προς τους Θεούς και µε επικεφαλής
τον Ιερέα Κόρεσο αφιέρωσαν τις ρωµαϊκές
(βυζαντινές) ασπίδες που λαφυραγώγησαν
προς τιµήν του Θεού ∆ιονύσου, τον οποίον
θεώρησαν υπεύθυνο για την περίλαµπρη νίκη
τους κατά των Ρωµαίων της Ανατολής,
δηλαδή αυτών που αποκαλούµε σήµερα
Βυζαντινών.

Σε στρατιωτικό συµβούλιο που έγινε
στην Αθήνα το 727 ο Συνέστιος προτείνει να
µεταφερθεί ο πόλεµος και στην ξηρά. Ο
Κόρεσος συµφωνεί και δίνει εντολή στους
Ιεροκήρυκες να ξεσηκώσουν όλες τις
Ελληνικές Πόλεις κατά των Ρωµαίων
κατακτητών και να εξοπλιστούν όλοι µε ό,τι
όπλα µπορεί να βρει ο καθένας.

Ο Λέων Γ΄ καταφέρνει να απαλλαγεί
από τις ενδοβυζαντινές διαµάχες και αρχίζει
να στρέφει το βλέµµα του κατά των Ελλήνων
Επαναστατών. Στέλνει νέα στρατεύµατα µε
στρατηγό έναν αιµοσταγή βάρβαρο ονόµατι
Ζαουτζά. Αυτός ο αιµοβόρος Ρωµαίος απ'
όπου περνούσε σκορπούσε τον θάνατο στους
Έλληνες. Τον Μάρτιο του 728 µπήκε στην
Θεσσαλία και άρχισε να σφάζει όλους
ηλικιωµένους και τα γυναικόπαιδα. Περίπου
50.000 Ελληνίδες µαζί µε τα παιδιά τους
αποκεφαλίστηκαν όταν αυτές αρνήθηκαν να
αποκηρύξουν την θρησκεία τους, να
βαπτιστούν χριστιανές και να υποταχθούν
στους Ρωµαίους κατακτητές.

Το Ελληνικό στράτευµα µαθαίνοντας
την κάθοδο του Ζαουτζά συγκεντρώθηκε για
την αποφασιστική µάχη εναντίον του.

Μαζεύτηκαν 60.000 Έλληνες στρατιώτες για
να αντιµετωπίσουν τα ρωµαϊκά στρατεύµατα
της Κωνσταντινούπολης, τα οποία
αριθµούσαν 250.000 βαρβάρους. Ο Ιερεύς
Κόρεσος εξετάζοντας τους οιωνούς
συµβούλευσε τον Συνέστιο να ξεκινήσουν
πόλεµο φθοράς, δηλαδή ανταρτοπόλεµο και
να µην επιτεθούν µονοµιάς στους βαρβάρους
µισθοφόρους των Ρωµαίων.

Ακόµη οι Έλληνες δεν είχαν αποκτήσει
την απαραίτητη πολεµική πείρα για µάχη εκ
παρατάξεως µετά από τόσα χρόνια ρωµαϊκής
κατοχής που τους είχε στερήσει από την
πολεµική τακτική των αρχαίων προγόνων
τους. Όµως ο Συνέστιος δεν άκουσε τον
Έλληνα Ιερέα. Στην φονική µάχη που
επακολούθησε λίγο έξω από την σηµερινή
Λάρισα έπεσαν ηρωικώς σχεδόν όλοι οι
Έλληνες.

Ήταν 1 0 Απριλίου του 728 σύµφωνα µε
το χριστιανικό ηµερολόγιο. Ο Συνέστιος
σκοτώθηκε πολεµώντας ηρωικά στην µάχη.
Τον Ιερέα Κόρεσο οι Ρωµαίοι είχαν εντολές να
τον συλλάβουν ζωντανό. Τον µετέφεραν
αλυσοδεµένο στην Νέα Ρώµη, στην
Κωνσταντινούπολη. Ο Ρωµαίος στρατηγός
Ζαουτζάς είχε πάρει εντολές από τον Ρωµαίο
αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης Λέοντα
Γ΄ να αφανίσει όλους τους Έλληνες στην
πυρά.

Οι χριστιανοί επίσκοποι προέτρεπαν
τους Ρωµαίους στρατιώτες να βιάζουν τις
Έλληνίδες και µετά να αποκεφαλίζουν τα
παιδιά τους, «ίνα το ελληνικόν γένος
αποκτείναι», όπως αναφέρει ο Νικηφόρος
διότι τελούν «µιαράς και δαιµονιώδεις
θυσίας».

Οι βάρβαροι µισθοφόροι των Ρωµαίων
µε επικεφαλής τους χριστιανούς µοναχούς
συγκέντρωσαν 600.000 Έλληνες,
γυναικόπαιδα κυρίως, στην περιοχή γύρω
από την σηµερινή Λάρισα και διέταξαν να τους
κάψουν ζωντανούς. Αυτά τα στοιχεία
αναφέρουν βουλγαρικές και αραβικές πηγές
καθώς και ο Ιερεύς Κόρεσος στην βιογραφία
του που συνέγραψε όσο καιρό ήταν
αιχµάλωτος των Ρωµαίων. Μετά από λίγο θα
θανατωθεί και αυτός µε φρικιαστικά
βασανιστήρια στην πυρά.

Το φρικιαστικό έγκληµα που
συνετάραξε τότε την Οικουµένη οι νεο-
βυζαντινοί φροντίζουν να κρατούν θαµµένο
ώστε να µην µαθαίνουν οι Έλληνες την
Ιστορία τους. Η Γενοκτονία των 650.000
Ελλήνων, κυρίως γυναικόπαιδα, θα µείνει
στην Ιστορία ως «σήµα κατατεθέν» της
ανατολικορωµαϊκής λαίλαπας.

Πηγές: Ιερεύς Κόρεσος, Βιογραφία Θ. Κορρές, Το
κίνηµα των «Ελλαδικών» Νικηφόρος Βρυέννιος,
Ύλη Ιστορίας Πάπας Γρηγόριος Β”, Επιστολαί V.
N. Zlatarski, Istori ja A. Lombard, Constantin V

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης

Η άγνωστη ελληνική επανάσταση του
727 µ.Χ. ενάντια στους Βυζαντινούς
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Γεννήθηκε στην
Τρίπολη Αρκαδίας
το έτος 1 896. Λόγω
της εργασίας του
πατέρα του, η
οικογένειά του
αναγκαζόταν να
αλλάζει συχνά τόπο
διαµονής. Από νεαρή
ηλικία, περίπου
δεκαέξι ετών,
δηµοσίευε ποιήµατά

του σε παιδικά περιοδικά, ενώ το όνοµά του αναφέρεται και σε
διαγωνισµό διηγήµατος της "∆ιαπλάσεως των παίδων". Το 1 91 7
ο Καρυωτάκης πήρε το πτυχίο Νοµικής µε βαθµό "λίαν
καλώς". Το 1 91 8 επισκέφθηκε τους γονείς του στη Θεσσαλονίκη
όπου έµεναν. Το 1 91 9 επιστρατεύθηκε αλλά πήρε ολιγόµηνη
αναβολή λόγω υγείας. Το ίδιο έτος έλαβε άδεια δικηγόρου και
διορίσθηκε υπουργικός γραµµατέας Α’ στη Θεσσαλονίκη,
προφανώς για να είναι κοντά στους γονείς του. Για ένα διάστηµα
ο Καρυωτάκης επιχείρησε να ασκήσει το επάγγελµα του
δικηγόρου, ωστόσο η έλλειψη πελατείας τον ώθησε στην
αναζήτηση θέσης δηµοσίου υπαλλήλου. Η πρώτη του
ποιητική συλλογή, "Ο Πόνος του Ανθρώπου και των
Πραµάτων", δηµοσιεύτηκε το 1 91 9. Τον ίδιο χρόνο εξέδωσε
το σατιρικού περιεχοµένου περιοδικό "Η Γάµπα", του
οποίου η δηµοσίευση όµως απαγορεύτηκε µετά από έξι
τεύχη κυκλοφορίας. Η δεύτερη συλλογή του, υπό τον τίτλο
"Νηπενθή", εκδόθηκε το 1 921 . Την ίδια περίοδο συνδέθηκε
µε την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη (1 902-1 930). Το
∆εκέµβριο του 1 927 εκδόθηκε η τελευταία του ποιητική
συλλογή µε τίτλο "Ελεγεία και Σάτιρες".

Η επίσης ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη γνώρισε τον Κώστα
Καρυωτάκη το 1 920 σε δηµόσια υπηρεσία της Αθήνας όπου
αµφότεροι εργάζονταν προσωρινά, και τον ερωτεύτηκε. Έχει
γράψει σε επιστολή της σε κάποια φίλη της το εξής ιστορικό για
τον Καρυωτάκη: «Στο κάτωκάτω εγώ αγάπησα έναν ποιητή. Δεν
αγάπησα έναν ήρωα. Αν ήθελα ήρωα, θα αγαπούσα τον
Ανδρούτσο». Άλλη πληροφορία επίσης αναφέρει ότι η Μαρία
Πολυδούρη του είχε προτείνει γάµο, αλλά αυτός αρνήθηκε µε τη
δικαιολογία ότι «πάσχει από ανίατο αφροδίσιο νόσηµα και δεν
θέλει να πάρει στο λαιµό του καµιά γυναίκα». Αυτό, φαίνεται να
ευσταθεί πλήρως, δεδοµένου ότι έγραψε και το σχετικό ποίηµα
«Ωχρά Σπειροχαίτη», που είναι το όνοµα του µικροβίου που
προκαλεί τη σύφιλη.

Να µην υπάρχει τίποτε, τίποτε πια, µα λίγη
χαρά και ικανοποίησις να µένει,

κι όλοι να λένε τάχα πως έχουν για πάντα φύγει,
όλοι πως είναι τάχα πεθαµένοι.

Το Φεβρουάριο του 1 928 αποσπάστηκε στην Πάτρα και
λίγο αργότερα στην Πρέβεζα. Η αλληλογραφία του µε συγγενείς
του την περίοδο αυτή αναδεικνύει την απόγνωση του Καρυωτάκη
για την επαρχιακή ζωή και τη µικρότητα της τοπικής κοινωνίας.
Στις 20 Ιουλίου πήγε στο Μονολίθι και αποπειράθηκε επί δέκα
ώρες να αυτοκτονήσει, προσπαθώντας µάταια να πνιγεί. Την
επόµενη µέρα (21 Ιουλίου) αγόρασε ένα περίστροφο κι
επισκέφτηκε ένα καφενείο της Πρέβεζας. Αφού πέρασε λίγες
ώρες µόνος του καπνίζοντας, πήγε σε µια παρακείµενη παραλία,
τον Άγιο Σπυρίδωνα και έθεσε τέλος στη ζωή του κάτω από έναν
ευκάλυπτο. Στην τσέπη του η αστυνοµία βρήκε ένα σηµείωµα,
που εξηγούσε τους λόγους της αυτοκτονίας του : «Είναι καιρός
να φανερώσω την τραγωδία μου. Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα
στάθηκε η αχαλίνωτη περιέργειά μου, η νοσηρή φαντασία και η
προσπάθειά μου να πληροφορηθώ για όλες τις συγκινήσεις,
χωρίς τις περσότερες να μπορώ να τις αισθανθώ. Τη χυδαία,
όμως, πράξη που μου αποδίδεται τη μισώ. Εζήτησα μόνο την
ιδεατή ατμόσφαιρά της, την έσχατη πικρία. Ούτε είμαι ο

κατάλληλος άνθρωπος για το επάγγελμα εκείνο. Ολόκληρο το
παρελθόν μου πείθει γι' αυτό. Κάθε πραγματικότης μου ήταν
αποκρουστική. Είχα τον ίλιγγο του κινδύνου. Και τον κίνδυνο που
ήρθε τον δέχομαι με πρόθυμη καρδιά. Πληρώνω για όσους,
καθώς εγώ, δεν έβλεπαν κανένα ιδανικό στη ζωή τους, έμειναν
πάντα έρμαια των δισταγμών τους ή εθεώρησαν την ύπαρξή τους
παιχνίδι χωρίς ουσία. Τους βλέπω να έρχονται ολοένα
περισσότεροι μαζί με τους αιώνες. Σ' αυτούς απευθύνομαι. Αφού
εδοκίμασα όλες τις χαρές !!! είμαι έτοιμος για έναν ατιμωτικό
θάνατο. Λυπούμαι τους δυστυχισμένους γονείς μου, λυπούμαι τα
αδέλφια μου. Αλλά φεύγω με το μέτωπο ψηλά. Ήμουν άρρωστος.
Σας παρακαλώ να τηλεγραφήσετε, για να προδιαθέση την
οικογένειά μου, στο θείο μου Δημοσθένη Καρυωτάκη, οδός
Μονής Προδρόμου, πάροδος Αριστοτέλους, Αθήνας.
[Υ.Γ.] Και για ν' αλλάξουμε τόνο. Συμβουλεύω όσους ξέρουν
κολύμπι να μην επιχειρήσουνε ποτέ να αυτοκτονήσουν δια
θαλάσσης. Όλη νύχτα απόψε, επί δέκα ώρες, εδερνόμουν με τα
κύματα. Ήπια άφθονο νερό, αλλά κάθε τόσο, χωρίς να καταλάβω
πως, το στόμα μου ανέβαινε στην επιφάνεια. Ορισμένως, κάποτε,
όταν μου δοθεί η ευκαιρία, θα γράψω τις εντυπώσεις ενός
πνιγμένου.»

Η ποίηση του Καρυωτάκη δεν έχει ίχνος φιλολογίας,
αισθηµατισµού και φιλαρέσκειας, που υπάρχει σε αφθονία
στους παλιότερους ποιητές. Αποπνέει την αίσθηση του
µάταιου, του χαµένου, η στάση του είναι αντιηρωική και
αντιδανική. Ο Καρυωτάκης γράφει ποιήµατα για το άδοξο,
το ασήµαντο, ακόµα και το γελοίο, ως διαµαρτυρία, που
φθάνει στο σαρκασµό.

Γυρίζουν το κλειδίστην πόρτα, παίρνουν

τα παλιά, φυλαγµένα γράµµατά τους,

διαβάζουν ήσυχα, κι έπειτα σέρνουν

για τελευταία φορά τα βήµατά τους.

Ηταν η ζωή τους, λένε, τραγωδία.
Θεέ µου, το φρικτό γέλιο των ανθρώπων,

τα δάκρυα, ο ίδρως, η νοσταλγία
των ουρανών, η ερηµιά των τόπων.

Στέκονται στο παράθυρο, κοιτάνε
τα δέντρα, τα παιδιά, πέρα τη φύση,
τους µαρµαράδες που σφυροκοπάνε,
τον ήλιο που για πάντα θέλει δύσει.

Oλα τελείωσαν. Το σηµείωµα να το,
σύντοµο, απλό, βαθύ, καθώς ταιριάζει,

αδιαφορία, συγχώρηση γεµάτο
για κείνον που θα κλαίει και θα διαβάζει.

Βλέπουν τον καθρέφτη, βλέπουν την ώρα,
ρωτούν αν είναι τρέλα τάχα ή λάθος,
«όλα τελείωσαν» ψιθυρίζουν «τώρα»,
πως θ' αναβάλουν βέβαιοι κατά βάθος..

Μαριλού

Κώ σ τ α ς Κα ρ υ ω τ ά κ η ς
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Μια από τις πιο µαύρες σελίδες
στην ιστορία της Ελλάδας είναι αυτή του
Εµφυλίου Πολέµου της περιόδου 1 823 –
1 825. Ο πόλεµος αυτός είχε βαρύτατο
κόστος για τη χώρα και παραλίγο να
πλήξει ανεπανόρθωτα την Ελληνική
Επανάσταση που τότε βρισκόταν ακόµα
σε εξέλιξη. Ο Εµφύλιος χωρίζεται σε Α'
φάση και Β’ φάση.

Α’ φάση του Εµφυλίου (φθινόπωρο

1823 – Ιούλιος 1824)

Οι διαµάχες πολιτικών και
στρατιωτικών, που υπέβοσκαν από το πρώτο
έτος της Επανάστασης οξύνθηκαν κατά τη
διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση της Β'
Εθνοσυνέλευσης. Η Β’ Εθνοσυνέλευση των
Ελλήνων έγινε στο Άστρος της Κυνουρίας
την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 1 823. Σε
αυτή την Εθνοσυνέλευση επικράτησαν οι
πρόκριτοι. Πρόεδρος του Εκτελεστικού
εκλέχτηκε ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης.
Επιπλέον, η αντιπαράθεση µεταξύ (πολιτικών
– προκρίτων) και (στρατιωτικών –
οπλαρχηγών) οξύνθηκε καθώς η πολιτική
ολιγαρχία παραµέρισε τον ∆ηµήτριο
Υψηλάντη και κατάργησε την
Πελοποννησιακή Γερουσία. Παράλληλα
αποφασίστηκε να διαπραγµατευτεί η
κυβέρνηση µε Άγγλους τραπεζίτες τη
χορήγηση δανείου µε υποθήκη τα «εθνικά
κτήµατα». Οι πρόκριτοι άρχισαν να
ανησυχούν µε την υψηλή δηµοτικότητα που
είχε αποκτήσει ο Θ. Κολοκοτρώνης και έτσι
αρνήθηκαν να του αναθέσουν την
αρχιστρατηγία για την πολιορκία της Πάτρας.
Όµως, το Μάιο του 1 823 ο Θ. Κολοκοτρώνης
δέχθηκε να αναλάβει τη θέση του
Αντιπροέδρου του Εκτελεστικού. Τον Ιούλιο
του ίδιου χρόνου ο αγγλόφιλος πολιτικός
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εκλέχτηκε
Πρόεδρος του Βουλευτικού. Την περίοδο αυτή
οι αντιπαραθέσεις µεταξύ Βουλευτικού και
Εκτελεστικού οξύνθηκαν µε αποτέλεσµα ο
Κολοκοτρώνης να υποβάλει την παραίτησή
του από το Εκτελεστικό, αλλά η παραίτηση
του δεν έγινε δεκτή.

Βασική αφορµή για την έναρξη του
Εµφυλίου Πολέµου στάθηκε η απόφαση του
Βουλευτικού να καθαιρέσει τον Υπουργό,
∆ηµήτριο Περούκα, µε την κατηγορία της
υπέρβασης καθήκοντος. Οι στρατιωτικοί και οι
οπλαρχηγοί, υπερασπιζόµενοι το Εκτελεστικό,
διαλύουν το Βουλευτικό µε την κατηγορία ότι
δεν είχε ενεργήσει νόµιµα στην περίπτωση
Περούκα. Το Φθινόπωρο του 1 823

συγκεντρώνονται στη Σιλίµνα της
Τρίπολης οι Θεόδωρος και Πάνος
Κολοκοτρώνης, Θ. Νέγρης, Ασηµάκης
Φωτήλας, Οδυσσέας Ανδρούτσος,
∆ηµήτριος Πλαπούτας, Νικηταράς,
∆ηµήτριος Υψηλάντης κ.α. Εκεί
αποφασίστηκε από κοινού η αντίσταση
κατά του Μαυροκορδάτου και των
πολιτικών. Όλοι µαζί ορκίστηκαν «ενώπιον
της εικόνας του Χριστού» ότι θα αγωνιστούν
ενωµένοι.

Στα τέλη Νοεµβρίου 1 823 το
Βουλευτικό (του Μαυροκορδάτου) καταφεύγει
στο Κρανίδι για να βρίσκεται πιο κοντά στα
ναυτικά νησιά Ύδρα και Σπέτσες που το
υποστήριζαν. Από εκεί, αν και δεν διαθέτει την
απαραίτητη απαρτία, κηρύσσει παράνοµο το
Εκτελεστικό καθαιρώντας τον Πετρόµπεη
Μαυροµιχάλη από Πρόεδρο και δηµιουργεί
τον Ιανουάριο του 1 824 νέο Εκτελεστικό, µε
Πρόεδρο τον Υδραίο καραβοκύρη Γεώργιο
Κουντουριώτη. Έτσι, δηµιουργούνται δύο
αντίπαλοι πόλοι εξουσίας. Tον ένα πόλο
αποτελούν οι «Κυβερνητικοί» (Γ.
Κουντουριώτης, Α. Μαυροκορδάτος κ.α.)
που έχουν την έδρα τους στο Κρανίδι και
τον άλλο πόλο αποτελούν οι
«Αντικυβερνητικοί» (Θεόδωρος και Πάνος
Κολοκοτρώνης, Νικηταράς κ.α.) που έχουν
την έδρα τους στην Τρίπολη. Η µία
παράταξη κατηγορούσε την άλλη ως
παράνοµη, ενώ και οι δύο προκήρυξαν
εκλογές για την ανάδειξη νέου Βουλευτικού.

Οι «Αντικυβερνητικοί» κατηγορούσαν
τους «Κυβερνητικούς» ότι θέλουν να
παραδώσουν την Ελλάδα στους Άγγλους,
ενώ οι «Κυβερνητικοί» εξέφραζαν τους
φόβους τους για τις δικτατορικές τάσεις των
στρατιωτικών - οπλαρχηγών, που
αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά των
«Αντικυβερνητικών». Η πλάστιγγα έγειρε
εύκολα υπέρ των «Κυβερνητικών», που είχαν
τη δύναµη και τον πλούτο στα χέρια τους. Οι
Κυβερνητικοί (Μαυροκορδάτος και
Κουντουριώτης) είχαν σηµαντική υποστήριξη
από τους νησιώτες εφοπλιστές και
κεφαλαιούχους, τους περισσότερους
ρουµελιώτες οπλαρχηγούς, το µεγαλύτερο
µέρος των πελοπονησίων γαιοκτηµόνων,
τους Έλληνες του εξωτερικού και τους
περισσότερους φιλέλληνες. Σε αυτή την
πρώτη φάση του Εµφυλίου, ένας από τους
υποστηρικτές των κυβερνητικών ήταν και ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος αν και δεν συµµετείχε
ενεργά στις µάχες. Οι δυνάµεις της
αντικυβερνητικής παράταξης του Θ.
Κολοκοτρώνη ήταν αρκετά
περιορισµένες.Ένα επιπλέον όπλο στα
χέρια των Κυβερνητικών του Κρανιδίου
ήταν και το δάνειο των 800.000 λιρών που
πήραν από του Άγγλους τραπεζίτες για τις
πολεµικές ανάγκες της χώρας, αλλά το
κατασπατάλησαν στην εµφύλια διαµάχη.
Μάταια η παράταξη Κολοκοτρώνη
προσπάθησε να το µπλοκάρει, επειδή
γνώριζε ποια θα ήταν η τύχη του. Οι
Κυβερνητικοί χρησιµοποίησαν τα χρήµατα του
δανείου για να εξαγοράσουν συνειδήσεις και

να αποκτήσουν την υποστήριξη όσο το
δυνατόν περισσότερων υποστηρικτών ώστε
να νικήσουν την Αντικυβερνητική παράταξη.

Το δίµηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου
1 824 δόθηκαν σκληρές µάχες µεταξύ των
αντιµαχόµενων παρατάξεων στις περιοχές της
Αρκαδίας και της Αργολίδας, µε εύκολη
επικράτηση των Κυβερνητικών. Στις 2
Μαρτίου 1 824 ο Ανδρέας Μιαούλης αρχίζει να
πολιορκεί το Ναύπλιο εκ µέρους της
κυβέρνησης του Κρανιδίου και στις 31
Μαρτίου οι Νοταράς, Λόντος και Ζαΐµης
φτάνουν µπροστά από τα τείχη της Τρίπολης.
Τελικά ύστερα από διαπραγµατεύσεις ο Θ.
Κολοκοτρώνης συµφωνεί να εγκαταλείψει την
Τρίπολη και αυτή να ανακηρυχτεί ελεύθερη
πόλη χωρίς να έχει κανείς το δικαίωµα να την
καταλάβει. Οι πολιτικοί και οι κοτζαµπάσηδες
όµως καταπατούν την συµφωνία
προκαλώντας την οργή του Κολοκοτρώνη, ο
οποίος δίνει εντολή στον γιο του, Πάνο, να
καταλάβει το Άργος και παράλληλα να λύσει
την πολιορκία του Ναυπλίου. Αυτός µε τη
σειρά του ξεκίνησε να πολιορκεί την Τρίπολη.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί
ότι ο Παπαφλέσσας και ο Αναγνωσταράς
είχαν προσχωρήσει ήδη στην κυβερνητική
παράταξη δηµιουργώντας τεράστιο πρόβληµα
στον Κολοκοτρώνη και γενικότερα στους
Φιλικούς. Με αυτά τα δεδοµένα η αποτυχία
της αντικυβερνητικής παράταξης του
Κολοκοτρώνη ήταν κάτι περισσότερο από
σίγουρη. Οι ψύχραιµες φωνές για
συµβιβασµό επικράτησαν και ο
Κολοκοτρώνης, βλέποντας την αδυναµία του,
αναγκάστηκε να συρθεί σε συνδιαλλαγή µε
τον Γ. Κουντουριώτη και µετά από κοπιαστικές
συζητήσεις επιτεύχθηκε συµφωνία για
τερµατισµό των εχθροπραξιών στις 22 Μαΐου

1 824 και παρά τις αντιρρήσεις των Υδραίων,
οι οποίοι ήθελαν ολοκληρωτική καταστροφή
του Κολοκοτρώνη. Οι κοτζαµπάσηδες και
συγκεκριµένα οι Λόντος και Ζαΐµης, ύστερα
από διαπραγµατεύσεις, έγιναν κύριοι του
Ναυπλίου. Ο Κολοκοτρώνης αναγνώρισε την
κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη, η οποία στις
αρχές Ιουλίου χορήγησε αµνηστία στους
αντιπάλους της. Έτσι επήλθε µια προσωρινή
ανακωχή. Με το τελευταίο αυτό γεγονός
κλείνει η πρώτη φάση του ελληνικού εµφυλίου
πολέµου της περιόδου 1 823-1 824.

Β' φάση του Εµφυλίου (Ιούλιος 1824

- Ιανουάριος 1825)

Σχεδόν αµέσως µετά το τέλος της Α’
φάσης του Εµφυλίου, η νικήτρια φατρία του Γ.
Κουντουριώτη και του Μαυροκορδάτου άρχισε
να ταλανίζεται από εσωτερικές

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1 8 2 1

Α΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
[τοιχογραφια στη Βουλή]
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αντιπαραθέσεις. Ο τρόπος
διαχείρισης του δανείου
αποτέλεσε µια ακόµα αιτία
αντιπαράθεσης. Οι νησιώτες
που είχαν ισχυροποιηθεί
προσεταιρίστηκαν τους
Στερεοελλαδίτες και
παραµέρισαν τους
Πελοποννήσιους πρόκριτους.
Πολλοί παλιοί σύµµαχοι έγιναν
τώρα εχθροί και το αντίστροφο.
Οι νησιώτες προσεταιρίστηκαν
τους ρουµελιώτες και
παραµέρισαν τους
πελοποννήσιους προκρίτους.
Οι πελοποννήσιοι πρόκριτοι
δυσαρεστήθηκαν και αποχώρησαν από την
κυβέρνηση τον Ιούλιο του 1 824 και
συµµάχησαν µε τον Θ. Κολοκοτρώνη.

Το έναυσµα για τη Β’ φάση του
Εµφυλίου έδωσε η άρνηση των κατοίκων
της Τριφυλλίας να πληρώσουν φόρους
στην κυβέρνηση Γ. Κουντουριώτη. Αυτός
έστειλε στρατεύµατα τον Οκτώβριο του 1 824
στην Αρκαδία για να επιβάλουν µε τη βία τη
θέληση της κυβέρνησης. Οι 500
«κυβερνητικοί» στρατιώτες υπό την ηγεσία
του Παπαφλέσσα που έφθασαν στην περιοχή
νικήθηκαν όµως από τους αντικυβερνητικούς
του Κολοκοτρώνη και του Κανέλλου
∆εληγιάννη και εκδιώχθηκαν. Οι συγκρούσεις
γενικεύτηκαν. Με τα χρήµατα του δανείου ο Γ.
Κουντουριώτης µε τη συνεργασία του
Κωλέττη έστρεψε τους Στερεοελλαδίτες
εναντίον των Πελοποννησίων. Σε ενέδρα που
είχαν στήσει οι κυβερνητικές δυνάµεις έξω
από την Τρίπολη σκοτώνεται ο γιος του Θ.
Κολοκοτρώνη, Πάνος, στις 1 3 Νοεµβρίου
1 824. Ο Θ. Κολοκοτρώνης συντετριµµένος
από τον θάνατο του γιου του αποσύρθηκε στη
Βυτίνα, αδιαφορώντας για την έκβαση του
Εµφυλίου Πολέµου. Τον Ιούλιο του 1 824 ο Γ.
Κουντουριώτης µε τα χρήµατα του δανείου
είχε αποκτήσει σηµαντική υπεροχή έναντι
των αντιπάλων του και µπορούσε να
εξαγοράζει µικροκαπεταναίους και να
πληρώνει τους µισθούς των στρατιωτών
τους. Έτσι, µέρα µε τη µέρα αποδυνάµωνε
την πλευρά των αντικυβερνητικών
Πελοποννησίων. Η χαριστική βολή δόθηκε
µε την απόφαση των κυβερνητικών για
εισβολή ρουµελιώτικων στρατευµάτων
στην Πελοπόννησο. Με αρχηγούς τους
Γκούρα, Καραϊσκάκη κ.α. , τα κυβερνητικά
στρατεύµατα προκάλεσαν απερίγραπτες
καταστροφές και λεηλασίες, ιδιαίτερα στην
περιοχή της Αχαΐας και της Κορινθίας. Ο
οπλαρχηγός ∆ηµήτριος Πλαπούτας, ως
ουδέτερος, προσφέρθηκε να µεσολαβήσει για
τον τερµατισµό της εµφύλιας αιµατοχυσίας, σε
µια περίοδο που η τύχη της ελληνικής
επανάστασης κρεµόταν από µια κλωστή.

Οι τελευταίες συγκρούσεις
κυβερνητικών και αντικυβερνητικών έγιναν το
∆εκέµβριο του 1 824. Στα τέλη του 1 824 ο
Κολοκοτρώνης αρχίζει να πολιορκεί την
Τρίπολη, ο Νικηταράς το Ναύπλιο, ο Νοταράς
και ο Λόντος την Ακροκόρινθο. Πρέπει να

σηµειωθεί ότι οι Λόντος και
Ζαΐµης είχαν λύσει την
πολιορκία της Πάτρας
προκειµένου να
συγκεντρώσουν τους
στρατούς τους στις
ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Από αυτή τη στιγµή και
µετά γράφεται µια από
τις πιο µελανές σελίδες
της ελληνικής
επαναστάσεως. Οι
Ρουµελιώτες οπλαρχηγοί
που υποστήριζαν την
κυβέρνηση

Κουντουριώτη και συγκεκριµένα οι
Μακρυγιάννης, Τζαβέλλας, Καραϊσκάκης,
Γκούρας, ∆ράκος και Καρατάσος
διατάζονται να εισβάλουν στην εξεγερµένη
Πελοπόννησο και να χτυπήσουν τις
αντικυβερνητικές δυνάµεις. Ο
αντικυβερνητικός Ζαΐµης µε χίλιους
άνδρες έφτασε τον Νοέµβριο του 1 824
στην Τρίπολη όπου τον περίµεναν οι
∆εληγιανναίοι. Στις 25 Νοεµβρίου
κατέφθασε στον Αχλαδόκαµπο ο στρατός
των κυβερνητικών αλλά όταν άρχισε η
µάχη, οι Πελοποννήσιοι αντικυβερνητικοί
παρατήρησαν µε έκπληξη ότι οι
περισσότεροι εκ των στρατιωτών τους,
κυρίως Ρουµελιώτες και Σουλιώτες
µισθοφόροι, δεν δέχονταν να πολεµήσουν
εναντίον των κυβερνητικών. Αιτία ήταν τα
µεγάλα χρηµατικά ποσά που τους είχαν
τάξει κατάσκοποι των κυβερνητικών αν
παρέµεναν άπρακτοι την ώρα της µάχης.
Έτσι οι Πελοποννήσιοι απογοητευµένοι
αποχώρησαν και αποσύρθηκαν στις
ιδιαίτερες πατρίδες τους. ∆ύο µέρες πριν,
στις 23 Νοεµβρίου 1 824, οι Ρουµελιώτες
οπλαρχηγοί είχαν συγκρουστεί κοντά στην
Κόρινθο µε τα αντικυβερνητικά στρατεύµατα
του Λόντου και του Νοταρά. Αποτέλεσµα ήταν
οι τελευταίοι, εξαιτίας λιποταξίας των
µισθοφόρων τους, να ηττηθούν. Οι λεηλασίες
που πραγµατοποιήθηκαν από τους
Ρουµελιώτες οπλαρχηγούς στην έδρα των
Νοταράδων, στα Τρίκαλα Κορινθίας ήταν άνευ
προηγουµένου. Ύστερα ακολούθησε η
εκστρατεία των Ρουµελιωτών στην Αιγιαλεία
όπου δεν δυσκολεύτηκαν να προελάσουν
στην Αχαΐα. Το µοναδικό πια εµπόδιο ήταν η
Κερπινή Αχαΐας, πατρίδα των Ζαΐµηδων. Εκεί
είχαν οχυρωθεί ο Λόντος και οι Ζαΐµηδες, οι
οποίοι όµως απέτυχαν να τους αποκρούσουν.
Ο Ζαΐµης και ο Λόντος κατέφυγαν στην Ηλεία
ενώ οι Ρουµελιώτες οπλαρχηγοί εισέβαλαν
στην Κερπινή. Οι σκηνές που ακολούθησαν
ήταν φοβερές. Φρικτά εγκλήµατα
συνέβησαν όπως αυτά των βιασµών, των
βασανισµών, των δολοφονιών και των
εµπρησµών, ενώ όλα τα σπίτια
λεηλατήθηκαν.

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1 825 όλα
έχουν τελειώσει. Οι κυβερνητικές δυνάµεις
έχουν επικρατήσει πλήρως. Ο
Κολοκοτρώνης, Θεόδωρος Γρίβας, οι
∆εληγιανναίοι και άλλοι αντικυβερνητικοί

φυλακίζονται στην Ύδρα. Μόνο ο Ασηµάκης
Φωτήλας κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη.
Η κυβέρνηση Κουντουριώτη επιδιώκει να
εξοντώσει µε οποιοδήποτε τρόπο τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο. Τον Απρίλιο του 1 825 ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος νοµίζοντας ότι θα του
δοθεί αµνηστία παραδίνεται στους
κυβερνητικούς και φυλακίζεται στην Αθήνα.
Εκεί αφού βασανίστηκε απάνθρωπα, βρήκε
τραγικό θάνατο από το πρώην
πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα, τον Ιούνιο του
1 825 τον δολοφόνησε στην Ακρόπολη.

Έχοντας φυλακίσει όλους τους
πολιτικούς αντιπάλους της η κυβέρνηση
Κουντουριώτη ήταν ελεύθερη να
προωθήσει τα συµφέροντά της καθώς και
αυτά των Άγγλων, των οποίων ήταν
όργανο. Όµως η κυβέρνηση αυτή δεν είχε
την ικανότητα να σηµειώσει επιτυχίες στο
στρατιωτικό τοµέα. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι δεν µπόρεσε να σώσει
από την καταστροφή την Κάσο και τα
Ψαρά, ούτε να εµποδίσει την απόβαση
των αιγυπτιακών στρατευµάτων του
Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο
(Φεβρουάριος 1 825) ούτε να σώσει το
πολιορκηµένο Μεσολόγγι (Απρίλιος 1 826).
Έτσι, µπροστά στον κίνδυνο της
ολοκληρωτικής καταστροφής της
επανάστασης αναγκάστηκε να
αποφυλακίσει τον Θ. Κολοκοτρώνη το
Μάιο του 1 825 για να πάρει εκείνος την
οµάδα στις πλάτες του και να αναχαιτίσει
τα στρατεύµατα του Ιµπραήµ πασά.

Ο Μακρυγιάνης στα Αποµνηµονεύµατα
του γράφει: «Ο Μπραΐμης, μπήκε στην
Πελοπόννησο και την έκανε γης Μαδιάμ όχι
από την παλληκαριά των Αράπηδων, αλλά
από αυτά που λέγω. Δεκάξι χιλιάδες ασκέρια,
το άνθος των Ελλήνων, Ρουμελιώτες,
Πελοποννήσιοι Σπαρτιάτες κι’απ’άλλα μέρη,
όλοι αυτήνοι κάθονταν εις τις Χώρες και εις τ’
άλλα χωριά και τρώγαν αρνιά και κότες, κι’ ο
Αράπης όταν τους έβρισκε τους ξεποδάριαζε
κυνηγώντας. Αυτά κάνει η διαίρεση και η
διχόνοια»

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΤΟΥ 1 823-1 825 ΠΟΥ ∆ΙΧΑΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Γεώργιος Κουντουργιώτης

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
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µε τον Ιγκόρ Σουχοπάροβ

ΓΗΠΕ∆Α ΚΑΙ ΒΙΑ
«Μια σπίθα αρκεί να φέρει την

καταστροφή»,λέει το σλόγκαν της
Πυροσβεστικής για τις πυρκαγιές στα δάση.
Το ίδιο σλόγκαν µπορούµε να το µεταφέρουµε
και για τα γήπεδα (κυρίως του ποδοσφαίρου
). Πόσοι από εµάς δεν έχουµε τύχει θεατές σε
σκηνές άγριου ξυλοδαρµού στο γήπεδο. Κι
εντάξει να είσαι θεατής . Άµα είσαι εκ των
πρωταγωνιστών τι γίνεται; ∆εν είναι σπάνιο
µετά π.χ. από ένα σκληρό φάουλ ή µια
απόφαση του διαιτητή να ακολουθήσουν µια
σειρά αντιδράσεων. Οι παίχτες να δέρνονται
µε τους αντίπαλους. Οι παίχτες να δέρνουν το
διαιτητή. Οι διαιτητές να δέρνονται µεταξύ
τους (έχει συµβεί και αυτό ).Ο πάγκος της
µιας οµάδας αλαλάζοντας να επιτίθεται στον
αντίπαλο πάγκο. Στην εξέδρα οι µισοί θεατές
να ξυλοκοπούνται µε τους άλλους µισούς. Το
ξύλο µεταφέρεται έξω από το γήπεδο στους
γύρω δρόµους µε τον καθιερωµένο πλέον
πετροπόλεµο µε τους αστυνοµικούς. Και
τελειώνει στα. . .καφενεία µεταξύ αυτών που
έβλεπαν το παιχνίδι από την τηλεόραση.

Τα παραπάνω δεν είναι ανάγκη να
συµβούν µε τη σειρά που περιγράφονται.
Μπορούν να συµβούν ασχέτως σειράς. Για
ποιο λόγο όµως λειτουργούµε βίαια και γιατί
εκδηλώνεται αυτή η συµπεριφορά µας
συνήθως στα γήπεδα; (Αν και µετά τα
τελευταία γεγονότα θα λέγαµε ότι η βία
συνήθως εκδηλώνεται έξω από τα γήπεδα
αλλά εδώ θα ασχοληθούµε µε την βία που
αφορµή της είναι τα αθλητικά γεγονότα). Γιατί
για παράδειγµα όταν µας έρχεται το
εκκαθαριστικό της εφορίας δεν πάµε να
πιάσουµε τον έφορο και να τον σπάσουµε στο
ξύλο αλλά πάµε µε σχεδόν υποτακτικό τρόπο
και όταν είµαστε στο γήπεδο και διαφωνούµε
µε την απόφαση του διαιτητή δεν διστάζουµε
να αρπάξουµε ένα καδρόνι και να τον
κυνηγήσουµε;

Η βία στον αθλητισµό δεν είναι µόνο
φαινόµενο των καιρών µας. Υπάρχει από
αρχαιοτάτων χρόνων. Παρόλο που οι
Ολυµπιακοί Αγώνες της αρχαιότητας ήταν
προϊόν της υψηλά ανεπτυγµένης πολιτιστικά
ελληνικής κοινωνίας διαπιστώνουµε ότι στο
πρόγραµµα των αγώνων περιλάµβανε και τα
ιδιαιτέρως βίαια αθλήµατα του παγκρατίου και
της πυγµαχίας. Έχουν καταγραφεί πολλοί
θάνατοι αθλητών κατά την διάρκεια αυτών
των αθληµάτων χωρίς ωστόσο να θεωρείται
κάτι το αρνητικό ή το επιλήψιµο. Το να
σκοτωθεί, να τραυµατιστεί βαριά ή να µείνει
ανάπηρος στην υπόλοιπη ζωή του κάποιος
αθλητής ήταν γνωστό και πιθανό. Στα
µετέπειτα ρωµαϊκά χρόνια που ακολούθησαν
έχουµε τις µονοµαχίες στις αρένες.
Μονοµαχίες µεταξύ των µονοµάχων µέχρι
θανάτου και µεταξύ των λιονταριών µε τους

µονοµάχους. Είναι γνωστό το : "Χαίρε
Καίσαρ, οι µελλοθάνατοι σε χαιρετούν". Στο
Βυζάντιο αργότερα έχουµε τις ιπποδροµίες .
Έντονος φανατισµός , έχουν χωριστεί σε δυο
φατρίες: τους Πράσινους και τους Βένετους.
Εδώ συµµετέχουν και οι βασιλιάδες. Στη
µεροληψία µάλιστα του βασιλιά Ιουστινιανού
υπέρ των Βένετων αποδίδεται και η πρώτη
αρχή των ταραχών το 532 µ.χ. που κατέληξε
στη στάση του Νίκα κατά την οποία
σφάχθηκαν µέσα στον ιππόδροµο 30 χιλιάδες
άνθρωποι και πυρπολήθηκε ένα µεγάλο
µέρος της πόλης. Και µετά εµείς γκρινιάζουµε
για λίγες σπασµένες βιτρίνες γύρω από το
γήπεδο της Τούµπας. Αργότερα στο
Μεσαίωνα έχουµε τις κονταροµαχίες
γνωστές ως Τουρναµέντα. Εκεί οι ηττηµένοι
γίνονταν. . . σουβλάκια από τα κοντάρια των
νικητών. Και ερχόµαστε στον 1 4ο αιώνα στην
Αγγλία που ανακαλύπτεται ένα άθληµα
αγαπητό στις λαϊκές µάζες, ταυτόχρονα βίαιο
και αιµατηρό ώστε διατάρασσε τη δηµόσια
τάξη, µε το όνοµα football . 23 βασιλικά
διατάγµατα εξεδόθηκαν για να το
σταµατήσουν.

Ενδιαφέρον έχει εδώ να δούµε τους
πρώτους κανονισµούς για το ποδόσφαιρο
το 1 845 από το σχολείο του Rugby:
-Το βίαιο µαρκάρισµα επιτρέπεται µόνο όταν ο
αντίπαλος κοντρολάρει τρέχοντας την µπάλα.
- Κανένας παίχτης δεν επιτρέπεται έξω από
την δική του πλευρά να κλωτσήσει τον
αντίπαλο.
- Ένας παίχτης όταν πάει να µαρκάρει
κάποιον αντίπαλο επιτρέπεται να τον πιάσει
µόνο από το ένα χέρι αν αυτός προσπαθήσει
να τον ρίξει κάτω τότε µπορεί να τον
κλωτσήσει ελεύθερα
- Κανένας παίχτης δεν επιτρέπεται να έχει
στις σόλες ή στα τακούνια των παπουτσιών
του σιδερένιες πρόκες ή σκάρες.
Έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι κανονισµοί
δεν έχουν καταργηθεί ακόµα από µερικές
οµάδες του Τοπικού µας πρωταθλήµατος.

Είναι γεγονός ότι ο αθλητισµός σαν
σωµατική δραστηριότητα και σαν θέαµα
προσελκύει µεγάλες µάζες ανθρώπων
(κυρίως το ποδόσφαιρο ). Όµως στα

επεισόδια που γίνονται µέσα κι έξω από το
γήπεδο δεν συµµετέχουν όλοι σ' αυτά αλλά
ένα µέρος µόνο. Ποιοί είναι αυτοί και γιατί
συµπεριφέρνονται έτσι;

Ένα µεγάλο πρόβληµα της σύγχρονης
κοινωνίας είναι οι ψυχικές ασθένειες. Κατά
έναν πολύ συγκρατηµένο υπολογισµό,
σύµφωνα µε τους ειδικούς, το 1 5% του
συνολικού πλυθησµού έχει ανάγκη
ψυχιατρικής παρακολούθησης. Ένας γιατρός
σε κάποιο σεµινάριο αθλητικής ψυχολογίας
είχε πει: "Τα γήπεδα είναι οι µεγαλύτεροι
χώροι συγκέντρωσης ψυχασθενών".
Ξέρετε πόσοι παλαβιάρηδες
µαζεύονται κάθε Κυριακή σε αυτά;
"Φανταστείτε να κάθονται και µαζί στην
εξέδρα όλοι αυτοί".

Η φτώχεια, µε την έννοια της
δυσκολίας απόκτησης κάποιων βασικών
καταναλωτικών αγαθών δηµιουργεί
αισθήµατα ανισότητας και κατωτερότητας. Αν
σ' αυτούς προσθέσουµε τους χρήστες
ναρκωτικών, αυτούς που ζουν στο περιθώριο
και αυτούς που έχουν χάσει τις ηθικές τους
αξίες (κλέφτες, απατεώνες κ.ά.) έχουµε ένα
µεγάλο ρεζερβουάρ ανθρώπων. Από αυτούς
τώρα αντλούνται εκείνα τα άτοµα που
προβαίνουν σε βίαιες και επιθετικές ενέργειες
γιατί οι κοινωνικές συνθήκες τους γεµίζουν µε
άγχος, φόβο, απελπισία, απόγνωση,
επιθετικότητα που τους φορτίζουν µε
επιθετικά συναισθήµατα, τα οποία περιµένουν
την ευκαιρία να έρθουν στην επιφάνεια και να
εκφραστούν µε βίαιες ενέργειες εκεί όπου
µπορούν και όπου τους δίνεται η ευκαιρία,
γιατί είναι απογοητευµένοι και θέλουν να
εκδικηθούν την κοινωνία στην οποία ζουν και
την οποία θεωρούν σαν τον κύριο φταίχτη για
την προσωπική τους κατάντια ή ταλαιπωρία.

Ο βασικότερος παράγοντας της
δηµιουργίας των βιαιοτήτων µέσα στο
γήπεδο είναι οπωσδήποτε η δοµή του
αθλήµατος. Σε αθλήµατα όπου η νίκη
στηρίζεται στο βαθµό δεξιότητας όπως π.χ.
στην ενόργανη και ρυθµική γυµναστική, στις
καταδύσεις, στο σκι ή στα αθλήµατα που οι
αθλητές αγωνίζονται ο ένας µακριά από τον

συνέχεια στη σελίδα 9



σελίδα 9

άλλον π.χ. στην κολύµβηση, στο τένις,
στους δρόµους, στις ρίψεις η δηµιουργία
επιθετικής συµπεριφοράς είναι ανύπαρκτη ή
ελάχιστη. ∆εν έχω δει ποτέ π.χ. στο Ρολαν
Γκαρός τις τενίστριες να µαλιοτραβιούνται
µεταξύ τους ή στις καταδύσεις οι αθλητές να
κάνουν «πατητή» µεταξύ τους. Αντίθετα
αθλήµατα που στηρίζονται στο δυναµισµό
και οι αθλητές έρχονται σε άµεση σωµατική
επαφή τότε η παραγωγή βίας είναι
αναπόφευκτη π.χ. αµερικανικό φουτµπόλ,
ποδόσφαιρο, ράγκµπι κ.ά. .

Εδώ πρέπει να πούµε ότι οι
κανονισµοί κάθε αθλήµατος παίζουν
καθοριστικό ρόλο για την αποφυγή
βιαιοτήτων. Για παράδειγµα στο µπάσκετ ,
ενώ είναι άθληµα µε σωµατική επαφή η
επιθετική συµπεριφορά που παρατηρείται
είναι συγκριτικά πολύ µικρότερη από τα
προαναφερθέντα αθλήµατα. Αυτό έγκειται
στο γεγονός ύπαρξης σαφών και αυστηρών
κανονισµών που δεν αφήνουν περιθώρια
παρερµηνείας. Από την άλλη πλευρά εκεί
που οι κανονισµοί δεν είναι απόλυτα σαφείς
δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων και κατά
συνέπεια δηµιουργούνται ευκολότερα βίαιες
σκηνές π.χ. το οφ σάιντ, το πέναλτυ, το
πλεονέκτηµα, η πρόθεση κ.ά.

Yπάρχουν κι άλλες παράµετροι
που καθορίζουν τη στάθµη και τη
σηµασία ενός αγώνα όπως:
-Το σκορ. Αλλιώς παίζεις όταν κερδίζεις µε
6-0 κι αλλιώς όταν το σκορ είναι ισόπαλο ή
χάνεις µε µικρή διαφορά.
- Το εκτός ή εντός έδρας παιχνίδι. Όταν είσαι
γηπεδούχος πλεονεκτείς από τη γνώση του
χώρου, τη συµπαράσταση των φιλάθλων και
γενικά την ασφάλεια που σου δίνει το οικείο
περιβάλλον. Από την άλλη αγχώνεσαι για να
µην απογοητεύσεις τους οπαδούς σου.
Σαν φιλοξενούµενος προσπαθείς µε
δυναµικό παιχνίδι να αντιστρέψεις τα
παραπάνω αντίπαλα πλεονεκτήµατα.
- Η σηµασία του αγώνα. Αλλιώς αγωνίζεσαι
στον τελικό του κυπέλλου κι αλλιώς στους
αγώνες πρόκρισης στη φάση των οµίλων.
- H θέση των οµάδων στο βαθµολογικό
πίνακα. Όσο πιο κοντά βρίσκονται τόσο
ποιο δυνατά παίζουν.
- Η θέση των παιχτών στο παιχνίδι. Αλλιώς
αγωνίζεται ο τερµατοφύλακας, αλλιώς ο
αµυντικός και αλλιώς ο επιθετικός.

Ο προπονητής ασκεί µεγάλη επιρροή
στον αγωνιστικό τρόπο της οµάδας του.
Υπήρχαν προπονητές (δυστυχώς υπάρχουν
ακόµα ) οι οποίοι έλεγαν στους παίχτες τους
«ή η µπάλα ή ο παίχτης θα περάσουν. Και
οι δυο ποτέ». Ή ακόµα θεωρούσαν ότι κάθε
παιχνίδι της οµάδας τους ήταν και µια
πολεµική σύρραξη και αυτός είναι ο
Λεωνίδας µε τους παίχτες του να είναι οι
300 και οι αντίπαλοι να είναι οι Πέρσες.
Αποτέλεσµα; µετά από κάθε παιχνίδι ο
γιατρός του αγώνα να έχει τρέξει πιο πολύ
από τους παίχτες.

Η διαιτησία. Αυτός που θα πληρώσει
τα. . .σπασµένα για την κακή εµφάνιση της
οµάδας, για τα λάθη της άµυνας και του
τερµατοφύλακα και τις άστοχες κινήσεις του
προπονητή είναι, συνήθως, ο διαιτητής.
Βέβαια κι αυτός µε τις ενέργειές του
κάποιες φορές καταστρέφει παρά

διευκολύνει έναν αγώνα.
Ένας άλλος πάρα πολύ σοβαρός

λόγος για την επιθετική συµπεριφορά
αθλητών και θεατών είναι τα ΜΜΕ.
«Πόλεµος στη Τούµπα». «Καζάνι που βράζει
το Χαριλάου» «Κόλαση το Καραϊσκάκη»,
«Ανοιχτός ο τάφος του Ινδού»(παλαιότερα).
Με τέτοια και άλλα χειρότερα πρωτοσέλιδα
είναι δυνατόν διαβάζοντάς τα ο κάφρος
οπαδός να περιµένει τους αντιπάλους του
µε. . .λουλούδια;

Όµως ο αθλητισµός (βασικά ο
ανταγωνιστικός ) πέρα από ψυχαγωγία και
θωράκιση της υγείας, που αυτό µόνο θα
έπρεπε να είναι, έχει καταντήσει µέσο
πολιτικοποίησης και εµπορευµατοποίησης.
Ένα από τα πολλά παραδείγµατα είναι οι
Ολυµπιακοί Αγώνες στο Βερολίνο το 1 936
όπου ο Χίτλερ τους χρησιµοποίησε για να
προπαγανδίσει το πολιτικό του σύστηµα.

Τα χρήµατα που διακινούνται στον
αθλητισµό είναι τεράστια. Ένας µέτριος
ποδοσφαιριστής αµείβεται πολύ
περισσότερο από τον. . . πρωθυπουργό. Οι
παράγοντες που έχουν επενδύσει πολλά
χρήµατα στα σωµατεία απαιτούν κέρδη.
Έτσι έρχεται η πίεση σε παίχτες,
προπονητές µε αποτελέσµατα την
υπερπροπόνηση, τα αναβολικά και άλλα
αθέµιτα µέσα (π.χ. χρηµατισµός διαιτητών,
αντιπάλων παιχτών κ.ά.). Εξάλλου οι ίδιοι
οι παράγοντες καλλιεργούν στις τάξεις
των οµάδων τους θερµοκέφαλους
οπαδούς γιατί µε αυτό τον τρόπο ασκούν
ψυχολογική ή άλλη πίεση στους
διαιτητές και αντιπάλους για να

αποκοµίσουν θετικά αποτελέσµατα.
Οι λύσεις και οι προτάσεις για την

αντιµετώπιση του προβλήµατος της βίας
στα γήπεδα είναι πάρα πολλές και
αρκετές µπορούν να είναι άµεσα
εφαρµόσιµες. Όµως τίποτα δεν θα γίνει
εάν πρώτα εµείς που ασχολούµαστε
επαγγελµατικά µε τον αθλητισµό δεν
διδάξουµε στους αθλητές ή στους
µαθητές µας τα Ολυµπιακά ιδεώδη και τις
ηθικές αξίες. Ξεκινώντας από τον παιδικό,
ερασιτεχνικό αθλητισµό να αποκτήσουν
τουλάχιστον οι άµεσα εµπλεκόµενοι παιδεία.
Και µετά να στραφούµε στους αρµόδιους
πολιτειακούς φορείς : τοπικές ενώσεις,
διαιτησία, ΕΠΟ, αστυνοµία , Τύπο, κ.λπ.

Στο κάτω-κάτω η αποφυγή της
βίας στα γήπεδα κάνει και καλό στην ...
υγεία µας.

ΒΙΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆Α
συνέχεια από τη σελίδα 8 Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α.

ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΤΕΛΙΚΑ;

Τις τελευταίες µέρες είµαστε
επηρεασµένοι από τα πρόσφατα επεισόδια που
έλαβαν χώρα στα ελληνικά γήπεδα, από τα
γήπεδα της Α’ Εθνικής ως τα ερασιτεχνικά
πρωταθλήµατα. Αυτό µας δείχνει ότι αυτά τα
περιστατικά λαµβάνουν χώρα ακόµη και αν δεν
υπάρχει λόγος ή δόλος. Για αυτό και πρέπει να
δούµε το συγκεκριµένο φαινόµενο λίγο πιο
βαθιά και θα φέρω για παράδειγµα ένα
απόσπασµα από ένα κείµενο του Ουµπέρτο
Έκο: «Ο ποδοσφαιρικός αγώνας και η
συναυλία pop µουσικής είναι εκδηλώσεις

µιας µεγάλης επίδειξης φυσικής και ψυχικής

ενέργειας. Και παρασύρουν το κοινό. Η

αντίφαση σ ’αυτές βρίσκεται στο γεγονός ότι

κεντρίζουν τις επιθυµίες των θεατών, και

έπειτα απαιτούν από αυτούς να µείνουν

ακριβώς µόνο θεατές και να κοιτάζουν τους

άλλους που ξοδεύουν ενέργεια. Έτσι η βία

στα γήπεδα και στις µουσικές συναυλίες

φαίνεται απλά να αποτελεί εκδίκηση του

κοινού για την επιβολή της διαίρεσης της

εργασίας ακόµα και στο παιχνίδι. Βλέποντας

άλλους ανθρώπους, φηµισµένους και

καλοπληρωµένους, που ασκούν στο έπακρο

των δυνατοτήτων τους το σώµα τους (πόδια,

λαρύγγι, κοιλιά), οι θεατές αντιλαµβάνονται

ότι τους αφαιρείται κάτι, δηλαδή το σώµα

τους. Το ξαναπαίρνουν λοιπόν πίσω µε τον

πιο άµεσο, βίαιο τρόπο. Αν µας

προσκαλέσουνε σ’ ένα γεύµα όπου

πληρώνεται όποιος τρώει και πληρώνει

όποιος κοιτάζει τους άλλους να τρώνε, είναι

φυσικό να υπακούσουµε στο σύνθηµα: «Να

τα σπάσουµε όλα, τώρα αρχίζει η δικιά µας

γιορτή!». Τώρα, διατυπώνοντας τη δική µας
άποψη, το πρόβληµα δε ξεκινά µέσα στο
γήπεδο αλλά έξω, πολύ πριν ξεκινήσει ο
αγώνας. Αν στην πραγµατικότητα θέλουν να
λύσουν τη βία στα γήπεδα θα πρέπει να
κοιτάξουν βαθιά µέχρι τις ρίζες της ύπαρξης του
προβλήµατος, που είναι βαθύτατα κοινωνικό και
πολύπλευρο. Για να µην κουράσουµε θα πούµε
το εξής απλό: Οι άνθρωποι που ασκούν βία στα
γήπεδα, όχι µόνο δεν πάνε κόντρα στην αδικία
που τους σερβίρουν, αλλά το αντίθετο,
λειτουργούν σαν όργανα της εξουσίας. Έτσι
λοιπόν το πρόβληµα φαίνεται ότι είναι πάντα
αυτά τα παιδιά στο πέταλο, ενώ στην
πραγµατικότητα τους χρησιµοποιούν µε τον πιο
χυδαίο τρόπο.

Τα γήπεδα, έτσι όπως λειτουργούν
σήµερα είναι µια βαλβίδα αποσυµπίεσης
των πραγµατικών προβληµάτων, που
αδυνατούµε να αντιµετωπίσουµε
οργανωµένα και πολιτισµένα στην
καθηµερινότητά µας.

Μιχαήλ Τσουτσόγλου-Αλατίδης
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Ο Αρκάς είναι Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολείται µε την τέχνη
των Κόµικς. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δηµοσιεύοντας τη
σειρά "Ο Κόκκορας" στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο ΠΑΡΑ
ΠΕΝΤΕ και στο ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ. Το έργο του αποτελείται κυρίως
από σειρές µε συγκεκριµένο θέµα - πρωταγωνιστές που δηµοσιεύονται σε

περιοδικά και εφηµερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλµπουµ.
Ένα από τα έργα, "Η Ζωή Μετά...", διακωµωδεί το θάνατο µε σκηνές από το "άλλο βασίλειο".
∆ουλειές του έχουν µεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά,

ρουµανικά, σέρβικα και βουλγάρικα). Το πραγµατικό του όνοµα καθώς και η ταυτότητά του, παραµένουν άγνωστα στοιχεία του εν
λόγω συγγραφέως. Παρόλο που έχει αναφερθεί ως Αντώνης Ευδαίµων και Γεράσιµος Σπανοδηµήτρης στα διάφορα κόµικς,
εντούτοις θεωρούνται ως ψευδώνυµα.

Σοφιανού Μαρία

γέλιο με τον Αρκά



Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σσελίδα 11

β ι β λ ί α από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας
"Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ"

"ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΙΟΝΙ".
Ένα αγοράκι ξυπνά και αναζητά τη µητέρα του. Όµως στο σπίτι δεν είναι κανείς και στον κήπο
τους ανακαλύπτει έναν χιονάνθρωπο µε το αγαπηµένο φουλάρι της µητέρας του τυλιγµένο στον
λαιµό του.

"ΤΟΤΕ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ".Καθώς ο Χάρι Χόλε και η οµάδα του
ξεκινούν την έρευνά τους, ανακαλύπτουν έναν ανησυχητικό αριθµό γυναικών που έχουν χαθεί στη
διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Όταν διαπιστώνουν την εξαφάνιση και άλλης µιας γυναίκας, οι
χειρότερες υποψίες του Χάρι Χόλε επιβεβαιώνονται: για πρώτη φορά στην καριέρα του θα πρέπει
να αντιµετωπίσει έναν σίριαλ κίλερ που παίζει στην έδρα του. Μόλις πέφτει το πρώτο χιόνι, στην
αυλή ενός σπιτιού εµφανίζεται ένας ασυνήθιστος χιονάνθρωπος. Σε αυτό το σπίτι η γυναίκα έχει
εξαφανισιτεί µυστηιρωδώς την ώρα που ο σύζυγός της έλειπε ταξίδι και ο γιός της κοιµόταν. Ο
χιονάνθρωπος αντί να κοιτάζει στο δρόµο κοιτάζει στο παράθυρο της κρεββατοκάµαρας του
σπιτιού και στο λαιµό του φορά το µαντήλι της εξαφανισµένης γυναίκας. Την υπόθεση αναλµβάνει
ο αστυνοµικός Χάρι Χόλε, ο οποίος στη συνέχεια θα ανακαλύψει ότι στο “στοµάχι” του
χιονάνθρωπου υπάρχει το κινητό της γυναίκας. Παρά τις επιφυλάξεις της αστυνοµίας, που
ισχυρίζεται ότι στη Νορβηγία δεν υπάρχουν σήριαλ κίλερ ο ντετέκτιβ Χόλε που έχει εκπαιδευτεί
στην Αµερική είναι βέβαιος ότι περί αυτού πρόκειται. Η εξέλιξη της έρευνας, η οποία φέρνει το
φώς και άλλες περίεργες εξαφανίσεις γυναικών στην περιοχή συνοδευόµενες πάντοτε από την
εµφάνιση ενός χιονανθρώπου, πείθει τον ντετέκτιβ Χόλε ότι ο δολοφόνος επιδιώκει τη
δηµοσιότητα και εµµέσως πλην σαφώς προκαλεί τον ίδιο και τις ικανότητές του σε ένα επικίνδυνο
και νοσηρό παιχνίδι της γάτας µε το ποντίκι. Ένας σήριαλ κίλερ που φέρνει στο νου το
µυθιστόρηµα Bloody Work του Michael Connely το οποίο είχε µεταφερθεί στον κινηµατογράφο το 2002 από τον Clint Eastwood.

Jo Nesbο
Ο Jo Nesbο γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1 960 στο Όσλο. Σπούδασε οικονοµικά και εργάστηκε ως δηµοσιογράφος. Το 1 997 κυκλοφόρησε

το πρώτο µυθιστόρηµα µε τίτλο The Bat Man, το οποίο ήταν και το πρώτο της σειράς µε πρωταγωνιστή τον ντετέκτιβ Χάρι Χόλε. ∆ιάσηµος
σήµερα όσο και ο καλτ ντετέκτιβ του, βλέπει τα βιβλία του να ξεπερνούν τα 1 4.000.000 αντίτυπα παγκοσµίως σε πωλήσεις και να εκδίδονται σε
περισσότερες από 40 χώρες. Είναι ο πιο επιτυχηµένος συγγραφέας αστυνοµικού στη Νορβηγία και κάτοχος ενός εντυπωσιακού ρεκόρ στη Μ.
Βρετανία: τα βιβλία του έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 71 7.000 αντίτυπα µέσα στο 2011 , που σηµαίνει ότι ένα βιβλίο του πουλιέται ανά 27
δευτερόλεπτα. Το ρεκόρ αυτό τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση της λίστας των πιο ευπώλητων συγγραφέων στη Μ. Βρετανία πιο ψηλά και από
τον Stieg Larsson. Έχει τιµηθεί µε τα πιο έγκυρα βραβεία, όπως τα The Riverton Prize (1 997), The Glass Key (1 998), The Bookseller's Prize
(2000 και 2007), καθώς και µε τις υψηλότερες διακρίσεις στη χώρα του. Το µυθιστόρηµά του Νέµεσις ήταν υποψήφιο για το βραβείο Edgar Allan
Poe (201 0). Ζει µόνιµα στο Όσλο.

Το έβδοµο βιβλίο της σειράς Χάρι Χόλε µε τίτλο The Snowman θα µεταφερθεί στον κινηµατογράφο από τον Μάρτιν Σκορσέζε.

“Ο µόνος ένοχος”
Ένα οχτάχρονο αγόρι βρίσκεται νεκρό σε µια παιδική χαρά. Ο Ντάνιελ Χάντερ, δικηγόρος

στο Λονδίνο, εδώ και χρόνια αναλαµβάνει να υπερασπιστεί τις πιο απέλπιδες υποθέσεις. Η ζωή
του όµως θα αλλάξει όταν θα γνωρίσει τον Σεµπάστιαν, τον εντεκάχρονο που κατηγορείται για τον
φόνο του αθώου µικρού αγοριού στην παιδική χαρά. Ενώ ο Ντάνιελ καταδύεται στην ταραγµένη
οικογενειακή ζωή του Σεµπάστιαν, ξυπνούν πρόσωπα από τη δική του πολυκύµαντη παιδική
ηλικία: η βιολογική του µητέρα, η οποία ήταν βαθιά µπλεγµένη στα ναρκωτικά· οι ανάδοχες
οικογένειες, στις οποίες φιλοξενήθηκε· η Μίνι, η γυναίκα που τον υιοθέτησε και τον έσωσε µε την
αγάπη της, αλλά και τον πρόδωσε µε τον χειρότερο τρόπο. Τι φρικτό έκανε η Μίνι και ο Ντάνιελ
την απέκλεισε από τη ζωή του; Πώς συνδέεται αυτό µε την υπόθεση που έχει αναλάβει; Γιατί ο
Ντάνιελ φτάνει σε σηµείο να αµφισβητεί ό,τι έως τώρα θεωρούσε ηθικό; Ψυχολογικό σασπένς και
αστυνοµικό µυστήριο σ’ ένα πολυσυζητηµένο διεθνές µπεστ σέλερ.

Lisa Ballantyne (Λίζα Μπαλαντάιν)
Γεννήθηκε στο Αρµαντέιλ, στο ∆υτικό Λόδιαν της Σκοτίας και σπούδασε στην Ακαδηµία του

Αρµαντέιλ και το Πανεπιστήµιο του Σεντ Άντριους. Έζησε και εργάστηκε για αρκετά χρόνια στην
Κίνα και επέστρεψε στη Μ. Βρετανία το 2002 για να εργαστεί ως καθηγήτρια σε σχολείο και πιο
πρόσφατα στο πανεπιστήµιο της Γλασκώβης, όπου και ζει. Αυτό είναι το πρώτο της µυθιστόρηµα.

Σοφιανού Μαρία



"Ε Λ Α Φ Η Β Ο Λ Ι Ω Ν"
(Ο ένατος µήνας, διάστηµα περι ́που 1 6 Μαρτι ́ου–1 5 Απριλι ́ου, Ηµέρες 30).

Ετυµολογικώς η ονοµασι ́α Ελαφηβολιών προέρχεται από το ουσιαστικό
Ελαφηβόλια (έλαφος+βάλλω), εορτή προς τιµη ́ν τη ́ς θεάς Αρτέµ ιδος (προστάτιδος
τού κυνηγι ́ου ).

Τα Ελαφηβολ́ια, άλλη ονοµασι ́α για τα Μεγάλα ∆ιονύσια (η ́ αλλοιώς : τα εν
Άστει η ́ κατ ́ Άστυ ∆ιονύσια, προς διάκριση από τα « κατ ́αγρούς ∆ιονύσια ») η ́σαν η
δεύτερη θεατρική περι ́οδος, µετά τα Λήναια, και προσήλκυαν πολλούς ξένους.
∆ιαρκούσαν πέντε ηµέρες, στην διάρκεια τών οποι ́ων επαρουσιάζοντο στην Αθήνα
διάφορα θεατρικά έργα σε διαγωνισµό. Στις 9 τού µηνός επαρουσι ́αζαν τους
διθυράµβους, στις 1 0 τού µηνός τις Κωµωδι ́ες και από τις 11 µέχρι τις 1 3 τουυ
µηνός, τις τριλογι ́ες . Μόνον κατά τον µήνα αυτόν επέτρεπε η θεά Άρτεµις το κυνήγι
του ελαφιού.
Στο Κράτος της ́Ηλιδος ο µήνας αυτός ονοµάζετο Ελάφιος.

∆ιθύραµβος
Ο διθύραµβος ήταν θρησκευτικό και λατρευτικό άσµα που τραγουδούσε ο ιερός

θίασος των πιστών του ∆ιονύσου, µε συνοδεία αυλού, χορεύοντας γύρω από το
βωµό του θεού. Ο ύµνος αυτός είναι πολύ πιθανό ότι περιείχε επιπρόσθετα µια
αφήγηση σχετική µε τη ζωή και τα παθήµατα του θεού. Την απόδοση της αφήγησης
αναλάµβανε ο πρώτος των χορευτών, ο εξάρχων, που έκανε την αρχή στο
τραγούδι, ενώ Χορός 50 χορευτών, µεταµφιεσµένων ίσως σε τράγους, εκτελούσε

κυκλικά (κύκλιοι χοροί) το διθύραµβο. Στην αρχή ο διθύραµβος ήταν αυτοσχέδιος και
άτεχνος. Από την αυτοσχέδια αυτή µορφή των λαϊκών λατρευτικών εκδηλώσεων

παράγονται τα τρία είδη της δραµατικής ποίησης: η τραγωδία, η κωµωδία και το σατυρικό δράµα.

Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
Η προέλευση της τραγωδίας: από τη διονυσιακή λατρεία στο δραµατικό είδος.

O Αριστοτέλης θεωρεί ότι η τραγωδία γεννήθηκε από τους αυτοσχεδιασµούς των πρωτοτραγουδιστών, «τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραµβον»,
και το διθύραµβο (Περὶ Ποιητικῆς, IV, 1 449α).

Αρίων
Στην εξέλιξη του διθύραµβου από τον αρχέγονο αυτοσχεδιασµό σε έντεχνη µορφή συνέβαλε ένας σηµαντικός ποιητής και µουσικός, ο

Αρίων, που καταγόταν από τη Μήθυµνα της Λέσβου (6ος αι. π.Χ.). Σύµφωνα µε µαρτυρία του Hρόδοτου (I , 23), ο Αρίων πρώτος συνέθεσε
διθύραµβο, του έδωσε λυρική µορφή και αφηγηµατικό περιεχόµενο και τον παρουσίασε στην αυλή του φιλότεχνου τυράννου Περίανδρου,
στην Κόρινθο. O Αρίων παρουσίασε τους χορευτές µεταµφιεσµένους σε Σατύρους, δηλαδή µε χαρακτηριστικά τράγων, γι ' αυτό και
ονοµάστηκε «ευρετής του τραγικού τρόπου». Οι Σάτυροι, που έως τότε ενεργούσαν ως δαίµονες των δασών, εντάχθηκαν στη λατρεία του
∆ιονύσου και αποτέλεσαν µόνιµη οµάδα που ακολουθούσε παντού το θεό. Οι τραγόµορφοι αυτοί τραγουδιστές ονοµάζονταν τραγωδοί
(τράγων ωδή), δηλαδή άσµα Χορού που είναι µεταµφιεσµένος σε Σατύρους.

Θέσπις
Το µεγάλο βήµα για τη µετάβαση από το διθύραµβο στην τραγωδία έγινε στις
αµπελόφυτες περιοχές της Αττικής, όταν, στα µέσα του 6ου αι. π.Χ. , ο ποιητής
Θέσπης από την Ικαρία (σηµ. ∆ιόνυσο), στάθηκε απέναντι από το Χορό και
συνδιαλέχθηκε µε στίχους, δηλαδή αντί να τραγουδήσει µια ιστορία άρχισε να την
αφηγείται. Στη θέση του ἐξάρχοντος ο Θέσπης εισήγαγε άλλο πρόσωπο, εκτός
Χορού, τον υποκριτή (υποκρίνοµαι = αποκρίνοµαι) ηθοποιό, ο οποίος έκανε
διάλογο µε το Χορό, συνδυάζοντας το επικό στοιχείο (λόγος) µε το αντίστοιχο
λυρικό (µουσική)· συνέπεια αυτής της καινοτοµίας ήταν η γέννηση της τραγωδίας
στην Αττική. Η πρώτη επίσηµη «διδασκαλία» (παράσταση) τραγωδίας έγινε από
το Θέσπη το 534 π.Χ. , στα Μεγάλα ∆ιονύσια. Ήταν η εποχή που την Αθήνα
κυβερνούσε ο τύραννος Πεισίστρατος, ο οποίος ασκώντας φιλολαϊκή πολιτική
ενίσχυσε τη λατρεία του θεού ∆ιονύσου, καθιέρωσε τα «Μεγάλα ἤ ἐν ἄστει
∆ιονύσια» και η τραγωδία εντάχθηκε στο επίσηµο πλαίσιο της διονυσιακής
γιορτής.
Στην αττική γη οι µιµικές λατρευτικές τελετές -αποµίµηση σκηνών καθηµερινής
ζωής, οι κλιµατολογικές συνθήκες, αλλά, κυρίως, οι κοινωνικές συνθήκες
(άµβλυνση συγκρούσεων) και η πολιτειακή οργάνωση µε τους δηµοκρατικούς

θεσµούς οδήγησαν στη διαµόρφωση αυτού του λογοτεχνικού είδους.
Σε λίγες δεκαετίες, µε τη γόνιµη επίδραση της επικής και της λυρικής ποίησης,

την ανάπτυξη της ρητορείας, την εµφάνιση του φιλοσοφικού λόγου καθώς και την
ατοµική συµβολή προικισµένων ατόµων, η τραγωδία εξελίχθηκε ταχύτατα και
διαµορφώθηκε σε ένα εντελώς νέο είδος µε δικούς του κανόνες, δικά του
γνωρίσµατα και δικούς του στόχους.

Η προέλευση του είδους είναι καθαρά θρησκευτική. Στην πορεία της η τραγωδία διατήρησε πολλά διονυσιακά στοιχεία [Χορός,
µεταµφίεση, σκευή (= ενδυµασία) ηθοποιών], τα θέµατά της όµως δεν είχαν σχέση µε το ∆ιόνυσο [το «οὐδὲν πρὸς τὸν ∆ιόνυσον» (= καµιά
σχέση µε το ∆ιόνυσο) ήταν ήδη από την αρχαιότητα παροιµιακή φράση]. Ωστόσο, στα εξωτερικά της χαρακτηριστικά η τραγωδία ποτέ δεν
απαρνήθηκε τη διονυσιακή της προέλευση (αποτελούσε µέρος της λατρείας του θεού, κατά τη διάρκεια των εορτών του, οι παραστάσεις
γίνονταν στον ιερό χώρο του Ελευθερέως ∆ιονύσου, οι ιερείς του κατείχαν τιµητική θέση στην πρώτη σειρά των επισήµων, οι νικητές των
δραµατικών αγώνων στεφανώνονταν µε κισσό, ιερό φυτό του ∆ιονύσου). Τη σύνδεση της τραγωδίας µε τη λατρεία του ∆ιονύσου µαρτυρεί και
το θέατρο προς τιµήν του (∆ιονυσιακό), στη νότια πλευρά της Ακρόπολης, που σώζεται µέχρι σήµερα και η δοµή του αποτέλεσε το πρότυπο
για όλα τα µεταγενέστερα αρχαία θέατρα.

Αµφορέας, 510-500 π.Χ. met museum

Στο κέντρο της σύνθεσης ο ∆ιόνυσος κρατώντας

κάνθαρο. Αριστερά και δεξιά του δύο Σάτυροι. Το

διαφορετικό σ' αυτήν την παράσταση είναι η κατσίκα,

δίπλα στο ∆ιόνυσο, που έχει πρόσωπο Σάτυρου.

Άρτεµις και Απόλλων. Αττική Κύλικα, 470 π.Χ.

Αγγειοπλάστης Βρύγος, Λούβρο.




