
ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 * ΔIMHNH EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY TΩN AΠANTAXOY NHΣIΩTΩN «O ΠAMIΣOΣ» * - ETOΣ 2018 - Aρ. Φύλλου 128(101) 
KOPINNHΣ & ΣAΠΦOYΣ 11, T.K. 105 53 AΘHNA, e-mail: pamisos@gmail.com * Kωδικός ΓΓEΓΓE 4186

O ΠAMIΣOΣ
«O Î∙ı¤Ó∙̃ 
Ô˘ Á˘ÚÓ¿ 
ÛÙÔÓ ÙÔ ÙÔ˘ 
‰ÂÓ Â›Ó∙È ÓÈÎËÙ‹̃. 
AÏÏ¿ Î∙Ó¤Ó∙̃ 
‰ÂÓ Â›Ó∙È ÓÈÎËÙ‹̃ 
Û∙ ‰Â Á˘ÚÓ¿ 
ÛÙÔÓ ÙÔ ÙÔ˘.»

Αλλαγή στο ΓΠΣ του παραθαλάσσιου μετώπου του Δήμου Μεσσήνης
Άρση της ζώνης υψηλής παραγωγικότητας

Την αλλαγή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Μεσσήνης, με τον απο-
χαρακτηρισμό από “γη υψηλής παραγωγικότητας” του παραθαλάσσιου 
μετώπου του Δήμου Μεσσήνης, από τον Πάμισο μέχρι και τη Δημοτική 

Ενότητα Αίπειας και απαγορεύει την έκδοση οικοδομικών αδειών, έθεσε στο 
«τραπέζι» κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσ-
σήνης ο Γ. Τσώνης.
Ο δήμαρχος τόνισε ότι ο τουρισμός αποτελεί «μονόδρομο» για την περιοχή 
της Μεσσήνης, που έχει μείνει να παρακολουθεί όλη την υπόλοιπη Ελλάδα 
να αναπτύσσεται και η εδώ περιοχή να παραμένει «εγκλωβισμένη» στο ΓΠΣ 
του 2009. Πρόσθεσε ότι ειδικά αν επαληθευτούν οι φήμες για ακόμα μια κακή 
χρονιά στην πατατοπαραγωγή, τότε οι αγρότες θα κινδυνεύουν να χάσουν τα 
χωράφια τους από τους «τοκογλύφους» και τους γεωπόνους, χωρίς να μπο-
ρούν να τα αξιοποιήσουν.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Στάθης Αναστα-
σόπουλος δήλωσε ότι δεν διαφωνεί με τη διαδικασία αναψηλάφησης του ΓΠΣ 
και των ΣΧΟΟΑΠ του δήμου, ενώ ο σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού Τάσος 

Παπαγεωργίου -χαρακτηρίζοντας «ιστορικής σημασίας» για τον δήμο μια τέ-
τοια απόφαση- επισήμανε ότι πριν από οτιδήποτε άλλο απαιτείται “μια γεν-
ναία διαβούλευση” με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δήμου, προσθέ-
τοντας ότι δεν χρειάζεται βιασύνη και επισημαίνοντας ότι η εν λόγω απόφαση 
θα πρέπει να συνδυαστεί και με τις εξελίξεις στο θέμα του δρόμου Ριζόμυλος 
– Καλαμάτα.
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της 
πλειοψηφίας Χρήστου Χριστόπουλου, ο οποίος έθεσε και τις νομικές δυσκολί-
ες ενός τέτοιου εγχειρήματος και ζήτησε ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις, κα-
θώς δεν μπορεί να αλλάζει κατά το δοκούν σε συχνά τακτικά διαστήματα το 
ΓΠΣ, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο πρέπει να απενταχθούν από 
τη ζώνη «ΛΠ3» στο σύνολό τους οι ιδιοκτησίες που αφορά.

Πηγή:
1. Ελευθερία Online
2. Θάρρος, Κώστας Γαζούλης

Το φωτογραφικό μας αρχε ίο  περ ιμένε ι  το  υλ ικό σας στο:  www.pamisos-messin i .gr

Βρείτε μας στο διαδίκτυο
• http://syllogos-pamisos.blogspot.gr/  

• www.facebook.com/groups/ 
125812277450101/  

Με επιτυχία 
και ο 13ος 

Μαραθώνιος 
Μεσσήνης 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 18 Μαρ-
τίου 2018, ο 13ος Μαραθώνιος 

Δρόμος Μεσσήνης και οι παράλληλοι 
αγώνες 10 και 3 χλμ, που διοργάνωσε 
για μία ακόμη φορά ο Δήμος Μεσσήνης 
και ο ΣΔΥ Μεσσηνίας, με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Πελοποννήσου και με τη στήριξη της 
ΕΟΣΛΜΑ-Υ. 
Το πρωί της Κυριακής εκατοντάδες δρο-
μείς κάθε ηλικίας από διάφορα μέρη 
της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού 
στήθηκαν στην αφετηρία και των τριών 
διαδρομών και απόλαυσαν όμορφες δι-
αδρομές αλλά και υψηλές υπηρεσίες 
απ’ τη διοργάνωση. 
Ο 13ος Μαραθώνιος Μεσσήνης συγκα-
ταλέγεται πλέον στις κορυφαίες αθλητι-
κές εκδηλώσεις του νομού Μεσσηνίας. 
Με τη στήριξη όλων των φορέων, του 
Δήμου Μεσσήνης, της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου, του Συλλόγου Δρομέων 
Υγείας Μεσσηνίας, της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και 
με τη στήριξη του Σώματος Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Τροχαίας, τοπικών χορη-
γών και εθελοντών, προσδοκάται πως 
θα παραμείνει σημαντικό γεγονός και 
για τα επόμενα χρόνια.

Επιτάφιοι Μεσσήνης 2018

      
Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου  Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

              

Τρεις Ιεράρχες                    Μεγάλη Παρασκευή 2018

Η περιφορά των επιταφίων με τη Δημοτική Φιλαρμονική 
Μεσσήνης στις καλύτερες στιγμές της. 

Αρχαίο Δράμα, χώροι θέασης 
και Δημοκρατία

Ημερίδα με θέμα «Αρχαίο Δράμα, χώροι θέασης και 
Δημοκρατία» διοργανώθηκε από τον Δήμο Μεσσή-
νης, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και το Λύ-

κειο Μεσσήνης, σαν μια παράλληλη εκδήλωση στο «7ο Δι-
εθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσ-
σήνη 2018» τη Δευτέρα 
23 Απριλίου 2018, στο 
Φιλοσοφικό Κέντρο Μεσ-
σήνης.
Οι δύο πανεπιστημιακοί 
καθηγητές, ο κ. Πέτρος 
Θέμελης και ο κ. Ανδρέας 
Μαρκαντωνάτος, ανέδει-
ξαν τη σχέση του αρχαίου 
θεάτρου και του αττικού 
δράματος (τραγωδίας, 
κωμωδίας και σατυρικού 
δράματος) με το δημο-
κρατικό πολίτευμα σε μια 
ημερίδα στη Μεσσήνη. 
Οι εισηγητές στην ημερί-
δα αυτή επισήμαναν ότι 
το θέατρο – ως χώρος και 
ως θέαμα – προβάλλει το πνευματικό κεφάλαιο, τον πολι-
τισμικό οπλισμό μιας κοινωνίας. Γιατί η κληρονομιά των 
έργων των μεγάλων δραματικών ποιητών είναι η γιορτή 
της Δημοκρατίας και ότι τα αρχαία θέατρα που κατασκευ-
άστηκαν διαμόρφωναν πολίτες με δημοκρατική κοινωνική 
συνείδηση. Γιατί το Θέατρο είναι ένα «Σχολείο για όλους», 
όπως είπε ο Αριστοφάνης.

Οι εισηγητές:
Πέτρος Θέμελης, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και 
Διευθυντής της ανασκαφής της Aρχαιολογικής Eταιρείας 
στην αρχαία Mεσσήνη και του αναστηλωτικού έργου του 
Yπουργείου Πολιτισμού στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο.
Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνι-
κής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας Καλαμάτας στο Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Συντόνισε ο Νίκος Φουσιάνης, φιλόλογος στο Λύκειο 
Μεσσήνης.
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OI ΣYNΔPOMHTEΣ MAΣ
Συνεχίζουμε την καταγραφή των φίλων του “Πάμισου” που μας έστειλαν τη συνδρο-
μή τους. Mια ενίσχυση που τόσο την έχει ανάγκη ο Σύλλογος. Oι συνδρομητές του 
2018, μέχρι στιγμής είναι:

Βασιλοπανάγου Γεωργία

Γκότσης Άγγελος

Δαλάκης Ιωάννης

Ζαχαρόγιαννη-Χατζηδάκη Δήμητρα

Ζώης Δημήτριος

Θωμόπουλος Παναγιώτης

Καγκαράκη Καίτη

Καπσαλίδης Βασίλης

Καραμπατέα Αιμιλία

Κατσουλίδης Μιχαήλ

Κολινίτη Αικατερίνη

Κουρεμένου

Κροντήρης Παναγιώτης

Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Κωτσόβολου Αθανασία

Λαμπράκη-Μαρούλη Βασιλική

Λιανός Θεόδωρος

Μαρκόπουλος Παναγιώτης

Μάτζαρη-Δεσύπρη Χριστίνα

Μιχαλοπούλου

Μίχος Νίκος

Μουλαβασίλης Χαράλαμπος

Ράσος Κωνσταντίνος

Ρήγας Δημήτριος

Ρήγας Νικόλαος

Στασινοπούλου Αγλαΐα

Φάκινας Γεώργιος

Παρακαλούνται οι συνδρομητές μας, κατά την κατάθεση της συνδρομής τους στην 
τράπεζα, να ζητούν να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους ώστε να ενημερώνε-
ται το ταμείο του Συλλόγου.

POST MORTEM

+ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ (1920-2018)

του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - Δικηγόρου

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο Βασίλης Αλ-
μπάνης, πτυχιούχος Χημικός - Μηχανικός Ε.Μ.Π., 
που γεννήθηκε στο Νησί το 1920.

Ο μεταστάς υπήρξε ο νεώτερος γιός του παλαι-
ού εμπόρου της πόλης μας Γεωργίου Σπ. Αλμπάνη, 
που έδρασε, ως επιχειρηματίας, μέχρι τα μέσα της 
δεκαετίας του ΄20, στην Μεσσήνη, και συνέχισε, 
έκτοτε, την επιχειρηματική του δραστηριότητα 
στην Καλαμάτα, στον τομέα του εμπορίου ξυλείας. 
Ο Γεώργιος Σπ. Αλμπάνης, με διαθήκη που συνέ-
ταξε ο πατέρας του γράφοντος, Συμβολαιογράφος 
Παμίσου Κώστας Ι. Θεοδωρόπουλος, κατέλιπε, ως 
δωρεά, μεγάλο αστικό ακίνητο της πόλης μας στον 
Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Μεσσήνης, όπου ιερουργούσε 
ο πατέρας της συζύγου του. Η οικογένεια Αλμπάνη, 
και δη ο διακεκριμένος συμπολίτης μας Πότης Δ. 
Αλμπάνης, α΄ εξάδελφος του θανόντος, τ. Δήμαρ-
χος Νικαίας Πειραιώς (1946-1951), εδώρησε, στον 
Δήμο Μεσσήνης, μεγάλο και ανεκτίμητης αξίας 
ακίνητό του, στην οδό Βασιλέως Παύλου, στην Κα-
στέλλα Πειραιώς, ως και αστικές εκτάσεις προ του 
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού των ΣΠΑΠ στην 
πόλη μας. 

Η μητέρα του αποβιώσαντος, Βιργινία, υπήρξε 
η δεύτερη κόρη του επί σαράντα (40) συναπτά έτη 
εφημέριου του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου 
Ιωάννου, οικονόμου, (εκκλησιαστικός τίτλος), Βα-
σιλείου Ι. Καντιάνη (1850-1929), προπάππου του 
γράφοντος. 

Η οικογένεια του εκλιπόντος έλκει την καταγω-
γή της από το Γαρζενίκο Γορτυνίας (σημερινή Ελάτη) 
και εγκαταστάθηκε στο Νησί στα μέσα του 19ου αι-
ώνος, τότε που εκδηλώθηκε το μεγάλο μεταναστευ-
τικό κύμα Αρκάδων, και ιδιαίτερα Γορτύνιων, προς 
την πόλη μας. Η μητέρα του, Βιργινία Καντιάνη, 
ήταν επίσης Αρκαδικής καταγωγής, από το Ζυγοβί-
στι Γορτυνίας, τόπο προελεύσεως του πατέρα της, 
ιερέως Β. Καντιάνη, εμβληματικής φυσιογνωμίας 
της πόλης μας στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 
20ου αιώνα.

Ο τελευταίος είχε τρείς θυγατέρες: κατά σει-
ρά, την Παναγιώτα, γιαγιά του γράφοντος, που 
παντρεύτηκε τον μεγαλέμπορο Αθανάσιο Π. Φι-
λιόπουλο, την Βιργινία, μητέρα του εκλιπόντος και 
την Σταυρούλα, που παντρεύτηκε τον Δημήτριο Αρ-
γυρόπουλο, κάτοχο μεγάλων γεωργικών εκτάσεων 
στην περιοχή της Ανάληψης (Τζόρι). Είχε επίσης και 
ένα γιο, το Νικόλαο, που απεβίωσε το 1929.

Θεώρησα χρήσιμη μια μικρή αναφορά στο οικο-
γενειακό δένδρο του θανόντος, γιατί τα μνημονευό-
μενα σε αυτή πρόσωπα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 
τοπική μας κοινωνία, στα χρόνια της δράσης τους.

Ο εκλιπών, απόφοιτος του Πρακτικού Λυκείου 
Καλαμάτας, εισήχθη στο Τμήμα Χημικών- Μηχανι-
κών του Ε.Μ.Π. και μετά τον πόλεμο εκπλήρωσε την 
στρατιωτική του θητεία. Είναι άξιο μνείας ότι και οι 
μεγαλύτεροι αδελφοί του Σπύρος και Αριστείδης, ο 
τελευταίος εξέχουσα και λαμπρή φυσιογνωμία της 
Καλαμάτας - Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
και επίτιμος Πρόξενος του Βασιλείου της Σουηδίας-, 
υπηρετούσαν, και οι τρείς παράλληλα, στα δίσεκτα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ως έφεδροι αξιωματι-
κοί στον ελληνικό στρατό.

Στην αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρο-
μίας εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα, στην ειδικό-
τητά του, ως Χημικός - Μηχανικός, μέχρι τα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του ΄50, οπότε και αφοσιώθη-
κε ολοκληρωτικά στην οικογενειακή επιχείρηση ξυ-
λείας που, μετά τον πόλεμο, είχε μεταφερθεί στην 
Αθήνα. Η επιχείρηση αυτή, που καθοδηγούσε, με 
επιτυχία, ο μεγαλύτερος αδελφός του Σπύρος, ανα-
πτύχθηκε ταχύτατα και κατέλαβε, σε εντυπωσιακά 
σύντομο χρόνο, δεσπόζουσα θέση στο χώρο των με-
γάλων Αθηναϊκών, και όχι μόνον, εμπορικών Οίκων 
ξυλείας.

Γλυκός και μειλίχιος ως χαρακτήρας, έδωσε 
ώθηση στην επιχείρηση προσθέτοντάς της αναμ-
φισβήτητη οικονομική ευρωστία. Απολάμβανε της 
αναγνώρισης και αγάπης των συνεργατών και συ-
ναδέλφων του και ανακηρύχθηκε, στις αρχές του 
1970, ως ένας από τους επιφανέστερους εμπόρους 
της χώρας μας, με σχετική, επ΄ αυτού, αναφορά του 
ονόματός του στον ελληνικό οικονομικό τύπο.

Ευτύχισε να ενώσει τη ζωή του με μια εξαίρετη 
γυναίκα, οικονομική επιστήμονα, πτυχιούχο της Α.
Σ.Ο.Ε.Ε., γόνο μεγάλης εμπορικής οικογένειας των 
Αθηνών, την Αλκυόνη Γιαννούτσικου.

Το μακρόν του βίου του όμως του επιφύλαξε μία 
ανείπωτη τραγωδία. Ο αιφνίδιος θάνατος του μεγα-
λύτερου γιου του Γιώργου σημάδεψε τα τελευταία 
του χρόνια. 

Ο γράφων, γιος της πρώτης του εξαδέλφης Αντι-
γόνης, του οφείλει ανεπιφύλακτα την ευγνωμοσύ-
νη του, για το ανεκτίμητο δώρο της παρουσίας, της 
μοναδικής και αξέχαστης γυναίκας του Όλγας, στην 
ζωή του.

Συμπέθεροι από τα Τίρανα

Είναι το έργο που παρουσιάζει με με-
γάλη επιτυχία το Θεατρικό Εργαστήρι 
Μεσσήνης. Πρόκειται για μια κωμω-

δία που έχουν γράψει ο Μ. Ρέππας και ο 
Θ. Παπαθανασίου. Τη σκηνοθεσία υπο-
γράφει η συμπατριώτισσά μας Όλγα Αλε-
ξανδροπούλου,  καταξιωμένη ηθοποιός 
και σκηνοθέτης.
Οι παραστάσεις ξεκίνησαν την Παρα-
σκευή 27 Απριλίου 2018 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου Μεσσήνης «Στρ. Αθ. 
Δασκαρόλης».
Το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης συνεχί-
ζει επιδεικνύοντας εξαιρετική δραστηρι-
ότητα, έχοντας παρουσιάσει μέχρι τώρα, 
άρτιες παραστάσεις στο φιλοθεάμον κοι-
νό της Μεσσήνης και όπου αλλού.

Περιηγητική Λέσχη Μεσσήνης

Μια θαυμάσια ημερήσια εκδρομή διοργάνωσε προ ημερών, η 
Περιηγητική Λέσχη Μεσσήνης με προορισμό την Αθήνα. 
Σκοπός του ταξιδιού ήταν να επισκεφτούν οι συμπολίτες μας, 

πρώτα το θωρηκτό Γ. Αβέρωφ και κατόπιν το ίδρυμα Σ. Νιάρχος!
Το τουριστικό πούλμαν ξεκίνησε από την Καλαμάτα με αρκετούς εκ-
δρομείς και στη συνέχεια πέρασε από την πόλη της Μεσσήνης όπου 
και γέμισε πλήρως.

Το νέο ΔΣ της Περιηγητικής Λέσχης Μεσσήνης, μετά τις πρόσφατες 
εκλογές, αποτελείται από τους:
Κουζής Ιωάννης, Σαραντόπουλος Φώτιος, Πλεμμένου-Οικονομόπου-
λου Ντίντα (Κωνσταντίνα), Ρούτσης Νικόλαος, Παυλόπουλος Κωνστα-
ντίνος, Σταυρόπουλος Θεόδωρος, Μαρκόπουλος Χάρης.
Από μας Καλή και Επιτυχημένη θητεία!!!

Στην αγαπημένη μας Χαρά
Εκείνο το πρωινό της Καθαρής Δευτέρας που έμαθα από τον αγαπημένο σου σύζυγό και ξάδερφό μου 
ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ το θλιβερό νέο, ότι έφυγες ταξίδι αφήνοντάς τον μόνο του, ήταν ό,τι χειρότερο 
μπορούσα ν' ακούσω. Ήσουν το στήριγμά του και για μένα ό,τι καλύατερο. Το κουράγιο σου στα προβλή-
ματα της υγείας σου ήταν ανεξάντλητο και τα αντιμετώπιζες με το πιο γλυκό χαμόγελο, δίνοντας και σε 
μάς κουράγιο και δύναμη.

ΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΙΑ - ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ο ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Τάκης κάΤςουλίδης

Το Σάββατο 28 
Απριλίου το πε-

ριοδικό gr design 
απένειμε στον 
Τάκη Κατσουλίδη 
το βραβείο ανά-
πτυξης των ιδεών 
και του επαγγελ-
ματικού ήθους για 
το σύνολο της προ-
σφοράς του στο 
σχεδιασμό οπτικής 
επικοινωνίας.

Το μέλλον είναι πίσω μου

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΡΕΚΤΗΣ" οργάνωσε τον Απρί-
λιο του 
2018 εκ-

δήλωση πα-
ρουσίασης του 
βιβλίου του 
Μήτσου Κασό-
λα με τίτλο "Το 
μέλλον είναι 
πίσω μου". Στον 
ζεστό και ατμο-
σφαιρικό χώρο 
της "Έβδομης 
συμφωνίας" οι 
παρευρισκόμε-
νοι είχαν την 
ευκαιρία να 
απολαύσουν μια ξεχωριστή βραδιά με τον ίδιο τον 
συγγραφέα να τους παρουσιάζει το βιβλίο του και 
να τους κάνει κοινωνούς του έργου του. Εξάλλου, 
η αφίσα καλεί για ένα "μανιφέστο πολιτισμού" και 
αυτό επεδίωξαν η πλατφόρμα πολιτισμού "Ρέκτης" 
και όλοι όσοι ανταποκρίθηκαν και ήταν παρόντες σ' 
αυτή την ξεχωριστή βραδιά.

Ο Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος 
Μεσσήνης, στην προσπάθεια 

που καταβάλει τα τελευταία χρόνια 
στην προβολή της παράδοσης και 
των εθίμων της ιδιαιτέρας μας πα-
τρίδας, της Μεσσήνης (Νησί), προ-
σπαθεί να ανασύρει από την λήθη 
του χρόνου έθιμα και δρώμενα που 
τελούνταν προ δεκαετιών και δυ-
στυχώς είχαν εν πολλοίς λησμονη-
θεί. Έτσι, για άλλη μια φορά φέτος 
αναβίωσε τον παραδοσιακό εθιμικό 
χορό της «Λαμπροδευτέρας» που τελού-
νταν παλαιότερα πέριξ του Ιερού Ναού του 
Αγίου Δημητρίου Μεσσήνης, ενός Ναού με 
αρχές στην βυζαντινή εποχή και ο οποίος 
αποτελούσε το σημείο αναφοράς των κα-
τοίκων όχι μόνο του Λιμοχωρίου αλλά και 
όλης της πόλης για πολλά χρόνια. 
Το έθιμο αυτό του τριήμερου εορτασμού 
του Πάσχα δεν είναι αποκλειστικά τοπικό 
αλλά συναντάται με μικροπαραλλαγές σε 
όλη την ελληνική επικράτεια και εντάσ-
σεται στις εαρινές εορτές, οι δε ρίζες του 
χάνονται στο μακρινό παρελθόν. Στο Νησί 
(Μεσσήνη) το τριήμερο αυτό έθιμο γινό-
ταν ιεραρχικά σε κάθε έναν από τους τρεις 
Ιερούς Ναούς της πόλης, την Κυριακή του 
Πάσχα μετά την «Αγάπη» στον Άγιο Ιωάν-
νη, την Λαμπροδευτέρα στον Άγιο Δημή-
τριο (Λιμοχώρι) και την Λαμπροτρίτη στους 
Τρεις Ιεράρχες, στην παλιά Τσελεπίνα (Αγί-
ους Αποστόλους). Οι πρόγονοί μας που 
κατοίκησαν σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο 
της «Μακαρίας γης», τόσο οι ντόπιοι, όσο 
και οι προερχόμενοι από τα ορεινά αρκαδι-
κά χωριά, είχαν ως συνήθεια πατρογονική 
τις τρεις ημέρες του Πάσχα να μαζεύονται 
στα προαύλια των τριών εκκλησιών ή σε 
κάποιο παρακείμενο «λάι» και να χορεύουν 
ιδιαίτερους πασχαλινούς τοπικούς χορούς  
με τραγούδια αφιερωμένα και παγιωμέ-
να αποκλειστικά για την κάθε μία ημέρα, 
και συνάμα παραπλεύρως ρίχνονταν τα 
«μάσκουλα» και οι σαΐτες στα οποία κατά 
παράδοση τα πρωτεία κατείχαν οι Λιμοχω-
ρίτες, άλλωστε αποτελεί χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της όλης πασχαλινής τελετουργί-
ας η δημιουργία δυνατού θορύβου για την 
απομάκρυνση του κακού. 
Ως συνέχεια της εκκλησιαστικής ακολου-
θίας του Εσπερινού που προηγούνταν, άρ-
χιζαν το χορό δεμένοι σφιχτά μεταξύ τους 
με ιεραρχική σειρά, με προεξάρχοντες τους 
Ιερείς, πρώτα οι άνδρες, μετά οι γυναίκες 
και πίσω τα παιδιά, με τραγούδια αρχικά 
καθαρά εκκλησιαστικού περιεχομένου για 
να ακολουθήσουν στην συνέχεια τραγού-
δια που αναφέρονταν στην εορτή του Πά-
σχα, σε εθνικά, ιστορικά ή τοπικά γεγονότα, 
τραγούδια ακριτικά και παραλογές με αρ-

χές στο ένδοξο βυζαντινό παρελθόν. Άλλω-
στε το «χοροστάσι» αποτελούσε πάντοτε 
και ένα άτυπο σχολείο της κάθε κοινότητας 
όπου μέσα από τα τραγούδια «διδάσκο-
νταν» ιστορία τοπική και εθνική, ήθη και 
αξίες, ποικίλα γεγονότα και καταστάσεις 
στηλιτεύονταν αλλά και εξυμνούνταν ως 
παραδείγματα αποφυγής ή μίμησης. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα στους παλαιούς 
πασχαλινούς χορούς ήταν η πάνδημη συμ-
μετοχή όλων και το σφιχτό δέσιμο μεταξύ 
των χορευτών, είχε προηγηθεί κατά τον 
Εσπερινό της Αγάπης το υποχρεωτικό μετά 
τον ασπασμό του Ευαγγελίου «αλληλοσυ-
χώρεμα» και όλοι μαζί αδελφωμένοι και 
μονιασμένοι, χόρευαν κινούμενοι ως ένα 
σώμα «εν ομονοία και αγάπη». Ένα άλλο 
επίσης χαρακτηριστικό των παλαιών χορών 
του τριημέρου στην πόλη μας που γινόταν 
μέχρι και τα τέλη περίπου του 1880-90 σύμ-
φωνα με κάποιες πληροφορίες, αποτελού-
σε στην φάση του χορού που «δίπλωναν» 
ή «κύκλωναν» την εκάστοτε εκκλησία, το 
πέρασμα μέσα από τον ενοριακό κοιμητη-
ριακό χώρο που βρίσκονταν εκείνα τα χρό-
νια  δίπλα σε κάθε μία από αυτές, (το νέο 
Κοιμητήριο της πόλης στην σημερινή θέση 
έγινε το 1870-75 περίπου), πανάρχαιο νε-
κρολατρικό κατάλοιπο προφανώς το οποίο 
συναντάται αυτές τις ημέρες και σε άλλες 
περιοχές του ελληνισμού με διάφορες μορ-
φές, ζωντανοί και νεκροί «συγχορεύουν» 
στο αναστάσιμο μήνυμα.
Το έθιμο των τριήμερων πασχαλινών χο-
ρών σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε ως 
φαίνεται να χάνει την παλιά του μορφή 
και να φθίνει κατά τις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αι. όταν το Ελληνικό έθνος είχε 
εμπλακεί στους μεγάλους πολέμους, Βαλ-
κανικό, πρώτο Παγκόσμιο και εν συνεχεία 
στην Μικρασιατική εκστρατεία, με αποτέ-
λεσμα μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυ-
σμού και μάλιστα οι νεώτερες ηλικίες να 
βρίσκονται για μια δεκαετία περίπου και 
πλέον στα μέτωπα των μαχών, πληρώνο-
ντας και το ανάλογο κόστος σε νεκρούς και 
τραυματίες. Στις ενορίες Αγίου Ιωάννου και 
Τριών Ιεραρχών το έθιμο είχε σταματήσει 
να γίνεται πολύ πιο νωρίς, στην ενορία 
όμως του Αγίου Δημητρίου τηρήθηκε μέ-

χρι σχεδόν τις αρχές-μέσα της δεκα-
ετίας του 1930, αλλά μετά το 1924 
περίπου όταν άρχισε να γίνονται οι 
εργασίες της επέκτασης του Ναού 
μεταφέρθηκε για ένα διάστημα στο 
λεγόμενο «χαϊνιώτικο λάι» όπου 
και το κράτησαν κατά κύριο λόγο οι 
οικογένειες των Γαρζενικιωτών και 
Αρκουδορεματιτών της συνοικίας, 
για να σταματήσει κατά την περίοδο 
της δικτατορίας του Μεταξά. Μετά 

την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλί-
ου επανεμφανίστηκαν τα «μάσκουλα» και 
οι σαΐτες στο προαύλιο χώρο του Ναού, οι 
χοροί όμως σταμάτησαν να γίνονται ή γίνο-
νταν σε μικρότερη κλίμακα περιστασιακά 
μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 
1950, χάνοντας το παλαιότερο εορταστι-
κό, πανηγυρικό και τελετουργικό κλίμα της 
πάνδημης συμμετοχής μιας και πλέον δεν 
αποτελούσε βίωμα των νέων γενεών αλλά 
τελευταίες αναλαμπές μιας γενιάς που 
έφευγε ανεπιστρεπτί και των ελαχίστων 
που πεισματικά αντιστέκονταν. Δυστυχώς 
δεν έγινε καμία προσπάθεια στήριξης και 
ανάδειξης αυτού του εθίμου σε παλαιό-
τερες εποχές όταν οι μνήμες ήταν ακόμα 
έντονες και δεν έχουμε πολλές καταγραφές 
για την τέλεσή του παρά μόνο μικρές σπο-
ραδικές αναφορές με αποτέλεσμα να έχει 
χαθεί ένας μεγάλος λαογραφικός πλούτος 
και κυρίως των τελετουργικών τραγουδιών 
που λέγονταν. 
Ευελπιστούμε αυτή μας η προσπάθεια για 
την αναβίωση/αναπαράσταση του εθίμου 
του χορού της Λαμπροδευτέρας στον Άγιο 
Δημήτριο να έχει συνέχεια στο χρόνο, να 
ανταμώνουμε ανανεωμένοι κάθε φορά εν-
θυμούμενοι και προβάλλοντας τις τοπικές 
μας παραδόσεις, τα ιδιαίτερα ήθη και έθι-
μά μας, να παίρνουμε δύναμη ψυχική και 
κουράγιο, να παραδειγματιζόμαστε, να 
αντλούμε αξίες και να ενδυναμώνουμε 
τους δεσμούς μας με το ένδοξο παρελθόν 
μας γιατί «λαός χωρίς παράδοση, δεν έχει 
ιστορία». Για να το επιτύχουμε αυτό όμως, 
είναι απαραίτητη και η ενεργή συμμετοχή 
και σύμπραξη και όλων των φορέων και 
συλλόγων της πόλης, αλλά κυρίως του κά-
θε Νησιώτη όπου και αν βρίσκεται, έτσι 
ώστε να καταφέρουμε το χορευτικό αυτό 
έθιμο να γίνει σημείο αναφοράς για την 
Δευτέρα του Πάσχα και να γίνει πόλος έλ-
ξης για όποιον θέλει να το δει και να συμ-
μετάσχει σε αυτό.
Ευχαριστούμε!

Για τον Δημοτικό Χορευτικό Όμιλο
Τμήματα εκμάθησης χορού 

Δήμου Μεσσήνης  
Ευάγγελος Αν. Λαμπρόπουλος

«ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΛΑΜΠΡΟΚΥΡΙΑΚΑ, ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΛΑΜΠΡΟΓΙΟΡΤΙΑ»
Το παλαιό χορευτικό έθιμο της Λαμπροδευτέρας στον Άγιο Δημήτριο Μεσσήνης
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Η προτομή του Επισκόπου Αν-
δρούσης Ιωσήφ, στον περίβολο 
του ναού του Αγίου Ιωάννου, 

είναι ένα αξιοσέβαστο μνημείο της 
πόλης μας, χαραγμένο βαθειά στις 
παιδικές και τις νεανικές μας μνήμες. 
Μπροστά του στεκόμαστε για λίγο και 
σχεδόν πάντοτε διαβάζαμε με κατάνυ-
ξη το ηρωϊκό επίγραμμα του ανώνυμου 
(τότε) ποιητή, κατά τις αμήχανες «βόλ-

τες» μας προς τον «Αγιάννη» και τον Σι-
δηροδρομικό Σταθμό. Στο ίδιο σημείο, 
μαθητές του Γυμνασίου, «συντεταγμέ-
νοι κατά τριάδας», πηγαίναμε στις 24 
Μαρτίου το απόγευμα, να στεφανώ-
σουμε τον Δεσπότη, μετά τη μαθητική 
τελετή στο Ηρώον, στο Ρολόι. 

Αργότερα, οι σπουδές και η έρευνα 
στην ιστορία με έφεραν κοντά, και με-
ρικές φορές πολύ κοντά, στο πρόσωπο 
του Ιωσήφ, κάτι που ήταν γνωστό και 
στον μικρό κύκλο των φίλων και συνα-
δέλφων με τους οποίους μοιραζόμαστε 
κοινές ανησυχίες και κοινά ενδιαφέρο-
ντα. Έτσι, πριν από αρκετά χρόνια, ο 
αγαπημένος και πρόωρα χαμένος φί-
λος Πάνος Μουλλάς, Καθηγητής του 
ΑΠΘ, στον οποίο η οικογένεια του Νικ. 
Πολίτη και το Μουσείο Μπενάκη εί-
χαν εμπιστευθεί την ταξινόμηση του 
προσωπικού αρχείου του ιδρυτή της 
Ελληνικής Λαογραφίας, με πληροφό-
ρησε ότι κατά την αναδίφηση του Αρ-
χείου συνάντησε μερικά έγγραφα που 
αναφέρονταν στον Ανδρούσης Ιωσήφ. 
Έσπευσα βέβαια να επισκεφθώ το 
ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μπενά-
κη, όπου διαπίστωσα, με μεγάλη ικα-
νοποίηση βέβαια, την ύπαρξη μιας μι-
κρής αλληλογραφίας όπου διασταυρώ-
νονταν μερικά σπουδαία πρόσωπα της 
σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας. Γύρω 

από τον Ανδρούσης Ιωσήφ, ο Μητρο-
πολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος, ο Νικ. 
Πολίτης, ο Κωστής Παλαμάς, ο γλύπτης 
Μιχ. Τόμπρος. Τώρα, μετά από χρόνια, 
σκέφθηκα ότι όλα αυτά, κείμενα και 
πρόσωπα, αξίζουν τον κόπο να γίνουν 
γνωστά στο ευρύτερο μορφωμένο κοι-
νό της πόλης μας, σε μια απλή αφη-
γηματική μορφή, χωρίς υπέρμετρους 
ιστορικούς σχολιασμούς. Ιδού αναλυτι-
κότερα, το περιεχόμενο της ανέκδοτης 
αυτής αλληλογραφίας. 

Η αλληλογραφία Μελετίου 
και Νικολάου Πολίτη

(α) 
Καλάμαι, 3 Αυγούστου 1912

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος 
απαντά σε επιστολή του Νικ. Πολίτη 
και του κοινού των φίλου «κ. Πρωτο-
παπά», με την οποία ο τελευταίος τον 
ενημέρωνε ότι ο κ. Νικ. Πολίτης ανέ-
θεσε τη συγγραφή του επιγράμματος 
(προδήλως της προτομής του Ιωσήφ) 
σε «δόκιμον ποιητήν» και εκφράζει 
την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες 
του. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο κύριος 
Πρωτοπαπάς της επιστολής· αργότερα 
όπως βρίσκουμε έναν τέως γυμνασιάρ-
χη Ιωάννη Πρωτοπαπά να επιμελείται 
την έκδοση ενός τομιδίου με λόγους 
του Μελετίου (Αθήνα 1929.) Είναι φυ-

σικό να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.
Στην επιστολή του Μελετίου, δεν ανα-
φέρεται το όνομα του ποιητή, κάτι που 
γεννά ένα ή και περισσότερα ερωτημα-
τικά. Ο «κ. Πρωτοπαπάς», στη δική του 
επιστολή ανέφερε το όνομα του «δόκι-
μου ποιητού» (= Κωστή Παλαμά) στον 
οποίον ο Νικ. Πολίτης είχε αναθέσει τη 
σύνταξη του επιγράμματος ή το ανέφε-
ρε και ο Μελέτιος το αποσιωπά για λό-
γους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
εμείς σήμερα; Η ανώδυνη αυτή αποσι-
ώπηση έχει, ασφαλώς, τη δική της ση-
μασία, από όπου και αν προέρχεται. 

(β) 
[Αθήνα], 12 Αυγούστου 1912

Επιστολή Κωστή Παλαμά προς Νικ. 
Πολίτη. Προφανώς απαντητική σε προ-
ηγούμενη επιστολή του Νικ. Πολίτη 
ή σε προσωπική επικοινωνία των δύο 
ανδρών, κατά την οποία ο Νικ. Πολίτης 
πρότεινε και ο Κωστής Παλαμάς απο-
δέχτηκε τη σύνταξη του επιγράμματος. 
Πάντως στην αλληλογραφία του ποι-
ητή (Ίδρυμα Κωστή Παλαμά), δεν έχει 
διασωθεί επιστολή του Νικ. Πολίτη αυ-
τής της περιόδου. Ο Παλαμάς στέλνει 
το συνημμένο (σε ξεχωριστό φύλλο) 
επίγραμμα (βλ. παρακάτω, β1) με την 
επιφύλαξη για τον τέταρτο στίχο που 
δεν τον ικανοποιεί απολύτως. 

Στο Νησί: Σημάδια του χρόνου
ΤΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ ΙΩΣΗΦ ΣΤΟΝ «ΑΓΙΑΝΝΗ»

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (1912) 
γράφει ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Η προτομή σήμερα

 (α΄) 
Ο Μεσσηνίας Μελέτιος 

προς τον Νικ. Πολίτη

Εν Καλάμαις τη 3 Αυγούστου 1912

Αξιότιμε φίλε !
Έλαβον την εκ Βόλου επιστολήν Σας. Και 
ο κ. Πρωτοπαπάς μου γράφει ότι ελά-
βατε την φροντίδα να αναθέσετε την 
σύνταξιν του επιγράμματος εις δόκιμον 
ποιητήν. Διό και Σας ευχαριστώ απεί-
ρως, διότι θα είναι κατάλληλον προς τον 
σκοπόν. 
O Ιερομ. Γρηγ. Κατζάπουλας ήλθε και 
ενταύθα εξαίτησε την μεταγραφήν του 
εις τινα των ενταύθα μονών. Ατυχώς 
απεκρούσθη πανταχόθεν ως έχων χα-
ρακτήρα μη αρμόζοντα τοις ησύχοις μο-
ναχοίς οπωσδήποτε. Από της εξ Αγίου 
Όρους φυγής του μετήλλαξεν άχρι τούδε 
εν Ελλάδι τρεις μονάς. Είναι δε περίερ-
γον ότι εν ω είναι σύμβουλος εν τη μονή 
ήδη μένει και παρ' επισκόπω πατριώτη, 
δεν είναι ευχαριστημένος. Ας παραμένει 
εκεί και ίσως βραδύτερον η ανάγκη προ-
καλέση την εις τίνα των ενταύθα μονών 
πρόσληψίν του. 

Διατελώ μετά της προσηκούσης 
εκτιμήσεως.

Εν Χριστώ ευχέτης υμών 
και πάσης της οικογενείας Σας,

+ Ο Μεσσηνίας Μελέτιος 

(β΄)
Κωστής Παλαμάς προς τον Νικ. Πολίτη 

[Αθήνα], 12 Αυγούστου 1912 

Φίλε κ. Πολίτη, 
Ίσως είναι κάπως αόριστο, αντίθετα με την ακρι-
βολογία που απαιτούν τα επιγράμματα, αλλά 
δεν κατόρθωσα να το κάμω καλύτερο. 

Με χαιρετισμούς εγκάρδιους, 
πάντοτε πρόθυμος

Κ. Παλαμάς 

(β΄1)
Το Επίγραμμα

Ιωσήφ ο Ανδρούσης, ιερό της Εκκλησίας βλαστάρι, 
με του Σταυρού, με του σπαθιού, με της θυσίας τη χάρη,
για την Πατρίδα μαχητής και μάρτυς για το Γένος,
εδώ κοιμάται του δικαίου τον ύπνο δοξασμένος!

ή

[τον ύπνο του δικαίου εδώ κοιμάται δοξασμένος 
ή (ευλογημένος)
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(β1) 
Αυτόγραφο του Κωστή Παλαμά, συ-
νημμένο στην παραπάνω επιστολή. 
Περιέχει το επίγραμμα που του ζήτησε 
ο Πολίτης και έναν εναλλακτικό στίχο, 
για τη θέση του δ’ στίχου. 

(γ) 
Καλάμαι, 20 Αυγούστου 1912

Επιστολή Μελετίου προς Νικ. Πολίτη. Ο 
δεύτερος έστειλε, χωρίς καθυστέρηση, 
το επίγραμμα του Παλαμά στον Μελέ-
τιο, σε αντίγραφο προφανώς, αφού το 
αυτόγραφο του ποιητή βρίσκεται σή-

μερα στα προσωπικά κατάλοιπα του 
Πολίτη. Ο Μελέτιος εκφράζει τις ευ-
χαριστίες του, αποδέχεται το κείμενο 
του επιγράμματος και διατυπώνει μια 
παρατήρηση για τον τελευταίο (δ’) στί-
χο, άσχετη όμως με την αμφιβολία του 
ίδιου του ποιητή, όπως τη βλέπουμε ως 
υποσημείωση στο κείμενο του τετρα-
στίχου (βλ. παραπάνω β1). Η παρατή-
ρηση του Μελετίου είναι εννοιολογι-
κής τάξεως και δεν αφορά την ποιητική 
φόρμα. Διευκρινίζει, και ζητά να ληφθεί 
υπ’ όψη, ότι το επίγραμμα δεν προ-
ορίζεται για κάποιο Μνημείο που θα 

ανεγερθεί στον τάφο του Επισκόπου ο 
οποίος πράγματι βρίσκεται στο ναό του 
Αγ. Ιωάννου, αλλά στο βάθρο της προ-
τομής που θα στηθεί σε άλλο σημείο, 
στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η 
παρατήρηση του Μελετίου έγινε, φαί-
νεται, αποδεκτή από την ποιητή αφού, 
πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι με κά-
ποιον τρόπο του διαβιβάστηκε από τον 
Νικ. Πολίτη. Άλλωστε ο Παλαμάς, όπως 
είδαμε παραπάνω, δεν ήταν ικανοποι-
ημένος με τον τέταρτο στίχο του επι-
γράμματός του, και δεν αποκλείεται η 
παρατήρηση του Μελετίου να στάθηκε 
γι’ αυτόν ένα δημιουργικό ερέθισμα. 

(δ) 
Φύλλο χαρτιού, αυτόγραφο και με 
τη μονογραφή του ποιητή: (Κ.Π.) στο 
οποίο παραθέτει δύο ακόμη παραλλα-
γές του επίδικου τέταρτου στίχου, από 
τις οποίες επιλέχθηκε, επιτυχώς νο-
μίζω, η δεύτερη, άγνωστο από ποιον, 
αλλά μάλλον από τον Νικ. Πολίτη. Είναι 
ο στίχος που τελικά χαράχτηκε στο βά-
θρο της προτομής.

Ο γλύπτης της προτομής 
Μιχ. Τόμπρος 
Το όνομα του γλύπτη Μ[ιχαήλ] Τόμπρου 
που διαβάζεται ευκρινώς σε μία πλευρά 
της προτομής, δεν αναφέρεται στην πα-
ρούσα αλληλογραφία. Ίσως μάλιστα να 
μην ήταν γνωστό σε κανέναν από τους 
δύο εμπλεκομένους με το επίγραμμα, 
Νικ. Πολίτη και Κωστή Παλαμά. Είναι 
δηλαδή πολύ πιθανό να δόθηκε η πα-
ραγγελία για την εκτέλεση της προτομής 
από τον ίδιο τον Μελέτιο, χωρίς να συμ-
βουλευτεί ούτε τον Νικ. Πολίτη, ούτε, 
πολύ περισσότερο, τον Κωστή Παλαμά, 

με τον οποίο άλλωστε δεν φαίνεται να 
υπάρχει προσωπική επικοινωνία. Επιση-
μαίνω πάντως ότι η παραγγελία δόθηκε 
στο πολύ γνωστό τότε μαρμαρογλυφείο 
του πατέρα Τόμπρου, όπου αρχικά εμα-
θήτευσε ο νεαρός Μιχαήλ. Ωστόσο, ο 
κατοπινός ταλαντούχος γλύπτης Μιχαήλ 
Τόμπρος δεν ήταν εκείνη τη στιγμή ένας 
νεαρός εμπειρικός μαρμαράς. Γεννημέ-
νος το 1889, είχε ήδη αποφοιτήσει από 
τη Σχολή Καλών Τεχνών, αποσπώντας 
το α’ βραβείο γλυπτικής (1909) και λίγο 
αργότερα, το 1914, μετά την εκτέλεση 
της προτομής του Ιωσήφ, έφυγε για το 
Παρίσι με υποτροφία του Αβερώφειου 
Διαγωνισμού για να συνεχίσει τις σπου-
δές του σε ευρύτερο καλλιτεχνικό περι-
βάλλον. 

Η αρχική θέση της προτομής
Η επιλογή της αρχικής θέσης που στή-
θηκε η προτομή, πριν μεταφερθεί εκεί 
που βρίσκεται σήμερα, στον προαύλιο 
χώρο του Αγ. Ιωάννου, έχει το δικό της 
ενδιαφέρον. Ήδη από την παραπάνω 
επιστολή του Μελετίου προς το Νικ. 
Πολίτη (επιστολή γ΄) μαθαίνουμε ότι η 
προτομή πρόκειται να στηθεί στην Κε-
ντρική Πλατεία της πόλης. 

Πράγματι το πρόγραμμα αυτό εκτελέ-
στηκε και όπως αναφέρει ο Θ. Τσερπές, 
η προτομή βρισκόταν για πολλά χρόνια, 
δίπλα από τα δημοτικά καταστήματα 
της πλατείας και πλησίον της μόνιμης, 
χτιστής, εξέδρας από την οποία επαιά-
νιζε η Φιλαρμονική κατά τις καλοκαιρι-
νές εμφανίσεις της. Πότε και με ποιο 
σκεπτικό μεταφέρθηκε η προτομή στον 
περίβολο του Αγ. Ιωάννου, αγνοώ. 

■

Mητροπολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος

Νικόλαος Πολίτης

Κωστής Παλαμάς

Mιχάλης Τόμπρος

(δ΄)
Ο τελευταίος στίχος του Επιγράμματος 

στο λυτρωμένο του Νησί κοιμάται δοξασμένος
ή
στην καλή γη του, ελεύθερη, κοιμάται δοξασμένος 
 Κ.Π.

(γ΄)
Ο Μεσσηνίας Μελέτιος 

προς τον Νικ. Πολίτη

Εν Καλάμαις, τη 20 Αυγούστου 1912 

Αξιότιμε φίλε, 
Έλαβον την επιστολήν Σας μετά του 
επιγράμματος και ευχαριστώ διά 
τους κόπους και απασχολήσεις Σας. 
Είμαι τελείως αναρμόδιος να κρίνω 
επί τούτου, ειμή μόνον ότι όντως πε-
ριλαμβάνει τα κυριότερα περί του 
Ανδρούσης. 
Ως προς τον τελευταίον στίχον προσ-
δίδοντα τον χαρακτήρα επιτυμβίου 
επιγράμματος, η δοθείσα πληροφο-
ρία δεν είναι ακριβής, διότι δεν θα 
στηθή στήλη απλή εις τον τάφον του 
Ανδρούσης όστις ευρίσκεται εις την 
Εκκλησίαν, αλλά η προτομή αυτού, 
κατα-σκευαζομένη ήδη, θα στηθή εν 
τη πλατεία της πόλεως Μεσσήνης, 
επί του βάθρου δε της προτομής θα 
χαραχθή το επίγραμμα. Επομένως, ο 
τελευταίος στίχος εδώ κοιμάται, δεν 
αρμόζει πλέον. 
Λάβετε και εκ νέου την καλωσύνην 
να παρακαλέσετε τον ποιητήν να 
επιφέρει την κατάλληλον διόρθω-
σιν. 

Ευχόμενος υμίν και τη οικογενεία 
Σας υγείαν,

Διατελώ όλως πρόθυμος
+ Ο Μεσσηνίας Μελέτιος 
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Νίκος Σ. Παναγιωτόπουλος
Ο Ζωγράφος 
του λογισμού και του ονείρου

Πριν κλείσω το λογαριασμό μου στο F/B ήθελα 
να τιμήσω έναν φίλο και αφοσιωμένο καλλι-
τέχνη: τον Νίκο Παναγιωτόπουλο-φίλο από το 

Δημοτικό Σχολείο. Κάποτε θα γράψω περισσότερα. 
Τώρα όμως θέλω να εστιάσω στον άνθρωπο και στην 
τέχνη του.

Άριστος μαθητής, ευγενικός, καθαρός, με ρούχα που 
άστραφταν, διακριτικός, ευαίσθητος, ίσως επιφυλα-
κτικός λίγο με τους ανθρώπους, ο Νίκος ζωγράφιζε 
από παιδί. Οι γραμμές του ήταν πάντα ευκρινείς, το 
σχέδιο τέλειο, τα χρώματα απαλά, τίποτα δεν ξέφευ-
γε από τον αρχικό σχεδιασμό. Ευκρίνεια, ευαισθησία, 
διαφάνεια, τακτοποίηση!

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες και αντί για να το 
ρίξει στο βιοπορισμό ασκώντας την επιστήμη που 
σπούδασε, επέστρεψε στη μεγάλη του αγάπη-τη ζω-
γραφική. Μεγάλη θέληση, μεγάλο τόλμημα, μεγάλη 
αβεβαιότητα, αλλά τι είναι η αβεβαιότητα μπροστά 
στην προοπτική να καθαγιαστεί κανείς μέσα από την 
τέχνη! Η ζωή του απλή, ασκητική, μετρημένη. Απ’ ό,τι 
μαθαίνω έκανε μια θαυμάσια οικογένεια που συμβι-
βάστηκε με τα θέλω του και τον στήριξε.

Σιγά-σιγά ο Νίκος εγκαινίασε μια θαρραλέα στάση 
απέναντι στην τέχνη, το σχέδιο μπήκε μάλλον σε δεύ-
τερη μοίρα και το χρώμα κυριάρχησε στην τεχνική του 
δίνοντας φωτοσκιάσεις και όγκο στα πράγματα της 
καθημερινότητας που διάλεγε να ζωγραφίζει. Παρου-
σίασε θάλασσες, τοπία του χωριού, λιμάνια, εικόνες 
του σήμερα αλλά και του χθες, εικόνες ενός καθημε-
ρινού κόσμου που φεύγει και αυτές οι εικόνες γίνο-
νται μαγικές στα χέρια του! Τα ίχνη από τα βήματα 
ενός ανθρώπου σε μια από τις όμορφες παραλίες που 
ο Νίκος ζωγράφισε είναι τα δικά μας βήματα. Περπα-
τήσαμε και εμείς εκεί. Το μοναχικό δέντρο στο κέ-
ντρο ενός χωραφιού με στάχυα είναι το δέντρο κάτω 

από το οποίο και εμείς ξαποστάσαμε. Οι μοναχικοί 
δρόμοι με τα νεοκλασικά σπίτια είναι οι δρόμοι της 
Μεσσήνης που και εμείς διαβήκαμε, αλλά και τόσοι 
άλλοι πριν από εμάς, ανώνυμοι και επώνυμοι, όπως 
ο χαράκτης Τάσος, ο χαράκτης και ζωγράφος Κατσου-
λίδης, ο μαθηματικός Νίκος Τσερπές, ο φυσικός Βα-
σίλης Κούσκουλας, η σκηνοθέτις φρίντα Λιάππα, οι 
ηθοποιοί Στέφανος Ληναίος, Έλλη Φωτίου, Δέσποινα 
Στυλιανοπούλου, ο Βασίλης Κρεμμυδάς, ο Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος, ο Θεόδωρος Λιανός, ο Ευάγγε-
λος Μουτσόπουλος, ο Σωτήρης Πατατζής, ο Νίκος 
Ζακόπουλος, η Όλγα Αλεξανδροπούλου, ο Περικλής 

Αλμπάνης, ο Γιάννης Θωμόπουλος, 
ο Νίκος Δουλάμης, μα και τόσοι άλ-
λοι…. Όλα άξια τέκνα αυτού του τό-
που. 

Οι δρόμοι, οι δρόμοι, οι δρόμοι της 
αγάπης είναι νυχτερινοί μας είπε με 
μοναδικό τρόπο η Φρίντα Λιάππα 
και σε αυτούς τους δρόμους περ-
πατήσαμε, ερωτευτήκαμε, τραγου-
δήσαμε, διαβαίνοντας τα καλύτερά 
μας χρόνια…..

Είναι δύσκολη η κατάταξη της τε-
χνοτροπίας του Νίκου σε ένα από τα 
παραδοσιακά σχήματα. Με βάση τα 
θέματα που επιλέγει είναι νατουρα-
λιστής, τα έργα του όμως χαρακτη-
ρίζονται από την έλλειψη καλλωπι-
σμού και μια ρεαλιστική απλότητα, 
επομένως ρέπουν προς το ρεαλισμό, 
ενώ η αποσπασματική παρουσίαση 
δέντρων, χελιδονιών, πραγμάτων, 
δίνει την αίσθηση ότι το περιεχόμε-
νο του έργου «αποφάσισε» για την 
αναπαράστασή του, δεν υπάρχει η 
αφήγηση του καλλιτέχνη μέσα από 
πολύπλοκες συνθέσεις και το έργο 
του μας οδηγεί στην παραίσθηση, 
στο όνειρο και στην προσωπική ερ-
μηνεία-χαρακτηριστικά ενός αδιό-
ρατου υπερρεαλισμού. 

Εύχομαι στον Νίκο υγεία, άσβεστη δημιουργικότητα, 
ακόμη πιο δυνατές συνθέσεις και περιπλάνηση στο 
όνειρο. 

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, αυτός ο ασκητικός καλ-
λιτέχνης είναι ήδη ένα από τα νέα πνευματικά τέκνα 
της Μεσσήνης. 

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος
Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

3  Έκδοση - 
προώθηση 
βιβλίου

3  Επιμέλεια 
κειμένων

3   Γραφικές 
τέχνες 

3   Δημιουργία 
εντύπων
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BIBΛIOπαρουσίαση

Ο Άρις Αλεβίζος, συμμαθητής και φίλος από τα 
μικράτα μας, σε λίγες μέρες θα δει το νέο του 
βιβλίο στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Δέκα ομόκεντρα διηγήματα, στο πρώτο μέρος του βι-
βλίου, μας περιγράφουν συνομιλίες του αφηγητή με 
δέντρα ή φυτά, μιλώντας για την εξ αίματος σχέση του 
με αυτά -σχέση αγάπης ή και μίσους- καθώς και την 
εξέλιξή της από τα παιδικά του χρόνια έως και σήμε-
ρα.
Στο δεύτερο μέρος, μέσα από έξι ανόμοια διηγήματα, 
θα παρακολουθήσουμε είτε την κατάβαση στα ένδον 
άβατα κάποιων μοναχικών ηρώων είτε τη στιγμιοτυπι-
κή απόσταξη ορισμένων καταστάσεων και γεγονότων.
Ο συγγραφέας μάς έστειλε ένα διήγημα, ως πρόγευση 
του βιβλίου, το οποίο και ακολουθεί, δίνοντάς μας με 
αυτόν τον τρόπο το προνόμιο της πρωτογενούς ανά-
γνωσης για τους αναγνώστες της εφημερίδας μας.

Τσιμποφιλήματα
«Εγώ, ανθρωποπαρουσίες δε θέλω!», τόνιζε αυ-
στηρά, «ένα πιάτο βρασμένο σιταράκι μου φτάνει 
και πέντε δέκα άνθρωποι μόνο, οι δικοί μου….».
Αυτές  ήταν οι οδηγίες της για τα μνημόσυνα που θα 
της κάναμε.  Και που μου τις έδινε ευθύς μετά τις 
εντολές για την κηδεία της, «…ούτε στεφάνια ούτε 
μνήματα, έναν ξύλινο  σταυρό μονάχα….»
Ύστερα, με πήγαινε στη ντουλάπα της, «εδώ είναι 
τα θανατίκια μου….». Και μου ’δειχνε τα ρούχα και 
τα παπούτσια που θα της φορούσαμε στο φέρετρο, 
λες και ήταν προικιά. Αυτά ήταν τα «θανατίκια» της. 
Κατ’ αντιστοιχία μάλλον με τα «φωτίκια», που ήταν 
ό,τι   φοράγανε στο μωρό μετά τη βάφτιση.
Επέμενε  ιδιαίτερα στη μαύρη μαντήλα της, «προ-
παντός μην ξεχάσετε την τσεμπέρα  μου, με αυτή 
θα με θάψετε…»
Τώρα με κοιτάζει από φωτογραφία, δίπλα στο δίσκο 
με τα κόλλυβα για τα εξάμηνά της. Φοράει γαλάζια    
ρόμπα με λουλουδάκια – προσπαθώ να θυμηθώ 
πότε,  πώς έγινε, η μάνα μου να μην φοράει μαύρα.  
Σα να διαγράφεται στο πρόσωπό  της η υποψία βε-
βιασμένου χαμόγελου. Να γελάει δεν ήξερε, μόνο 
καμιά φορά να χαμογελάει. Αλλά και τότε φρόντι-

ζε να κρύβει το πρόσωπο με τις παλάμες για να μη 
φανεί η αμαρτία της. Εδώ πώς και της έχει ξεφύγει 
ξεσκέπαστο χαμόγελο; Μπορεί και να ’ναι απλώς 
υποψία μου όμως, να μη χαμογελάει στην πραγμα-
τικότητα.
Πάνε κιόλας έξι μήνες…! Πάντα η έκπληξη, αφού 
πάντα ο θάνατος είναι του άλλου.
Ο παπάς βγαίνει στην Ωραία Πύλη, «υπέρ της κεκοι-
μημένης δούλης σου, ου το μνημόσυνο τελούμε…». 
Χαμογελώ. Τι να του πεις για αναφορικές αντωνυμί-
ες  και για γένη του παπά-Μάρκου;
«Της μεταστάσης όχι της μεταστάντος….», είχα 
βαλθεί να του εξηγήσω κάποτε. Είδα το μάταιο της 
προσπάθειάς μου στα εν απορία αγαθά μάτια του. 
Τα παμπόνηρα άλλοτε, όταν σπόρος ακόμη του Δη-
μοτικού, ερχόταν να μου πει τα κάλαντα. Φοιτητής 
εγώ, τον εξωθούσα, «όχι αυτά, τα άλλα που σου 
’μαθε ο μπάρμπα Χαρίλαος θα πεις και έχεις εικο-
σάρικο…». Και ο νυν καλοθρεμμένος παπάς και τότε 
λυμφατικός μπόμπιρας άρχιζε: 

«Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά
αρχίδια, πούτσες και μουνιά…»   

«Δόξα σοι, Κύριε…», παρεμβαίνει σα να μουγκανί-
ζει ο κοντόχοντρος ψάλτης. Αμίλητο, φοβισμένο πι-
τσιρίκι, τον θυμάμαι στα γυμνασιακά μου χρόνια. 
Ακόμη και τώρα, σκύβει το κεφάλι, δεν μιλάει έτσι 
και συναντηθούμε στο δρόμο. Η γλώσσα του λύνε-
ται μόνο στο ψαλτήρι. Βοηθός από δίπλα του ο Λά-
μπρος, βαρεμένος έως θανάτου. Μέχρι πέρυσι φο-
ρούσε μπερέ και παρίστανε τον Τσε Γκεβάρα. Τώρα, 
έχει πάρει φωτιά  με την ψαλτική. Αγόρασε τσάντα 
δερμάτινη, τοποθετεί επιδεικτικά μέσα τα ιερά βι-
βλία μόλις εκτελέσει το καθήκον του. Που συνίστα-
ται στην κολοβωμένη εκφώνηση του «Πάτερ ημών» 
και του «Πιστεύω».
Παιδί για να βοηθάει τον παπά στο Ιερό δεν υπάρ-
χει. Πού τα παλιά  χρόνια, όταν γινόταν σκοτωμός 
για το σχετικό γαλόνι. Χρέη παιδιού εκτελεί ο Τσίρ-
μπας, εξηντάρης και βάλε, δεινός τοκογλύφος πα-
λιότερα. 

Κρατάει το θυμιατό και λαμπάδα και βγαίνει με την 
όπισθεν στα Άγια. Θυμιατίζει άτεχνα, μόλις διακρί-
νεται ο καπνός.
Οι λίγοι συγγενείς δίπλα, παραδίπλα, πίσω μου. Δεν 
είναι πάνω από δέκα-δέκα πέντε, η παραγγελία της 
μάνας μου βγαίνει χωρίς την παραμικρή δική μου 
προσπάθεια.
Από την οροφή ο Παντοκράτορας μας κοιτάζει. 
Μπορεί και να του ’ρχονται γέλια και για να κρυ-
φτεί έχει φορέσει αυτό το σοβαρό έως και βλοσυρό 
ύφος. Πλούσια μαλλιά μέχρι τις πλάτες και χωρί-
στρα ακριβώς στη μέση. Λεπτομέρεια που είχε τρο-
φοδοτήσει τον πατέρα μου με την αγαπημένη του 
παρομοίωση: «Έφτιαξες και μια χωρίστρα σαν τον 
Παντοκράτορα…!»
Κοιτάζω ακόμη τον Παντοκράτορα, όταν χτυπήματα  
από το βορινό παράθυρο αποσπούν το βλέμμα μου. 
Δυο σπουργίτια στέκονται στα εξωτερικά κάγκελα, 
τιτιβίζουν δυνατά, πετάνε, ξανακάθονται, βροντά-
νε το τζάμι στην ερωτική τους βιάση. Φεύγουν και 
ξανάρχονται στα κάγκελα, τσιμποφιλιούνται στον 
αέρα, κάθε τόσο ο αρσενικός ανεβαίνει πάνω στη 
θηλυκιά, την βατεύει βιαστικά. Εκείνη τρέμει σύ-
γκορμη τινάζοντας τα φτερά της, ξεκολλάει για λίγο 
από τα κάγκελα, ξαναγυρίζει και περιμένει για να 
συνεχιστεί το αιώνιο παιχνίδι.
«Αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτής η μνήμη…», ο πα-
πάς το λέει, ο ψάλτης το λέει, δεν μπορώ πια να ξε-
χωρίσω, μόνο μου ’ρχεται να φωνάξω:
«Σκάστε επιτέλους ν’ ακούσω…!» 
 
Εργοβιογραφικό
Γεννήθηκε το 1955 στη Χάστεμη (Λευκοχώρα) Μεσση-
νίας. Σπούδασε νομικά και δικηγόρησε επί  37 χρόνια 
στην Αθήνα. Σήμερα ασχολείται με τη γεωργία.

Έργα
Δεινός καβαλάρης, διηγήματα, Πλανόδιον
Το αόρατο άσυλο, μυθιστόρημα, Κέδρος
Σφαίρες στο Αιγάλεω, διηγήματα, Σοκόλης
Ένας Αύγουστος χωρίς επίλογο, μυθιστόρημα, Με-
ταίχμιο
Ας μην ενοχληθεί κανείς, μυθιστόρημα, Μεταίχμιο

Άρις Αλεβίζος 

H δωρεά των δέντρων
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Ο Θεατρικός Όμιλος Λυκείου Μεσσήνης παρου-
σίασε την τραγωδία Βάκχες του Ευριπίδη, σε 
μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη και Μαρίκας 

Θωμαδάκη, στις 18/4/2018 στο αρχαίο θέατρο Μεσ-
σήνης, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Νεανικού Φε-
στιβάλ Αρχαίου Δράματος, που διοργάνωσε ο Δήμος 
Μεσσήνης,. Είχαν ήδη προηγηθεί παραστάσεις στο 
9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου στο Αγρίνιο 
(8/3/2018), σε σχολικές μονάδες της Μεσσήνης και 
στο ευρύτερο κοινό της περιοχής στο αμφιθέατρο 
του Λυκείου Μεσσήνης.

Οι συντελεστές της παράστασης
Σκηνοθεσία: Νίκος Φουσιάνης (φιλόλογος)
Επιμέλεια παράστασης: Αγγελική Ρακιντζή (χημικός)

ΔΙΑΝΟΜΗ
Διόνυσος: Τόσκα Μπεσιόνα
Πενθέας: Στασινόπουλος Θεόδωρος
Κάδμος: Βασιλόπουλος Βασίλης
Τειρεσίας: Μπλάνα Μαρία
Αγαύη: Γεωργιοπούλου Ιωάννα
Άγγελος Α` Κοτσιλιέρη Ευαγγελία, 
Αλοιμένου Παρασκευή, Αλευρά Ζαχαρούλα
Άγγελος Β:  Πούπουζα Νίκη
Στρατιώτες:  Πετρουλάκη Μαρία & Χαίνης Γιάννης

Χορός βακχών γυναικών
Τόσκα Μπεσιόνα, Γεωργιοπούλου Ιωάννα
Αλευρά Ζαχαρούλα, Αλοιμένου Παρασκευή
Γεωργακοπούλου Βασιλική, Κοκκίνη Ευσταθία
Παπαγεωργακοπούλου Σταυρούλα, Κοτσιλιέρη 
Ευαγγελία,  Πετρουλάκη Μαρία, Πούπουζα Νίκη, 
Λαμπροπούλου Όλγα, Ζέππου Σαβίνα

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Διόνυσος, γιος του Δία και της κόρης του Κάδμου 
Σεμέλης, φτάνει στη Θήβα με ανθρώπινη μορφή, για 
να επιβάλει τη λατρεία του. Οι κόρες του Κάδμου αμ-
φισβητούν τη θεϊκή καταγωγή του και γι’ αυτό τρε-
λαίνονται από το θεό και ως Μαινάδες παραμένουν 
στον Κιθαιρώνα. Ο Πενθέας, γιος της Αγαύης, επίσης 
αρνείται να δεχτεί τη λατρεία του νέου θεού. Συλλαμ-
βάνει τον Διόνυσο, ο οποίος, με τη σειρά του, ελευ-
θερώνεται και καταστρέφει το παλάτι. Ο Διόνυσος, 
για να εκδικηθεί τον Πενθέα για την ασέβειά του, τον 
πείθει να μεταμφιεσθεί σε Μαινάδα, για να κατασκο-
πεύσει τις Θηβαίες στον Κιθαιρώνα. Όταν ο Πενθέας 
φτάνει στο βουνό, οι Μαινάδες και πρώτη η μητέρα 
του η Αγαύη τον διαμελίζουν. Μόλις ο Κάδμος πλη-
ροφορείται το συμβάν, πηγαίνει στον Κιθαιρώνα και 
συλλέγει τα κομμάτια του κορμιού του Πενθέα. Η 
Αγαύη επιστρέφει θριαμβευτικά στην πόλη μεταφέ-
ροντας το κεφάλι του Πενθέα, θεωρώντας το σαν κε-
φάλι λιονταριού. Μόλις όμως συνειδητοποιεί τι έχει 
διαπράξει, εμφανίζεται ο θεός Διόνυσος που ανακοι-
νώνει τη δυσοίωνη τύχη των τραγικών προσώπων και 
εδραιώνει τη θρησκεία του. 

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Στις Βάκχες ένα χρονικά ξεπερασμένο και ανώφελο 
κατεστημένο γκρεμίζεται κάτω από την άγρια σκλη-
ρότητα και εκδικητική μανία ενός νέου απόστολου – 
θεού.

Κάρολος Κουν

Ο Ευριπίδης γράφοντας τις Βάκχες έθεσε ως κριτήριο 
και αίτημα της ζωής τη σύνθεση των αντιθέτων που 
είναι ταυτόχρονα μια υπέρβαση.

Κώστας Γεωργουσόπουλος

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΒΑΚΧΕΣ

Ημέρα αφιε-
ρωμένη στην 
ποίηση η 21ή 

Μαρτίου και εμείς 
επιλέξαμε να παρα-
θέσουμε αποσπά-
σματα από την πρό-
σφατη συνέντευξη 
του ποιητή μας 
Γιώργου Μαρκόπου-
λου.
«Όλη μου η ποίηση 
είναι ένα κουβάρι 

μνήμης» λέει ο ποιητής και εμείς λέμε όλη του η ζωή 
είναι ένα κουβάρι ποίησης.
Ποίηση για τον έρωτα, την πολιτική, το ποδόσφαι-
ρο, τη ζωή, την αρρώστια, τη μοναξιά, τη γυναίκα, τη 
λύπη, το θάνατο. Ποίηση για την πλατεία Βικτωρίας, 
που είναι η γειτονιά του, για την ιδιαίτερη πατρίδα 
του, τη Μεσσήνη, «τη φοβερή πατρίδα μας», που 
ακόμη τον συντροφεύει με τις μυρωδιές της «των 
ανθρώπων τις μυρωδιές τις ξεχνάω» λέει ο ποιητής, 
όμως η μυρωδιά του Ταϋγέτου, το χαμομήλι, η θά-
λασσα, ο φούρνος του Καίσαρη με τα ξύλα!
Και συνεχίζει «έχω εμπιστοσύνη στη μνήμη μου, την 
αγαπάω και της έχω και εμπιστοσύνη. Η μνήμη με 
έχει σώσει στην ποίησή μου… δεν είναι ένα κουβάρι 
μπερδεμένο είναι ένα νήμα μνήμης που ξετυλίγεται 
μόνο του». 
Οι φίλοι του ποιητές Γιάννης Βαρβέρης και Γιάννης 
Κοντός, έφυγαν. Το ίδιο και ο Κωστής Νικολάκης που 
είχε το βιβλιοπωλείο (μαζί έκαναν το καλύτερο βιβλίο 
«Τα ποιήματα που αγαπήσαμε»). Οι μνήμες της περι-
όδου της χούντας δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό του 
ποιητή «τότε ήμασταν πολιτικοποιημένοι κουλτουρι-
άρηδες, όχι σκέτο κουλτουριάρηδες» λέει ο Γ. Μαρ-
κόπουλος και αναφέρεται στο Studio και στην Αλκυ-
ονίδα, ιστορικούς κινηματογράφους. «Δεν βλέπω να 
δημιουργείται τίποτα το καινούργιο».

«Θεωρώ ότι η ποίηση είναι δική μου δουλειά 
και όχι τρόπος, μέσον ελεημοσύνης για την 
αναγνώρισή μου. Ο σεβασμός είναι εκτίμηση. 
Η αγάπη είναι κάτι άλλο, που δεν μπορώ να 
το βρω. Ίσως μια μόνιμη και αιώνια έλξη. Η 
αγάπη εκφράζεται με δοτικότητα. Ο σεβασμός 
είναι πιο λογικό πράγμα από την αγάπη. Το 
συναίσθημα σε πετάει πιο ψηλά αλλά η λογι-
κή χρειάζεται να σε κρατάει εκεί που πρέπει. 
Η λογική προσφέρει στερεότητα. Ο έρωτας 
είναι χημεία, έλξη. Είναι δύσκολα αυτά να τα 
δώσεις με αφορισμούς.» 

«Κάθε γυναίκα, την πρώτη νύχτα του γάμου της, ξυ-
πνά πάντα χήρα του άντρα που ονειρεύτηκε». Να 
ένας στίχος του ποιητή για τον έρωτα.

«Η ζωή είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Πόσο φο-
βόμαστε να ανοιχτούμε ο ένας στον άλλον, είναι πο-
λύπλοκο. Είχα και ως νέος μια λύπη μέσα μου κρυ-
φή, που τώρα έχει γίνει μεγαλύτερη. Σε όλους τους 
ανθρώπους υπάρχει μία γενετήσια μοναξιά. Αυτή 
την σπρώχνουμε μήπως πάει παρακάτω. Πού παρα-
κάτω, δεν ξέρω.»

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Φοβάμαι τα σκι-

ερά χειρουργεία και το μακέλεμα. Αυτό φο-
βάμαι. Λυπάμαι μόνο για τον θάνατο αγαπη-
μένων ανθρώπων. Δεν έχω συμφιλιωθεί με 
το φευγιό αγαπημένων μου ανθρώπων και 
την αλλαγή του σκηνικού των πόλεων. Μέχρι 
τώρα νόμιζα ότι δεν είμαι άνθρωπος ούτε οι 
άλλοι είναι άνθρωποι. Μας έβλεπα ως ηθο-
ποιούς ενός έργου και όλη η πόλη ήταν ένα 
σκηνικό. Τώρα μου φαίνεται ότι οι ηθοποι-
οί έφυγαν απ' τη ζωή, ήρθαν άλλοι που δεν 
τους γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να συγ-
χρονιστούμε, ούτε να παίξουμε μαζί. Το σκη-
νικό γκρεμίστηκε και όπως λέω σ' ένα ποίημα 
"έμεινε η λάμπα κι ο φανός θυέλλης που φώ-
τιζε μονάχα τα καμαρίνια".»

Έτσι κλείνουμε τη συνέντευξη του ποιητή μας, με τη 
φωνή του να μας ακολουθεί από το café des poètes 
της πλατείας Βικτωρίας, ανάμεσα στις φωτογραφίες 
όλων των σπουδαίων ποιητών και ανάμεσα στις μνή-
μες του Τάσου Λειβαδίτη, του Γιάννη Βαρβέρη, του 
Γιάννη Κοντού, του Κωστή Παλαμά, του Γιάννη Ρί-
τσου, του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη, του 
Ανδρέα Εμπειρίκου, του Νίκου Καρούζου, του Μανό-
λη Αναγνωστάκη….

Eπιμέλεια: Βασιλική Μπάρκα
Πηγή: Λίνα Ρόκου, popaganda.gr

Ημέρα ποίησης


