
Με Νταούλια
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Ζουρνάδες
Τα κυριότερα μελωδικά όργανα στηνηπειρωτική Ελλάδα, όπως και στηναρχαιότητα, είναι τα αερόφωνα και μάλιστατο κλαρίνο που εμφανίστηκε τον 18ο αιώνακαι εκτόπισε σιγάσιγά το ζουρνά (τύποςόμποε).
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Η ΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: 1 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

«Φυσικής Απάνθισµα», Ρήγας Φεραίος

Ο Έντγκαρ Άλαν Πόε

και

"Το Κοράκι"
“Ας γίν’ η µαύρη φράση σου το
σύνθηµα να φύγεις”,
εφώναξα αγριωπός
πηδώντας κει µπροστά του.
“Πήγαινε πάλι να χαθείς
στην άγρια καταιγίδα
ή γύρνα στις ακρογιαλιές της
Πλουτωνείου Νύχτας
ούτ’ ένα µαύρο σου φτερό δε θέλω
δω ν’ αφήσεις. . .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία
Τσίπρα- Μέρκελ, εν µέσω
τροµοκρατικού χτυπήµατος
στις Βρυξέλλες και αναστολή
κάποιων δραστηριοτήτων
της Ύπατης Αρµοστείας για
τους πρόσφυγες...

25η Μαρτίου
. .ως αρχή της Ελληνικής Επανάστασης
θεωρούνταν η 1 η Ιανουαρίου, ηµεροµηνία κατά την
οποία ψηφίστηκε από την 1 η Εθνοσυνέλευση της
Πιάδας (Παλιάς Επιδαύρου) το 1 ο Ελληνικό
"Σύνταγµα", ήτοι "Προσωρινό Πολίτευµα"...

Η Μαγική,

"Μυστική"

Αττική!

∆άση µε έλατα και πεύκα, ποταµάκια µε πλατάνους

στις όχθες τους, µανιτάρια διαφόρων ειδών, πολλά και

διάφορα πτηνά, λαγούς, αγριόγατους, αλεπούδες,

ελάφια και λύκους(! ).

Αβραάµ Λίνκολν

Με πύρινους λόγους κατά της
δουλείας κατάφερε να
προσελκύσει την προσοχή του
κόσµου...σελίδα 8
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Τηλεφώνηµα Τσίπρα

στη Μέρκελ για το

προσφυγικό...

Τηλεφωνική επικοινωνία µε τη Γερµανίδα καγκελάριο
Άνγκελα Μέρκελ είχε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στις 22
Μαρτίου, και όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος
Όλγα Γεροβασίλη, η επικοινωνία αφορούσε στην προσφυγική
κρίση, καθώς όπως φαίνεται στο Μαξίµου ανησυχούν για την
εφαρµογή της συµφωνίας. Σε ερώτηση για την προσφυγική
κρίση, η κ. Γεροβασίλη σηµείωσε χαρακτηριστικά: “Εµείς θα
θέλαµε οι προσφυγικές ροές να έχουν µειωθεί” . Ο Έλληνας
πρωθυπουργός ζήτησε άµεση εφαρµογή της συµφωνίας καθώς
και την υποστήριξη σε υλικοτεχνικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια συνοµιλίας ενηµερώθηκαν και για το
τροµοκρατικό χτύπηµα στις Βρυξέλλες. Πληροφορίες από
βελγικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί και άλλοι
εκρηκτικοί µηχανισµοί στους χώρους του αεροδροµίου χωρίς
µέχρι στιγµής να έχει γίνει γνωστό ούτε πού βρέθηκαν ούτε αν
έχουν εξουδετερωθεί.

Σε µια πρώτη αντίδραση τη φύλαξη των δρόµων των
Βρυξελλών ανέλαβε ο στρατός ενώ έχει δοθεί οδηγία στους
κατοίκους της πόλης να µείνουν στα σπίτια τους.

Η εµπειρία πάντως έχει δείξει πως τέτοιες τροµοκρατικές
επιθέσεις, αξιοποιούνται για την συνέχιση των πολέµων, αλλά
και για την ενίσχυση της καταστολής στις χώρες της ΕΕ.

"Εν τω µεταξύ", η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες αντιτίθεται στη συµφωνία ΕΕ-Τουρκίας και
αναστέλλει ορισµένες δραστηριότητές της στα νησιά,
επιβεβαίωσε από τη Γενεύη η εκπρόσωπος Τύπου του
οργανισµού, Μελίσα Φλέµινγκ. Όπως επισήµανε η κ. Φλέµινγκ
σε σχετική συνέντευξη Τύπου στην έδρα του οργανισµού, µε τη
νέα συµφωνία τα hot spots στα νησιά µετατρέπονται σε δοµές
κράτησης.

Η Ύπατη Αρµοστεία ανέστειλε κάποιες από τις
δραστηριότητές της σε όλα τα κλειστά κέντρα στα νησιά,
συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς προσφύγων και
µεταναστών από και προς τα κέντρα αυτά, αλλά θα διατηρήσει
την παρουσία της για τη διενέργεια ελέγχου ώστε να διασφαλίσει
ότι τηρούνται οι κανόνες για τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, καθώς και για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε
τα δικαιώµατα και τις διαδικασίες όσων σκοπεύουν να ζητήσουν
άσυλο.

∆ιά της κ. Φλέµινγκ, εξέφρασε επίσης την ανησυχία ότι η
συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας έχει τεθεί σε
εφαρµογή πριν διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες
στην Ελλάδα. «Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν έχει επαρκή
χωρητικότητα στα νησιά για την αξιολόγηση των αιτηµάτων
ασύλου ούτε τις κατάλληλες συνθήκες για να φιλοξενήσει
ανθρώπους για τους οποίους εκκρεµεί η εξέταση των υποθέσεών
τους αξιοπρεπώς και µε ασφάλεια», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου
και διευκρινίστηκε ότι η Ύπατη Αρµοστεία δεν είναι
συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία και δε θα συµµετάσχει
στις επιστροφές ή την κράτηση, αλλά θα συνεχίσει να βοηθάει
τις ελληνικές αρχές να αναπτύξουν επαρκή ικανότητα υποδοχής.

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ γράφει η Κωνσταντίνα Γρίβα
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1 Μαρτίου

του 1 923

τίθεται σε ισχύ

στην Ελλάδα

το Γρηγοριανό

Ηµερολόγιο.

Η 16η Φεβρουαρίου 1923
ονοµάζεται 1η Μαρτίου

Τα χρονολογικά συστήµατα που
χρησιµοποιήθηκαν ανά τους αιώνες είναι
εκατοντάδες. Σχεδόν κάθε πολιτισµός
ανέπτυσσε το δικό του, λίγα όµως
κατόρθωσαν να επιβιώσουν.

Έως τα µέσα του 1 ου αιώνα π.Χ.
το ηµερολόγιο που επικρατούσε ήταν
αυτό της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, το
οποίο βασιζόταν στις φάσεις της
Σελήνης. Λόγω της ατέλειάς του, όµως,
δηµιουργήθηκαν µεγάλες αποκλίσεις,
κυρίως στην εαρινή ισηµερία, µε
σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµία και
τη λειτουργία του κράτους.

Έτσι, ο Ιούλιος Καίσαρας ανέθεσε
στον αλεξανδρινό αστρονόµο
Σωσιγένη την αναµόρφωση του
ηµερολογίου. Προς την κατεύθυνση
αυτή, προστέθηκαν στο έτος 90 µέρες,
δηλαδή η 1 η Μαρτίου του 44 π.Χ
αντικαταστάθηκε από την 1 η Ιανουαρίου.

Το νέο, ηλιακό ηµερολόγιο
ανταποκρινόταν απόλυτα στη διαδοχή
των εποχών και η διάρκεια του έτους
προσδιορίστηκε στις 365,25 ηµέρες. Η
µικρή διαφορά καλύπτονταν από µία
επιπλέον ηµέρα που προσθέτονταν κάθε
τέσσερα χρόνια, µετά την «έκτη προ των
καλένδων του Μαρτίου», που ονοµαζόταν
«bis sextus». Έτσι, η ηµέρα αυτή, επειδή
τη µετρούσαν δυο φορές, ονοµάζεται
ακόµα και σήµερα «δις έκτη» και το έτος
που την περιέχει δίσεκτο.

Όµως και από το Ιουλιανό
Ηµερολόγιο προέκυπτε ένα σφάλµα 11
λεπτών και 1 4 δευτερολέπτων το
χρόνο. Εξαιτίας της απόκλισης αυτής,
µιάµιση χιλιετία αργότερα η εαρινή
ισηµερία είχε µετατοπιστεί

ηµερολογιακά 11 µέρες πίσω, σε
σχέση µε τα αστρονοµικά δεδοµένα.

Μπροστά στον κίνδυνο να
εορτάζονται τα Χριστούγεννα φθινόπωρο
και το Πάσχα χειµώνα, ο Πάπας
Γρηγόριος ο 1 3ος προχώρησε σε νέα
µεταρρύθµιση του συστήµατος. Στις 4
Οκτωβρίου του 1 582 προστέθηκαν 1 0
ηµέρες, ενώ για να αποφευχθούν
ανάλογες ασυµφωνίες και στο µέλλον,
αποφασίστηκε κάθε τέσσερις αιώνες να
θεωρούνται δίσεκτα, αντί για 1 00 χρόνια
µόνο τα 97.

Το Νέο ή Γρηγοριανό ηµερολόγιο
συνάντησε έντονες αντιδράσεις. Τα
καθολικά κράτη της Ευρώπης το
υιοθέτησαν τελικά µέσα στα επόµενα
πέντε χρόνια, ενώ τα προτεσταντικά
χρειάστηκαν έναν ακόµη αιώνα. Αγγλία
και Αµερική το αποδέχτηκαν µόλις το
1 752. Το ίδιο συνέβη και στην Ανατολή,
όπου όλα τα ορθόδοξα κράτη συνέχισαν
να ακολουθούν το Ιουλιανό έως τον 20ο
αιώνα.

Η Ελληνική Πολιτεία εφάρµοσε
το Γρηγοριανό ηµερολόγιο το 1 923,
ονοµάζοντας την 1 6η Φεβρουαρίου, 1 η

Μαρτίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος το
εφάρµοσε στο εορτολόγιό της ένα χρόνο
αργότερα.

Το έτος στο Γρηγοριανό

Ηµερολόγιο διαιρείται

σε 1 2 µήνες:

ΑΑ Όνοµα Ηµέρες
1 Ιανουάριος 31
2 Φεβρουάριος 28 / 29
3 Μάρτιος 31
4 Απρίλιος 30
5 Μάιος 31
6 Ιούνιος 30
7 Ιούλιος 31
8 Αύγουστος 31
9 Σεπτέµβριος 30
1 0 Οκτώβριος 31
11 Νοέµβριος 30
1 2 ∆εκέµβριος 31

Ένας εύκολος µνηµονικός
κανόνας που χρησιµοποιείται στην
Ελλάδα για το πλήθος των ηµερών του
κάθε µήνα, είναι ο εξής: τοποθετούµε
τα χέρια µας κλεισµένα σε γροθιές το
ένα δίπλα στο άλλο και αρχίζοντας
από την άρθρωση του µικρού
δακτύλου, και µετρώντας και τα κενά
ανάµεσα στα δάκτυλα, αντιστοιχίζουµε
κάθε µήνα µε µία άρθρωση ή ένα κενό.
Όσοι µήνες αντιστοιχούν σε άρθρωση
έχουν 31 ηµέρες, ενώ οι υπόλοιποι
έχουν 30 (εξαιρείται φυσικά ο
Φεβρουάριος, ο οποίος έχει 28 ηµέρες
ή 29 στα δίσεκτα έτη. Παρατηρούµε ότι
οι µόνοι δύο διαδοχικοί µήνες µε 31
ηµέρες, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος,
αντιστοιχούν στην τελευταία άρθρωση
του πρώτου χεριού και στην πρώτη
του δεύτερου, οπότε ο κανόνας
αποδεικνύεται σωστός και για αυτή
την περίπτωση.

Γερολύµου Αναστασία

Ιουλιανό ή Γρηγοριανό Ηµερολόγιο;
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Ένας από τους κύριους
εκπροσώπους του
αµερικανικού ροµαντισµού,
γράφοντας κυρίως ιστορίες
τρόµου και φαντασίας.
Το έργο του άσκησε

σηµαντική επίδραση στον
γαλλικό συµβολισµό. Ο
Κάρολος Μπωντλαίρ
µετέφρασε σχεδόν το
σύνολο των πεζών του
κειµένων, καθώς και
αρκετά ποιήµατα του. Σε
επαφή µε το έργο του ήρθε
και ο ποιητής Στεφάν
Μαλλαρµέ, ο οποίος
επίσης µετέφρασε έργα
του, ενώ αφιέρωσε δικά
του ποιήµατα στον Πόε.
Επηρέασε σηµαντικά και
τον Ιούλιο Βερν, ο οποίος

έγραψε ένα δοκίµιο για το έργο του, Poe et ses oeuvres (Ο
Πόε και τα έργα του).

Ενδεικτικό της επίδρασης του Πόε στη Γαλλία, είναι
επιπλέον το γεγονός πως οι ζωγράφοι Εντουάρ Μανέ και
Γκυστάβ Ντορέ φιλοτέχνησαν αναπαραστάσεις έργων του.
Σε µεταγενέστερη περίοδο, ο Πωλ Βαλερύ και ο Μαρσέλ
Προυστ υπήρξαν επίσης θαυµαστές του. Με αφετηρία τη
Γαλλία, έργα του µεταφέρθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Στην Αγγλία, µεταξύ των λογοτεχνών που τα εκτίµησαν,
υπήρξαν ο Άλγκερνον Σουίνµπουρν και ο Όσκαρ Ουάιλντ.

Ο Edgar Allan Poe γεννήθηκε στις 1 9 Ιανουαρίου του 1 809
στην πόλη της Βοστόνης, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, το
δεύτερο από τα τρία παιδιά των ηθοποιών γονιών του. Ένα
χρόνο µετά τη γέννησή του, ο πατέρας του, David,
εγκαταλείπει την οικογένεια. Η µητέρα σου σύντοµα
πεθαίνει από φυµατίωση και ο µικρός Edgar χωρίζεται από
τα αδέρφια του, αφού τον αναλαµβάνει η οικογένεια Allan
στο Ρίτσµοντ της Βιρτζίνια.

Το 1 81 5 η οικογένεια Άλλαν µετακόµισε στη Σκωτία και την
Αγγλία, όπου έζησαν συνολικά για πέντε χρόνια. Στο διάστηµα
αυτό, ο Πόε φοίτησε σε δύο αγγλικά σχολεία κοντά στην πόλη
του Λονδίνου. Μετά την επιστροφή του στο Ρίτσµοντ, εγγράφηκε
στο Πανεπιστήµιο της Βιρτζίνια, το 1 826, όπου παρέµεινε µόνο
για ένα χρόνο. Ήρθε σε σύγκρουση µε τον πατριό του, εξαιτίας
οικονοµικών χρεών που ανέπτυξε µέσω της χαρτοπαιξίας, κατά
την περίοδο των σπουδών του.

Τελικά ο Πόε εγκατέλειψε το σπίτι των Άλλαν και
κατατάχθηκε το 1 827 στον αµερικανικό στρατό, πιθανότατα για
λόγους οικονοµικής επιβίωσης. Στην αίτηση κατάταξής του
δήλωσε το όνοµα Έντγκαρ Α. Πέρι, αναφέροντας επίσης ως
ηλικία τα 22 χρόνια ενώ ήταν δεκαοκτώ ετών. Τον ίδιο χρόνο
δηµοσίευσε το πρώτο του βιβλίο, µία ποιητική συλλογή µε τίτλο
Ταµερλάνος και άλλα ποιήµατα.

Εγκαταλείποντας οριστικά πια τον στρατιωτικό βίο,
συγκεντρώνει τις δυνάµεις του αποκλειστικά στη συγγραφή.
Μετακινείται στις ΗΠΑ ψάχνοντας ευκαιρίες δουλειάς και γιατί όχι
εύκολου πλουτισµού, καθώς ο τζόγος ήταν πάντα ένα
αξιοπρεπές για τον ίδιο καταφύγιο: Νέα Υόρκη, Βαλτιµόρη,
Φιλαδέλφεια και ξανά στο Ρίτσµοντ. Από το 1 831 -1 835 ζει στο
σπίτι της θείας του στη Βαλτιµόρη, Μαρία Κλεµ, αρχίζοντας να
καλοβλέπει τη µικρή ξαδέλφη του Βιρτζίνια. Η µικρή τού δίνει
λογοτεχνική έµπνευση και σύντοµα θα βρει ερωτική θέση στην
καρδιά του: το ζευγάρι παντρεύεται το 1 836, µε τη Βιρτζίνια να
είναι µόλις 1 3 ετών (αν και στο πιστοποιητικού γάµου
αναφερόταν ως 22)!

Προκειµένου να συντηρείται οικονοµικά, ξεκίνησε να
γράφει πεζά κείµενα υποβάλλοντας συµµετοχή σε λογοτεχνικούς
διαγωνισµούς. Το 1 833, βραβεύθηκε για το διήγηµά του Μήνυµα
στο µπουκάλι, γεγονός που του εξασφάλισε µία πρώτη
αναγνώριση σε ένα περιορισµένο τοπικό λογοτεχνικό κύκλο.

Τον ∆εκέµβριο του 1 835 άρχισε να εργάζεται ως
συντάκτης στην εφηµερίδα Southern Literary Messenger
(«Λογοτεχνικός Αγγελιοφόρος του Νότου»), στο Ρίτσµοντ. Την
ίδια περίοδο νυµφεύθηκε τη δεκατριάχρονη εξαδέλφη του, η
οποία στο πιστοποιητικό του γάµου τους αναφερόταν ψευδώς
πως ήταν είκοσι ενός ετών.

Το 1 838 εκδόθηκε η Αφήγηση του Άρθουρ Γκόρντον Πυµ
(The Narrative of Arthur Gordon Pym) ενώ το καλοκαίρι του
επόµενου χρόνου, ο Πόε µετακόµισε στη Φιλαδέλφεια, όπου
ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός συντάκτη στο περιοδικό
Burton's Gentleman's Magazine. ∆ηµοσίευσε αρκετά άρθρα,
διηγήµατα και κριτικές απολαµβάνοντας ολοένα και
µεγαλύτερη φήµη. Το ίδιο διάστηµα, εκδόθηκε η δίτοµη
συλλογή έργων του Tales of the Grotesque and Arabesque
(Ιστορίες του Γκροτέσκου και του Αραβουργήµατος), η οποία αν
και δεν αποτέλεσε σηµαντική εµπορική επιτυχία, επαινέθηκε από
την κριτική και θεωρείται σήµερα ορόσηµο στην ιστορία της
αµερικανικής λογοτεχνίας. Ο Πόε εγκατέλειψε τη θέση του µετά
από περίπου ένα χρόνο και ανέλαβε χρέη βοηθού συντάκτη στο
περιοδικό Graham's Magazine.

Το 1 845 δηµοσιεύει το «Κοράκι» που σηµειώνει άµεσα
µεγάλη επιτυχία. Η σύζυγός του πεθαίνει µετά από δυο χρόνια,
από φυµατίωση, γεγονός που ρίχνει στο ποτό ακόµα
περισσότερο τον συγγραφέα.

Τον επόµενο χρόνο ο Πόε αρραβωνιάστηκε την
ποιήτρια Σάρα Έλεν Ουίτµαν. Ο προγραµµατισµένος τους
γάµος τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε, πιθανότατα εξαιτίας
των προβληµάτων του Πόε µε το ποτό. Σύµφωνα µε µία άλλη
εκδοχή, η µητέρα της Ουίτµαν είχε σηµαντική συµβολή στη
διάλυση της σχέσης τους. Με βάση την αλληλογραφία του Πόε
εκείνης της περιόδου, γνωρίζουµε ότι επιχείρησε να
αυτοκτονήσει µε υπερβολική δόση λάβδανου. Αργότερα, ο Πόε
επέστρεψε στο Ρίτσµοντ, όπου αρραβωνιάστηκε την Σάρα
Ελµίρα Ρόυστερ και µαζί όρισαν ως ηµεροµηνία του γάµου τους
την 1 7η Οκτωβρίου 1 849.

Ο Poe σχεδιάζει να εκδώσει δικό του λογοτεχνικό
περιοδικό, κάτι που όµως δεν προφταίνει να υλοποιήσει
αφού, στις 7 Οκτωβρίου του 1 849, σε ηλικία 40, πεθαίνει στη
Βαλτιµόρη, υπό συνθήκες που δηµιούργησαν πολλά
ερωτηµατικά. Οι τελευταίες του µέρες παραµένουν µυστήριο και
πολύ µελάνι έχει χυθεί για την αιτία του χαµού του. Ξέρουµε ότι
έφυγε από το Ρίτσµοντ στις 27 Σεπτεµβρίου 1 849 µε
κατεύθυνση τη Φιλαδέλφεια. Στις 3 Οκτωβρίου, ο εσωστρεφής,
βίαιος και αντικοινωνικός πια συγγραφέας βρίσκεται αναίσθητος
σε χαµαιτυπείο της Βαλτιµόρης, αφού περιφερόταν για µέρες
στους δρόµους της πόλης σε άσχηµη ψυχολογική και σωµατική
κατάσταση. Μεθυσµένος, εκστοµίζοντας ασυναρτησίες και
υποστηρίζοντας πως τα ρούχα που φορούσε δεν ήταν δικά του,
καταλήγει στο µοιραίο µπαρ. Μεταφέρεται αργότερα στο
νοσοκοµείο, όπου και αφήνει την τελευταία του πνοή στις 7
Οκτωβρίου 1 849. Οι τελευταίες του λέξεις έχουν σφραγίσει τη
ζωή του: «Κύριε, βοήθησε τη φτωχή ψυχή µου».

Το Κοράκι

Κάποια φορά, µεσάνυχτα, ενώ εµελετούσα
κατάκοπος κι αδύναµος ένα παλιό βιβλίο
µιας επιστήµης άγνωστης, άκουσα ένα κρότο
σα να χτυπούσε σιγανά κανείς στη ξώπορτά µου.
“Κανένας ξένος”, σκέφτηκα “οπού χτυπά τη πόρτα,
τούτο θα είναι µοναχά και όχι τίποτ’ άλλο”.

Θυµάµαι ήταν στον ψυχρό και παγερό ∆εκέµβρη
και κάθε λάµψη της φωτιάς σα φάντασµα φαινόταν.
Ποθούσα το ξηµέρωµα, µάταια προσπαθούσα
να δώσει µε παρηγορία στη λύπη το βιβλίο,
για τη γλυκιά Ελεονόρα µου, την όµορφη τη κόρη
όπως οι αγγέλοι τη καλούν, ενώ εδώ δεν έχει
για πάντα ούτε όνοµα.

Έ ν τ γ κ α ρ
Ά λ α ν Π ό ε
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Και τ’ αλαφρό µουρµουρητό που κάναν οι κουρτίνες
µε άγγιζε, µε γέµιζε µε τρόµους φανταχτούς,
και για να πάψει τ’ άγριο το χτύπηµα η καρδιά µου
σηκώθηκα φωνάζοντας: “Θα είναι κάποιος ξένος
όπου ζητά να κοιµηθεί έδω στη κάµαρά µου
αυτό θα είναι µοναχά και περισσότερο όχι”.

Τώρα µου φάνηκε η ψυχή πιο δυνατή για τούτο,
“Κύριε” είπα, “ή Κυρά, ζητώ να συγχωρείστε,
γιατί εγώ ενύσταζα κι ο κρότος ήταν λίγος,
ήσυχος, που δεν άκουσα εάν χτυπά η πόρτα”
κι άνοιξα στους αγέρηδες ορθάνοιχτη τη πόρτα
σκοτάδι ήταν γύρω µου και όχι τίποτ’ άλλο.

Μες στο σκοτάδι στάθηκα ώρα πολλή µονάχος,
γεµάτος τρόµους κι όνειρα που πρώτη φορά τότε
η λυπηµένη µου ψυχή στα βάθη της επήρε,
µα η σιγή ήταν άσωστη και το σκοτάδι µαύρο
κι “Ελεονόρα” µοναχά ακούγονταν η ηχώ
από τη λέξη που ‘βγαινε απ’ τα ανοιχτά µου χείλη.
Αυτό µονάχα ήτανε και όχι τίποτ’ άλλο.

Γυρίζοντας στη κάµαρα µε µια καρδιά όλο φλόγα,
άκουσα πάλι να χτυπούν πιο δυνατά από πρώτα.
“Σίγουρα κάποιος θα χτυπά από το παραθύρι,
ας πάω να δω κι ας λύσω πια ετούτο το µυστήριο,
ας ησυχάσει η µαύρη µου καρδιά
και θα το λύσω θα είναι οι αγέρηδες και όχι τίποτ’ άλλο.

‘Ανοιξα το παράθυρο κι ένα κοράκι µαύρο
µε σχήµα µεγαλόπρεπο στη κάµαρα µου µπήκε
και χωρίς διόλου να σταθείή ν’ αµφιβάλλει λίγο,
επήγε και εκάθισε στη πέτρινη Παλλάδα
απάνω από τη πόρτα µου, γιοµάτο σοβαρότη.
Κουνήθηκεν, εκάθισε και όχι τίποτ’ άλλο.

Το εβενόχρωµο πουλίπου σοβαρό καθόταν
τη λυπηµένη µου ψυχή έκανε να γελάσει.
“Χωρίς λοφίο”, ρώτησα, “κι αν είν’ η κεφαλή σου
δεν είσαι κάνας άνανδρος, αρχαϊκό κοράκι,
που κατοικείς στις πένθιµες ακρογιαλιές της Νύχτας;
Στ’ όνοµα της Πλουτωνικής της Νύχτας, τ’ όνοµά σου!”
Και το κοράκι απάντησε: “Ποτέ από ‘δω και πια”.

Ξεπλάγηκα σαν άκουσα το άχαρο πουλί
ν’ ακούει τόσον εύκολα τα όσα το ρωτούσα
αν κι η µικρή απάντηση που µου ‘δωσε δεν ήταν
καθόλου ικανοποιητική στα όσα του πρωτόπα,
γιατίποτέ δεν έτυχε να δεις µες στη ζωή σου
ένα πουλίνα κάθεται σε προτοµή γλυµµένη
απάνω από τη πόρτα σου να λέει:
“Ποτέ πια”.

Μα το Κοράκι από κει που ήταν καθισµένο
δεν είπε άλλη λέξη πια σα να ‘ταν η ψυχή του
από τις λέξεις: “Ποτέ πια”, γεµάτη από καιρό.
Ακίνητο καθότανε, χωρίς ένα φτερό του
να κινηθείσαν άρχιζα να ψιθυρίζω αυτά:
“Τόσοι µου φίλοι φύγανε ως και αυτές οι Ελπίδες
κι όταν θε να ‘ρθει το πρωΐκι εσύ θε να µου φύγεις”.
Μα το πουλίαπάντησε: “Ποτέ από δω και πια”.

Ετρόµαξα στη γρήγορη απάντηση που µου ‘πε
πάντα εκείακίνητο στη προτοµήν απάνω.
“Σίγουρα” σκέφτηκα, “αυτό που λέει και ξαναλέει
θα είναι ό,τι έµαθε από τον κύριό του
που αµείλικτη η καταστροφή θα του κοψ’ το τραγούδι
που θα ‘λεγεν οληµερίς και του ‘καµε να λέει
λυπητερά το “Ποτέ πια” για τη χαµένη ελπίδα”.

Μα η θέα του ξωτικού πουλιού µ’ έφερε γέλιο
κι αρπάζοντας το κάθισµα εκάθισα µπροστά του

και βυθισµένος σ’ όνειρα προσπάθησα να έβρω
τι λέει µε τη φράση αυτή, το µαύρο το Κοράκι,
το άχαρο, τ’ απαίσιο, ο τρόµος των ανθρώπων,
σαν έλεγε τις θλιβερές τις λέξεις:
“Ποτέ Πια!”.

Κι έτσι ακίνητος βαθιά σε µαύρες σκέψεις µπήκα
χωρίς µια λέξη µοναχά να πω εις το Κοράκι
που τα όλο φλόγα µάτια του µες στη καρδιά µε καίγαν.
Έτσι σκεφτόµουν έχοντας στο βελουδένιο µέρος
του παλαιού καθίσµατος γερµένο το κεφάλι,
στο µέρος που το χάϊδευαν η λάµψη της καντήλας,
εκείόπου η αγάπη µου δε θ’ ακουµπήσει
πια!

Τότε ο αγέρας φάνηκε σα να ‘ταν µυρωµένος
από ‘να θυµιατήριο αόρατο που αγγέλοι
και Σεραφείµ το κούναγαν και τ’ αλαφρά τους πόδια
ακούγονταν στο µαλακό χαλί της κάµαράς µου.
“Ναυαγισµένε” φώναξα, “αναβολή σου στέλνει
µε τους αγγέλους, ο Θεός και µαύρη λησµοσύνη
για τη χαµένη αγάπη σου την όµορφη Λεονόρα.
Πιες απ’ το µαύρο το πιοτό της Λήθης και λησµόνα
εκείνην όπου χάθηκε”. Και το Κοράκι είπε:
“Ποτέ από δω και πια!”.

Είπα: “Προφήτη των κακών, είτε πουλί είτε δαίµων
είτε του µαύρου πειρασµού αποσταλµένε συ
είτε στης άγριας θύελλας το µάνιασµα χαµένε,
αλλ’ άφοβε, στον κόσµο αυτόπου κατοικείο Τρόµος,
πες µου µε ειλικρίνεια, υπάρχει δω στον κόσµο
της λύπης κανά βάλσαµο που δίνει η Ιουδαία;
Πες µου!”, µα κείνο απάντησε:
“Ποτέ από δω και πια!”.

“Προφήτη”, είπα, “δαίµονα, της Συφοράς πουλί,
Προφήτης όµως πάντοτε, στον Ουρανό σ’ ορκίζω,
που απλώνεται από πάνω µας παρηγορήτρα αψίδα,
εις του Θεού το όνοµα που οι δυο µας τον λατρεύουν,
πες µου αν στον Παράδεισο θε ν’ αγκαλιάσω κείνη,
εκείνη που οι άγγελοι τη λεν Ελεονόρα”;
Και το κοράκι απάντησε:
“Ποτέ από δω και πια!”.

“Ας γίν’ η µαύρη φράση σου το σύνθηµα να φύγεις”,
εφώναξα αγριωπός πηδώντας κει µπροστά του.
“Πήγαινε πάλι να χαθείς στην άγρια καταιγίδα
ή γύρνα στις ακρογιαλιές της Πλουτωνείου Νύχτας
ούτ’ ένα µαύρο σου φτερό δε θέλω δω ν’ αφήσεις
ενθύµηση της φράσης σου της ψεύτικης και πλάνας
βγάλ’ απ’ τη δόλια µου καρδιά το ράµφος που ‘χεις µπήξει
και σύρε τη φανταστική µορφή σου στα σκοτάδια!”
Και το Κοράκι απάντησε:
“Ποτέ από δω και πια!”.

Και το Κοράκι ακίνητο στη
προτοµή όλο µένει,
στης Αθηνάς τη προτοµή
απάνω από τη πόρτα
και τ’ αγριωπά τα µάτια του
σα του ∆ιαβόλου µοιάζουν
όταν µονάχος σκέφτεται. Και
το θαµπό λυχνάρι
ρίχνει σκια στο πάτωµα σαν
πέφτει στο Κοράκι.
Και η ψυχή µου ανήµπορη δε
θα µπορέσει πια
να βγει απ’ τον αµφίβολο τον
κύκλο της Σκιάς
που φαίνεται στο πάτωµα.
Ποτέ από δω και πια!

Μαριλού (Κολιού Μαρία)

η εικονογράφηση στο “Κοράκι”

έγινε από τον µεγάλο ιµπρεσιονιστή

ζωγράφο, Έντουαρ Μανέ!

συνέχεια από τη σελίδα 4 "Το Κοράκι"
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25η Μαρτίου, διπλή
σηµασία της επετείου
για τον Ελληνισµό.

Πρόκειται για θρησκευτική αλλά και
εθνική γιορτή. Είναι θρησκευτική, γιατί
γιορτάζουµε τον Ευαγγελισµό της
Θεοτόκου και εθνική γιατί η ηµέρα αυτή
σηµατοδοτεί την έναρξη της ελληνικής
επανάστασης ενάντια στην οθωµανική
κυριαρχία το 1 821 .

25 Μαρτίου γιορτάζουµε την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης που κήρυξε
το 1 821 , ο αρχηγός της Φιλικής εταιρείας
Αλέξανδρος Υψηλάντης. Η πρόταση
εορτασµού όµως έγινε λίγα χρόνια
αργότερα, το 1 834, από τον Παναγιώτη
Σούτσο, ενώ καθιερώθηκε επίσηµα το
1 838, µε Βασιλικό ∆ιάταγµα της
Κυβέρνησης Όθωνος.

Η 25η Μαρτίου, θεωρήθηκε ως
σηµείο αναφοράς από τις πρώτες ήδη
ηµέρες της Επανάστασης, και µάλιστα ως
έναρξη ειδικής χρονολόγησης, ακόµα και
σε περιοχές που είχαν επαναστατήσει
νωρίτερα. Έτσι από το 1 823 θεωρείτο
στην Πελοπόννησο ως ηµέρα έναρξης της
επανάστασης. Μέχρι εκείνη τη µέρα, ως
αρχή της Ελληνικής Επανάστασης
θεωρούνταν η 1 η Ιανουαρίου,
ηµεροµηνία κατά την οποία ψηφίστηκε
από την 1 η Εθνοσυνέλευση της Πιάδας
(Παλιάς Επιδαύρου) το 1 ο Ελληνικό
"Σύνταγµα", ήτοι "Προσωρινό
Πολίτευµα".

Πίστευαν πως η αλλαγή της
ηµεροµηνίας θα έφερνε κύµα
ενθουσιασµού στον -έτσι και αλλιώς
θρησκευόµενο- λαό και θα
αποµάκρυνε το σύνδεσµο της έναρξης
της Ελληνικής Επανάστασης µε την
"δηµοκρατική" απαίτηση µέρους του
λαού για Σύνταγµα, απαίτηση που
µέχρι εκείνο το σηµείο δεν είχε καλύψει
ο µονάρχης Όθωνας.

Η Επανάσταση

Κατά την οργάνωση του σχεδίου η
Επανάσταση θα ξεκινούσε από την
Πελοπόννησο. Στην απόφαση αυτή
συνέβαλαν όχι τόσο οι αβάσιµες
υποσχέσεις κάποιων θερµόαιµων και
υπεραισιόδοξων φιλικών, όσο η
πεποίθηση του ίδιου του Υψηλάντη ότι οι
τότε περιστάσεις ήταν οι πλέον ευνοϊκές.

Η Οθωµανική Αυτοκρατορία
αντιµετώπιζε τότε µια σειρά
αντιδραστικών κινήσεων διαφόρων
Πασάδων, ιδίως των περιοχών Τούνεσι
και Μπαρµπαριάς.

Σηµαντικότερος όµως
αντιπερισπασµός για τους Έλληνες
τότε ήταν η ανταρσία του Αλή Πασά,
που έκανε κι αυτούς ακόµα τους
Σουλιώτες να επιστρέψουν και να
συµµαχήσουν µε τον πρώην διώκτη τους,
κατά της Αυτοκρατορίας.

Έπειτα υπήρχε η βεβαιότητα ότι
στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες θα
ξέσπαγαν ταραχές πολύ σύντοµα χάρη
των ήδη γενοµένων µυστικών
ενεργειών του Ξάνθου και άλλων
φιλικών από τους µυηµένους
οπλαρχηγούς των περιοχών αυτών,
όπως του Γιωργάκη Νικολάου, από τον
Όλυµπο, του Σάββα Καµινάρη, από
την Πάτµο, του Γιάννη Φαρµάκη από
το Μπλάτσι κ.ά.

Έτσι πιεσµένος από τις καταστάσεις
ο Υψηλάντης εκδίδει προκήρυξη
ανεξαρτησίας, περνάει τον ποταµό

Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου 1 821 και
υψώνει τελικά τη σηµαία της
Επανάστασης στις παραδουνάβιες
ηγεµονίες και συγκεκριµένα στο Ιάσιο
της Μολδοβλαχίας. ∆ύο µέρες αργότερα,
στις 24 Φεβρουαρίου εκδίδει
επαναστατική προκήρυξη µε τον τίτλο
"Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος."

Η επιλογή της Μολδαβίας και της
Βλαχίας θα πρέπει µάλλον να αναζητηθεί
στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές
απαγορευόταν η παραµονή του Τουρκικού
στρατού, ενώ από το 1 709 οι τοπικοί
άρχοντες ήταν Έλληνες Φαναριώτες.

Στις 26 Φεβρουαρίου 1 821 στο ναό
των Τριών Ιεραρχών τελείται δοξολογία,
κατά την οποία ο Μητροπολίτης Βενιαµίν
ευλογεί πρόχειρη σηµαία µε έµβληµα το
Σταυρό και, κατά το βυζαντινό τυπικό,
παραδίδει το ξίφος στον Αλέξανδρο
Υψηλάντη. Κατόπιν διενεργείται έρανος
για τη συλλογή ενός εκατοµµυρίου
γροσίων και παράλληλα εθελοντές από
ολόκληρη την Ευρώπη καταφθάνουν στη
Μολδαβία για να καταταχθούν στο
στρατιωτικό σώµα που δηµιούργησε,
οργανώνοντας µάλιστα το πρώτο τµήµα
του Πυροβολικού µε δύο πυροβόλα υπό
τις διαταγές του Γάλλου συνταγµατάρχη
Ολιβιέ Βουτιέ (Olivier Voutier).
Συγκροτείται ο Ιερός Λόχος
αποτελούµενος από 500 σπουδαστές.

Στις 4 Μαρτίου οι Έλληνες ναυτικοί
κυριεύουν και εξοπλίζουν 1 5 πλοία, ενώ
στις 1 7 Μαρτίου ο Υψηλάντης υψώνει τη
σηµαία στο Βουκουρέστι,
αντιµετωπίζοντας το στρατό τριών
πασάδων στο Γαλάτσι, το ∆ραγατσάνι, τη

"Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ"
Επανάσταση της 25ης Μαρτίου 1 821

Αλέξανδρος Ησαΐας, "Η µάχη της Αλαµάνας"

Άρι Σέφερ, "Οι Σουλιώτισσες"
συνέχεια στη σελίδα 7
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4 Μαρτίου 1 861 , ο Αβραάµ
Λίνκολν ορκίζεται Προέδρος των ΗΠΑ

Ο Αβραάµ Λίνκολν (1 2
Φεβρουαρίου 1 809 – 1 5 Απριλίου 1 865)
ήταν ο 1 6ος πρόεδρος των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής.

Γεννήθηκε στο Χότζβιλ του Κεντάκυ
και ήταν γιος του αγρότη Τόµας Λίνκολν
και της βαθύτατα θρησκευόµενης Νάνσυ
Χανκς. Η µητέρα του πέθανε όταν αυτός
ήταν 9 χρονών και γι ' αυτό ο πατέρας του
παντρεύτηκε την Σάρα Μπους Τζόνστον,
η οποία ουσιαστικά τον υιοθέτησε. Από
µικρή ηλικία άρχισε να εργάζεται ως
αγρότης, ενώ ταυτόχρονα διάβαζε
εντατικά για να τελειοποιήσει τη µόρφωσή
του.

Το1 830 εγκαταστάθηκε στη Νέα
Ορλεάνη και κατατάχθηκε στο στρατό
όπου έφτασε µέχρι τον βαθµό του
λοχαγού. Το 1 834 εξελέγη µέλος της
Βουλής του Ιλλινόις, θέση στην οποία
εκλεγόταν µέχρι το 1 840. Από το 1 837
ασχολήθηκε µε την δικηγορία και σε
επαγγελµατικό επίπεδο, ενώ το 1 844
έγινε αρχηγός του κόµµατος των Ουίγων.
∆ύο χρόνια αργότερα κατάφερε να
εκλεγεί στο Κογκρέσο χωρίς όµως να
διακριθεί. Επανήλθε στην πολιτική σκηνή
το 1 854, όταν ιδρύθηκε το
Ρεπουµπλικανικό Κόµµα και τέθηκε επί
τάπητος το θέµα της δουλείας.

Με πύρινους λόγους κατά της
δουλείας κατάφερε να προσελκύσει
την προσοχή του κόσµου και να
αναδειχτεί σε µία από τις σηµαντικότερες
προσωπικότητες της εποχής. Το 1 858, ο
Λίνκολν έβαλε υποψηφιότητα για
γερουσιαστής, αλλά τη θέση κέρδισε ο
Στίβεν Ντάγκλας του ∆ηµοκρατικού
Κόµµατος. Το 1 860 έθεσε υποψηφιότητα
για τον προεδρικό θώκο, τον οποίο και
κέρδισε παρ' όλο που στις νότιες
πολιτείες δεν κατόρθωσε να επιβληθεί.
Στο µήνυµα προς τον αµερικανικό λαό,
τον Μάρτιο του 1 861 , διακήρυξε πως
προσωρινά η δουλεία θα συνεχιζόταν
αλλά δεν θα επεκτεινόταν.

Οι νότιες πολιτείες όµως είχαν ήδη
αποφασίσει για τις επόµενες κινήσεις
τους. Οι πολιτείες του Νότου είχαν ήδη
σχηµατίσει δική τους κυβέρνηση µε
πρωτεύουσα το Ρίτσµοντ της Βιρτζίνια.
Τον Απρίλιο του 1 861 ξέσπασε ο
Αµερικανικός Εµφύλιος Πόλεµος.

Την Πρωτοχρονιά του 1 863
υπέγραψε το περίφηµο διάταγµα για
τη χειραφέτηση των µαύρων, το οποίο
µπήκε ως τροπολογία στο σύνταγµα
το 1 865. Το 1 864, ύστερα και από τις

συνεχείς νίκες του στρατού, εκλέχτηκε για
δεύτερη φορά πρόεδρος των Ηνωµένων
Πολιτειών µε ποσοστό 55%.

Γνώριζε τους αντιπάλους και τους
εχθρούς του. Είχε κάποτε εκµυστηρευθεί
ότι είχε δύο εχθρούς - στο εξωτερικό τον
στρατό των Νοτίων και στο εσωτερικό
τους τραπεζίτες δανειστές του κράτους.
Και όµως στην οµιλία του µετά την
ορκωµοσία της επανεκλογής του, στις 4
Μαρτίου 1 865, ο Αβραάµ Λίνκολν
διακήρυξε ότι δεν τρέφει «κακίες για
κανέναν», ότι ζητεί «ευσπλαχνία για
όλους» και ότι επιθυµεί πάνω απ' όλα
«ειρήνη ανάµεσά µας».

Στις 1 4 Απριλίου 1 865, ενώ
βρισκόταν σε θεωρείο στο Θέατρο
Φορντ της Ουάσιγκτον, ο Τζον Γουίλκς
Μπουθ, ηθοποιός και φανατικός
υποστηρικτής των Νοτίων, τον
πυροβόλησε µε µια σφαίρα στο
κεφάλι, ενώ αµέσως µετά φώναξε στα
λατινικά «Sic semper tyrannis!»,
δηλαδή «Έτσι πάντα στους
τυράννους!».

Ο Λίνκολν µεταφέρθηκε σε
γειτονικό σπίτι σε κωµατώδη κατάσταση,
όπου και εξέπνευσε νωρίς το πρωί της
1 5ης Απριλίου.

Ο δολοφόνος του κυνηγήθηκε από
τις οµοσπονδιακές υπηρεσίες και
πολιορκήθηκε σε έναν αχυρώνα στη
Βιρτζίνια µετά από 1 2 µέρες, όπου και
τραυµατίστηκε από πυροβολισµό των
διωκτών του, πεθαίνοντας λίγο αργότερα.
Όπως αποδείχθηκε, ήταν µέλος σπείρας.

Σλατίνα, το Σκουλένι και το Σέκο
(Γεωργάκης Ολύµπιος και Ιωάννης
Φαρµάκης).

Όλοι σχεδόν οι ιστορικοί και
ιστοριογράφοι της εποχής εκείνης
απορούν πώς πέτυχε η επανάσταση,
όταν η συγκέντρωση του υλικού οφειλόταν
κυρίως σε ατοµικές πρωτοβουλίες,
σπασµωδικές και ασυντόνιστες.

Οι Αγωνιστές του '21 όταν, ελεύθεροι

πια, ύστερα από τον εννιάχρονο, σχεδόν,
αιµατηρό εκείνο αγώνα αναλογίζονταν την
επικίνδυνη περιπέτεια, συχνά δοκίµαζαν τα
αισθήµατα ιλίγγου και τρόµου που
αισθάνεται µετά τη σωτηρία του όποιος
κινδύνευσε σοβαρά.

Χαρακτηριστικά ο "Γέρος του
Μοριά" επαναλάµβανε θυµοσοφικά: «Ο
κόσµος µας έλεγε τρελλούς, εµείς αν δεν
είµεθα τρελλοί, δεν εκάναµεν την
επανάστασιν, διατίηθέλαµεν συλλογισθή
πρώτον δια πολεµοφόδια, καβαλλαρία
µας, πυροβολικό µας, πυριτοθήκες µας,
τα µαγαζιά µας, ηθέλαµεν λογαριάσει τη
δύναµιν την εδικήν µας, τη τουρκική
δύναµη. Τώρα όπου ενικήσαµεν, όπου
ετελειώσαµεν µε το καλό τον πόλεµό µας,
µακαριζόµεθα, επαινώµεθα, αν δεν
ευτυχούσαµεν, ηθέλαµεν τρώγει κατάρες
και αναθέµατα».

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ
από τη Γερολύµου Αναστασία

Αβραάµ Λίνκολν

Θεόφιλος, "Κολοκοτρώνης"

συνέχεια από τη σελίδα 6

25η Μαρτίου
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Πεζοπορεία.
Μία δραστηριότητα που συνδυάζει µία κορυφαία µορφή

άσκησης µε πολύ χρόνο για σκέψεις, πολλή συζήτηση, εάν έχουµε

τον ή την σωστό/ή συνοδοιπόρο, µε περιήγηση σε µαγευτικά τοπία

που κόβουν την ανάσα. ∆άση µε έλατα και πεύκα, ποταµάκια µε

πλατάνους στις όχθες τους, µανιτάρια διαφόρων ειδών, πολλά

και διάφορα πτηνά, λαγούς, αγριόγατους, αλεπούδες, ελάφια και

λύκους(! ). Και σαν να µήν έφταναν όλα αυτά µπορεί κανείς να

συναντήσει αρχαία και µεσσαιωνικά αξιοθέατα, λατρευτικούς

τόπους, κάστρα. µοναστήρια, σπήλαια, υδραγωγεία, αρχαία

λατοµεία και άλλα... Εύλογα θα αναρωτιόσαστε πόσο µακριά θα

πρέπει να φτάσει κανείς για να τα ζήσει όλα αυτα και µε τι κόστος. . . Η

απάντηση θα σας εκπλήξει! Μισή ωρίτσα απο την πόρτα του σπιτιού

σας µε το αυτοκίνητο, λίγο παραπάνω εαν χρησιµοποιήσετε τα Μέσα

Μαζικής Μεταφοράς! Τι; ∆εν µε πιστεύετε; Καλώς ήλθατε στον κόσµο

της µαγικής µυστικής αττικής µας!

Άς ξεκινήσουµε απο το βουνό που οριοθετεί το ανατολικό

άκρο του λεκανοπεδίου της Αττικής, τον Υµµητό. Υψώνεται απο

την Αγ.Παρασκευή και καταλήγει στη Βάρκιζα και η κορυφή του

βρίσκεται στα 1 026 µέτρα. Πλούσιος σε χλωρίδα και πανίδα παρ' όλες

τις καταστροφές από τις πυρκαγιές και την άναρχη δόµηση, µε 80(!)

καταγεγραµµένα σπήλαια, πολλά αξιόλογα µοναστήρια όπως της

Καισαριανής και την µονή Αστερίου που χτίστηκαν τον µεσαίωνα, µε

αποµεινάρια από µεσαιωνικά φιλάκια, ακόµη και αρχαίες κρίνες και

βωµούς µπορεί να συναντήσει κανείς!

Λαογραφικά ο Υµµητός κοινώς ονοµάζεται τρελός ή

τρελοβούνι, όνοµα που πιθανώς προέρχεται απο την γαλλική

προσφώνηση tres long (πολύ µακρής) των ξένων επισκεπτών. Γι αυτό

παλιότερα αποκαλούσαν τους Αθηναίους τελείως παλαβούς µιας και ο

Ήλιος ανατέλλει από τον Τρελό και δύει στο ∆αφνί. . . ! Λίγοι όµως

γνωρίζουν ότι ο Υµµητός ήταν το ιερό βουνό των αρχαίων Αθηναίων

και ότι το όνοµα Καισαριανή, είναι παράφραση του ονόµατος Σαισάρα,

της προθιέριεας των αρχαίων καβειρίων που λειτουργούσε τους

ξακουστούς ναούς της εποχής.

Προς την Τρύπια Σπηλιά

Το µονοπάτι διασχίζει τον Υµηττό από τα Ανατολικά προς τα

∆υτικά. Στο τέλος του χωµατόδροµου από την πλευρά του Κορωπίου,

η ανάβαση αρχίζει από την Σφηττία οδό. Η Σφηττία οδός είναι ένας

αρχαίος δρόµος ο οποίος ένωνε το Θορικό της Λαυρεωτικής µε την

πύλη του Ολυµπιείου της Αθήνας. Σύµφωνα µε την παράδοση, από τη

Σφηττία οδό πέρασε ο µισός στρατός του Πάλλα, κινούµενος εναντίον

του αδελφού του Αιγέα, που ήταν βασιλιάς της Αθήνας. Ο δρόµος

ήταν σε χρήση µέχρι το 1 950, όπου οι παραγωγοί των γύρω

περιοχών το περπατούσαν για να πουλήσουν σύκα, ελιές, σταφύλια,

στάχτη και άλλα προϊόντα στην Αθήνα.

Η Σφηττία οδός διέρχεται από το διάσελο της Ντούκας. Το

διάσελο αυτό είναι το χαµηλότερο όλου του Υµηττού (454m).

Ονοµάζεται και διάσελο του Σταυρού, από έναν µεταλλικό σταυρό που

εγκαταστάθηκε εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα. Πιθανολογείται πως ο

σταυρός τοποθετήθηκε µετά από τη δολοφονία στο µέρος αυτό

κάποιου κατοίκου της περιοχής. Σήµερα διακρίνονται µόνο ίχνη του

µεταλλικού αυτού σταυρού. Στο σηµείο αυτό το µονοπάτι µας αφήνει

τη Σφηττία οδό η οποία κατηφορίζει.

Η πορεία συνεχίζει νότια, προς το Μαυροβούνι. Περνάµε άλλο

ένα µικρό διάσελο, όπου φαίνονται τα θεµέλια αρχαίου πύργου. ∆εν

µας εκπλήσσει η ύπαρξη αρχαίου πύργου στο σηµείο αυτό, καθώς

από το σηµείο βλέπει κανείς καθαρά από την Άνδρο και την Εύβοια

έως τα Γεράνεια και την Πελοπόννησο! Εδώ κάπου σταµατάνε τα

αρχαιολογικά µνηµεία της διαδροµής, και αρχίζει το τµήµα του

σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος.

Το µονοπάτι αποκτάει κατηφορική κλίση, και σύντοµα φτάνει

στην πρώτη διασταύρωση µε µικρό, δύσβατο µονοπάτι, που οδηγεί

στην Σπηλιά του Μαυροβουνίου. Η Σπηλιά αυτή είναι αρκετά µικρή,

και έχει κάποιες εικόνες µέσα. Στο βαθύτερο σηµείο της, µε αρκετή

φαντασία µπορεί κανείς να δει ένα κεφάλι τέρατος!

Συνεχίζοντας το περπάτηµα, λίγο πιο κάτω βρίσκουµε τη

Στρογγυλή σπηλιά. Και αυτή είναι µικρή σε µέγεθος και η είσοδός της

έχει στρογγυλό σχήµα, όπως δηλώνει και το όνοµά της. (Η ανάβαση

στη Στρογγυλή σπηλιά απαιτεί λίγες γνώσεις αναρρίχησης, και η

κατάβαση οπωσδήποτε τη χρήση σχοινιού. Στο εσωτερικό της έχει ένα

δεύτερο θάλαµο). Λίγες δεκάδες µέτρα µετά τη Στρογγυλή σπηλιά,

συναντάµε µικρό ανηφορικό µονοπάτι το οποίο οδηγεί στην Τρύπια

Σπηλιά. Η σπηλιά λέγεται “Τρύπια” καθώς από την οροφή της έχει

µείνει µόνο η αψίδα της εισόδου. Η υπόλοιπη οροφή έχει καταρρεύσει,

δηµιουργώντας ένα πολύ εντυπωσιακό τοπίο. Όπως αναφέραµε και

πιο πάνω, ανοίξαµε ένα νέο µονοπάτι που ανεβαίνει στη σπηλιά, ώστε

η πρόσβαση να είναι εύκολη. Στο εσωτερικό της σπηλιάς το µονοπάτι

συνεχίζει και οδηγεί στο πάνω µέρος της αψίδας της εισόδου. Έχει

όµως δύο δύσκολα περάσµατα και θέλει πολλή προσοχή.

Μετά την Τρύπια Σπηλιά, µπορείτε βεβαίως να επιστρέψετε στο

Κορωπί, αλλά σας προτείνουµε να συνεχίσετε προς την Τερψιθέα

Γλυφάδας. Κατηφορίζοντας θα µπορέσετε να απολαύσετε το όµορφο

πευκοδάσος, και την άπλετη θέα προς τα δυτικά. Μπορείτε, βέβαια να

κάνετε το µονοπάτι και αντίστροφα ή να ανεβείτε από τη Τερψιθέα

Γλυφάδας και να επιστρέψετε ξανά σ΄αυτήν.

Απαραίτητος εξοπλισµός: Σακίδιο κορυφής ή σακίδιο

σχολικού τύπου, παγούρι µε νερό, σνακ, πεζοπορικά µποτάκια η

γερά αθλητικά παπούτσια, φακός (ιδανικά κεφαλής), φούτερ η

fleece. Καλό είναι να απευθυνθείτε σε

ορειβατικούς/πεζοπορικούς συλλόγους για µεγαλύτερη ασφάλεια

και παρέα.

Μαναβάκης Χρήστος

Η Μαγική, "Μυστική" Αττική!
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Τα κυριότερα παραδοσιακά μουσικά όργανα.

Τα κυριότερα μελωδικά όργανα στην
ηπειρωτική Ελλάδα, όπως και στην
αρχαιότητα, είναι τα αερόφωνα και
μάλιστα το κλαρίνο που εμφανίστηκε
τον 18ο αιώνα και εκτόπισε σιγάσιγά το
ζουρνά (τύπος όμποε).
Ο τρόπος έκφρασης στο παίξιμο του ζουρνά
πέρασε στο ελληνικό κλαρίνο και
διαμορφώθηκε έτσι το ιδιόμορφο παίξιμό του
καθώς διατηρεί τη δυνατότητα να «γλύφει»
τις φωνές ερμηνεύοντας τις μελωδικές έλξεις
με μεγάλη πλαστικότητα , φαινόμενο γνωστό
και στην αρχαία οργανοχρησία ως
«γλυφαίο».

Το κλαρίνο κι ο ζουρνάς είναι όργανα ανοιχτού
χώρου και συνοδεύονται ρυθμικά συχνά από το νταούλι
(τύμπανο) στα χοροστάσια των λαϊκών πανηγυριών.

Ο συνδιασμός ζουρνάδων (ανακαράδων) και τυμπάνων
ήταν σε χρήση και στη βυζαντινή στρατιωτική μουσική
(ταμπουρλονιάκαρα).

Το βιολί είναι σε χρήση κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα,
αλλά το συναντάμε και στη στεριανή Ελλάδα, με διαφορετικό
κούρδισμα από το δυτικό βιολί, το οποίο εκτόπισε την
τρίχορδη αχλαδόσχημη λύρα που επικρατούσε παλιότερα σε
όλον τον ελλαδικό και μικρασιατικό χώρο και σήμερα
περιορίστηκε στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, ορισμένα νησιά
του Βορείου Αιγαίου και τη Θράκη.

Η λύρα, που
παίζεται κι αυτή με
δοξάρι, είναι
αρχαιότατο ελληνικό
όργανο, οι δε χορδές
της δεν παίζονταν με
τα δάκτυλα αλλά
αγγίζονταν με τα νύχια
από πλάγια.

Άλλος γνωστός
τύπος λύρας είναι
φιαλόσχημη ποντιακή.

Οι αυλοί είναι γνωστοί τόσο
στη στεριανή όσο και στη νησιωτική
Ελλάδα σε διάφορες μορφές, με ή
χωρίς γλωσσίδι, στο μέγεθος των
3035 εκ. Συνήθως, αλλά υπάρχουν
και μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Οι
αυλοί είναι γνωστοί με διάφορα
ονόματα: Φλογέρα, Καβάλι,
Τζαμάρα, Θιαμπόλι, Πιθκιαύλι κ.α..

Οι νησιώτικοι άσκαυλοι
(τσαμπούνες ή τσαμούντες από τη
λέξη συμφωνία ή ασκαμαντούρες)
είναι διπλοί αυλοί με σκοπό που
μοιάζει με αυτόν της στεριανής
γκάιντας, μόνο που εκείνη έχει μόνο
έναν αυλό με έναν μακρύ σωλήνα,
ισοκράτη.

Γνωστό, επίσης, τόσο στη στεριανή όσο και στη
νησιωτική Ελλάδα, είναι το λαούτο ως όργανο συμφωνικής
και ρυθμικής συνοδείας.

Τα λαουτοειδή, σε
διάφορους τύπους και
μεγέθη, είναι γνωστά
από την αρχαιότητα με
διάφορα ονόματα. Ένα
από τα πιο αγαπημένα
ήταν και η πανδούρα (ο

λαϊκός ταμπουράς ή μπουζούκιμε μήκος 54εκ.), επιτομή της
βυζαντινής θαμπούρας, 108εκ., που ήταν όργανο της αστικής
κλασσικής μουσικής της Πόλης.

Συνδιασμός οργάνων,
στη λαϊκή νησιώτικη
ορχήστρα, είναι άλλοτε
λύρα ή βιολί με λαούτο (η
γνωστή «ζυγιά, στην οποία
συχνά προστίθεται και ένα
σαντούρι) και άλλοτε λύρα
ή τσαμπούνι με τουμπί
(μικρό τύμπανο). Στη
στεριανή ορχήστρα είναι,
κλαρίνο, βιολί, λαούτο όπου
προστίθεται το ντέφι
(Ήπειρος) και ακόμη
ζουρνάδες με νταούλι,
λύρες με νταούλι κ.λ.π.

Όργανα, όπως το ούτι και το κανονάκι συνδιαμένα
με τη λύρα, προορίζονταν για μια μουσική κλειστού,
συνήθως, χώρου, για περισσότερο «αστικές» απαιτήσεις και
είναι γνωστά στη μικρασιατική και στην πολίτικη μουσική.

Συχνά, τα όργανα με τις τεχνικές τους δυνατότητες,
επηρέαζαν τη μελωδική δομή και έκταση των τραγουδιών των
περιοχών που επικρατούσαν.

Χαρακτηριστική οργανική έκφραση είναι ο
αυτοσχεδιασμός που, αν και ελεύθερος, αποτελεί
ιδιαίτερη μουσική φόρμα καθώς στηρίζεται αυστηρά
στους νόμους των «μακάμ» (ήχων), περνώντας από το
τετράχορδο της βάσης του ήχου σε άλλους ήχους που
συνδέονται μ’ αυτόν (όπως στο τετράφωνο ή στο επτάφωνό
του) για να καταλήξει και πάλι στον αρχικό.

Η δομή ενός αυτοσχεδιασμού (ταξίμι) μοιάζει
πολύ με τη δομή ενός χερουβικού της εκκλησιαστικής
μουσικής.

ΒΡΕΤΤΟΣ (Βαθρακογιάννης Γιάννης)

Μ ε Ν τ α ο ύ λ ι ακ α ι Ζ ο υ ρ ν ά δ ε ς !

Μούσα µε Πανδούρα, 4ος π.Χ. αιών.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο



σελίδα 1 0γ έ λ ι ο με κόμικ
από τη Σοφιανού Μαρίατ α κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α τ ο υ Α ρ κ ά !



σελίδα 11Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σβ ι β λ ί α...από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας
από τη Σοφιανού Μαρία

Η γλώσσα του φιδιού

Χιτόµι Κανεχάρα

Πρώτο µυθιστόρηµα (2004) της 1 9χρονης τότε Γιαπωνέζας συγγραφέως
Χιτόµι Κανεχάρα, η "Γλώσσα του φιδιού" βραβεύτηκε µε το κορυφαίο ιαπωνικό
λογοτεχνικό βραβείο, το Ακουταγκάβα για τη λογοτεχνική του αξία αλλά και ως
αντιπροσωπευτικό µιας σύγχρονης "καλτ" κουλτούρας της νεολαίας.

Η Λούι είναι όµορφη, δεκαεννιά χρονών - και πλήττει. Όταν γνωρίζει τον Άµα σ' ένα
µπαρ, µαγεύεται από τη διχαλωτή γλώσσα του. Πηγαίνει αµέσως να συζήσει µαζί του και
τρυπάει και τη δική της γλώσσα. Αποφασισµένη να ξεπεράσει τα όριά της, ζητάει από το
φίλο του Άµα, τον Σίµπα, να της σχεδιάσει ένα υπέροχο τατουάζστην πλάτη. Εκείνο
όµως που ζητάει για πληρωµή ο Σίµπα, οδηγεί τη Λούι σ' ένα άγριο ερωτικό τρίγωνο.
Μετά από µια βίαιη συµπλοκή στα σοκάκια του Τόκιο, ο Άµα εξαφανίζεται και η Λούι
πρέπει να κάνει τις επιλογές της. . .

Η Χιτόµι Κανεχάρα γεννήθηκε στο Τόκιο και
σταµάτησε να πηγαίνει στο σχολείο όταν ήταν έντεκα
ετών. Στην εφηβική ηλικία έφυγε από το σπίτι της και
άρχισε να στέλνει µε e-mail ιστορίες στον πατέρα της.
Εκείνος, µεταφραστής λογοτεχνίας στο επάγγελµα, τη
βοηθούσε να τις διορθώνει και να τις επιµελείται.
Ένας από τους κριτές, ο διάσηµος συγγραφέας Ρίου
Μουρακάµι, είπε ότι το βιβλίο της «επιλέχθηκε εύκολα
ως το κορυφαίο, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη
βαθµολογία από οποιοδήποτε άλλο έργο από τον
καιρό που έγινα µέλος της κριτικής επιτροπής»

Το 2009 Η γλώσσα του φιδιού µεταφέρθηκε και στον
κινηµατογράφο από τον σκηνοθέτη Γιούκιο
Νιναγκάβα µε τον τίτλο "Snakes and Earrings".

∆έντρο από Καπνό

Τζόνσον Ντένις

Ιδού η ιστορία του Γουίλλιαµ "Σκιπ" Σαντς της CIA, ο οποίος δρα για λογαριασµό των
Ψυχολογικών Επιχειρήσεων κατά των Βιετκόνγκ, και επίσης η ιστορία των συµφορών που
τον χτυπάνε. Ιδού και η ιστορία των αδελφών Χιούστον, του Μπιλ και τουΤζέιµς, που έφυγαν
από την έρηµο της Αριζόνας για να βρεθούν σ' έναν πόλεµο όπου η γραµµή ανάµεσα στην
παραπληροφόρηση και την παραίσθηση είναι πια θολή. Η θέαση της ανθρώπινης
παράνοιας σ' αυτό το µυθιστόρηµα είναι µοναδική και ανεπανάληπτη στην αµερικανική
λογοτεχνία.
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)



[...]
Μες στις παινεµένες χώρες, Χώρα

παινεµένη, θά 'ρθει κι η ώρα,

και θα πέσεις, κι από σέν' απάνου η Φήµη

το στερνό το σάλπισµά της θα σαλπίσει

σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και δύση.

Πάει το ψήλος σου, το χτίσµα σου συντρίµι.

Θά 'ρθει κι η ώρα· εσένα ήταν ο δρόµος

σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και δύση,

σαν το δρόµο του ήλιου· γέρνεις· όµως

το πρωίγια σε δε θα γυρίσει.
[...]

Και χορό τριγύρω σου θα στήσουν

µε βιολιά και µε ζουρνάδες

γύφτοι, οβραίοι, αράπηδες, πασάδες,

και τα γόνατα οι τρανοίσου θα λυγίσουν,

και θα γίνουν των ραγιάδων οι ραγιάδες

και τ' αγόρια σου τ' αγνά θα τα µολέψουν

µε τ' αγκάλιασµά τους οι σουλτάνοι,

και τα λείψανά σου θα τα κλέψουνοι ζητιάνοι.

[...]

Ο Προφήτης
απόσπασµα από το ∆ωδεκάλογο του Γύφτου του Κωστή Παλαµά.




