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Ο Αττικός εορτάζει εφέτος τα 80 χρόνια από την ίδρυσή του. Για την επέ-
τειο αυτή θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο το
πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο
επόμενο τεύχος Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου.

Τον Αύγουστο τα Γραφεία του Αττικού θα παραμείνουν κλειστά.
Θα ξαναβρεθούμε πάλι μαζί τον Σεπτέμβριο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Με πολλή αγάπη
καλωσορίζουμε τα νέα μας
μέλη: Παναγιώτη Χούχουλα,
Λάμπρο Γιαννόπαπα,
Αντώνη Χαϊκάλη,
Αλεξάνδρα Κυριακοπούλου,
Ελένη Ρόκα, 
Ευγενία Αγγελοπούλου,
Μαρία Δολτσέτη, 
Αντώνη Ταμπάκη και
Αστερία Αργυροπούλου.

ΠΕΝΘΗ
Με θλίψη μας μάθαμε το θάνατο του αγαπη-
τού μας μέλους Χαράλαμπου Πορφύρη. Το
Δ. Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει στην οικο-
γένειά του τα θερμά του συλλυπητήρια.

EIΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ο Αττικός κατέθεσε το ποσό των 100 €
στην οργάνωση «Το χαμόγελο του παι-
διού» εις μνήμην των προσφάτως εκλι-
πόντων μελών του.

Ο ΑΤΤΙΚΟΣ εύχεται στα μέλη και στους φίλους του

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.

Και σε όσους γιορτάζουν αυτό το τρίμηνο 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΑ!
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

100 χρόνια από τη γέννηση του Οδυσσέα Ελύτη
Σωμα του καλοκαιριου

Πάει καιρός που ακούστηκεν η τελευταία βροχή
Πάνω από τα μυρμήγκια και τις σαύρες
Τώρα ο ουρανός καίει απέραντος
Τα φρούτα βάφουνε το στόμα τους
Της γης οι πόροι ανοίγουνται σιγά σιγά
Και πλάι απ’ το νερό που στάζει συλλαβίζοντας
Ένα πελώριο φυτό κοιτάει κατάματα τον ήλιο!

Ποιος είναι αυτός που κείτεται στις πάνω αμμουδιές
Ανάσκελα φουμέρνοντας ασημοκαπνισμένα ελιόφυλλα
Τα τζιτζίκια ζεσταίνονται στ’ αυτιά του
Τα μυρμήγκια δουλεύουνε στο στήθος του
Σαύρες γλιστρούν στη χλόη της μασχάλης
Κι από τα φύκια των ποδιών του αλαφροπερνά ένα κύμα
Σταλμένο απ’ τη μικρή σειρήνα που τραγούδησε:

Ω σώμα του καλοκαιριού γυμνό καμένο
Φαγωμένο από το λάδι κι από το αλάτι
Σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς
Μεγάλο ανέμισμα της κόμης λυγαριάς
Άχνα βασιλικού πάνω από το σγουρό εφηβαίο
Γεμάτο αστράκια και πευκοβελόνες
Σώμα βαθύ πλεούμενο της μέρας!

Αυτός ο αγέρας που χαζεύει μες στις κυδωνιές
Το ζουζούνι αυτό που πιπιλάει τα κλήματα
Η πέτρα που ο σκορπιός φοράει κατάσαρκα
Κι αυτές οι θημωνιές μέσα στ’ αλώνια
Που καμώνουνται τον γίγα σε μωρά παιδιά ξυπόλυτα.
Οι ζωγραφιές του ανάστα ο Θεός
Στον τοίχο που έξυσαν τα πεύκα με τα δάχτυλα τους
Ο ασβέστης που βαστάει στη ράχη του τα μεσημέρια
Και τα τζιτζίκια, τα τζιτζίκια μες στ’ αυτιά των δέντρων.

Μεγάλο καλοκαίρι από κιμωλία
Μεγάλο καλοκαίρι από φελλό
Τα κόκκινα πανιά λοξά στα σαγανάκια
Στον πάτο ζώα κατάξανθα σφουγγάρια
Των βράχων φυσαρμόνικες
Πέρκες από τις δαχτυλιές ακόμη του κακού ψαρά
Ξέρες περήφανες στις πετονιές του ήλιου.
Ένα και δυο: τη μοίρα μας δεν θα την πει κανένας
Ένα και δυο: τη μοίρα του ήλιου θα την πούμ’ εμείς.

(απόσπασμα 
από τη συλλογή

«Ήλιος ο πρώτος»)
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AΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

Πάσχα θα έκανα πρώτη φορά με τον
Αττικό. 

Άραγε θα βρω τη «μυσταγωγία» που
έχουμε συνηθίσει να φαντασιωνόμαστε ότι
έχουν οι μέρες αυτές, έτσι για να βγούμε λί-
γο από τη μιζέρια της καθημερινής φθο-
ράς; 

Πρώτη έκπληξη!!! Ο φίλος μας, και
φίλος της κλασικής μουσικής, μας έχει
έτοιμο ένα CD για τη διαδρομή. Ομορφιά!!
Ψυχή μου, ευχαριστήθηκες.

Μετά τη Θεσσαλονίκη άρχισαν τα
επιφωνήματα για τα κατακίτρινα και κατα-
κόκκινα λιβάδια. Το θέαμα αυτό μας ακο-
λούθησε όλες τις μέρες. Οι παπαρούνες εί-
ναι τα κόκκινα. Για τα κίτρινα οι απόψεις
διίστανται. Είναι σινάπι ή φυτά για βιοκαύ-
σιμα; Λοιπόν, αποφάσισα, είναι σινάπι
για βιοκαύσιμα (Η επιστήμη τα ονομάζει
ελαιοκράμβη).

Μεγάλο Σάββατο… Άψογη οργάνω-
ση: το σπήλαιο Αλιστράτης ιδιαίτερο,
πλούσιο σε θέαμα. Εντυπωσιακό. Τώρα, το
φαράγγι του ποταμού Αγγίτη. Μαγευτικό.
Δεν αρκεί μια επίσκεψη. Προσπαθήσαμε
να αποσπάσουμε υπόσχεση για μελλοντι-
κή επίσκεψη και ράφτινγκ (Μα, αυτοί οι
Αττικοί με τα σπορ!!!). 

Στο ξενοδοχείο, πριν την Ανάσταση,
μας περίμεναν χρωματιστές λαμπάδες, ευ-
χάριστη έκπληξη από τον Αττικό. Αισθά-
νομαι πάλι παιδί.

Στην εκκλησία: «Χριστός Ανέστη»,
ευχές, φιλιά και μετά μμμ…. μαγειρίτσα.

Κυριακή, ημέρα λαμπερή, πραγματι-
κά Λαμπρή. Πάμε για την τεχνητή λίμνη
Κερκίνης. Οι πληροφορίες μιλούν για
πολλά πουλιά στη λίμνη. Αυτό όμως που

είδαμε και ακούσαμε είναι μοναδικό. Το
δέλτα του Στρυμώνα ποταμού δημιουργεί
κατάλληλες συνθήκες για εγκατάσταση, πέ-
ρασμα και αναπαραγωγή σε πολλά είδη
πτηνών. Κορμοράνοι, πιστοί στα ταίρια
τους. Μεγαλοπρεπείς αργυροπελεκάνοι,
λυγερόκορμοι ερωδιοί, εξωτικά φλαμίνγ-
κος και εκατοντάδες άλλα είδη.

Το ποτάμι στην πορεία του, δυστυ-
χώς, φέρνει και άχρηστα υλικά, όπως πλα-
στικά μπουκάλια μπύρας από τη γειτόνισ-
σα μας, τη Βουλγαρία.

Ο βαρκάρης και ο εικονολήπτης μας
παρακαλούν για απόλυτη ησυχία. Έχουν
δίκιο. Είναι βάρβαρη η ανθρωπολιαλιά
όταν ακούς τόσα κελαϊδίσματα.

Πίσω στο πούλμαν, στη διαδρομή
προς τα Άνω Πορόια, οι επίδοξοι φωτο-
γράφοι του National Geographic είναι όλοι
ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις τους.

Το γεύμα μας παραδοσιακό, όμως
την καθοριστική πινελιά δίνει μια κομπα-
νία 3 μουσικών (ακορντεόν, τουμπερλέκι
και κλαρίνο) από τα Σκόπια. (Γιατί τον τό-
πο καταγωγής τους τον είπαν σιγά και ενο-
χικά; Η μουσική μας ενώνει). Φυσικά οι
Αττικοί χορέψανε και τραγουδήσανε. Κά-
ποιοι με ιδιαίτερες φωνητικές ικανότητες.
Αλλά η μέρα δεν τελείωσε. Ταξιδεύοντας
με παρέα δίπλα μας το Στρυμώνα, πλησιά-
ζουμε στα Βουλγαρικά σύνορα, όπου βρί-
σκονται τα ιαματικά λουτρά Αγκίστρου.
Λειτουργεί ακόμη ο βυζαντινός λουτήρας
του 1110. Όλοι απόλαυσαν στιγμές χαλά-
ρωσης και ξενοιασιάς με χαμάμ ή καφεδά-
κι και μικρούς περιπάτους.

Πίσω στο ξενοδοχείο η ευχάριστη
συνάντηση: η Αφροδίτη του Αττικού έρχε-

Πάσχα στις Σέρρες - Λίμνη Κερκίνη

Της Μαρiας Μπiτρα-Συρiγου
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

ται να μας δει (Δεν μπορεί ο Μάρτης χωρίς
τη Σαρακοστή).

Τη Δευτέρα της επιστροφής έχουμε
πρώτα μια επίσκεψη στη μονή του Τιμίου
Προδρόμου. Το μοναστήρι βρίσκεται μέσα
σε κατάφυτη χαράδρα, πάνω στα αρχαία
μονοπάτια που ακολουθούσαν τα καραβά-
νια διασχίζοντας τα Βαλκάνια. Η Μονή Τι-
μίου Προδρόμου Σερρών κτίστηκε το
1270 και αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορ-
φιάς μνημείο της Βυζαντινής τέχνης. Ο
Ιωαννίκιος ήταν ο πρώτος κτήτωρ της Μο-
νής. Το 1345 οι Σέρβοι κατέστρεψαν μεγά-
λο μέρος της Μονής. Από το 1457 ως το
1462 στη μονή μόνασε ο πρώτος Πατριάρ-
χης μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπο-
λης Γεννάδιος Σχολάριος, ο οποίος και
έμεινε εκεί ως το θάνατο του. Το 1917 η βι-
βλιοθήκη της Μονής λεηλατήθηκε από
τους Βούλγαρους, οι οποίοι έστειλαν στη
Βουλγαρία 24 Ευαγγέλια, 200 σπάνια χει-
ρόγραφα σε χαρτί, 1500 παλιά βιβλία και
πολλά πολύτιμα ιερά αντικείμενα.

Φροντισμένος πεντακάθαρος χώρος,
ψαλμωδίες από νεαρές καλόγριες, στο ναό

αξιόλογες βυζαντινές αγιογραφίες, στο
εσωτερικό και το εξωτερικό του. 

Αρχίζει η επιστροφή. Έχουμε πολλά
χιλιόμετρα ανίας. Έτσι νομίζουμε εμείς.
Λογαριάζουμε χωρίς την αρχηγό, η οποία
έχει ετοιμάσει υλικό με το οποίο θα συνθέ-
σουμε ποιήματα. Πού βρεθήκαμε τόσα τα-
λέντα; Όλα τα είδη ποίησης: ποιήματα
ερωτικά, ποιήματα σουρεαλιστικά, λυρικά,
κοινωνικά, πολιτικά, σκωπτικά. Η κριτική
επιτροπή (αμερόληπτα; ερωτώ εγώ, η με-
γάλη, κατά τη γνώμη μου, ηττημένη) απο-
φασίζει για τα τρία πρώτα βραβεία. Ο φί-
λος με το τρίτο βραβείο, δέχτηκε μάλιστα
προσφορά από μεγάλο μουσικοσυνθέτη
για τη μελοποίηση του δημιουργήματος
του (ό,τι θέλει ο καθένας ονειρεύεται). Πό-
σο γελάσαμε και πόσο γρήγορα φτάσαμε
έξω από τη γλυκιά μου Αθήνα.

Μου μένει λίγος χρόνος να σκεφτώ
ότι άξιζε η εκδρομή. Η ψυχή και η καρδιά
μου βρήκαν αυτό που ζητούσαν: στη μου-
σική, στη φύση, στην τελετουργία, στους
ανθρώπους. Και του χρόνου, φίλοι Αττι-
κοί.

«Κορμοράνοι

στη λίμνη

Κερκίνη»

Φωτογραφία:

Μαριαλένα

Δράκου
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Έξω από το σπήλαιο της Αλιστράτης»

«Φαράγγι Αγγίτη» Φωτογραφίες:  Ρόζα Αφεντάκη
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ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ

Κυκλάδες

Της Ευαγγελιας Δημακα

Είναι τα νησιά που σχηματίζουν κύ-
κλο γύρω από το ιερό νησάκι, τη
Δήλο. Εκεί κυνηγημένη από τη ζή-

λεια της Ήρας μια πανέμορφη κοπέλα, η
Λητώ, γέννησε τα δίδυμα παιδιά της, την
Άρτεμη και τον Απόλλωνα.

Γύρω από αυτό το ιερό νησί γίνεται
συγκέντρωση των βράχων των Κυκλάδων.
Είναι ποτισμένες από τη δροσερή ανάσα
του Αιγαίου που πήρε το όνομά του από το
βασιλιά της Αθήνας Αιγαία και μας θυμίζει
την πατρική απελπισία. Ξέχασε ο γιος του
Θησέας να αλλάξει τα πανιά του καραβιού,
όταν γύριζε νικητής από την Κρήτη. Είδε ο
τραγικός πατέρας τα μαύρα πανιά και έπεσε
στη θάλασσα που πήρε το όνομά του, Αι-
γαίο Πέλαγος.

Ανείπωτη γοητεία έχουν τα κυκλαδίτι-
κα τοπία. Τα περισσότερα νησιά είναι άνυ-
δρα με φτηνή γη, λιγοστές ελιές και νερό
της βροχής σε στέρνες. Η γη τους δύσκολη.
Οι κάτοικοι όμως κατάφεραν να τα διατη-
ρούν αστραφτερά. Δρομάκια, πεντακάθαρα
σπίτια και αυλές παστρικιές. Χτίσανε τα
σπίτια τους και τις εκκλησιές με λαϊκή σο-
φία κάτω από τον καυτερό ήλιο και τα στο-
λίσανε με ευαισθησία και ομορφιά.

Οι Κυκλάδες είχαν πάντα δρόμους θα-
λασσινούς. Από τα πολύ παλιά χρόνια
υπήρχαν ναυπηγεία που έφτιαχναν σκού-
νες και ιστιοφόρα κουβαλώντας τα προϊόντα
τους παντού. Κυρίως τα περίφημα κρασιά
τους και όχι μόνον. Γεννημένοι ναυτικοί,
μετέφεραν τον πολιτισμό τους, την αξιοσύ-
νη, τη ναυτοσύνη και τη γενναιότητά τους.
Οι Κυκλαδίτες κλάψανε τα παιδιά και τους
άνδρες που πνίγηκαν στα δύσκολα ταξίδια,
ξεπερνούν όμως κάθε στενοχώρια χο-

ρεύοντας στα πανηγύρια με λεβεντιά.
Οι ακτές των νησιών δεν είναι μόνον

απλές παραλίες αλλά αραξοβόλια και τόποι
προσκυνήματος. Ευλογημένες οι κυκλαδί-
τικες αμμουδιές, σημαδεμένες από πλήθος
ξωκλήσια, χαίρονται το χρυσό του ήλιου
που ντύνει τα πάντα. Απέραντο γαλάζιο. Το
ύμνησε στο «Άξιον Εστί» ο εραστής του φω-
τός και των γλαυκών χρωμάτων, Οδυσσέας
Ελύτης. Ο ποιητής του Αιγαίου.

Μια από τις πιο μεγάλες χαρές που
μπορεί να αξιωθεί ο άνθρωπος σ’ αυτό τον
κόσμο είναι, να είναι καλοκαίρι, να φυσάει
δροσερό αεράκι και να αρμενίζει στα μικρά
και μεγάλα Κυκλαδονήσια. Να αρμενίζεις
από ευτυχία σε ευτυχία. Βλέπεις μια διαφο-
ρετική ελληνική πραγματικότητα. Μια
πραγματικότητα που είναι καμωμένη από
νερό, πέτρα και δροσερό μελτέμι. Τα θεία
τούτα νησιά, Σύρος, Άνδρος, Πάρος, Σαν-
τορίνη, Νάξος, Μήλος, Φολέγανδρος, Ανά-
φη και τόσα άλλα παίζουν και συναλλάσ-
σονται με τον ίσκιο και το φως πασπαλισμέ-
να με χρυσόσκονη. Και το βραδάκι να αρά-
ξεις σε κάποιο από αυτά και να κορφολο-
γείς την ελπίδα, που τόσο έχουμε ανάγκη,
με ούζο και λιαστό χταπόδι.

«Μήλος» Φωτογραφία: Γιώργος Βετσόπουλος
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ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ –  ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Παράσταση «Ειρήνη» Αριστοφάνη

Σάββατο 2 Ιουλίου - Κυριακή 3 Ιουλίου

Σάββατο: Αναχώρηση στις 8:00 για το Δρέπανο με στάση για καφέ. Άφιξη στο ξενοδοχείο «Eden-Beach-

Πλάκα» στην παραλία Δρεπάνου. Μπάνιο, φαγητό και στη συνέχεια τακτοποίηση στα δωμάτια για ξεκού-

ραση. Το βράδυ, γύρω στις 7 μμ, αναχώρηση όσων έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν την παρά-

σταση στο θέατρο Επιδαύρου. Παρακαλούμε με τη δήλωση συμμετοχής να δηλώνετε αν θέλετε και εισιτή-

ριο για την παράσταση.

Κυριακή: Πρωινό ελεύθερο για μπάνιο και ξεκούραση. Το απόγευμα, επιστροφή μέσω Ναυπλίου. 

Αρχηγός: Χριστίνα Δούκα.

ΟΛΥΜΠΟΣ

Σάββατο 23 - Δευτέρα 25 Ιουλίου

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδρομή θα πρέπει να το δηλώσουν στον Πρόεδρο του

Συλλόγου μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011. Πληροφορίες στον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημ. Μπούτο (6977

243318) και στα Γραφεία του Συλλόγου.

A Γ Ο Υ Σ  Τ  Ο  Σ
ΚΑΛΕΣ  ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλο το μήνα Αύγουστο. 
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Σ Ε Π Τ Ε Μ Ρ  Ι  Ο  Σ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ  -  ΑΙΓΙΝΑ

Σάββατο 17 - Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες στο Σύλλογο.

ΜΠΑΝΣΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Παρασκευή 23 – Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου

5ήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας για πεζοπορία στο όρος Πιρίν με ξεναγήσεις στη Σόφια, τη
Μονή Ρίλα και τη Φιλιππούπολη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούμε όπως το δηλώσουν
μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011.

Ο Κ Τ Ω  Β Ρ  Ι  Ο  Σ
ΦΑΡΑΓΓΙ  ΑΓΑΛΗΣ -  ΕΥΒΟΙΑ

Κυριακή 2 Οκτωβρίου

Αναχώρηση στις 8:00 για Άγιο Αθανάσιο απ’ όπου ξεκινά η πορεία μας. Το φαράγγι έχει ένα πολύ καλά
διαμορφωμένο μονοπάτι. Θα φτάσουμε στις πλαγιές της Δίρφης. Διάρκεια πορείας 4 ώρες. Το απόγευμα
επιστροφή στον Άγιο Αθανάσιο και στη συνέχεια επιστροφή στην Αθήνα.

ΠΗΛΙΟ
Παρασκευή 28 - Κυριακή 30 Οκτωβρίου

Λεπτομέρειες στο επόμενο τεύχος.

9

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - EKΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ

«Στο χείλος του φαραγγιού του Αγγίτη» Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος

«Λίμνη Κερκίνη» Φωτογραφία: Χριστίνα Δούκα
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της Γιωτας Αναστασιου

Ο5ος αιώνας π.Χ. χαρακτηρίζεται από
την κυριαρχία της Αθήνας σε όλους
τους τομείς. Ενισχύεται το δημοκρατι-

κό πολίτευμα και η πόλη γίνεται κέντρο της ελ-
ληνικής παιδείας.

Μέσα στο κλίμα αυτό αναπτύσσεται η Δρα-
ματική Ποίηση, η οποία περιλαμβάνει την Τρα-
γωδία, την Κωμωδία και το Σατυρικό Δράμα. 

Η λέξη Κωμωδία προέρχεται από τον
κωμωδό, που σήμαινε αυτόν που τραγουδού-
σε στον κώμο, δηλαδή σε μια συντροφιά αν-
δρών που περιφέρονταν στους δρόμους μεθυ-
σμένοι, πειράζοντας τους άλλους και εκστομί-
ζοντας συχνά αισχρολογίες. Στις εκδηλώσεις
του κώμου κυριαρχούσε ως έμβλημα ο φαλ-
λός, σύμβολο γονιμότητας. Από τα αυτοσχέδια
τραγούδια των χορευτών, τα οποία από τον 6ο
αι. συνδέθηκαν με το θεό Διόνυσο, τις βωμο-
λοχίες με την περιφορά του φαλλού, τους άσε-
μνους χορούς, σχηματίστηκε σιγά σιγά η αρ-
χαία κωμωδία.

Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της Κω-
μωδίας υπήρξε ο Αριστοφάνης (445 – 385 π.
Χ περίπου).

Γεννημένος στην Αθήνα, στο δήμο Κυ-
δαθηναίων (Πλάκα), έλαβε εξαιρετική μόρ-
φωση και υπήρξε πνευματώδης και ευφυολό-
γος. Καυτηρίαζε κυρίως τους δημαγωγούς,
τους σοφιστές και τους δημοκρατικούς, αλλά
υπήρξε θερμός υποστηρικτής της ειρήνης. Ο
Πλάτωνας τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και τον πα-
ρουσίασε στο Συμπόσιο. Έγραψε πάνω από
40 κωμωδίες από τις οποίες σώζονται 11 ακέ-
ραιες.

Η κωμωδία «Ειρήνη» παρουσιάστηκε το
421 π.Χ στα Μεγάλα Διονύσια και κέρδισε το
δεύτερο βραβείο. Ήταν η εποχή των διαπραγ-

ματεύσεων μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, δέκα
χρόνια μετά την έναρξη του Πελοποννησιακού
Πολέμου, οι οποίες κατέληξαν στην Ειρήνη
του Νικία και με την οποία οι άνθρωποι ήλπι-
ζαν ότι θα λήξει ο πόλεμος. Μέσα από το έργο
αυτό ο ποιητής παρουσιάζει τις καταστροφικές
συνέπειες του πολέμου στους αγρότες. 

Η υπόθεση: Ο Πόλεμος έχει φυλακίσει
την Ειρήνη σε μια σπηλιά ενός βουνού. Κύ-
ριος της γης πια, έχει μαζέψει μέσα σ’ ένα τε-
ράστιο γουδί όλες τις πόλεις - κράτη της Ελλά-
δας και τις κοπανάει να τις λιώσει. Οι άνθρω-
ποι πολεμούν ασταμάτητα και τα χωράφια με
τις σοδειές καταστρέφονται. Ο Τρυγαίος, ένας
απελπισμένος αμπελουργός, καβάλα σ’ ένα
πελώριο σκαθάρι (ιπποκάνθαρον), ανεβαίνει
στους ουρανούς για να ζητήσει βοήθεια, προ-
κειμένου να ελευθερώσει την Ειρήνη. Τελικά
καταφέρνει να τη βγάλει από τη σπηλιά και η
Ειρήνη επιστρέφει στη γη μαζί με την Οπώρα
(καρποφορία) και τη Θεωρία (γιορτή). Η Ει-
ρήνη είναι πικραμένη με τους ανθρώπους,
γιατί την παραμελούν, έχουν το μυαλό τους
στον πόλεμο και κάποιοι πλουτίζουν απ’ αυ-
τόν. Με τη μεσολάβηση του Τρυγαίου, η Ειρή-
νη δέχεται να δώσει άλλη μια ευκαιρία στους
ανθρώπους. Το έργο τελειώνει με γαμήλια
πομπή και τον υμέναιο (γάμο) του Τρυγαίου
και της Οπώρας ενώ όλοι χαρούμενοι γλεν-
τούν, τρώγοντας και τραγουδώντας.

«Ειρήνη» 
του Αριστοφάνη

Από την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην

Επίδαυρο το 1995 με τον Θανάση Βέγγο σε σκηνο-

θεσία Γ. Μιχαηλίδη.
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ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πλατεία Μεταξουργείου
τησ Χριστινας Δουκα

Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια
στο Μεταξουργείο. Ήταν μια
ήσυχη, τυπική αθηναϊκή γειτο-

νιά κατοικημένη από μικροαστούς και ερ-
γατικό κόσμο.

Θυμάμαι αρκετά συχνά τα ατέλειωτα
παιχνίδια με τα γειτονόπουλα στους ήσυ-
χους, χωμάτινους δρόμους, απ’ όπου
πολλές φορές επιστρέφαμε στα σπίτια
μας πανευτυχείς μεν αλλά με γδαρμένα -
το λιγότερο- πόδια και χέρια.

Τα σπίτια της περιοχής απλά, μονώ-
ροφα ή διώροφα, αρκετά σε νεοκλασικό
ρυθμό με αυλές, οι οποίες κατά καιρούς
γίνονταν μάρτυρες ηρωικών παραστάσε-
ων με χειροποίητες φιγούρες του Καραγ-
κιόζη και της παρέας του.

Στην πλατεία Μεταξουργείου, στη
γωνία απ’ όπου ξεκινά η οδός Αχιλλέως,
υπήρχε ένα μεγάλο καφενείο «Ο Μω-
ριάς» γεμάτο με παππούδες που σύχνα-
ζαν εκεί για να κουβεντιάσουν, να πιούν
τον καφέ τους και να καπνίσουν ναργιλέ.
Τους έβλεπα όποτε πήγαινα εκεί για να
φωνάξω τον δικό μου παππού να γυρίσει
στο σπίτι για κάποιο «σοβαρό» λόγο, κατά
την κρίση της γιαγιάς. Απέναντι, στην άλ-
λη πλευρά της Αχιλλέως, το παραδοσια-
κό μπακάλικο του Βίδου, όπου ψώνιζε η
γειτονιά, άλλοτε τοις μετρητοίς, άλλοτε
βερεσέ (το τεφτέρι απαραίτητο «εργαλείο»
των καταστηματαρχών). Διαγώνια απέ-
ναντι από τον «Μωριά» το γαλακτοπωλείο
του Χαράλαμπου με εξαιρετικό ρυζόγαλο
και όχι μόνο.

Η οδός Αχιλλέως είχε άλλη μορφή

από τη σημερινή. Διέθετε νησίδα με ευ-
καλύπτους –που δυστυχώς κόπηκαν αρ-
γότερα- και εκεί γινόταν λαϊκή αγορά, πο-
λύ χρήσιμη στην πιτσιρικαρία της γειτο-
νιάς, διότι από αυτήν προμηθευόμαστε
καφάσια και άλλα παρόμοια υλικά για να
φουντώσουμε τις φωτιές που ανάβαμε το
βράδυ του Αι-Γιάννη του Κλήδονα. Σε λί-
γα μέτρα από την πλατεία, στην αρχή της
οδού Κολοκυνθούς βρισκόταν ο κινημα-
τογράφος «ΛΑΟΥ» που ικανοποιούσε την
ανάγκη της κυριακάτικης εξόδου και της
φυγής από την καθημερινότητα μεταφέ-
ροντάς μας σε άλλους κόσμους.

Το Δημοτικό Σχολείο ήταν στο δρό-
μο με το ένδοξο όνομα, στη Μεγάλου
Αλεξάνδρου, όπου μας συνόδευαν εκ πε-
ριτροπής οι μαμάδες της γειτονιάς για το
φόβο των τροχοφόρων! (πάντα υπερβο-
λικές αυτές οι μαμάδες). Τώρα στη θέση
της βρίσκεται κάποιο επαγγελματικό Λύ-
κειο.

Από πού όμως πήρε την ονομασία
της η πλατεία και η συνοικία αυτή;

Η ιστορία της είναι με λίγα λόγια η
εξής: Όταν ο Όθων έφτασε στην Ελλάδα
(1833), επιλέχτηκε σαν χώρος ανέγερ-
σης των βασιλικών ανακτόρων η περιο-
χή του Κεραμεικού λόγω του ιστορικού
της βάρους. Αυτή η επιλογή κινητοποί-
ησε τις αγορές γης και προσέλκυσε τη ση-
μαντική επένδυση του πρίγκηπα Γεωργί-
ου Καντακουζηνού σε ένα μεγάλο ακίνητο
που σχεδιάστηκε από το Δανό αρχιτέκτο-
να Χάνσεν και θα λειτουργούσε ως εμπο-
ρικό κέντρο. Η τελική όμως απόφαση για
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την ανέγερση των ανακτόρων στη σημε-
ρινή θέση της Βουλής πάγωσε τις εξελί-
ξεις στην προαναφερόμενη περιοχή και
το συγκρότημα Καντακουζηνού έμεινε
ημιτελές. Τα 1852 η αυστριακή εταιρεία
Βράμπε αγόρασε το συγκρότημα που πε-
ρικλειόταν από τις οδούς Μεγ. Αλεξάν-
δρου, Μυλλέρου, Λεωνίδου, Κεραμεικού
και Γιατράκου και το μετέτρεψε στο πρώτο
ατμοκίνητο εργοστάσιο μεταξιού, δίνον-
τας έτσι το όνομά του στην περιοχή, Με-
ταξουργείο. Όμως το εργοστάσιο αυτό
δεν λειτούργησε ποτέ λόγω πτώχευσης.
Το 1854 το κτήριο χρησιμοποιήθηκε ως
νοσοκομείο, ενώ την ίδια χρονιά ιδρύ-
θηκε η Σηρική Εταιρεία της Ελλάδος
«Αθαν. Δουρούτης & Σια» για να λειτουρ-
γήσει στο κτήριο αυτό ως μεταξουργείο

από το 1855 έως το 1875, οπότε διακό-
πηκε η λειτουργία του λόγω της εισαγω-
γής μεταξιού από την Κίνα. Στα χρόνια
που ακολούθησαν το κτήριο γνώρισε
διάφορες χρήσεις και εγκαταλείφθηκε
ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια της σχε-
δόν 170χρονης ιστορίας του, μιας ιστο-
ρίας πονεμένης όσο και η περιοχή που το
περιβάλλει. Σήμερα ανακαινισμένο θα
στεγάσει τη νέα Πινακοθήκη του Δήμου
Αθηναίων.

Η συνοικία του Μεταξουργείου,
υποβαθμισμένη σήμερα έντονα, όπως
και άλλες του κέντρου της Αθήνας, περι-
μένει την υλοποίηση των μεγαλεπήβο-
λων σχεδίων για την ενοποίηση και ανά-
πλαση των παλαιών, ιστορικών συνοι-
κιών της πρωτεύουσας.

Το ανακαινισμένο παλιό εργοστάσιο (Από το διαδίκτυο)
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«Έξω από τη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Τιθορέας»

«Πριν από την πορεία» Φωτογραφίες: Τρύφων Αναγνωστόπουλος
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ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Το γέρο να τον σέβεστε

και να τον αγαπάτε

έχει ανάγκη από στοργή

μην τον περιφρονάτε.

Δεν φταίει που εγέρασε

δεν φταίει που είναι μόνος

δεν φταίει που του απόμεινε

της μοναξιάς ο πόνος.

Φταίνε τα χρόνια που περάσανε

κι αφήσαμε σημάδια

φταίνε τα όνειρα που σβήσανε

και γίνανε ρημάδια.

Φταίει και η γυναίκα του

αυτή η κακομοίρα

που χρόνια ονειρεύεται

πότε θα γίνει ΧΗΡΑ!

Φωτογραφία: Τρύφων Αναγνωστόπουλος

Ο Γέροντας

Του Σπυρου Μεγαλοοικονομου
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Γλυκόπικρα

ΚΑΠΟΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Είχαμε χρόνο να πάμε για καφέ με τους φίλους μας Τα λέμε μέσω e-mail και SMS
Eίχαμε τις πόρτες των σπιτιών ανοικτές, Kλειδαμπαρωνόμαστε, βάζουμε 
όπως και τις καρδιές μας συναγερμούς και έχουμε 

και 2-3 λυκόσκυλα 
Πίναμε νερό της βρύσης και ήμασταν μια χαρά Πίνουμε εμφιαλωμένο

και ... αρρωσταίνουμε 
Παίζαμε με τους φίλους μας ποδόσφαιρο στις αλάνες Παίζουμε ποδόσφαιρο

στο Play station 
Είχαμε 2 τηλεοπτικά κανάλια και πάντα βρίσκαμε Έχουμε 100 κανάλια και δεν μας
κάτι ενδιαφέρον να δούμε αρέσει κανένα πρόγραμμα 
Κυκλοφορούσαμε με ταπεινά αυτοκίνητα Κυκλοφορούμε με τζιπ 
1000 κυβικών και ήμασταν χαρούμενοι 2000 κυβικών και

στεναχωριόμαστε
που δεν έχουμε ισχυρότερο

Είχαμε χρόνο για τον εαυτό μας Δεν έχουμε χρόνο για κανένα 
Η σκληρή δουλειά ήταν ιδανικό Είναι βλακεία
Ζούσαμε σε σπίτι 65 τετραγωνικών Ζούμε σε σπίτια
και ... ήμασταν ευτυχισμένοι 120 τετραγωνικών και

δεν χωράμε μέσα
Είχαμε χρόνο να κοιτάξουμε τον ουρανό, Τα βλέπουμε στην τηλεόραση
να δούμε το χρώμα του, να ακούσουμε 
το κελάηδισμα των πουλιών 
Μαζευόμασταν όλη η οικογένεια γύρω Έχει ο καθένας το δικό του 
από το κυριακάτικο τραπέζι και αισθανόμασταν δωμάτιο και βρισκόμαστε
ενωμένοι και ευτυχισμένοι. μαζί στο τραπέζι κατά τύχη... 
Οι τραγουδίστριες τραγουδούσαν με τη φωνή Τραγουδούν με το κορμί
Είχαμε το θάρρος και τη λεβεντιά Λέμε «Αυτός φταίει»
να λέμε «Έκανα λάθος»
Νοιαζόμασταν για το γείτονα Τσαντιζόμαστε αν αγοράσει

καλύτερη τηλεόραση από εμάς
Ζούσαμε με ένα μισθό Zούμε με τους μισθούς 

που ΘΑ πάρουμε 
Κάποτε περνάγαμε υπέροχα στο ταβερνάκι Μιζεριάζουμε σε «ιν» εστιατόρια
της γειτονιάς, με κρασάκι, τραγούδι και κουτσομπολιό που προσφέρουν 

αστακομακαρονάδες και σούσι
Δουλεύαμε για να ζήσουμε Ζούμε για να δουλεύουμε 
Δεν είχαμε φράγκο στην τσέπη, μα ήμασταν τόσο, Έχουμε τα πάντα και τρωγόμαστε 
μα τόσο αισιόδοξοι, ακόμη κι ευτυχισμένοι! με τα ρούχα μας

Αυτό το «Κάποτε», το έλεγαν Ζωή…
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