
ἌΝΟΙΞΗ 
Σήν Ἄνοιξη πολύ τήν ἀγαπῶ,  

γι’ αὐτό, τῶν λουλουδιῶν της, τό μεθύσι. 

Φαρούμενο τραγούδι θά τῆς πῶ,  

μαζί μου ὅποιος θέλει, ἀς τραγουδήση. 

 

Ὦ Ἄνοιξη, ἐσύ ‘σαι ἡ ἐποχή  

πού φέρνει στόν καθένα αἰσιοδοξία. 

Ὡραία, καί μέ ἥλιο ἤ βροχή 

μᾶς δείχνει τῆς ζωῆς τήν κάθε ἀξία. 

 

Παντοῦ λουλουδιασμένη ὅλη ἡ γῆ,  

σέ ὅλους της τούς κάμπους καί τά ὄρη. 

Ἐσύ, τῶν προϊόντων ἡ πηγή,  

καθώς στή γῆ ἀναπαύονται οἱ σπόροι. 

 

Ἐσύ, μέ τά λογιῶ, λογιῶ πουλιά 

κερνᾶς τή μουσική σου πέρα ὡς πέρα!  

Καί εἶσαι ἀπ’ τά χρόνια τά παλιά  

τῆς Υύσης ἡ πιό ὡραία θυγατέρα. 
Μ.Π. 
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ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 

 Ἕλληνας λυρικός καί 

δραματικός ποιητής, πού 

γεννήθηκε τό 1862 στήν Ἀθήνα.  

Μετά τίς γυμνασιακές του 

σπουδές, πῆρε τό πτυχίο τῆς 

νομικῆς ἀπό τό πανεπιστήμιο 

τῆς Ἀθήνας.  Μετά πῆγε στό 

παρίσι μέ ὑποτροφία τοῦ δήμου 

Ἀθηναίων, γιά νά σπουδάσῃ 

αἰσθητική (1888 – 1890).  

Ἐπέστρεψε ὁριστικά στήν Ἀθήνα 

καί ἔδειξε κλίση στά γράμματα 

καί ἰδιαίτερα στήν ποίηση, τήν 

ὁποία καλλιέργησε ἀποκλει-

στικά σ’ ὅλη του τη ζωή.  Ὁ 

Πολέμης μαζί μέ τούς Δροσίνη, Παλαμᾶ καί Καμπᾶ 

ἀποτελοῦσαν τήν τετράδα τῶν δημοτικιστῶν ποιητῶν, πού 

διαδέχτηκε τούς καθαρευουσιάνους ρομαντικούς στήν Ἀθήνα.  

Νέος ἦταν ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας· ἀπό ἐκεῖ 

ἀποσπάστηκε ἀργότερα σάν ὑπογραμματέας τοῦ 

Πανεπιστημίου.  Ἀπό τό 1915 καί μετά διωρίστηκε γραμματέας 

τῆς σχολῆς Καλῶν Σεχνῶν.  Ἵδρυσε τήν ἑταιρεία τῶν Ἑλλήνων 

θεατρικῶν συγγραφέων καί ἦταν ὁ πρῶτος πρόεδρός της.  Σό 

1918 βραβεύτηκε μέ τό ἀριστεῖο τῶν γραμμάτων. 

 τά ἑλληνικά γράμματα ἐμφανίστηκε ἀπό τό δέκατο τρίτο ἔτος 

τῆς ἡλικίας του, δημοσιεύοντας στιχουργήματα σέ ἔντυπα, 

ἡμερήσια καί περιοδικά τῆς ἐποχῆς.  Εἶναι ἀναρίθμητα ἀπό τότε 

τά περιοδικά, ἡμερολόγια, λευκώματα, ἐφημερίδες, ποιητικές 

συλλογές καί ἐκλογές, ὅπου δημοσιεύτηκαν καί 

ἀναδημοσιεύτηκαν στίχοι του.  υνομήλικος τοῦ Κ. Παλαμᾶ, 

μοιράστηκε μ’ αὐτόν τό Υιλαδέλφιον γέρας (βραβεῖο) (1888) καί 

βραβεύτηκε ἐπανειλημμένα ἀπό τότε στούς Ἀβερώφειους 

δραματικούς διαγωνισμούς. 
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 Ἔργα τοῦ Πολέμη, λυρικά, πού ἐκδόθηκαν σέ αὐτοτελεῖς 

τόμους καί δραματικά πού παίχτηκαν ἀπό τή σκηνή τοῦ 

ἀθηναϊκοῦ θεάτρου πού τά περισσότερα ἐκδόθηκαν μέ τήν 

παρακάτω σειρά: Πρωτότυπα: α) λυρικά: «Ποιήματα» (1883), 

«Φειμώνανθοι» (Υιλαδέλφειον γέρας, 1888), «Ἀλάβαστρα» (1900), 

«Σό παλιό βιολί» (1909, β’ ἔκδ. 1912, γ’ ἔκδ. 1913), «πασμένα 

μάρμαρα» (Ἐθν. Ἀριστεῖο Γραμμάτων 1917, β’ ἐκδ. 1918, γ’ ἔκδ. 

1922), «Εἰρηνικά» (1918), «Κειμήλια» (1920), «Ἐξωτικά»(1921) καί 

«Ἐσπερινός», β) Διδακτικά: «Πρῶτα βήματα», παιδικά ποιήματα 

(1909), γ) Ἐπικολυρικά: «Ὁ Καστελλάνος» (σέ ρυθμικό λόγο, 

1909), δ) Δραματικά τά μονόπρακτα: «Σραγουδιστής» (λυρικό 

δρᾶμα, 1893), «Σό ὄνειρόν», «Σό εἰκόνισμα» (1902), «Σό μαγεμένο 

ποτήρι», «Σό στοίχημα», «τήν ἄκρη τοῦ κρημνοῦ» καί «Μιά 

φορά κι ἕναν καιρό» (Ἀβερώφειο δραματικό γέρας 1924) καί τά 

Σρίπρακτα: «Ὁ βασιλιᾶς Ἀνήλιαγος» (Ἀβερώφειο δραματικό 

γέρας, 1912, Παίχτηκε ἀπό τή σκηνή τοῦ Θεάτρου Κοτοπούλη καί 

ἐκδόθηκε τό 1912 καί 1914), «Καλλιγούλας» καί 

«Πτωχοπρόδρομος». 

 Μεταφράσεις: Ἒμμετρα: Θεοκρίτου «Εἰδύλλια» (1919), Εὐριπίδη 

«Ἠλέκτρα» (1918), Πεζά: Μολιέρου: «Ὁ κατά φαντασίαν 

ἀσθενής», Ἀλφόνσου Καρρ «Ὑπό τάς φιλύρας» (1916), Λυρικές 

ἀνθολογίες, Ἀνθολογία νεώτερης ἑλληνικῆς ποίησης κ.α. 

 Ἡ στιχουργία τοῦ Πολέμη εἶναι ποικιλώτατη, ἄν καί εἶναι 

φανερή ἡ προτίμησή του στόν δεκαπεντασύλλαβο.  Οἱ στίχοι δέν 

ἀμβλύνονται μέ διασκελισμούς.  Ἡ ὁμοιοκαταληξία του εἶναι 

φυσική.  Ἀν καί ἔχῃ μεγάλη εὐχέρεια σ’ αὐτήν, ὁστόσο, προτιμᾶ 

πολλές φορές ἀνομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους. 

 Ἡ ποικιλία καί ἡ δημοτικότητα τῆς στιχουργίας τοῦ Πολέμη σέ 

συνδυασμό μέ τή δημοτικότητα τῶν θεμάτων καί γενικώτερα τοῦ 

τόνου, συνετέλεσαν ὥστε νά μελοποιηθοῦν πολλά από τά 

ποιήματά του από Ἕλληνες συνθέτες καί τραγουδιοῦνται σάν 

ανώνυμα τραγούδια φυσικῆς ποίησης. 

 Ἡ μεταφορά καί ἡ προσωποποίηση εἶναι μᾶλλον συμβατικές 

καί ὁ συμβολισμός του, συνήθως, διδακτικό.  Ἰδιαίτερο γνώρισμα 

τῆς τεχνικῆς του εἶναι ἡ ἀντίθεση, συναισθηματική, ἠθική ἤ 
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διδακτική, πού τήν συναντᾶμε στό βάθος κάθε ποιήματός του.  

Ὅσο γιά τό περιεχόμενο, τό ἔργο του εἶναι κρᾶμα, πού προῆλθε 

ἀπό τή ζύμωση δημωδῶν ρομαντικῶν στοιχείων καί ὁ ποιητής 

εἶναι ὁ τελευταῖος στήν Ἀθήνα τυπικός ἀντιπρόσωπος τοῦ 

νεοελληνικοῦ ἀστικοῦ ρομαντισμοῦ.  Ἔτσι, περιγραφές 

ὑποθέσεις καί σύμβολα ἀντλεῖ ἀπό τή βυζαντινή παράδοση 

καθώς καί ἀπό τίς ἀντίστοιχες δημώδεις λυρικές «παράλογες».  

έ ἄλλα ὁ τόνος ὑπενθυμίζει ἄμεσα τά «λιανοτράγουδα».  

Πολυάριθμες πηγές ἐπέδρασαν στό ἔργο του, οἱ ὁποῖες εἶναι ἡ 

ἐπιστολική φιλολογία τῆς ἐποχῆς του, τά ἔμμετρα λευκώματα, 

τά ἡμερολόγια, οἱ ποιητικές ἀνθολογίες καί ἡ ἀθηναϊκή 

δημοσιογραφία.  Ρομαντικά γνωρίσματα τοῦ ἔργου τοῦ Πολέμη 

εἶναι ἡ κλίση του πρός τήν ἑλληνική μεσαιωνική φεουδαρχία 

(«ρήγισσες», «κάστρα», «καστελλάνοι» κ.λ.π.) καί πρός τή 

δημώδη μεταφυσική λαογραφία («φαντάσματα»), τό 

ἀπροσδόκητό καί τό θαυμάσιο τῶν λύσεων καί ἡ φυσιολατρεία.  

τό λεκτικό του ὑπάρχουν πολυάριθμες ἀναδιπλώσεις, 

ἐπαναλήψεις, περιφράσεις κ.λ.π. καί τά συνήθη ρητορικά 

σχήματα. 

 Ὁ Πολέμης εἶναι, κυρίως, λυρικός ποιητής.  τό ἔργο του, ὅπου 

τό ἴδιο θέμα ἐπαναλαμβάνεται μέ παραλαγές, ἀνανεώθηκαν 

ὅλοι οἱ λυρικοί τόποι, κυρίως οἱ ἐρωτικοί, γύρω ἀπό τούς ὁποίους 

στρέφονται οἱ πρῶτες συλλογές.  Γιά τόν ποιητή ὁ ἔρωτας ἔχει, 

πότε τό παγανιστικό ποιμενικό, πότε τό χριστιανικό τύπο.  Καί 

στίς δύο περιπτώσεις εἶναι συνεσταλμένος, σεμνός, ἀνήσυχος 

ἀπό τύψεις, φειδωλός καί δειλός.  Ἡ συγκατάβαση, ἡ ἐπιορκία 

καί καί ἡ ἐγκατάλειψη εἶναι ἀγαπημένοι του λυρικοί τύποι.  

Ἀλλά ἀγαπᾶ καί τή φύση, ἔχοντάς την σάν πλαίσιο, ἔμβλημα ἤ 

ἀνάμνηση τοῦ ἔρωτα ἤ ἐρωμένης.  Ἀργότερα ἐμπνεύστηκε καί 

πολλά πατριωτικά καί θρησκευτικά θέματα.  Ἀκόμη ἦταν καί 

ἐπικολυρικός λυρικός ποιητής, γράφοντας πολλές μπαλάντες, 

ὅπου τό λυρικό αἴσθημα, ἀντίθετα πρός τό προσωπικό του, εἶναι 

πάντοτε τραγικό καί ὁδηγεῖ σέ καταστροφές.  Ἐπίσης, ποιητής 

περιγραφικός, σέ ἀπομίμηση τῶν Γάλλων παρνασσικῶν, ἔγραψε 

θρησκευτικούς καί ἐθνικούς ἔμμετρους πανηγυρικούς, νυφικά 
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καί ἐπιμνημόσυνα ποιήματα καί πολεμικά, σ’ ὅλη τή διάρκεια 

τῶν Βαλκανικῶν πολέμων· ἀλλά καί ποιητής γνωμικός· γνωμικά 

του ποιήματα εἶναι μικρότερα, πολλά ἀνθρωπιστικά καί 

παιδαγωγικά, που δημοσιεύτηκαν στή «Διάπλαση τῶν ͺΠαίδων».  

άν γνωμικός ποιητής ὁ Πολέμης εἶναι κατ’ εὐθείαν παραι-

νετικός ἤ ἔμμεσα διδακτικός μέ μυθοπλασίες τίς ὁποῖες 

χρησιμοποιεῖ μέ τήν ἀλληγορική μορφή καί τήν προσωποποίηση.  

τούς μύθους του περιέχονται ἔμψυχα, ζῶα καί ἔννοιες.  Σέλος, 

εἶναι καί δραματικός ποιητής.  Ἔγραψε τά δράματα «Βασιλιᾶς 

Ἀνήλιαγος», «Εἰκόνισμα», παρμένα ἀπό τό μεσσαιωνικό 

μυθολογικό κύκλο. 

 Πέθανε τό 1924, ἀπό γριππώδη βρογχοπνευμονία. 
Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια Ἡλίου 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 

 

ΦΡΙΣΟ ΑΝΕΣΗ 
Σό μέγα θαῦμα σήμερα τήν πλάση ὅλη μαγεύει, 

ρυθμός ἀγάπης τίς καρδιές σάν ὄνειρο χαϊδεύει. 

Φριστός Ἀνέστη! ἀντιλαλεῖ παντοῦ σάν ἅγια ἀλήθεια,  

κι ἀχτίδα ἐλπίδας χύνεται σέ πονεμένα στήθια. 

Κι ἔρχεται μέ τήν ἄνοιξη, μέ τούς ἀνθούς τ’ Ἀπρίλη,  

τό πρόσχαρο τό μήνυμα, σάν νά ‘θελε νά στείλη  

τή λουλουδένια του ὀμορφιά τοῦ Γολγοθᾶ τό θῦμα  

μές στήν ἀνθρώπινη ψυχή νά πνίξη κάθε κρίμα. 

Φριστός Ἀνέστη! Υίλημα γλυκιᾶς ἀγάπης δῶστε,  

φίλοι κι ἐχθροί, κι ἀδερφικά τά χέρια σας ἑνῶστε. 

Ἕνα τοῦ κόσμου τ’ ὄνειρο: Νικήτρια ἡ καλοσύνη  

νά ‘ναι παντοῦ, κι ὁδηγητής τῶν ἔργων μας νά γίνη. 

Σοῦ Λόγου ἡ δόξα ἀνάλαμψε κι ἦρθε παρηγορήτρα  

– σάν μέσα στό ἡλιόκαμα – σ’ ὅλη τῆς γῆς τή φύτρα. 

Φριστός Ἀνέστη! ἄς ζῆ στόν νοῦ τό ύμβολο τ’ ὡραῖο,  

γιά νά πληθαίνουν μέσα μας χαρές καί φέγγος νέο,  

ἡ Δικαιοσύνη τῆς ψυχῆς τά βάθη νά φωτίζη  

καί τῆς Ἀγάπης ἡ ὀμορφιά τόν κόσμο νά στολίζη. 
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ΣΟ ΚΡΤΥΟ ΦΟΛΕΙΟ 
Ἀπ᾿ ἔξω μαυροφόρ᾿ ἀπελπισιά, 

πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστὸ σκοτάδι· 

καὶ μέσα στὴ θολόχτιστη ἐκκλησιά -  

στὴν ἐκκλησιά, ποὺ παίρνει κάθε βράδυ 

τὴν ὄψη τοῦ σχολειοῦ - 

τὸ φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ 

τρεμάμενο τὰ ὀνείρατα ἀναδεύει, 

καὶ γύρω τὰ σκλαβόπουλα μαζεύει. 

 

Ἐκεῖ καταδιωγμένη κατοικεῖ 

τοῦ σκλάβου ἡ ἁλυσόδετη πατρίδα· 

βραχνὰ ὁ παπάς, ὁ δάσκαλος, ἐκεῖ 

θεριεύει τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα 

μὲ λόγια μαγικά. 

Ἐκεῖ ἡ ψυχὴ πικρότερο ἀγρικὰ 

τὸν πόνο τῆς σκλαβιᾶς της, ἐκεῖ βλέπει 

τί ἔχασε, τί ἔχει, τί τῆς πρέπει. 

 

Κι ἀπ᾿ τὴν εἰκόνα τοῦ Φριστοῦ ψηλά, 

ποῦ ἐβούβανε τὰ στόματα τῶν πλάνων, 

καὶ ρίχνει καὶ συντρίβει καὶ κυλᾶ 

στὴν ἄβυσσο τοὺς θρόνους τῶν τυράννων, 

κι ἀπὸ τὴ σιγαλιά, 

πού δένει στὸ λαιμὸ πνιγμοῦ θηλειά, 

κι ἀπ᾿ τῶν προγόνων τ᾿ ἄφθαρτα βιβλία, 

πού δείχνουν τὰ πανάρχαια μεγαλεῖα, 

ἕνας ψαλμὸς ἀκούγεται βαθὺς, 

σέ μελῳδίες ἑνὸς κόσμου ἄλλου, 

κι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθεὶς 

προφητικὰ τὰ λόγια του δασκάλου 

μὲ μία φωνὴ βαριά: 

«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! ἡ λευθεριὰ 

σὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι 

τῆς νύχτας τὸ ξημέρωμα θὰ φέρη». 
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Η ΕΛΙΑ 
Ευλογημένο νά ‘ναι, ἐλιά, τό χῶμα πού σέ τρέφει,  

κι εὐλογημένο τό νερό πού πίνεις ἀπ’ τά νέφη,  

κι εὐλογημένος τρεῖς φορές αὐτός πού σ’ ἔχει στείλει  

γιά τό λυχνάρι τοῦ φτωχοῦ, γιά τ’ ἅγιου τό καντήλι. 

Δέν εἶσαι σύ περήφανη σάν τ’ ἄλλα καρποφόρα,  

πού βιαστικά, ἀνυπόμονα, δέν βλέπουνε τήν ὥρα  

μέ τ’ ἀνθολούλουδα  τούς κλώνους νά σκεπάσουν  

καί μέ μιά πρόσκαιρη ὀμορφιά τά μάτια νά ξιπάσουν. 

Ἐσύ ‘σαι πάντα ταπεινή· πάντα δουλεύτρα, σκύβεις,  

μ’ ὅλα τά πλούτη πού κρατεῖς, μ’ ὅλο τό βιό πού κρύβεις. 

Γι’ αὐτό απ’ τά πρῶτα νιᾶτα σου, πού τά φιλοῦν οἱ ἀνέμοι,  

ὡς τά βαθιά γεράματα, πού τό κορμί σου τρέμει,  

καί γέρνει κάθε σου κλαδί καί κάθε παρακλάδι,  

μέσα στόν κούφιο σου κορμό δέν σοῦ ‘λειψε τό λάδι. 

 

 

ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΑΡΑ 
- Γιατί, μαμά μου, τή στιγμή, πού κάνω ἐλεημοσύνη,  

νιώθω στά στήθη μου γλυκιά  

κι ἀτέλειωτη χαρά, κι ὅταν τό χέρι μου κρυφά τόν ὀβολό του δίνη, 

γιατί νομίζω πώς πετῶ μ’ ἀγγελικά φτερά;  

-  Παιδί μου, κάθε ἄνθρωπος, ὅπου στόν κόσμο μένει,  

ἀπ’ τή στιγμή πού ἔρχεται στή γῆ νά γεννηθῆ,  

ὡς τή στιγμή τήν ὕστερη, πού φεύγει καί πεθαίνει,  

ἔχει ἕνα φύλακ’ ἄγγελο, πού τόν ἀκολουθεῖ. 

- Καί κάθε πράξη του καλή ὁ ἄγγελος τήν κρίνει  

καί γελαστός, χαρούμενος σκύβει καί τόν φιλεῖ,  

κι ὅση χαρά ἔχει ὁ ἄγγελος, τόση χαρά τοῦ δίνει  

μ’ ἐκεῖνο τό γλυκύτατο κι ἀγγελικό φιλί. 

- Γι’ αὐτό καί σύ νά χρεωστῆς μεγάλη εὐγνωμοσύνη, 

εὐγνωμοσύνη στούς φτωχούς θερμή καί περισσή,  

πού πάντα γίνοντ’ ἀφορμή μέ τήν ἐλεημοσύνη,  

νά χαίρεται ὁ ἄγγελος, νά χαίρεσαι καί σύ. 



9 
 

ΣΟ ΚΟΤΠΙ ΚΑΙ ΣΟ ΣΙΜΟΝΙ 
Ἡσυχάζ’ ἡ θάλασσα.  Σό κουπί θυμώνει,  

στρέφεται περήφανο, λέγει στό τιμόνι:  

κλάβος αλευτέρωτος πάντοτε δουλεύω,  

σέρνω βάρη ασήκωτα καί τά κουβαλῶ,  

μανιωμένα κύματα σκίζω καί παλεύω, 

βγαίνω στό γιαλό. 

 

Καί ἐνῶ μερόνυχτα στή δουλειά πεθαίνω,  

ἐσύ πάντα ξέγνοιαστο καί ξεκουρασμένο  

ἀκουμπᾶς στήν πρύμνη σου, καί δουλειά σου μόνη  

νά γυρίζης ἥσυχο καί καμαρωτό...  

Υύγε, ξεφορτώσου με, ἄχρηστο τιμόνι,  

εἶσαι περιττό! 

 

Σρικυμία πλάκωσε καί τό κύμ’ ἀφρίζει,   

τό κουπί ἀντρειεύεται, τόν ἀγώνα ἀρχίζει. 

Μανιωμέν’ ἡ θάλασσα, σάν θεριό, φουσκώνει  

κι ἀψηφᾶ στή λύσσα της χίλια δυό κουπιά... 

Σό κουπί ραγίζεται: «πρόφτασε, τιμόνι,  

δέν ἀντέχω πιά!». 
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ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΤΜΝΟΙ 
 

Εἰσαγωγικά 

 Οἱ ὀμηρικοί  ὕμνοι,  ἄν καί στήν ἀρχαιότητα ἀποδίδονταν 

στόν ἐπικό ποιητή, δέ συντίθενται ἀπ’ τόν Ὅμηρο.  Μᾶλλον τούς 

ἀπήγγειλαν οἱ ραψωδοί ὡς εἰσαγωγικά μέρη (πιθανόν τά εἴκοσι 

ἑφτά μικρότερα ποιήματα, ἴσως καί τά 6 μεγαλύτερα).  Οἱ ὕμνοι, 

ἀναφέρονται στούς Ὀλύμπιους Θεούς (Δία, Ἥρα, Ποσειδῶνα, 

Ἀπόλλωνα, Ἄρη, Ἐρμῆ, Ἀθηνᾶ, Ἄρτεμη, Ἀφροδίτη, Ἥφαιστο, 

ἀλλά καί στόν Ἡρακλῆ, τό Διόνυσο καί τή Δήμητρα πού 

μετέπειτα συγκαταλέγονταν στούς Ὀλύμπιους Θεούς), ἐπίσης 

στή μητέρα τῶν θεῶν, τή μητέρα τῶν πάντων Γαία, τήν Ἑστία, τή 

ελήνη, τόν Ἥλιο, τόν Ἀσκληπιό, τούς Διόσκουρους καί τόν 

Πᾶνα. έ παραπομπές κειμένων τῆς κλασικής  περιόδου  τῆς 

ἀρχαίας ἑλληνικής  γραμματείας,  ἐπισημαίνεται  ἡ ἀπώλεια 

τεράστιας ὑμνολογικής παραγωγής ἐξ αἰτίας τῆς φθορᾶς τῶν 

παπύρων, τῆς δυσχέρειας τῶν ἀντιγραφῶν, τῆς διατήρησης τῆς 

ἀνωνυμίας τῶν δημιουργῶν πού υἱοθετοῦσαν ὀνόματα 

ἐπώνυμων, ἐπιπλέον τῆς ἀβλεψίας, ἀμέλειας,   μεταπλάσεων καί 

ἀλλοιώσεων, καταστροφῶν (ὅπως ἡ πυρκαγιά πού κατέστρεψε  

τό 47 π.Φ. τή Βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας).  Οἱ ὕμνοι εἶναι 

γραμμένοι  σέ δακτυλικό ἑξάμετρο  (πού ἀποτελεῖται  ἀπό  μιά 

μακρόχρονη καί ἀπό δυό βραχύχρονες συλλαβές), μέ ἐσωτερικές 

παραλλαγές. Μόνο τέσσερις ἔχουν τήν ἔκταση σχεδόν μιᾶς 

ὁμηρικής ραψωδίας,  οἱ περισσότεροι  εἶναι προοίμια  ἄλλων  

κειμένων.  Σά παλιότερα ποιήματα εἶναι τοῦ 8ου-7ου αἰ. π.Φ. Ὁ 

Θουκυδίδης τόν «Ὀμηρικό ὕμνο» στόν Ἀπόλλωνα,  σχετικά  μέ 

μιά γιορτή  στήν Δῆλο,  ὀνομάζει  προοίμιον.   
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Εἰς Ἣλιον 

 

Ἣλιον ὑμνεῖν αὖτε Διὸς τέκος ἄρχεο Μοῦσα, 

Καλλιόπη, φαέθοντα, τὸν Εὐρυφάεσσα βοῶπις 

γείνατο Γαίης παιδὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

γμε γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων, 

αὐτοκασιγνήτην, ἥ οἱ τέκε κάλλιμα τέκνα,  

Ἠῶ τε ῥοδόπηχυν ἐυπλόκαμόν τε Σελήνην 

Ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντ’, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν, 

ὃς φαίνει θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 

ἵπποις ἐμβεβαώς. σμερδνὸν δ’ ὅ γε δέρκεται ὄσσοις 

χρυσέης ἐκ κόρυθος. λαμπραὶ δ’ ἀκτῖνες ἀπ’ αὐτοῦ  

αἰγλεν στίλβουσι παρὰ κροτάφων δέ τ’ ἔθειραι 

λαμπραὶ ἀπὸ κρατὸς χαρίεν κατέχουσι πρόσωπον 

τηλαυγές. καλὸν δὲ περὶ χροὶ   λάμπεται ἔσθος 

λεπτουργές, πνοιῆ ἀνέμων. ὕπο δ’ ἄρσενες ἵπποι. 

ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γε στήσας χρυσόζυγον ἅρμα καὶ ἵππους,  

[αὐτόθι παύεται ἄκρου ἐπ' οὐρανοῦ, εἰσόκεν αὖτις]  

θεσπέσιος πέμπῃσι δι’ οὐρανοῦ Ὠκεανόνδε. 

χαῖρε, ἄναξ, πρόφρων δὲ βίον θυμήρε’ ὄπαζε. 

ἐκ σέο δ’ ἀρξάμενος κλῄσω μερόπων γένος ἀνδρῶν 

ἡμιθέων, ὧν ἔργα θεαὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν. 

 

Πάλι, παιδί τοῦ Δία, Μούσα Καλλιόπη, ἄρχισε νά ἐξυμνς 

Τόν ἥλιο πού ἀκτινοβολεῖ, πού ἡ Εὐρυφάεσσα, βοϊδομάτη 

γέννησε γιά τό παιδί τς Γαίας καί τοῦ Οὐρανού μ’ ἀστέρια. 

Γιατί ὁ Ὑπερίωνας πρε τήν ξακουστή Εὐρυφάεσσα, τήν ὅμαιμη 

πού τοῦ γέννησε ὡραιότατα παιδιά καί τήν Ἡῶ  

μέ ροδόχροους βραχίονες καί τή Σελήνη μέ τήν ὄμορφη κόμη  

καί τόν ἀκαταπόνητο ἥλιο, παρόμοιο μέ τούς ἀθάνατους, 

πού φωτίζει τούς θνητούς καί τούς ἀθάνατους θεούς 

ἀνεβασμένος στούς ἵππους του. Βέβαια φρικαλέοι οἱ ὀφθαλμοί 

διακρίνουν ἀπ’ τή χρυσή περικεφαλαία του. Καί λαμπερές ἀκτῖνες 

ἀπ’ αὐτόν γυαλίζουν φωτεινές στούς κροτάφους κι ἡ λαμπρή 
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χαίτη τους ἀπ’ τό χαριτωμένο κεφάλι ἐκτείνεται στήν ὄψη 

τήν περίοπτη. Καί λάμπει γύρω ἀπ’ τήν ἐπιδερμίδα του ὄμορφο 

ἔνδυμα λεπτοδουλεμένο μέ τό φύσημα τοῦ ἀνέμου. Κάτω οἱ 

ἀρσενικοί ἵπποι. Συνεπῶς,ἀφού ἔστησε τό ἅρμα του μέ τό χρυσό 

ζυγό κι άλογα 

[ἐκεί ἀναπαύεται στήν ἄκρη τ’ οὐρανού ἔως ὅτου ἀμέσως] 

κατευθύνεται θαυμάσιος μέσω τοῦ ὀρίζοντα πρός τόν Ὠκεανό. 

Χαίρε, βασιλιᾶ, πρότασσε τήν εὐχαρίστησή μας μέ μιά ζωή εὐμεν. 

Ἀφοῦ μάλιστα ἀρχίσω ἀπό σένα, θά ἐγκωμιάσω τό γένος 

τῶν προικισμένων μέ φωνή θνητῶν 

ἡμιθέων πού οἱ θεοί ἔδειξαν τά ἔργα τους στούς θνητούς. 
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ΑΙΑ 
 Σραγωδία τοῦ οφοκλῆ πού διδάχτηκε πρῶτα στήν Ἀθήνα, 

ἀνάμεσα στά 450 – 442 π.Φ., εἶναι πιθανῶς ἡ ἀρχαιότερη 

τραγωδία ἀπό τίς σωζόμενές του.  Ἐπιγράφεται ἤ ἁπλά «Αἴας» ἤ 

«Αἴας ὁ μαστιγοφόρος». Σήν πρώτη ὀνομασία του τήν συναντᾶμε 

στίς «Διδασκαλίες» τοῦ Ἀριστοτέλη, πού ἦταν κατάλογος 

τραγωδιῶν καί κωμωδιῶν πού διδάχτηκαν στήν Ἀθήνα καί 

συντάχθηκε ἀπό τόν ἴδιο.  Ἡ καταγραφή τους βασίστηκε σέ 

ἀρχεῖο τῆς Ἀθήνας πού περιελάμβανε ἔγγραφα γιά θεατρικά 

ἔργα πού διδάχθηκαν ἀπό τά 500 – 300 π.Φ.. Ἡ ἐπιγραφή «Αἴας ὁ 

μαστιγοφόρος» ἀποδίδεται στό νά ξεχωρίση ἀπό ἄλλο δρᾶμα τοῦ 

οφοκλῆ πού χάθηκε καί ὠνομαζόταν «Αἴας ὁ Λοκρός» γιατί, 

καθώς βρισκόταν σέ παραφροσύνη, μαστίγωσε τόν κριό, ἐπειδή 

τόν θεώρησε γιά τόν Ὀδυσσέα ἤ ἀκόμη γιατί, ὅταν ὁ Αἴας 

παρουσιάστηκε στή σκηνή κρατοῦσε μαστίγιο. 

 Ὁ Μῦθος 

 Ὁ Αἴας ἦταν γιός τοῦ Σελαμώνα.  Βασιλεύει στή αλαμίνα 

καί ἔρχεται στήν Σροία με δώδεκα πλοῖα, πού ἦταν ἡ ναυτική 

δύναμη τοῦ νησιοῦ. τό ἀχαϊκό στρατόπεδο κρατᾶ τήν ἀριστερή 

πτέρυγα. Ὕστερα ἀπό τόν Ἀχιλλέα εἶναι ὁ πιό δυνατός στό 

στράτευμα. Μεγαλόσωμος, πολύ ὡραῖος, εἶναι ἤρεμος καί 

κυρίαρχος τοῦ ἑαυτοῦ του.  Εἶναι βαριά ὡπλισμένος καί ἡ ἀσπίδα 

του εἶναι ἀξιοσημείωτη.  χηματίζεται ἀπό ἑπτά ἀλλεπάλληλα 

δέρματα βοδιοῦ.  Σό ὄγδοο στρῶμα εἶναι μιά πλᾶκα ἀπό χαλκό.  

Ὁ κλῆρος ἔλαχε νά μονομαχήση με τόν Ἕκτορα.  Μετά τήν 

ἀναμέτρηση, ἀντάλλαξαν δῶρα: Ὁ μέν Αἴας χάρισε τη ζώνη του 

στόν Ἕκτορα καί ὁ Ἕκτορας τό ξῖφος του στόν Αἴαντα.  Καί τά 

δύο αὐτά δῶρα ἀπέβησαν μοιραῖα, γιατί, μέ τή μέν ζώνη ἔδεσε ὁ 

Ἀχιλλέας τόν Ἕκτορα καί τόν περιέφερε στή πόλη, στό δέ ξῖφος 

τοῦ Ἕκτορα ἔπεσε ὁ Αἴας καί αὐτοκτόνησε. 

 Σά πρόσωπα:  

 Ἀθηνᾶ: Θεά τῆς οφίας 

 Αἴας: Γιός τοῦ βασιλιᾶ τῆς αλαμίνας Σελαμωνα, ἥρωας τοῦ 

Σρωϊκού Πολέμου. 

 Φορός αλαμινίων ναυτῶν 
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 Σέκμησσα: πιστή δούλη, γυναῖκα τοῦ Αἴαντα. 

 Σεῦκρος: Ἑτεροθαλής ἀδελφός τοῦ Αἴαντα.  

 Ἄγγελος: Ἀγγελιαφόρος 

 Μενέλαος: Βασιλιᾶς τῆς πάρτης, ἀδερφός τοῦ Ἀγαμέμνονα 

 Ἀγαμέμνονας: Βασιλιᾶς τοῦ Ἄργους, ἀρχιστράτηγος τοῦ 

ἑλληνικοῦ στρατοῦ 

Σά βουβά πρόσωπα:  

Εὐρυσάκης: Γυιός τοῦ Αἴαντα καί τῆς Σεκμήσας 

Παιδαγωγός 

Κήρυκας τοῦ στρατοῦ. 

  

 Μετά τό θάνατο τοῦ Ἀχιλλέα οἱ Ἕλληνες διωργάνωσαν 

ἀγῶνα στόν ὁποῖο ὡριζόταν ὡς βραβεῖο ἡ πανοπλία τοῦ νεκροῦ 

Ἀχιλλέα, τήν ὁποία θά ἔδινε στόν πρῶτο μετά τόν Ἀχιλλέα 

ἀνδρεῖο πολεμιστή ἡ μητέρα τοῦ νεκροῦ, θεά Θέτιδα.  Οἱ δύο 

Ἀτρεῖδες, ὁ Ἀγαμέμνονας καί ὁ Μενέλαος, σάν ἀρχιστράτηγοι, 

δέν πρόβαλαν ἀξίωση γιά τό ἔπαθλο, ἀλλά ὡρίστηκαν κριτές τοῦ 

ἀγῶνα.  Σό ἔπαθλο διεκδικοῦσαν ὁ Ὀδυσσέας καί ὁ Αἴας.  Ἡ 

κρίση ἦταν δύσκολη, γιατί ὁ μέν Αἴας ἦταν ἀνδρειότερος, ὁ δέ 

Ὀδυσσέας πρῶτος στίς συσκέψεις τῶν ἀρχηγῶν.  Ἡ σύνεση καί ἡ 

λογική νίκησαν τήν πολεμική δύναμη καί τήν πανοπλία δίνουν 

οἱ ἀρχηγοί στόν Ὀδυσσέα. 

 Βαθιά τραυματισμένος ἀπό τήν ἀπόφαση τῶν ἀρχηγῶν, ὁ 

Αἴας φεύγει καί μπαίνει στήν σκηνή του, ὅπως ἄλλοτε ὁ 

Ἀχιλλέας.  Ὁ ἥρωας παραφρονεῖ.  ύμφωνα μέ τό οφοκλῆ, τήν 

παραφροσύνη ἐμβάλλει στόν Αἴαντα ἡ θεά Ἀθηνᾶ, πρός τήν 

ὁποία εἶχε ἀσεβήσει.  Ἔτσι, ὁ Αἴας ἀποφασίζει νά σκοτώση τούς 

ἐχθρούς του, πού εἶναι οἱ Ἀτρεῖδες καί ὁ Ὀδυσσέας. 

 Καθώς εἶναι τρελός σκοτώνει τά βόδια καί τά πρόβατα, 

νομίζοντας ὅτι εἶναι οἱ Ἀτρεῖδες.  Μετά σέρνει μέχρι τή σκηνή του 

ἕνα κριό, νομίζοντάς τον γιά τόν Ὀδυσσέα πού, ἀφοῦ τόν 

μαστιγώνει, τόν σφάζει. 

 Ἡ Ἀθηνᾶ πού ἄκουσε γιά τή σφαγή ἐνημερώνει τόν 

Ὀδυσσέα γι’ αὐτήν, καί αὐτός προχωρᾶ μέ φόβο πρός τή σκηνή 

τοῦ Αἴαντα.  Ἡ θεά καλεῖ τό μανιακό νά βγῆ ἔξω ἀπό τή σκηνή.  



15 
 
Ὁ Αἴας ἐμφανίζεται καί ἀπαντᾶ μέ ἀλαζονική μανία στά 

ἐρωτήματά της.  Μετά ξαναμπαίνει στή σκηνή. 

 Ἡ Ἀθηνᾶ συμβουλεύει τόν Ὀδυσσέα νά προσέξη τή δύναμη 

τῶν θεῶν καί νά διδαχθῆ ἀπό τή συμφορά τοῦ Αἴαντα, πόσο 

ἄστατα εἶναι τά ἀνθρώπινα, νά μήν ὑπερηφανεύεται ποτέ γιά τή 

δύναμη ἤ τόν πλοῦτο, νά γνωρίζει ὅτι οἱ θεοί ἀγαποῦν τούς 

μυαλωμένους καί μισοῦν τούς κακούς.  Ἡ θεά, ἔτσι, θέλει νά 

δείξη τό γιατί τιμωρήθηκε ὁ Αἴας. 

 Υεύγει ἡ Ἀθηνᾶ καί ὁ χορός πού εἶναι ἀφωσιωμένος στόν 

Ἀϊαντα, ἐνοχλημένος ἀπό ὅσα ἄκουσε, λέει πώς δέν τά πιστεύει 

καί θεωρεῖ ὅτι εἶναι λόγια τοῦ Ὀδυσσέα, πού θέλει νά δυσφημίση 

τόν ἥρωα.  Ἔρχεται μπροστά στή σκηνή καί μαθαίνει ἀπό τήν 

Σέκμησσα γιά τή μανία τοῦ Αἴαντα.  Ὁ παράφρονας Αἴας 

συνετίζεται καί μένει ἀπαρηγόρητος, μαθαίνοντας ἀπό τή 

γυναῖκα του τή συμφορά.  Δέν ἀνέχεται τήν ντροπή, ὅτι φάνηκε 

ἀνδρεῖος στά πρόβατα καί στά βόδια καί ὅτι τόν κοροϊδεύουν οἱ 

ἐχθροί του· βάζει στό μυαλό του τήν αὐτοκτονία. 

 Ἡ Σέκμησσα τόν παρακαλεῖ νά μήν αὐτοκτονήση, γιατί θά 

κάνη δυστυχισμένους αὐτήν καί τό γυιό τους.  Μάταια ὅμως, 

γιατί ὁ Αἴας τῆς ἀπαντᾶ μέ τή φράση: «Ἤ καλῶς ζῆν ἤ καλῶς 

τεθνηκέναι τόν εὐγενῆ χρῆ»,  (πρέπει ἤ νά ζήση τιμημένα ἕνας 

ἄνδρας ἤ νά πεθάνη μέ τιμή).  Αὐτή ὅμως, συνεχίζει νά τόν 

παρακαλῆ μέ τρυφερή ἀγάπη καί τοῦ ξαναλέει, τί κακό θά κάνη 

σ’ αὐτήν καί στό γυιό τους, ἀλλά καί στούς γέρους γονεῖς του. 

 Ὁ Αἴας ζητᾶ τό μικρό του γυιό Εὐρυσάκη, πού ἐν τῷ μεταξύ 

ἡ μητέρα του ἀπομάκρυνε ἀπό φόβο, μήπως τόν σκοτώση ὁ 

παράφρονας πατέρας του. 

 Ἡ Σέκμησα φέρνει τόν Εὐρυσάκη καί ὁ Αἴαντας τόν 

ἀγκαλιάζει καί τοῦ εὔχεται νά γίνει εὐτυχέστερος ἀπό τόν 

πατέρα του καί στά ἄλλα ὅμοιός του.  Σοῦ δίνει τή βαριά ἀσπίδα 

του καί παραγγέλλει νά τόν θάψουν μέ τ’ ἄλλα ὅπλα του. 

 Ὁ χορός φοβᾶται γιά τόν Αἴαντα, μήπως αὐτοκτονήση.  

Ὅμως, ὁ ἥρωας συνέρχεται καί λέει ὅτι ἄλλαξε γνώμη, 

ἐπηρεασμένος ἀπό τά λόγια τῆς γυναίκας του.  Ὁ χορός χαίρεται 

καί τραγουδᾶ γιά τή μεταμέλεια τοῦ Αἴαντα. 
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 Ἐμφανίζεται ὁ Σεῦκρος πού φέρνει τήν εἴδηση ὅτι, σύμφωνα 

μέ τόν μάντη Κάλχαντα, ὁ Αἴας θά ζοῦσε, ἐάν σωζώταν ἐκείνη 

τή μέρα.  Γι’ αὐτό ὁ μάντης ἔδωσε ἐντολή στόν ἀδερφό του νά τόν 

κλείση στή σκηνή του, γιά νά μήν τόν δῆ νεκρό.  Ὁ χορός 

ἀνησυχεῖ· καλεῖ τή γυναῖκα του, ἡ ὁποία ζητάει ἀπό τό χορό νά 

ψάξη τόν Αἴαντα.  Αὐτός χωρίζεται σέ δύο μέρη καί ἡ Σέκμησσα 

κατευθύνονται σέ τρία διαφορετικά μέρη γιά τήν ἀναζήτησή του. 

 Ἀλλάζει τό σκηνικό καί παρουσιάζεται μιά ἐρημική 

ἀκρογιαλιά, ὅπου ὁ Αἴας καταριέται τούς ἐχθρούς του, σκέφτεται 

τούς δύστυχους γονεῖς του, χαιρετίζει τό ἱερό χῶμα τῆς πατρίδας 

του αλαμίνας, τήν ἔνδοξη Ἀθήνα, τούς συγγενεῖς του, τούς 

ποταμούς καί τίς πεδιάδες τῆς Σροίας καί αὐτοκτονεῖ πέφτοντας 

πάνω στό σπαθί του. 

 Ὁ χορός ἐπιστρέφει στή σκηνή ἄπρακτος καί ἀκούγεται ὁ 

θρῆνος τῆς Σέκμησσας, πού βρῆκε τό πτῶμα τοῦ νεκροῦ καί τό 

φέρνει. 

 Καθώς σκεπάζουν τό πτῶμα, ἑνώνεται ὁ θρῆνος τοῦ Φοροῦ 

μ’ ἐκεῖνον τῆς Σέκμησσας.  Ἐμφανίζεται ἀπαρηγόρητος ὁ 

Σεῦκρος καί δίνει ὁδηγίες γιά τήν ταφή τοῦ Αἴαντα.  Ἐδῶ, γιά τήν 

ταφή ἀντιδροῦν ὁ Μενέλαος καί ὁ Ἀγαμέμνονας (ὅπως ὁ 

Κρέοντας στήν Ἀντιγόνη), γιατί ὁ Αἴας δέν ἔδειξε τήν πρέπουσα 

πειθαρχία, ὅρος ἀπαράβατος σέ ἐμπόλεμη κατάσταση. 

Διατάζουν τόν Σεῦκρο νά μήν κάνη τήν ταφή.  Γίνεται φιλονικία 

κατά τήν ὁποία ἀκούγονται ἀπειλές καί βρισιές.  Ὁ Σεῦκρος 

ὑπενθυμίζει στούς ἀρχηγούς τά κατορθώματα τοῦ ἀδερφοῦ του 

καί ὑποστηρίζει τό δίκαιο τοῦ νεκροῦ, σάν ἱερώτερο ἀπό τά 

δίκαια τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας.  Παρεμβαίνει συμβιβαστικά ὁ 

Ὀδυσσέας, πού λέει ὅτι ὁ νεκρός ἦταν ὁ πλέον ἀνδρεῖος ἀπ’ 

ὅλους πού πῆγαν στήν Σροία.  υμβουλεύει καί πείθει τόν 

Ἀγαμέμνονα νά μήν ἐμποδίση τήν ταφή, γιατί ἀλλιῶς 

προσβάλλεται, ὄχι ὁ νεκρός, ἀλλά οἱ θεϊκοί νόμοι.  Ὁ Σεῦκρος 

εὐχαριστεῖ τόν Ὀδυσσέα γιά τή μεσολάβησή του, τόν παρακαλεῖ 

ὅμως, νά μήν παραστῆ στήν κηδεία του, γιά νά μή λυπηθῆ ἡ 

ψυχή τοῦ πικραμένου νεκροῦ.  Ὁ Ὀδυσσέας φεύγει καί ὁ Σεῦκρος 

θάβει τόν Αἴαντα. 
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 Ἡ τιμή τοῦ Αἴαντα ἀποκαθίσταται, μιά καί ὁ ἐχθρός του 

ἀναγνώρισε τήν ἀξία του.   

 Ἡ ἀποκατάσταση τῆς τιμῆς του Αἴαντα ἀποτελεῖ τήν 

κάθαρση. 

 
Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἡλίου 

Ἐπιμέλεια: Μ. Π. 
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ΤΓΚΡΟΤΗ ΣΟΤ ΙΕΡΑΣΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΞΟΤΙΑ ΣΗΝ ΙΛΙΑΔΑ 

Ραψωδία Α 

 Μιά μεταδοτική ἀσθένεια ἀποδεκατίζει τό στρατό τῶν 

Ἀχαιῶν, πού ἐδῶ καί ἑννέα χρόνια πολιορκοῦν τό κάστρο τῆς 

Σροίας.  Σά παλληκάρια πεθαίνουν, τό ἕνα πίσω ἀπ’ τ’ ἄλλο, 

γιατί μιά κατάρα ἔχει πέσει ἐπάνω τους.  Κάποιος θεός τούς ἔχει 

βάλει στό στόχαστρο.  Ὁ ποιητής ἀποκαλύπτει ἀμέσως στούς 

ἀκροατές τήν αἰτία τοῦ κακοῦ: Ὁ Ἀγαμέμνονας, κρατᾶ 

αἰχμάλωτη τήν ὄμορφη Φρυσηίδα, κόρη τοῦ ἱερέα τοῦ Ἀπόλλωνα 

Φρύση, ὡς λάφυρο πολέμου. 

 Ὁ Φρύσης ἦρθε στό στρατόπεδο τῶν Ἀχαιῶν, νά τοῦ τήν 

ζητήση πίσω, κρατώντας δῶρα πολλά (λύτρα), μά καί τά 

στέφανα («στέμματα») τοῦ Ἀπόλλωνα, σύμβολο τῆς 

θρησκευτικῆς ἐξουσίαςπού κατέχει. 

 Ἄς παρακολουθήσουμε τή σκηνή πού ἐκτυλίσσεται στό 

στρατόπεδο τῶν Ἀχαιῶν, καί τά πρόσωπα πού διαλέγονται. Οἱ 

διάλογοι εἶναι δραματικοί.  Ὁ Φρύσης προσπίπτει ἱκετευτικά στά 

πόδια τοῦ Ἀγαμέμνονα, κλαίγοντας καί παρακαλώντας.  Ὁ 

λόγος του εἶναι ἱκετευτικός καί ἤπιος, καί ἀπευθύνεται στήν 

ἀνθρώπινη εὐαισθησία καί στό θρησκευτικό συναίσθημα 

ἀνθρώπων, πού εὐλαβοῦνται καί φοβοῦνται τά θεῖα.  Ὁ Φρύσης, 

ὡστόσο, βρίσκεται στή δύσκολη θέση τοῦ ἠττημένου, καί ἔχει 

ἀπέναντί του τόν ἰσχυρό, τήν πολιτική ἐξουσία. 

 Ὑπακούοντας, λοιπόν, στήν ἀνάγκη, ζητᾶ τή λύτρωση τῆς 

κόρης του μέ παρακάλια καί πολλή ταπεινότητα.  Ὅμως, στά 

λόγια του ὑποβόσκει ἡ ἀπειλή, μιᾶς καί εἶναι ἱερέας τοῦ 

Ἀπόλλωνα, καί ἡ σχέση προσφορᾶς ἀνταπόδοσης πού ἔχει μαζί 

του, τοῦ ἐξασφαλίζει τή θετική εὔνοια· καί γνωρίζει καλά πώς τά 

στεφάνια τοῦ Ἀπόλλωνα βαραίνουν περισσότερο ἀπό τά 

βασιλικά σκῆπτρα. 

«Ὦ γενναιόκαρδοι Ἀχαιοί, ὦ βασιλεῖς Ἀτρεῖδες  

τοῦ Ὀλύμπου ἄς κάνουν οἱ θεοί, τήν πόλη τοῦ ͺΠριάμου 

Ἀφοῦ πορθήσετ’, εὐτυχεῖς, νά πᾶτε στήν πατρίδα. 
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Ἀλλ’ ἀποδώσετε σ’ ἐμέ τήν ποθητή μου κόρη,  

δεχθῆτε αὐτά τά λύτρα της, ἄν τόν υἱόν τοῦ Δία  

τό μακροβόλον τοξευτήν Ἀπόλλωνα εὐλαβῆσθε.» 

 Ὁ Φρύσης, λοιπόν, ἀπευθύνει τήν ἱκεσία του καί σέ 

ὁλόκληρο τό στρατό τῶν Ἀχαιῶν πού, ὡς συλλογικό πρόσωπο, 

ἐκφράζει ὁμόφωνα τό σεβασμό του στόν ἱερέα - ἱκέτη.  

«Ὅλοι ἀλαλάζαν οἱ Ἀχαιοί, κι εἶπαν τόν ἱερέα  

νά σεβαστοῦν, καί τά λαμπρά λύτρα δεκτά νά γίνουν». 

 Ἀλλά ὁ πρωταφέντης Ἀγαμέμνονας δέ θέλει νά ἀκούση 

κουβέντα.  Μέ ἀπειλές καί λόγια βαριά διώχνει τόν ἱερέα τοῦ 

θεοῦ, ἀρνούμενος νά δεχτῆ τήν ἱκεσία του.  

 Οἱ Ἀργεῖτες, μετά τή βίαιαη ἀντίδραση τοῦ βασιλιᾶ τους, 

δειλιάζουν καί ὑποχωροῦν.  Ἡ κοινή γνώμη φιμώνεται ἀπό τή 

δύναμη τῆς ἐξουσίας.  Αὐτό, ὅμως δέν τούς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν 

εὐθύνη.  Ἡ σιωπή τους μπροστά στήν ἀδικία καί τήν ὕβρη τοῦ 

βασιλιᾶ τους, τούς καθιστᾶ συνυπεύθυνους.  Γι’ αὐτό καί θά 

εἶναι τά πρῶτα θύματα τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ. 

 Ἄς ἑστιάσουμε τώρα στόν ἄνθρωπο πού, συνειδητοποιώντας 

τή δύναμή του, περιφρονεῖ τή βούληση τοῦ θεοῦ, ξεπερνᾶ τά ὅρια 

τοῦ δικαίου, πατώντας ἔτσι στήν περιοχή τῆς Ἄτης, τόν 

Ἀγαμέμνονα. 

 Εἶναι βασιλιᾶς τῶν Μυκηνῶν, ἀρχιστράτηγος στήν 

ἐκστρατεία, πρῶτος μεταξύ τῶν βασιλιάδων.  Ἄνθρωπος 

πανίσχυρος, ἐγωκεντρικός καί κοντόφθαλμος, μιᾶς καί βλέπει τά 

πράγματα μόνο μέσα ἀπό τό πρῖσμα τῆς ἐξουσίας καί τῆς 

δύναμης, πού αὐτή τοῦ ἐξασφαλίζει.  Ὁ λόγος του ὀξύς, σκληρός, 

καί ἀδέκαστος, ἐκφράζει τό δίκαιο τοῦ ἰσχυρότερου, γι’ αὐτό καί 

ἡ ἀπειλή του εἶναι ἀπροκάλυπτη. 

«Μή σ’ ἀπαντήσω, γέροντα, σιμά στά κοῖλα πλοῖα  

ἤ τώρα εδῶ ν’ ἀργοπορῆς ἤ πάλιν νά γυρίσης 

καί μή θαρρεύης στό θεό, τό σκῆπτρο καί τό στέμμα. 

Αὐτήν δέ θ’ ἀπολύσω ἐγώ.  Σό γῆρας θά τήν εὕρη,  

στό Ἄργος μές στό σπίτι μου, μακράν ἀπ’ τήν πατρίδα,  

νά ὑφαίνη αὐτοῦ καί σύντροφον τῆς κλίνης νά τήν ἔχω. 

Μή μ’ ἐρεθίζης, σῦρ’ εὐθύς, ἄν θέλης νά μήν πάθης». 



20 
 
 Ὁ Ἀγαμέμνονας ἔχει, ἤδη, διαπράξει διπλό ἀτόπημα: Ὕβρη 

ἀπέναντι στό θεό («καί μή θαρρεύης στοῦ θεοῦ στό σκῆπτρο καί 

τό στέμμα»), πού εἶναι ἡ χειρότερη μορφή ὕβρης, καί ἀσέβεια 

ἀπέναντι σέ ἱκέτη πού εἶναι πρόσωπο ἱερό.  Ἔθιξε τήν τιμή τοῦ 

ἱερέα («οὕνεκα, Φρύσην ἠτίμασεν ἀρητήρα»), ἀλλαί καί τήν τιμή 

τοῦ Ἀπόλλωμα.  Ἡ ἔννοια τῆς τιμῆς, ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχει 

ἰδιαίτερο βάρος στόν ὁμηρικό κόσμο.  Ἄλλωστε, ὁ τρωϊκός 

πόλεμος εἶναι πόλεμος τιμῆς, καί τό ἔπος τῆς Ἱλιάδας δομεῖται 

ὁλόκληρο πάνω στή βασική ἰδέα τῆς τιμῆς.  Ἡ σύγκρουση, 

λοιπόν, εἶναι ἀναπόφευκτη, ὅπως καί ἡ νέμεσις πού θά 

ἀκολουθήση. 

 τή συνέχεια, ὁ φακός τοῦ ποιητῆ ἀκολουθεῖ τό Φρύση στήν 

ἀκρογιαλιά (παρά’ θίν’ ἁλός), νά ἱκετεύη τόν Ἀπόλλωνα, 

γεμᾶτος ἀπόγνωση καί πόνο ψυχῆς.  Ἡ δέηση πρός τό θεό εἶναι ἡ 

τελευταία τοῦ καταφυγή, ἀφοῦ ἔχει ἐξαντλήσει τίς ἀνθρώπινες 

δυνάμεις καί δέν ἔχει, πλέον, ἄλλη ἐπιλογή.  Σά ἀνθρώπινα ὅρια 

εἶναι πεπερασμένα· μόνο ὁ θεός ἔχει τή δυναμη νά δώση λύση 

στό πρόβλημά του.  Αὐτός θά ἀναγκάση τόν Ἀγαμέμνονα νά 

καταλάβη τό λάθος του. 

«Ἄκουσε με, ἀργυρότοξε, τῆς Φρύσης καί τῆς θείας 

Κίλλας προστάτη, κύριε στήν Σένεδο, μινθέα,  

ἐάν σου ἔχτισα ναό, νά χαίρετ’ ἡ καρδιά σου,  

ἐάν ποτέ σοῦ ἔκαψα μεριά καλοθρεμμένα  

ταύρων καί ἐρίφων, τοῦτον μου τόν πόθον τελείωσέ μου. 

Σά βέλη σου στούς Δαναούς τά δάκριά μου νά πλερώσουν». 

 Καί ὁ θεός λυγίζει μπροστά στόν πόνο τοῦ ἱερέα του, καί 

εἰσακούει τή δέησή του.  Μᾶς δείχνει, ἔτσι, ὁ ποιητής ὅτι ἡ 

προσευχή πολλές φορές γίνεται ὅπλο στά χέρια τῶν ἀδύναμων 

καί γυμνώνει ἀπ’ τίς δικές τους δυνάμεις τούς δυνατούς. 

 Κατεβαίνει, λοιπόν, ὠργισμένος ὁ Ἀπόλλωνας, «σάν τή 

νυχτιά τή μαύρη» καί ἐπί ἑννέα ἡμέρες ἐξαπολύει τά βέλη του, 

πρῶτα στά ζῶα καί ἔπειτα στούς ἀνθρώπους.  Καί πέθαινε 

στρατός πολύς, καί ἀδιάκοπα ἄναβαν φωτιές γιά τούς νεκρούς. 

 τήν πρώτη φάση, συνεπῶς, τῆς σύγκρουσης ἱερατείου καί 

πολιτικῆς ἐξουσίας, φαίνεται πώς ἡ πολιτική ἐξουσία ὑπερτερεῖ.  
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Ἡ μοναρχική κάλυψη ὤθησε τόν Ἀγαμέμνονα νά ἀψηφήση τό 

θεό, ὅμως ἡ τιμωρία του ἀνατρέπει τίς πρῶτες ἐντυπώσεις.  Οἱ 

λοιποί βασιλιᾶδες τῶν Ἀχαιῶν, καί πρῶτα απ’ ὅλους ὁ Ἀχιλλέας, 

πού φέρει ἀνεπτυγμένο τό αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στό 

στρατό, ἀνησύχασαν καί θέλουν νά μάθουν τήν αἰτία τῆς 

συμφορᾶς, μήπως καί μπορέσουν νά σταματήσουν τό κακό. 

 υγκαλεῖ, λοιπόν, ὁ Ἀχιλλέας τή συνέλευση τοῦ στρατοῦ καί 

καλεῖ τό μάντη Κάλχα, νά λύση τό μυστήριο.  Γιατί ὁ Υοῖβος 

Ἀπόλλωνας (σ’ αὐτόν ἀποδιδόταν ὁ αἰφνίδιος θάνατος τῶν 

ἀνδρῶν), τούς ἐχθρεύεται τόσο πολύ;  Γιατί θύμωσε μαζί τους; 

Σοῦ ἔλειψαν, μήπως, οἱ θυσίες;  

«Μή κάποιο τάμα τοῦ ἔλειψε, μή τοῦ ‘λειψε ἑκατόμβη. 

Ἴσως, ἄν τοῦ καοῦν ἀρνιά κι ἐρίφια διαλεμένα,  

Θελήση τό θανατικό νά διώξη ἀπό κοντά μας». 

 Ὁ μάντης, ὅμως, διστάζει νά ἀπαντήση εἶναι ἐπιφυλακτικός, 

γιατί ἡ πεῖρα τοῦ δίδαξε, ὅτι ὁ λόγος τοῦ ἰσχυροῦ εἶναι νόμος, καί 

ἀλοίμονο σέ ὅποιον τοῦ ἐναντιωθεῖ.  Γι’ αὐτό καί ζητάει τήν 

προστασία ἑνός ἄλλου ἰσχυροῦ, γιά νά μπορέση νά ἀποκαλύψη 

τήν ἀλήθεια, πού θίγει ἄμεσα τό πιό ἰσχυρό βασιλιᾶ. 

«νά μέ βοηθήσης πρόθυμα μέ λόγον καί μέ χέρι,  

ὅτι θ’ ἀνάψω τή χολήν ἀνδρός πού τῶν Ἀργείων 

δεσπόζει κι ὅλ’ οἱ Ἀχαιοί τοῦ εἶναι ὑποταγμένοι 

ὅταν θυμώση στό μικρό, νικᾶ ὁ βασιλέας». 

 Ὁ Ἀχιλλέας τόν ἐνθαρρύνει νά ἀποκαλύψει τίς «θεῖες 

βουλές» πού ξέρει, παρέχοντάς του ἀπόλυτη προστασία. 

«Θαρσήσας μάλα εἶπε θεοπράτιον ὅ,τι οἶσθα». 

 Ἔτσι, ὁ μάντης ἀποκαλύπτει ὅτι θίχτηκε ἡ τιμή τοῦ ἱερέα τοῦ 

Ἀπόλλωνα «ὅν ἠτίμησ’ Ἀγαμέμνων, οὖδε ἀπέλυσε θυγατέρα».  

Καί ἀκόμη, φανέρωσε πώς γιά νά σταματήσουν οἱ συμφορές, 

πρέπει νά ἐπιστραφῆ ἡ κόρη, χωρίς λύτρα καί νά στείλουν 

μεγάλη θυσία, ἑκατόμβη, στήν πατρίδα της, τή Φρύσα. 

 τό ἄκουσμα τῆς θείας ἀποκάλυψης, ὁ Ἀγαμέμνονας ξεσπᾶ 

τήν ὀργή του πάνω στόν μάντη:  

«Μάντη, κακῶν, ὄχι, ποτέ πρόσχαρό τι δέ μοῦ ‘πες,  

καί ὁ νοῦς σου πάντοτε ἀγαπᾶ κακά νά προμαντεύη. 
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Λόγον δέν εἶπες σύ ποτέ καλόν, οὔτε’ ἔχεις πράξει». 

 Σόν ὑπαινιγμό πού κρύβουν τά λόγια του, τόν 

ἀντιλαμβάνεται ὁ ἀκροατής.  Ὁ Κάλχας εἶναι αὐτός πού ἔδωσε 

χρησμό στούς  Ἀχαιούς στήν Αὐλίδα, ὅτι ἡ Ἄρτεμη, μετά τή θυσία 

τῆς Ἰφιγένειας, τῆς μεγαλύτερης κόρης τοῦ Ἀγαμέμνονα.  Ἦταν 

θυμωμένη μαζί του, γιατί τῆς σκότωσε τό ἱερό ἐλάφι.  Μόνο ἔτσι 

θά φυσοῦσε οὔριος ἄνεμος, γιά νά ἀποπλεύσουν τά καράβια τῶν 

Ἀχαιῶν γιά τή Σροία. 

 Ὅπως τότε, ἔτσι καί τώρα, γιά μιά ἀκόμη φορά ὁ 

Ἀγαμέμνονας ὑποχωρεῖ μπροστά στή μαντεία τοῦ Κάλχα.  Ἡ 

δήλωσή του, πώς θά ἐπιστρέψη τήν κόρη ἄλυτρη, ἔφερε 

ἀνακούφιση στό στράτευμα.  Δέ δέχτηκε, ὡστόσο, νά ταπεινωθῆ, 

νά θιγῆ τό γόητρό του.  Ὁ πληγωμένος του ἐγωισμός ζητοῦσε 

ἱκανοποίηση.  τή θέση τῆς Φρυσηίδας ἔπρεπε νά τοῦ δώσουν 

κάποια ἄλλη, ἰσάξια. 

«αὐτάρ ἐμοί γέρας αὐτιχ’ ἑτοιμάσατε» 

 Κατά τή γνώμη του, δέν ἔπρεπε νά μείνει αὐτός μόνος, χωρίς 

πολεμικό λάφυρο.  Γιατί, τά πολεμικά λάφυρα, πέρα ἀπό τήν 

ὑλική τους ἀξία, προσέδιδαν τιμή σ’ αὐτόν πού προσφέρονταν. 

 Αἰφνιδίως, λοιπόν, τά πράγματα παίρνουν νέα τροπή.  

Υεύγει ἀπό τή μέση ὁ Κάλχας καί τήν ἀντιπάθειά του διαδέχεται 

ὁ Ἀχιλλέας, πού προσπαθεῖ νά ἐξηγήση λογικά τήν ἀδυναμία 

τοῦ στρατεύματος νά τοῦ προσφέρη νέο γέρας. Μέ τήν πρώτη 

εὐκαιρία, ὅμως, θά τούς δώσουν τριπλᾶ καί τετραπλᾶ λάφυρα. 

 Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἀγαμέμνονα εἶναι αὐταρχική καί βίαιη: 

«Θά ἔρθω μέ τό χέρι μου νά πάρω ἤ τό δικό σου 

τό δώρο ἤ τοῦ Αἴαντα ἤ κεῖνο τοῦ Ὀδυσσέα». 

 Μέχρι τώρα δέ σεβάστηκε τόν ἱερέα Φρύση, τό μάντη Κάλχα· 

ἀπό δῶ καί πέρα γίνεται ὑβριστής καί βάναυσος ἀπέναντι στούς 

ἀρχηγούς – συμπολεμιστές του.  Καί, βέβαια, στό στοχασμό του 

εἶναι, κυρίως, ὁ Ἀχιλλέας, πού τόλμησε νά ὀρθώση τό ἀνάστημά 

του.  τή θέση τῆς Φρυσηίδας ἀπαιτεῖ τήν ὄμορφη Βρυσηίδα, τό 

λάφυρο πού δόθηκε τιμητικά στόν Ἀχιλλέα.  Ἡ πράξη του, ὅμως, 

αὐτή θίγει τήν τιμή τοῦ Ἀχιλλέα καί ἀνάβει τό θυμό του πού, ἀπό 

δῶ καί πέρα, θά καθορίση τήν ἐξέλιξη τοῦ πολέμου. 
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 Ἄς ἐπανέλθουμε, ὅμως, στό θέμα μας, πού εἶναι ἡ 

σύγκρουση ἀνάμεσα στήν πολιτική καί τή θρησκευτική ἐξουσία. 

 Ἀβίαστα συνάγεται τό συμπέρασμα πώς ὁ βασιλιᾶς, 

φαινομενικά, εἶναι ἰσχυρότερος, ἀφοῦ ὁ μάντης φοβᾶται νά τά 

βάλη μαζί του.  Ὡστόσο, στό τέλος βλέπουμε πώς ἡ πολιτική 

ἐξουσία ὑποχωρεῖ, καί τό ἱερατεῖο ἐπιβάλλεται.  Δεμένο ὅπως 

εἶναι μέ τούς θεούς, ἀπό τούς ὁποίους ἕλκει τή δύναμή του, σέ 

μιά ἐποχή πού ἡ θρησκευτική πίστη εἶναι καθολική, εἶναι φυσικό 

ἡ σύγκρουσή του νά μετατίθεται στή σύγκρουση θεοῦ ἀνθρώπου, 

καί τότε εἶναι βέβαιο πώς νικᾶ ὁ θεός. 
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«Ἑάλω ἡ Πόλις» 
(Ἐκυριεύθη ἡ Κωνσταντινούπολις) 

Θρῆνος διά τήν ἅλωσιν τῆς Πόλης 

Γεωργίου χολαρίου – Γενναδίου 

 

 Ἕνα ἀπό τα σημαντικώτερα ἱστορικά κείμενα πού ἀφοροῦν 

τήν Ἅλωση τῆς Πόλης, εἶναι τό παρακάτω ἀπόσπασμα τῆς 

ὁμιλίας τοῦ Γεωργίου χολαρίου – Γενναδίου, πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως μέ τό ὁποῖο ἐκφράζει τό θρῆνο του γιά τήν 

ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας.   

 Σό κείμενο μέ τή μετάφρασή του αὐτούσια ἔχουν ὡς ἑξῆς: 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Μνήσθητε πόσον τε καί ποταπό ὑπῆχε τό γένος ἡμῶν.  Ἦν γάρ 

σοφόν, ἔνδοξον, γενναῖον, φρόνιμον, ἀνδρεῖον, πᾶσαν τήν 

οἰκουμένην ὑποτάξαν εἰς μοναρχίαν καί μήν τῆ κατ’ ἀρετήν σπουδῆ 

ἀπομαξάμενον τήν κάθ’  ὅλου ἀρετήν, καθ’ ἄπερ σπόγγος τά 

νάματα.  Ἀλλά, νῦν φεῖ τῶν κακῶν!, ἀπώλετο πᾶν.  Ἑάλω γάρ ἡ 

Κωνσταντινούπολις, ἧς μόνον ἐν τῷ μνησθῆναι ἐστίν ἐκρῆξαι 

φωνήν μετά κραυγῆς καί ὀλολυγμοῦ καί πνεῦσαι τά λοίσθια.  

Ἁλούσης γάρ ἐμιάνθη θυσιαστήρια, κατεπατήθη τά ἱερά, χύσις 

αἵματος πολλήν γέγονεν, ἐμιάνθησαν μονάστριαι, ἐφθάρησαν 

παρθένος, ἀπεκεφαλίσθησαν βρέφη, ἀπέθανον μαχαίρας ἀσεβῶν 

ἄρχοντες, ἱερεῖς, ἄνδρες, γυναῖκες ἡλικία πᾶσα.  Οἴμοι τῷ 

ταλαιπώρῳ τε καί ἀθλίῳ!  Σίς ἱκανός ἐκτραγωδῆσαι τό μέγα τοῦτο 

πάθος καί τοῖς εἰς ἔπειτα ἀναγγεῖλαι τήν συμφοράν; Υεῦ!  Ποῦ ἡ 

Βασιλική Παράστασις και Παράταξις;  Ποῦ ἡ τῶν παλατίων 

σύνταξις;  Ποῦ ὁ τοσοῦτος δεσμός τῶν ἀρχόντων; Ποῦ τό 

παιδευτήριον τῆς σοφίας;  Οἴμοι τῷ τάνανι!  Ποῦ ἡ πατριαρχική 

διοίκησις;   Ποῦ ἡ τῆς τοῦ Φριστοῦ Ἐκκλησίας καλλονή;  Ποῦ ὁ 

τοσοῦτος καί τηλικοῦτος τοῦ ἀρχιερατικοῦ και μοναχικοῦ τάγματος 

χορός; Κατεπόθησαν ὑπό τοῦ Μωάμεθ.  Καί οὔκ ἐν τῇ βασιλεβούσῃ 

μόνῃ τά κακά, ἀλλά καί εἰς τάς μετ’ αὐτήν ἔτι καί πλείω τά χείριστα.  

Σαῦτα δέ πάντα διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν. Ὅταν δέ πρός ταῦτα 

ἀποβλέπω ἄλλος ἐξ’ ἄλλου γίνομαι ἡ ψυχή μου ταράττεται καί 

ἰλιγγιᾶ μοι τό πνεῦμα». 
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ΜΕΣΑΥΡΑΗ 

 Ἐνθυμηθῆτε πόσο μεγάλο καί πόσο ἐκλεκτό ἦταν τό γένος μας.  

Διότι ἦταν σοφό, ἔνδοξο, γενναῖο, ἡρωϊκό, πού ὑπέταξε ὁλόκληρη 

τήν Οἰκουμένη, σέ ἕνα Βασίλειο καί πού μέ τόν ἐνάρετο ζῆλο, 

μάλιστα, ἀπερρόφησε ὁλόκληρη γενικά τήν ἀρετή, καθώς, ἀκριβῶς, 

τό σφουγγάρι τά νερά.  Ἀλλά, τώρα, ἀλλοίμονο, διά τά κακά!, ἐχάθη 

κάθε τι.  Διότι ἔπεσε στά χέρια τῶν ἐχθρῶν ἡ Κωνσταντινούπολη, 

τῆς ὁποίας καί μόνο ἡ ἀνάμνηση εἶναι δυνατό νά μᾶς κάνη νά 

ξεσπάσουμε σέ δυνατή φωνή μέ κραυγή καί δυνατό κλαυθμό καί νά 

ψυχορραγήσουμε.  Διότι, ὅταν ἐκυριεύθη (ἡ Κων/πολη) 

ἐβεβηλώθησαν τά θυσιαστήρια, κατεπατήθησαν τά ἱερά, χύθηκε 

πολύ αἷμα, ἀτιμάσθηκαν μοναχές, ἐβιάσθησαν παρθένοι, 

ἀποκεφαλίσθησαν βρέφη, ἐφονεύθησαν μέ τά μαχαίρια τῶν ἀσεβῶν 

ἄρχοντες, ἱερεῖς, ἄνδρες, γυναῖκες, κάθε ἡλικία.  Ἀλλοίμονο, σέ μένα 

τόν ταλαίπωρο καί ἄθλιο.  Ποῖος εἶναι ἱκανός νά ἐξιστορήση, μέ 

τρόπο δραματικό, τό μεγάλο αὐτό πάθημα καί ν’ ἀναγγείλη στούς 

μεταγενέστερους τή συμφορά;  Ἀλλοίμονο!  Ποῦ εἶναι ἡ Βασιλική 

πομπή καί παράταξη;  Ποῦ εἶναι ἡ στρατιωτική παράταξη τῶν 

ἀνακτόρων;  Ποῦ εἶναι τά διδακτήρια τῆς σοφίας;  Ἀλλοίμονο σέ 

μένα τό δυστυχισμένο!  Ποῦ εἶναι ἡ Πατριαρχική διοίκηση;  Ποῦ 

εἶναι ἡ ὀμορφιά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Φριστοῦ;  Ποῦ εἶνια ὁ τόσο, 

πολυπληθής καί τόσο ἐκλεκτός χορός τῆς ἀρχιερατικῆς καί 

μοναχικῆς τάξης;  Ἐξαφανίστηκαν ἀπό τό Μωάμεθ.  Καί τά κακά 

δέν ὑπάρχουν μόνο στή Βασιλεύουσα, ἀλλα καί στίς μικρότερες 

πόλεις, ἀκόμα, καί περισσότερα καί πάρα πολύ φοβερά.  Ὅλα αὐτά 

ἔγιναν ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας.  Ὅταν θά στρέψω τήν προσοχή 

μου, σ’ αὐτά γίνομαι διαφορετικός, ἡ ψυχή μου ταράσσεται καί τό 

πνεῦμα μου παθαίνει ἴλιγγο. 
Πηγή: ἐφημερίδα «Μεσηνιακός Λόγος» τῆς 29ης/5/2014 
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ΓΕΝΝΑΔΙΟ 
  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πού σάν λαϊκός 

ὠνομαζότανε Γεώργιος χολάριος.  Γεννήθηκε γύρω στό 1405 

στήν Κωνσταντινούπολη, 

ὅπου καί ἐκπαιδεύτηκε. 

Ὑπῆρξε φαινόμενο πολυ-

μάθειας, βαθύς γνώστης 

καί τῆς θύραθεν καί τῆς 

ἐκκλησιαστικῆς παιδείας, 

κάτοχος ὄλων τῶν γνώσε-

ων τῆς ἐποχῆς του, ἐξ ἴσου 

δόκιμος θεολόγος, φιλόσο-

φος, φιλόλογος καί νομι-

κός, ἀκόμη δέ – πρᾶγμα 

ἀσυνήθιστο στούς Βυζαντι-

νούς – γνώστης καί τῆς 

Λατινικῆς, ἀπό τήν ὁποία 

μετέφρασε στήν Ἑλληνική, 

ἐκτός τῶν ἄλλων καί τά ἔργα τοῦ κορυφαίου τῶν σχολαστικῶν 

θεολόγων τῆς Δύσης Θωμᾶ Ἀκινάτου.  Γιά τά προτερήματα του 

αὐτά τιμήθηκε ἰδιαίτερα ἀπό τούς δύο τελευταίους αὐτοκράτορες 

τοῦ Βυζαντίου Μανουήλ Β’ καί Ἰωάννη Η’ τῶν Παλαιολόγων, 

κατέχοντας ἐπί τῶν ἐποχῶν τους τό ἀξίωμα τοῦ «καθολικοῦ 

κριτοῦ» ἤ τοῦ «κριτοῦ τῆς βασιλικῆς κρίσεως».  Ἦταν τόσης 

φήμης καί ἐκτίμησης ὁ Γεώργιος χολάριος, ὥστε κρίθηκε 

ἀπαραίτητος νά λάβη μέρος στά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς 

ἀντιπροσωπείας, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο στό τέλος τοῦ 1437 νά πάη μέ 

τήν ἀρχηγία τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννη Η’ καί τοῦ Πατριάρχη 

Ἰωσήφ  Β’, στήν Ἰταλία, νά συζητήση μέ τούς Λατίνους τό ζήτημα 

τῆς ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν.  Ἀρχικά εὐνόησε τήν ἕνωση∙ στή 

συνέχεια ὅμως, δέχτηκε τήν ἐπίδραση τοῦ Ἐφέσου Μάρκου τοῦ 

Εὐγενικοῦ καί μετά τό θάνατο αὐτοῦ, ἔγινε ἀρχηγῶν τῶν 

αὐθενωτικῶν. 

 Σό 1449 ἔγινε μοναχός καί μετωνομάσθηκε σέ Γεννάδιο καί 

μόνασε στή Μονή τοῦ Παντοκράτορος στήν Κωνσταντινούπολη. 
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 τό Γεννάδιο ἐπεφύλαξε ἡ μοῖρα νά δῆ τήν Ἅλωση τῆς 

Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς Σούρκους.  Αἰχμαλωτίστηκε, 

μάλιστα, ἀπό κάποιο τῶν Ὀσμανδῶν μεγιστάνων καί 

μεταφέρθηκε στήν Ἀδριανούπολη.  Ἀλλά ὁ κατακτητής γνώριζε 

τίς ἱκανότητες τοῦ Γενναδίου καί τά ἀνθενωτικά του φρονήματα, 

τόν μετακάλεσε ἀπό τήν Ἀνδριανούπολη καί τόν ὥρισε ὡς 

Πατριάρχη τῶν Φριστιανῶν ἤ τῶν Ρωμαίων.  Καί ἐνῶ αὐτά 

συνέβαιναν στά τέλη τοῦ 1453 ἤ ἀρχές τοῦ 1454, ἡ ἐκλογή καί 

κύρωσή του ἔγιναν στό μεγαλοπρεπή ναό τῶν Ἁγίων 

Ἀποστόλων.  Ὁ ουλτάνος, πού τόν ἐκτιμοῦσε πολύ, τοῦ ἔδωσε 

μέ διαταγή του ἐπίσημο κύρος πού κανονίστηκε σέ δικαιώματα 

καί προνόμια τοῦ Πατριάρχη.  Ὅμως, μετά ἀπό μία πενταετία, ὁ 

Γεννάδιος παραιτήθηκε ἀπό τό θρόνο του καί ἀποσύρθηκε στό 

Μοναστήρι τοῦ Προδρόμου στίς έρρες, ὅπου καί πέθανε τό 1468. 

 Ἡ συγγραφική δράση τοῦ Γενναδίου ἐπεκτάθηκε σ’ ὅλους 

τούς λογοτεχνικούς κλάδους.  Ὡς θεολόγος ἔγραψε ἔργα 

ἐναντίων τῶν Λατίνων, τῶν Βαρλααμικῶν καί τῶν Ἰουδαίων.  

Κατά τῶν Ἰουδαίων ἀπευθύνεται καί ἡ συλλογή προφητειῶν γιά 

τό Φριστό.  Ἔχουμε α’ αὐτόν καί ἐκκλησιαστικούς λόγους, πού 

ἐκφωνήθηκαν μπροστά σέ αὐτοκράτορες καί προύχοντες.  

Ἀκόμα τοῦ ἀποδίδονται καί λειτουργικές πραγματεῖες.  Ὡς 

φιλόσοφος ὁ Γεννάδιος ἦταν θερμός ὁπαδός τῆς Ἀριστοτελικῆς 

φιλοσοφίας καί ἀντίπαλος τοῦ Πλατωνικοῦ Γεωργίου ἤ 

Πλήθωνα Γεμιστοῦ.  Πίστευε ὅτι τό ἔργο τοῦ Γεμιστοῦ «Νόμων 

συγγραφή» περιεῖχε ὑπερβολική ἀθεΐα, θεωρώντας ἐπικίνδυνη 

τή διάδοσή του.  Δέν τό ἀνασκεύασε, ἀλλά τό προτίμησε νά τό 

παραδώση δημόσια στή φωτιά, ἐξορκίζοντας ὅλους νά 

συντελέσουν στήν καταστροφή του.  Ἡ πράξη αὐτή, βέβαια, δέν 

μπορεῖ νά ἐπιδοκιμασθῆ∙ εἶναι ὅμως εὐτύχημα τό ὅτι τμήματα 

τοῦ ἔργου αὐτοῦ διασώθηκαν, μερικά ἀπό τούς μαθητές τοῦ 

Πλήθωνα Γεμιστοῦ, ἄλλα πάλι, ἀπό τόν ἴδιο τόν Γεννάδιο.  

Μέρος ὅμως τοῦ ἔργου χάθηκε ὁριστικά. 

 

Πηγή: Ἐγκυκλοπαίδεια «ἨΛΙΟΤ» 

Ἐπιμέλεια: Μ.Π. 
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Η ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 Ἡ θρησκευτική ποίηση τῆς Κύπρου εἶναι ἡ πιό ἐκτεταμένη, ἡ 

πιό γνήσια, ἡ πιό μεγάλη δημοτική ποίηση τῆς ὅλης Ἑλλάδας.  

Ὑπάρχουν, βέβαια, δημοτικά ἤ καί τῆς λόγιας παράδοσης 

ποιήματα πού ἔχουν ὡς ἀντικείμενο ἤ τά Πάθη τοῦ Φριστοῦ ἤ τίς 

χαρούμενες μέρες τῆς Ἀνάστασης ἤ μερικῶν μεγαλομαρτύρων, 

ὅπως τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Ἁγίου Παντελήμονος κ.τ.λ.. 

 τήν Ἤπειρο σώζονται πολλά τέτοια τραγούδια, ἄλλα 

καθαρά δημοτικά κι ἄλλα ἐπηρεασμένα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική 

παράδοση καί σ’ ἄλλα μέρη, ἰδίως στήν Ἑπτάνησο, ἐπέζησαν 

μερικά Φριστουγεννιάτικα.  έ ἄλλες περιοχές, ἰδίως στή 

Ρούμελη καί τήν Πελοπόννησο, ποῦ καί ποῦ συναντᾶμε 

θρησκευτικό ποίημα, κι αὐτό ἐπηρεασμένο ἀπό τήν 

ἐκκλησιαστική παράδοση καί γλῶσσα. 

 Ἄν στραφοῦμε στήν ποίηση τήν σχεδόν δημοτική τῶν 

ποιητάρηδων τῆς Κύπρου πού πλησιάζει τό λαό, τί βλέπουμε μέ 

κατάπληξη;  Ἡ θρησκευτική ποίηση τοῦ νησιοῦ εἶναι τόσο 

πλατειά καί τόσο πλούσια, ὥστε τά τραγούδια της, πού ἀφοροῦν 

θρησκευτικά θέματα, ἀποτελοῦν ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς ὅλης 

δημοτικῆς ποίησης.  Καί πραγματικά, ἔχουμε τραγούδια γιά ὅλες, 

σχεδόν, τίς σχέσεις καί τραγούδια ὄχι τῆς ἐκκλησιαστικῆς 

παράδοσης κάι γλώσσας, ὅπως εἶναι τα περισσότερα τῆς χώρας, 

ἀλλά καθαρά δημοτικά ἤ ποιήματα τῶν ποιητάρηδων, σχεδόν 

γνήσια.  Ἔτσι, ἔχουμε τραγούδια γιά τή δημιουργία τοῦ κόσμου, 

πού λέγεται «Ἄσμα τοῦ Ἀδάμ», γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, 

«Ἄσμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ 

Φριστοῦ, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμοντος, Ἄσμα 

τῆς Μονῆς Κύκκου, Ἄσμα τῶν Προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Σάφου 

καί γενικά ἡ θρησκευτική ποίηση ἀντιπροσωπεύεται στήν 

Κύπρο, σ’ ὅλη τήν ἔκταση καί μέ τραγούδια πού δέν ὑπάρχουν σ’ 

ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδας.  Εἶναι δέ, ὄχι μόνο μεγάλα, ἀλλά 

καί μεστά θρησκευτικοῦ αἰσθήματος, γραμμένα σέ μιά γλῶσσα 

ἀνεπηρέαστη ἀπό τήν ἐκκλησιαστική φρασεολογία, ὅπως 

συμβαίνη μέ τά τραγούδια τῆς Ἠπείρου. 
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 Αὐτό σημαίνει πώς στήν Κύπρο τό θρησκευτικό αἴσθημα 

ὑπῆρξε πολύ ζωηρό, πολύ πιό θερμό, ἀπ’ ὅτι σ’ ἄλλα μέρη τῆς 

Ἑλλάδας.  Καί μποροῦσε νά μήν εἶναι;  Ἡ Κύπρος εὑρισκόμενη σ’ 

ἕνα σημεῖο, ὅπου πολλές θρησκεῖες καί αἱρέσεις ἀντιμάχονταν 

μέ φανατισμό καί ἰδίως ὁ Φριστιανισμός πρός τό Μωαμεθανισμό, 

ἔπρεπε νά ἔχη ἀνεπτυγμένο κι ἀκμαῖο τό θρησκευτικό αἴσθημα, 

γιά νά μπορῆ νά παλεύη πρός τό Μωαμεθανισμό.  Μήν ξεχνάμε 

πώς οἱ πόλεμοι εἶχαν θρησκευτικό χαρακτῆρα κι ὅλοι 

πολεμοῦσαν ἤ γιά την ἐπικράτηση τοῦ ταυροῦ ἤ γιά τή νίκη τοῦ 

μισοφέγγραρου.  Ὅσοι ἔπεφταν στόν ἀγῶνα ἀνακηρύσσονταν 

μάρτυρες τοῦ Φριστιανισμοῦ ἤ τοῦ Μωαμεθανισμοῦ.  Ἐπίσης τήν 

Κύπρο τήν κατέλεβαν οἱ αρακηνοί· ἀνέτρεψαν τά πάντα καί 

τήν κατεῖχαν ἐπί δύο αἰῶνες.  Σότε οἱ περισσότεροι Κύπριοι 

ἐγκατέλειψαν τό νησί κι ὅσοι ἔμειναν ἐκεῖ, κυρίως ἀκρῖτες κι 

ἀπελάτες, ἀμφισβητοῦσαν τήν κατοχή της ἀπό τούς 

αρακηνούς.  Ἀπό τό 632 μ.Φ. μέχρι τό 964 μ.Φ. ἡ Κύπρος πέρασε 

πολλές φορές ἀπό τά χέρια τῶν Βυζαντινῶν στά χέρια τῶν 

Ἀράβων, ὡς πού, στό τέλος ὁ Νικηφόρος Υωκᾶς μέ τό στρατηγό 

Φαλκούτση, τήν κυρίευσε καί τήν ἐπανέφερε ὁριστικά στήν 

κυριαρχία τῶν Βυζαντινῶν. 

 Κατά τούς δύο αὐτούς αἰῶνες τῆς ἀραβικῆς κατάκτησης, ὁ 

ἀγῶνας ἦταν καθημερινός καί, μάλιστα, θρησκευτικός.  Σότε, 

πιθανῶς, συντάχτηκαν μερικά ἀπό τά θρησκευτικά αὐτά 

τραγούδια, τά ὁποῖα εἶναι παλαιότατα κι εἶχαν σκοπό τήν 

ἐνίσχυση τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος τῶν ὅσων εἶχαν μείνει 

στό νησί Κυπρίων· ἄλλα συντάχθηκαν, ἴσως, στούς χρόνους τοῦ 

Ριχάρδου τοῦ Λεοντόθυμου κι ἄλλα δημιουργήθηκαν τήν ἐποχή 

τῆς Γαλλοκρατίας, μέ τόν ἴδιο σκοπό πάντοτε, τήν ἀντίδραση 

ἐνάντια στόν καταθλιπτικό παπισμό καί στή δυτική Ἐκκλησία. 

 Μεταξύ τῶν τραγουδιῶν αὐτῶν προεξάρχει τό τραγούδι τοῦ 

Ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὄχι μόνο μεγαλομάρτυρας τῆς 

χριστιανοσύνης, μά καί πολεμικός Ἅγιος καί τελευταῖα ἥρωας 

ἐθνικός.  Σό κυπριακό τραγούδι, τό ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο, 

ἀποτελεῖται ἀπό 155 στίχους, εἶναι πιό ἐκτεταμένο ἀπό τό 

ἠπειρωτικό, πού ἔχει μόνο 45 καί τά ἄλλα 11 τῶν διαφόρων 
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περιοχῶν τῆς Ἑλλάδας.  Υαίνεται, μάλιστα, πώς τό ἠπειρωτικό 

εἶναι ἐηρεασμένο ἀπό κυπριακό, πού ὁ σκελετός του ἔχει 

συλληφθῆ κατά τούς χρόνους τοῦ Λεοντόθυμου, πού τιμοῦσε 

πολύ τόν Ἅγιο.  Βέβαια, κάποιος μεταγενέστερος ποιητάρης 

ἔκανε τό ποίημα καί καθιέρωσε τό κονταροχτύπημα τοῦ θηρίου, 

πού ἀνάγεται σέ θρύλους νεώτερους.  Ἡ ἀρχαία χριστιανική 

λατρεία δέ γνωρίζει τό κονταροχτύπημα.  Ὅσα συναξάρια 

σώζονται κι ὅσα ἀγάλματα ἤ εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 

διατηροῦνται μέχρι τόν 9ο αἰῶνα μ.Φ. τόν παριστάνουν χωρίς 

κονταροχτύπημα μέ τό θεριό.  Ἴσως, ἐπαναλαμβάνουμε, νά 

καθιερώθηκε κατά τούς χρόνους τοῦ Λεοντόθυμου κατά τό 12ο ἤ 

13ο μ.Φ. αἰῶνα, ὁ ὁποῖος ἔλβεπε συχνά στόν ὕπνο του τόν Ἅγιο σέ 

κονταρομαχίες. Ἡ κυπριακή παραλλαγή εἶναι ἀπό τίς 

παλαιότερες καί ἀπό ἐκεῖ διαδόθηκε καί σ’ ἄλλα μέρη.  Ἀπό τότε 

ἀρχίζει νά ζωγραφίζεται ὁ Ἅγιος ὡς δρακοντοκτόνος καί 

σωτῆρας τῆς ἀρχοντοπούλας. 

 Ὁ μῦθος, ἀρικά, εἶναι καππαδοκικός καί δέν εἶναι ἀπίθανο 

νά μεταλαμπαδεύτηκε πρῶτα στήν ἀπέναντι Κύπρο κι ἀπό ἐκεῖ 

σέ ἄλλες περιφέρειες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.  τήν Ἤπειρο σώζεται 

μιά ἀπό τίς παλαιότερες παραλλαγές, ἀλλά τεμαχισμένη.  Ἡ 

κυπριακή εἶναι πολύ πιό ἐκτεταμένη, εἶναι τετραπλάσια. 

 Παραθέτουμε τήν ἠπειρωτική, γιατί ἡ γλῶσσα τῆς 

κυπριακῆς δέν εἶναι καί τόσο κατανοητή στούς ἀναγνῶστες:  

 Ξύπνησε, σήκω, νιούτσικε, τί τό νερό ἀφρίζει 

καί γιά τ’ ἐμένα τό θεριό τά δόντια του τά τρίζει.   

Εὐθύς πηδάει στ’ ἄλογο, μέ τό κοντάρι τρέχει  

κι ἀπό τό στόμα τοῦ θεριοῦ βρύση τό αἷμα τρέχει. 

 Κόρη μ’ ἐφάγη τό θεριό, πήγαινε στή γονή σου, 

γιά νά χαρῆ καί νά χαροῦν οἱ φίλοι οἱ δικοί σου. 

 Γιά πές μου, παλληκάρι μου, πές μου τό ὄνομά σου,  

γιά νά ἑτοιμάσω χάρισμα, νά στείλω τς’ ἀφεντιᾶς σου. 

 Γεώργιον μέ κράζουνε εἰς τήν Καππαδοκία  

κι ἄν θά μοῦ στείλης χάρισμα, φιᾶσε μιά ἐκκλησία  

καί μές στή μέση ζωγραφιά νά ‘χη ἕναν καβαλλάρη  

νά κονταρεύη τό θεριό μ’ ἕνα βαρύ κοντάρι. 



31 
 
 Αὐτή εἶναι ἡ ἠπειρώτικη παραλλαγή. Ἡ γλῶσσα της εἶναι 

πολύ ἐκφραστική καί τό ποίημα τραγουδιέται ἀκόμα.  Ἀλλά εἶναι 

πολύ σύντομη, ἄν ὄχι ἀτελής.  Ἡ κυπριακή, ἀπεναντίας, εἶναι 

πολύ πιό ἐκτεταμένη καί ποιητική, μόνο πού ἡ γλῶσσα της εἶναι 

πολύ τοπική καί ξαφνιάζει τόν ἀναγνώστη.  Ὁ ποιητάρης τοῦ 

τραγουδιοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου φαντάζεται στήν ἀρχή πώς ἡ 

πολιτεία στερεῖται τῶν πάντων ἐξ αἰτίας τοῦ θεριοῦ.  Εἶναι 

ἐπηρεασμένος ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ὑμνολογία καί τούς 

χριστιανικούς μύθους.  «Χωμίν, νερόν ἔν βρίσκεται, ἐδῶ στήν 

χώραν τούτη» γιατί μέσα στήν πηγή κατοίκησεν ἕνας δράκος 

πού δέν ἄφηνε σταλαματιά νερό νά μπῆ στή χώρα.  Κί ὅσοι εἶχαν 

παιδιά, τοῦ ἔδιναν ἀπό ἕνα νά τρώη, γιά νά ἄφηνε τό νερό.  Κι ἡ 

κακή μοῖρα τό ‘φερε νά πέση ὁ κλῆρος στή μοναχοκόρη 

ἀρχοντοπούλα τοῦ «ἀφέντη τοῦ τόπου», στή θυγατέρα ποὔ 

‘λαμπε σάν ἥλιος, πού λάμπει κάθε μέρα.  Ὁ ἄρχοντας, θέλοντας 

καί μή, ἔστειλε τήν κόρη του γιά ν’  ἀφήσει ὁ δράκοντας τό νερό.  

Ἀλλά, προτοῦ πάη, στολίστηκε. Ἔβαλε ροῦχα γιορτινά, ροῦχα 

λαμπρά, ἄλλα χρυσά κι ἄλλα μαργαριταρένα.  Ἡ μάνα της πού 

εἶδε ἔτσι ὡραία, παρ΄ ὀλίγο νά πέθαινε.  Ὀδυρόταν καί ἔκλαγε, 

ἀλλ’ ἡ κόρη τήν παρηγοροῦσε, ἀφοῦ δέν μποροῦσε νά κάνη 

ἀλλιῶς.  «Ἔτσι ἦταν ἡ τύχη μου, ἔτσι ἦταν τό γραφτό μου», στήν 

καρδιά τοῦ δράκοντα νά κάνη τό μνῆμα τῆς. 

 Ἐπί τέλους βγῆκε καί πῆγε στό θηρίο.  Πηγαίνοντας, κάθησε 

σέ μιά πέτρα νά ξαποστάση.  Θρήνησε γιά τό χαμό της καί 

κλαίγοντας παρακάλεσε τό Θεό νά τή γλιτώση ἀπό τό δράκοντα.  

Κάποια στιγμή τήν ἔπιασε ὕπνος, ἀλλά σέ λίγο ξύπνησε. Σότε 

εἶδε τόν Ἅγιο Γεώργιο καθισμένο πάνω στ’ ἄλογο, νά περνάη 

ἀπό κεῖ.  Σήν χαιρέτισε καί ἀπόρησε, πῶς βρέθηκε στόν τόπο τοῦ 

θηρίου.  Ἡ κόρη δέν τόν ἀναγνώρισε καί τόν προέτρεψε νά φύγη 

μακριά ἀπό τό τόπο, μή τύχη καί φάη κι αὐτόν ὁ δράκοντας.  Ἡ 

κόρη τοῦ λέει:  

 Κι ἐκείνη ἀποκρίθηκε: 

 ρέξε νά πᾶς, ἀφέντη,  

 ρέξε νά πᾶς, ἀφέντη μου, κι εἶναι ἄδικο καί κρίμα  

 εἰς τήν καρδιά τοῦ δράκοντα νά κάμης σοῦ τό μνῆμα. 
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 Ἀλλά ὁ Ἅγιος τῆς ἀπάντησε πώς ἤθελε νά σκοτώση τό 

δράκοντα καί νά σώση τήν κόρη, ἡ δέ χώρα θά πάρη νερό.  

Κατέβηκε ἀπ’ τ΄ ἄλογο καί τό ‘δωσε στήν κόρη νά τό κρατήση γιά 

νά ξεϊδρώση· τῆς εἶπε ἀκόμη ὅτι ἤθελε νά κοιμηθῆ καί ὅταν θά 

ἐμφανιζόταν ὁ δράκοντας, νά τόν ξυπνοῦσε.  Σό θηριο 

παρουσιάστηκε καί ἄρχισε νά βρυχάται.  Ὁ Ἅγιος ξύπνησε, 

σηκώθηκε καί καβαλλίκεψε τό ἄλογο.  Ἁρματώθηκε, πῆρε τήν 

κόρη στά καπούλια τοῦ ἀλόγου καί ρίχτηκε στό θηρίο. 

 Ἀλλά καί κείνην τήν στιγμήν καί εἰς αὐτήν τήν ὥραν  

 μιάν χατζαριάν τοῦ ἔδωκε τοῦ δράκοντα στό στόμα  

 κι ὁ δράκος ἐμουγγάνισε καί θάματα μολόα  

 κι ἐκεῖ ὡποῦ τήν ἔφαγε τό γεῦμα ἐπετιόταν  

 κι ἐπάνω ἐσηκόνετουν καί κάτω ἐδιοῦσεν.   

 Κα ξεπεζεύκει παρ’ εὐθύς τήν νέαν ποῦ τό ἱππάριν  

 λαλεῖ της, πάρ’ το σῦρε το, ἐτοῦτο τό λιοντάριν  

 πάρε το, κόρη, σῦρε το στήν  χώραν τοῦ Κυροῦ σου  

 ἐκεῖ εἰς τό παλάτιον τοῦ περιποθητοῦ σου  

 γιά νά τό δοῦν οἱ Φριστιανοί, διά νά πιστωθῶσι  

 κι οἱ ὀβραῖοι οἱ ἄνομοι νά δοῦν νά βαπτισθῶσι. 

 Ὁ Ἅγιος βοήθησε τήν κόρη νά σηκώση τό θηρίο καί νά τό 

φέρη στόν πατέρα της.  Ἀλλ’ ὅταν ἦρθαν στό παλάτι ὁ δράκος 

μουγγάνισε γιά τελευταία φορά, αὐτό πού ἔκανε τούς 

ἀνθρώπους νά φοβηθοῦν καί μάλιστα τούς ἐχθρούς τοῦ βασιλιᾶ.  

Σοῦ εἶπαν πώς ἔφερε τό δράκο στό παλάτι γιά νά φάη κι αὐτόν 

καί τή βασίλισσα.  Ἡ κόρη, ὅμως, τούς εἶπε ὅλη τήν ἀλήθεια κι 

ἔτσι ἡσύχασε. Σότε, ὁ βασιλιᾶς εἶπε: «Πρέπει τώρα νά 

ἱκανοποιήσουμε τό νέο πού ἔσωσε κι ἐμᾶς καί τή χώρα· νά τοῦ 

δώσουμε τή θυγατέρα μας καί νά τόν βάλουμε νά καθήση στό 

θρόνο».  Ἀκριβῶς τότε τούς παρουσιάστηκε ὁ Ἅγιος, σ’ ὅλη του 

τήν αἴγλη καί τούς ἀπάντησε πώς δέ θέλει οὔτε τήν κόρη, οὔτε τό 

θρόνο, ἀλλ’ ἐκεῖ πού σκότωσε τό θηρίο, νά χτίσουν μιά ἐκκλησία 

στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί κάθε 23 τοῦ Ἀπρίλη νά 

φέρνουν μέ ἁμάξι στόν Ἅγιο κερί, λάδι καί λιβάνι. 

 Σελειώνοντας τό ποίημα ἀναφέρει ὅτι τά πάντα ἔγιναν 

σύμφωνα μέ ὅσα πρόσταξε ὁ Ἅγιος.  Οἱ τελευταῖοι στίχοι εἶναι 
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πολύ παραστατικοί, ἀπό κεῖ πού ὁ Ἅγιος φανερώθηκε στό 

βασιλιᾶ:  

 Πάνω σέ κείνη τή στιγμή, ὁ Ἅγιος εὑρέθη  

 κι ὡσάν ἀητός ὁλόχρυσος ὀμπρός τους φανερώθη. 

 Ἐγώ ‘μαι πού σοῦ ἔκανα, λαλεῖ, αὐτήν τήν χάριν  

 καί γλίτωσα τήν κόρην σου ‘πό κεῖνο τό λιοντάριν.   

 Δέ θέλω ἐγώ τήν κόρης ου, γιά νά γενῶ γαμπρός ὀσυ,  

οὔτε νά ὀνομάζωμαι, ὡσαν παιδί δικό σου·  

Μόν’ ᾿κεῖ χαμαί στόν σκοτωμόν ἐκείνου τοῦ θηρίου  

νά χτίσης μίαν ἐκκλησία τ’ Αγίου Γεωργίου,  

πού ἔρχεται ἡ μέρα του εἰκοσιτρεῖς τοῦ Ἀπριλίου  

καί μέ ἁμάξια καί κερίν καί ἀσκία τό λάδι  

καί μέ τό βορτονόμουλον νά φέρης τό λιβάνι  

ὅλα τά ἐτελείωσεν, καθώς τοῦ παραγγέλει. 

 Ὁ μύθος ἀρχίζει τό 12ο αἰώνα κατά τόν ὁποῖο καί ἡ 

εἰκονογραφία τῆς ἐκκλησίας παρουσιάζει τόν Ἅγιο ὡς δρακο-

ντοκτόνο. Προηγουμένως τόν εἰκόνιζε ὡς ἄγαλμα ἤ ὡς πρόσωπο, 

ἄσχετο πρός τό φόνο τοῦ θηρίου καί τή σωτηρία τῆς κόρης. 

 Ἀλλ’ ὁ αἰώνας αὐτός εἶναι γεμᾶτος μέ ἱπποτικούς ἀγώνες 

καί θαύματα διαφόρων Ἁγίων πού φανερώνονται στούς δυτικούς 

πολεμιστές.  Ὁ Ἅγιος Γεώργιος μέ τό χρόνο γίνεται προστάτης 

τῶν σταυροφόρων. 

 Ὁ μῦθος τῆς δρακοντοκτονίας υἱοθετήθηκε ἀπό τούς 

Υράγγους καί διαδόθηκε σ’ ὁλόκληρη τήν Ἀνατολή.  Ἐκεῖ, κοντά 

στά Ἱεροσόλυμα, στή άντα τῆς Παιλαιστίνης ἦταν ὁ τάφος του.  

Ὡς προστάτης Ἅγιος τοῦ Ριχάρδου τοῦ Λεοντόθυμου, ἴσως, ἄν ὄχι 

βέβαια, νά διαδόθηκε καί στήν Κύπρο καί στήν ἄλλη Ἑλλάδα, 

λίγο ἀργότερα ἀπό τήν πρώτη σταυροφορία. Ἔτσι, δρακο-

ντοκτόνος ἐμφανίζεται καί στό βιβλίο τῆς κατακτήσεως στό 

χρονικό, κι ἀκριβῶς τήν ἐποχή αὐτή.   

 Ἀπό τότε ὁ μῦθος τῆς δρακοντοκτονίας, ἡ σωτηρία τῆς κόρης 

καί τά ἄλλα ἐπεισόδια ἀναγράφονται στήν ἱστορία τοῦ Ἁγίου.  Ἡ 

παραλλαγή τῆς Κύπρου εἶναι παλαιότατη, ποιητικότερη καί πιό 

ἐκτεταμένη ἀπ’ ὅλες τίς ἄλλες, ἄν ἐξαιρέση κανείς τή γλῶσσα 

της, ἡ ὀποία ἰδιορρυθμίζει πολύ· κατά τά ἄλλα ὑπερέχει ὅλων 
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τῶν ἄλλων.  Ἀποτελεῖ πλῆρες ποίημα, μέ συνέχεια, πλοκή καί 

τέλος, ἐνῶ στίς περισσότερες ἀπό τίς παραλλαγές εἶναι 

κομματιασμένη.  Υαίνεται πώς στήν Κύπρο τό θρησκευτικό 

συναίσθημα ἦταν πολύ πιό ἀνεπτυγμένο και μάλιστα, ἐφ’ ὅσον 

βρίσκονταν ἐκεῖ οἱ Υράγκοι, οἱ ὁποῖοι ἀνύψωσαν τόν Ἅγιο σέ 

καθολικό ἥρωα τῆς χριστιανοσύνης.  Ἀκολουθώντας καί οἱ 

Ἕλληνες, ἀνύψωσαν τόν Ἅγιο στή συνείδηση καί τόν θεώρησαν 

κι αὐτοί ὡς ἕνα τῶν τυραννομάχων ἡρώων, καί ὄχι μόνον αὐτόν, 

ἀλλά ἀναρίθμητους στήν Κύπρο.  Εἶχαν ἀπό τότε αἰσθανθεῖ πώς 

ἡ θρησκεία ἦταν τό μόνο ἔρεισμα τῆς χαμένης ἐλευθερίας, ἡ 

μόνη σωτηρία τοῦ ἔθνους μας, αὐτό πού οἱ Ἕλληνες κατάλαβαν, 

ὅταν ἡ Πόλη ἔπεσε στά χέρια τῶν Σούρκων.  Ἔθνος καί Θρησκεία 

εἶχαν ἕνα ὄνομα · ἦταν ταυτόσημα. 

 
Υιλολογική Πρωτοχρονιά, τεύχος ἔτους 1957 

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 
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ΣΙ ΘΑ ΕΙΠΗ ΚΛΑΒΙΑ 
- Υλώρια, καρδερῖνες, φλώριαααα! 

- Πόσο τίς δίνεις, βρε παιδί, τίς καρδερῖνες;  

- Σρεῖς δραχμές, μπάρμπα. Σρεῖς δραχμές καί μ’ ἐγγύησι.  

Πάρε, ἀφέντη, νά σ’ ἐξυπνᾶ τό πρωί. 

- Δέν κάνει δυό δραχμές;   

- Ἄν θέλης νά πάρης τή βραχνιασμένη... 

- Βραχνιασμένη, ξεβραχνιασμένη δέν μέ πειράζει.  Δῶσε 

μου μία. 

- Ὁ μεσόκοπος ἄνθρωπος μέ τά ξενικά ροῦχα, κάποιος 

πρόσφυγας, ἀπό ἐκείνους, πού ἐπλημμύριζαν τό 

πειραιώτικο λιμάνι, ἔβγαλε τό κομπόδεμα ἀπό τό 

ζωνάρι του, ἔδωκε ἕνα δίδραχμο στό παιδί καί ἐπῆρε 

στά χέρια του τήν καρδερῖνα. 

 Σήν ἐκράτησε λιγάκι ἐλαφρά στά δάκτυλά του, τήν 

ἐχάιδευσε πονετικά καί τήν ἐκοίταξε καλά καλά, φέρνοντας τό 

ἀνήσυχο κεφαλάκι της μπροστά στά μάτια του, ὡσάν νά ἤθελε 

νά τῆς εἰπῆ κάποιο γλυκό λόγο.  Ὕστερα, τινάζοντάς την 

ἐλεύθερη ἐπάνω στήν παλάμη του, τήν ἄφησε νά πετάξη, 

κάμνοντας τάχα πώς τοῦ εἶχε ξεφύγει ἀπό τά χέρια του:  

- Βρέ, τό ἀφιλότιμο τό πετούμενο!  Σό εἶδες ἐκεῖ!  

 Ἀπό μέσα του ὅμως ἐφαινόταν καταχαρούμενος ὁ 

παράξενος ἐκεῖνος ἄνθρωπος.  Θά ἠμποροῦσε νά ὁρκισθῆ 

κανείς, πώς αὐτό, πού ἔγινε, δέν ἦτο καθόλου τυχαῖο.  Ὁ ξένος, 

χωρίς ἄλλο, εἶχε ἀγοράσει τό πουλί, γιά νά τοῦ χαρίση τήν 

ἐλευθερία του.  Ἀν προσπαθοῦσε νά κρύψη τό σκοπό του, τό 

ἔκαμνε ἴσως ἀπό εὐγένεια.  Καί θά ἠμποροῦσε νά ὁρκισθῆ κανείς 

ἀκόμη, πώς ἔτσι ἦτο τό πρᾶγμα, ἄν τόν ἔβλεπε μέ τί λαχτάρα 

ἀκολουθοῦσε τό φτερούγισμα τῆς καρδερίνας στόν ἐλεύθερο 

ἀέρα.  Ἕνα φτερούγισμα τρελό, μέ μουδιασμένα φτερά, πού τήν 

ἔφερε στό κατάρτι ἑνός καϊκιοῦ, σαστισμένη ἀκόμη ἀπό τήν 

ἐξαφνική χαρά της. 

- Βρέ, τό ἀφιλότιμο τό πετούμενο, πῶς μοῦ ἐξέφυγε!  

Ἀπό μέσα του ὅμως ἔλεγε χωρίς ἄλλο ὁ γεροντάκος:  

- Κάνε τή δουλειά σου, πουλάκι μου, καί μή σέ μέλη. 
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Δύο μορτάκια, πού ἔκαμναν τό βαρκάρη ἐκεῖ δίπλα, 

ἐπήδησαν ἀμέσως μέσα στό καΐκι:  

- Νά το, νά το, ἐπάνω στό πανί ἀκούμπησε, εἶπε τό ἕνα. 

- Πέτα τό σακκάκι σου, νά τό ρίξης κάτω.  Δέν βλέπεις, 

πώς εἶναι μουδιασμένο;  ἀπήντησε τό ἄλλο. 

Ὁ ἐλευθερωτής δέν ἠμπόρεσε νά κρυφθῆ πιά.  Ὥρμησεν 

ἄγριος στήν ἄκρη τοῦ μώλου καί ἐφώναξε, κουνῶντας τό 

μπαστούνι κατά τό καΐκι. 

- Κάτω, παλιόπαιδα! Δικό σας εἶναι τό πουλί;  Ἐγώ τό 

ἀγόρασα, ἐγώ ἠθέλησα καί τό ἄφησα.  Ὁρίστε μας!  

Κάτω γρήγορα, γιατί θά σᾶς σπάσω τά παγίδια σας. 

Καί μόνον ὅταν εἶδε τό πουλί νά τινάζη τίς φτερουγίτσες του 

καί νά σχίζη χαρούμενο τόν ἀέρα, μονάχα τότε ἐπῆρε τό δρόμο 

του, μουρμουρίζοντας:  

Μά βέβαια, μέσα στήν ἐλευθερία ἐγεννήθηκαν· ποῦ νά 

ἠξεύρουν τί θά εἰπῆ σκλαβιά!... 
ΠΑΤΛΟ ΝΙΡΒΑΝΑ 
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ΘΤΜΑΜΑΙ 
 

Ὁ νοῦς μου κάπου – κάπου στά παλιά  

πηγαίνει καί τή μάνα μου θυμᾶμαι,  

πού μου ‘δινε ὁλόθερμα φιλιά,  

νανούριζε ἁπαλά γιά νά κοιμᾶμαι. 

 

Θυμᾶμαι τίς θυσίες τίς πολλές, 

τ’ ἀμέτρητα ξυνύχτια της, ἐπίσης. 

Σίς χρήσιμες της πάντα συμβουλές,  

στά τόσα μου προβλήματα τίς λύσεις. 

 

Μαζί μέ τά κεριά μας στή Λαμπρή,  

νά πάρουμε τό φῶς τό ἁγιασμένο. 

Ἐκείνη προτιμοῦσε τό κερί  

πού τύχαιν’ ἀπ’ τά δυό νά ‘ναι σπασμένο. 

 

Μανούλα μου, πού ζεῖς στόν οὐρανό,  

τά χρόνια αὐτά πού ἔζησα μαζί σου,  

ποτέ μου, μά ποτέ δέν τά ξεχνῶ  

κι ἀνάβω κάθε τόσο τό κερί σου. 
Μ.Π. 
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Ἰδιαιτερότητα τῆς πολιτικῆς Ὀργάνωσης καί 

κοινωνική συνοχή στή πάρτη καί ἀρχαϊκῆς καί 

κλασικῆς ἐποχῆς 

Εἰσαγωγή 

 τήν ἀνάπτυξη τῶν πόλεων – κρατῶν ἡ πάρτη εἶχε 

ξεχωριστή θέση.  Εἶχε ἰδιαιτερότητα, ὅσον ἀφορᾶ τό πολιτικό 

καθεστώς, τήν κοινωνική ζωή, τόν τρόπο διαβίωσης τῶν 

παρτιατῶν, ὡς προϋπόθεση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς 

ὠργανωμένης διαπαιδαγώγησης, τή θαυμάσια ἐσωτερική 

ὀργάνωσή της, ἀλλά καί τή μονόπλευρη ὀργάνωση ὅλης τῆς 

ζωῆς τῶν παρτιατῶν, μέ σκοπό τόν πόλεμο, ἀπό τήν ἀρχαϊκή 

ὡς τήν κλασική ἐποχή, πού διήρκεσε ἀπό τό 550 – 371 π.Φ.. 

 Σό κράτος πάρτη σχηματίστηκε στό κέντρο τῆς περιοχῆς 

τῆς Λακωνίας, στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Εὐρώτα.  Ὁ πληθυσμός 

τῆς χώρας ἀπαρτιζόταν ἀπό ἀπογόνους Δωριαίων κατακτητῶν 

καί ἀπό ντόπιους.  Ὕστερα ἀπό συνένωση πέντε κοντινῶν 

κοινοτήτων ἡ πάρτη ἔγινε ἡ πρωτεύουσα ὅλης τῆς Λακωνίας.  

Ὅταν οἱ Δωριεῖς κατέλαβαν τή Λακωνία, ἀνάγκασαν ἕνα μέρος 

τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ νά γίνουν δουλοπάροικοι καί ἄλλο νά 

καταφύγη στά βουνά, ὅπου οἱ τελευταῖοι εἶχαν καί κάποια 

ἀνεξαρτησία.  Ὁ ἐπικός ποιητής Συρταῖος πού ἔζησε ἕναν αἰῶνα 

μετά τήν κατάκτηση τῆς Μεσσηνίας, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ 

ἐπιθυμία τῶν παρτιατῶν ἦταν νά «ὀργώσουν καί νά φυτέψουν 

τήν εὔφορη Μεσσηνία». 

1. (1α) Ἀφοῦ οἱ Δωριεῖς ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τῆς 

πάρτης, χρειάστηκε νά πολεμοῦν, ὡς παρτιάτες, πλέον, καί νά 

ἀναδειχτοῦν νικητές, μέ ἠγέτη τό βασιλιᾶ Θεόπομπο 

(μεσσηνιακός πόλεμος).  Μετά τήν κατάκτηση, ἡ γῆ μοιράστηκε 

ἀνάμεσα στούς παρτιάτες πολίτες, καί οἱ Μεσσήνιοι 

κατάντησαν δουλοπάροικοι.  Αὐτοί, τό δεύτερο μισό τοῦ 7ου 

αἰῶνα, προσπαθώντας νά ἐπωφεληθοῦν τῆς τότε ἐσωτερικές 

ταραχές τῆς πάρτης καί καθώς οἱ παρτιάτες ζοῦσαν μέ 

περισσότερες ἀνέσεις, ἀποδυναμώθηκε ὁ πολεμικός τους 



39 
 
χαρακτήρας, ἐπαναστάτησαν.  Ὅμως, μέ τήν ἐπανάσταση αὐτή 

δέν προέκυψαν σημαντικές ἀλλαγές στόν πληθυσμό. 

 Σό μόνο πού ἐνδιέφερε τούς παρτιάτες ἦταν κρατοῦν τούς 

εἵλωτες σέ ὑποταγή καί νά κάνουν τή πάρτη ἰσχυρό 

στρατιωτικό κράτος. 

 Γύρω στά 600 π.Φ., τό ὄνομα τοῦ Λυκούργου συνδέεται μέ 

μεταρρυθμίσεις, πού δημιούργησαν ἕνα νέο κράτος.  Ὁ 

Λυκοῦργος ἐμφανίζεται ὡς κάποιος ἥρωας.  Σό νομοθετικό του 

ἔργο ἐξασφαλίστηκε σάν μῦθος μέσω τοῦ χρησμοῦ τοῦ Μαντεὶου 

τῶν Δελφῶν.  τή πάρτη, ὅποιος παραβίαζε τή «ΡΗΣΡΑ», 

ἀνάμεσα στούς θεούς καί τούς ἀνθρώπους, θεωροῦταν ἄθεος. 

 Ἡ πάρτη εἶχε δυό βασιλιᾶδες(1) πού εἶχαν ἀπεριόριστη 

ἐξουσία σέ περίοδο πολέμου καί ἔπαιξαν σπουδαῖο ρόλο.  έ 

περίοδο εἰρήνης ἦταν ὑποχρεωμένοι νά ζητοῦν τή συγκατάθεση 

τῆς Γερουσίας(2). τή συνέλευση, οἱ βασιλιᾶδες ἀνακοίνωναν 

στούς πολίτες τήν ἀπόφαση τῆς Γερουσίας, ὁ λαός, ὅμως δέ 

συζητοῦσε αὐτές τίς ἀποφάσεις, μόνο τίς ἐνέκρινε ἤ τίς 

ἀπέρριπτε διά βοῆς. 

(1β) Ἡ πόλη παραχωροῦσε γῆ σέ κάθε παρτιάτη(3), ἡ ὁποία 

ἀπαγορευόταν ν’ ἀπαλλοτριωθῆ.  Ἀργότερα, τόν 4ο αἰῶνα π.Φ., 

τά κτήματα μποροῦσαν νά τά πουλᾶνε.  Παρ’ ὅλη τήν ἄνιση 

κατανομή τοῦ πλούτου πού δημιουργήθηκε, ἡ πάρτη θυσίαζε τό 

ἄτομο γιά χάρη τοῦ ἰδανικοῦ συμφέροντος τοῦ κράτους.  Αὐτά 

γίνονταν γιά νά μπορῆ ἡ ἐξουσία νά ἀντιμετωπίζη τούς εἵλωτες, 

αὐτόν τόν προδωρικό λαό, πού οἱ Δωριεῖς τόν εἶχαν ὑποδουλώσει 

καί τόν χρησιμοποιοῦσε σάν δουλοπάροικο.  Οἱ εἵλωτες ἀνῆκαν 

στό κράτος, ἀλλά ὄχι στά ἄτομα καί ἦταν στή διάθεση 

ἀπασχόλησής τους στούς παρτιάτες πολίτες. 

 Οἱ παρτιάτες μεταμόρφωσαν τήν πόλη σέ στρατόπεδο, 

χωρίς τείχη.  Περνοῦσαν τή ζωή τους σέ στρατῶνες. Ἡ πολιτεία 

ἔλεγχε τούς γάμους, τίς γεννήσεις, τή μόρφωση τῶν παιδιῶν, τήν 

οἰκονομία καί τήν ἐργασία, δηλαδή κάθε ἐκδήλωση ζωῆς, ἔτσι 

ὥστε νά ἀσκῆ διαρκῶς ἐπιρροή καί νά κυριαρχῆ συνεχῶς σ’ ὅλο 

τό λαό. 
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 Οἱ παρτιάτες διεξήγαγαν συνεχεῖς πολέμους τόν 8ο αἰῶνα 

π.Φ., ἐναντίον τῶν βορείων καί ἀνατολικῶν γειτόνων τους.  Οἱ 

συνεχεῖς πολεμικές κινητοποιήσεις τους, ἐπηρέασαν τήν 

ἐσωτερική ὀργάνωση τοῦ πολιτεύματος. 

(1γ) Πολίτευμα. 

 Ἡ «ΡΗΣΡΑ» βρισκόταν σέ ὑψηλή θέση στή σπαρτιατική 

κοινωνία.  Ρύθμιζε τά μέρη τοῦ πολιτεύματος, τή βασιλεία, τή 

Λαϊκή υνέλευση καί τή Γερουσία.  τήν ἀρχηγία τοῦ στρατοῦ 

ἦταν οἱ δύο βασιλιᾶδες, πού κατάγονταν ἀπό βασιλικές 

οἰκογένειες, τῶν Ἀγιάδων καί τῶν Εὐριποντίδων.  Βασική 

ἁρμοδιότητά τους ἦταν νά κυρήσσουν πόλεμο, ὅποτε ἤθελαν.  

ιγά – σιγά τούς ἀφαιρέθηκε αὐτή ἡ ἐξουσία καί δόθηκε στή 

Γερουσία καί στή Λαϊκή υνέλευση.  Δεύτερη ἁρμοδιότητα πού 

εἶχαν, ἦταν ἡ ἀντιπροσώπευση τῆς κοινότητας ἀπέναντι στούς 

θεούς.  Ὁποιαδήποτε πράξη ἔκαναν, ἔπρεπε προηγουμένως νά 

ζητήσουν τή συγκατάθεση τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν.  Αὐτό 

ἐξηγεῖται ἀπό τό ὅτι οἱ βασιλιᾶδες, ἐκτός ἀπό τίς βασιλικές 

ἁρμοδιότητες πού εἶχαν, ἦταν καί ἱερεῖς τοῦ μεγαλύτερου ἀπ’ 

ὅλους τούς Ἕλληνες θεούς, τοῦ Δία. 

 έ καιρό εἰρήνης οἱ βασιλιᾶδες ἦταν ὑποχρεωμένοι νά 

ζητοῦν τή συγκατάθεση τοῦ συμβουλίου τῶν Γερόντων.  Αὐτό 

ἀπαρτίζονταν ἀπό 28 Γέροντες καί ἐκλέγονταν ἰσόβια.  Κάθε 

μέλος του ἔπρεπε νά ἔχη ἡλικία, ὄχι κάτω ἀπό 60 χρόνια 

(εννοεῖται ὅτι ὅταν πέθαινε κάποιος ἀπό αὐτούς, 

ἀναπληρωνόταν).  Ἐξέταζε ζητήματα πού τά ὑπέβαλλε στή 

κρίση τῆς Λαϊκῆς υνέλευσης τῶν πολιτῶν, τήν «Ἀπέλλα», καί 

βοηθοῦσε τούς κύριους ἄρχοντες νά διεκπεραιώνουν τίς δημόσιες 

ὑποθέσεις.  Ἡ Ἀπέλλα ἀπαρτιζόταν ἀπό ὅλους τούς ἐνήλικες 

παρτιάτες πού εἶχαν συμπληρώσει τό 30ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους 

καί ἔπρεπε νά συγκαλῆται κάθε μήνα. 

 Ἄλλος θεσμός πού συνδέθηκε μέ ῎το Λυκοῦργο ἤ τό βασιλιᾶ 

Θεόπομπο, ἦταν ἡ συλλογική ἀρχή τῶν 5 Ἐφόρων, εἰδικῶν 

αἰρετῶν ἀρχόντων πού ἐκλέγονταν γιά ἕνα χρόνο ἀπό τήν 

Ἀπέλλα. Αὐτοί ἐπώπτευαν τήν τήρηση τῶν νόμων, τή λειτουργία 
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τῆς διοίκησης, τήν ἀγωγή τῶν νέων καί τίς πράξεις τῶν πολιτῶν, 

περιοίκων(4) και εἱλώτων. 

2. Κοινωνία – Οἰκονομία 

 Ὁ πληθυσμός τῆς Λακεδαιμονίας διακρινόταν σέ τρία μέρη: 

τούς παρτιάτες, πού ἦταν ἡ κυρίαρχη τάξη καί εἶχαν γεννηθεῖ 

ἀπό γονεῖς παρτιάτες.  Οἱ ἐνήλικοι γίνονταν κάτοχοι κλήρων 

καί ἀποτελοῦσαν τό «δᾶμον» (δῆμο) τῶν παρτιατῶν.  Αὐτοί 

ὠνομάζονταν «ὅμοιοι»(5) καί ἦσαν περίπου 9.000.  Εἶχαν πλήρη 

πολιτικά δικαιώματα. 

 Ἐκεῖνοι πού δέν μποροῦσαν νά συνεισφέρουν κάθε μῆνα 

ὡρισμένη ποσότητα τροφίμων καί χρημάτων στά συσσίτια, 

ὑποβιβάζονταν στήν τάξη τῶν «ὑπομειόνων»(6) καί ἔχαναν τά 

πολιτικά τούς δικαιώματα(7). 

 Σό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἀποτελοῦσαν οἱ 

εἱλωτες, πού ἦσαν ὑπόδουλοι τῆς πάρτης.  Καλλιεργοῦσαν τόν 

«κλῆρο» τῆς γῆς, (γιά ὤφελος τοῦ παρτιάτη, στό ὁποῖο καί εἶχε 

χορηγηθεῖ).  έ περίοδο πολέμου ἦταν ὑποχρεωμένοι νά βοηθοῦν 

τόν κάθε μαχόμενο(8).  Δέχονταν ταπεινώσεις, οἱ ὁποῖες γίνονταν 

αἰτίες ξεσηκωμοῦ τους. 

 Ἡ κυβέρνηση τῆς πάρτης ἔστελνε κατά καιρούς τήν 

«κρυπτεία»(9) γιά νά παρακολουθῆ τούς ὕποπτους γιά ἐξέγερση 

εἵλωτες.  έ τέτοιες περιπτώσεις θανάτωναν τούς ἑκάστοτε 

ἐξεγειρόμενους.  Ὅμως, γιά νά ἦταν νόμιμη αὐτή ἡ θανάτωση, οἱ 

ἔφοροι κήρυσσαν προηγουμένως πόλεμο ἐναντίον τῶν εἱλώτων 

(αὐτό γινόταν μιά φορά τό χρόνο). 

 Παρ’ ὅλη τήν καταπίεση πού ἀσκοῦσαν οἱ παρτιάτες στούς 

εἵλωτες, δημιουργοῦνταν καί προσωπικές σχέσεις ἀνάμεσα στίς 

δύο τάξεις(10). 

 Ἡ γῆ ἦταν χωρισμένη σέ ἴσους κλήρους.  ύμφωνα μέ τήν 

παράδοση, ὁ Λυκοῦργος δέν ἐπέτρεπε νά ἀναπτυχθοῦν πλούτη 

καί καθιέρωσε τήν κοπή σιδερένιων νομισμάτων, πολύ μεγάλων 

καί βαριῶν, ἀντί χρυσῶν καί ἀσημένιων(11). 

 Σά νεογέννητα παιδιά ἐλέγχονταν ἀπό μιά ἐπιτροπή.  Ἄν 

ἦσαν ἀρτιμελῆ καί ὑγιῆ, τούς παρείχετο κλῆρος, ἐνῶ, σέ ἀντίθετη 

περίπτωση, κρίνονταν ἀκατάλληλα καί τά ἀπόθεταν στόν 
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Σαΰγετο.  Ὡς τά ἑπτά τους χρόνια, ἀγόρια καί κορίτσια ζοῦσαν 

στό σπίτι μέ τούς γονεῖς τους, καί ἔπρεπε νά μυηθοῦν στή 

σπαρτιατική ζωή.  Μετά τόν ἕβδομο χρόνο τους, τά μέν κορίτσια 

ἐκπαιδεύονταν ἀπό τίς μητέρες τους, ὡς διαχειρίστριες τοῦ οἴκου, 

τά δέ ἀγόρια ἀνατρέφονταν ἀπό δημόσιους Ἐπιτρόπους.  

Διδάσκονταν γραφή, ἀνάγνωση, μουσική, ἀλλά ἡ κύρια ἀσχολία 

τους ἦταν ἡ σωματική ἐκπαίδευση.  Ἐπί κεφαλῆς ἐδῶ ἦταν ὁ 

παιδονόμος.  Μιά φορά τό χρόνο δοκίμαζαν τήν ἀντοχή τῶν 

ἀγοριῶν, καθώς τά μαστίγωναν στό βωμό τῆς Ἄρτεμης Ὀρθίας.  

κοπός ἦταν ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀντοχής τους, τῆς δύναμης καί τῆς 

εὐκινησίας. 

 Ὅταν ὁ νέος γινόταν 14 χρόνων, ἔμπαινε σέ ἀνώτερη τάξη.  

Ὁ σκοπός ἦταν ἡ σκληραγώγηση.  Κοιμόταν στό ὕπαιθρο, 

περπατοῦσε ξυπόλυτος, ἔπαιρνε μέρος στήν πάλη, καί ἔπρεπε νά 

βρίσκη τεχνάσματα γιά νά ἐπιβιώνη.  Ἡ ἀγωγή του ἦταν 

συνδεδεμένη μέ τή λατρεία τῶν θεῶν. 

 τά 18 χρόνια εἶχε ὁλοκληρώσει τή σπαρτιατική ἀγωγή.  

Ἔπρεπε νά κάνη πράξη τά ὅσα εἶχε μάθει.  Ὡς ἄριστο μέσον 

ἀνατροφής ἀναγνωριζόταν ἡ συναναστροφή τοῦ νέου μέ τόν 

παιδονόμο(12). 

 Ὅταν ὁ νέος γινόταν 30 χρόνων, ἀποκτοῦσε δικαιώματα 

παρτιάτη.  Ἔπαιρνε μέρος στά «συσσίτια», ἐφ’ ὅσον εἶχε 

ὁλοκληρώσει τή δημόσια ἐκπαίδευση, πού ἦταν ὑποχρεωτική γιά 

ὅλους, ἀπό τά ἀρχαϊκά ὡς τά κλασικά χρόνια. 

 Κατά τήν διάρκεια τῶν συσσιτίων δίνονταν βραβεῖα σέ 

κάποιον πολίτη, πού εἶχε προσφέρει πολλά στήν πολιτεία(13).  

Ἔτρωγαν μέλανα ζωμό (σοῦπα ἀπό χοιρινό κρέας) καί μᾶζα 

(κρίθινο ψωμί). 

 Ἡ πάρτη εἶχε τό ἰσχυρότερο πεζικό σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.  Ὁ 

στρατός ἦταν πειθαρχημένος καί ξεχώριζε γιά τόν ὁπλισμό του.  

Ἡ στρατιωτική ἐκπαίδευση περιλάμβανε ἀσκήσεις χειρισμοῦ τῶν 

διαφόρων ὅπλων, πορεῖες, περιπολίες, ἐνέδρες, ἀπομιμήσεις 

μαχῶν.  Ἄρχιζαν τόν ἀγῶνα πάντα μέ τήν συνοδεία ἑνός 

ἐμβατηρίου.  Ὁ στρατός δέν ξεκινοῦσε γιά τή μάχη, ἄν δέν εἶχε 

τήν εὔνοια τῶν θεῶν.  Ὁ παρτιάτης, ὃταν γινώταν 60 χρόνων, 
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ἀποχωροῦσε ἀπό τήν ἐνεργό στρατιωτική ζωή· συνέχιζε ὅμως, νά 

μετέχη στήν πολιτεία ὡς παιδονόμος, μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς 

του. 

 Ἡ ἐργασία τῶν γυναικῶν δέν ἦταν ὑποτιμητικώτερη ἀπό 

ἐκείνη τῶν ἀνδρῶν.  Ἡ ἀγωγή τῶν κοριτσιῶν ἦταν ἰσότιμη καί 

ἰσόκυρη μέ τήν τῶν ἀγοριῶν.  Ὁ Ξενοφῶν γράφει σχετικά: «Ὁ 

Λυκοῦργος ὥρισε, τά κορίτσια νά γυμνάζωνται ἐξ ἴσου μέ τά 

ἀγόρια».  Γυμνάζονταν στό τρέξιμο, στό ἀκόντιο, στή ρίψη 

δίσκου, γιά νά κάνουν ρωμαλέα σώματα.  Ἔπρεπε, στήν ἠλικία 

τῶν 19 – 20 χρόνων νά ἔχουν παντρευτεῖ.  τήν ἐπιλογή 

προσώπου, σημαντικό ρόλο ἔπαιζε ἡ θέληση τῶν μελλόνυμφων.  

Οἱ γυναῖκες παίρναν τήν προῖκα μετά τό γάμο.  Σήν ἐποχή τοῦ 

Ἀριστοτέλη κατάφεραν νά ἔχουν στήν κυριότητά τους τά 2/5 τῆς 

γῆς.  Ἀρχαῖες πηγές μᾶς πληφοροφοῦν ὅτι οἱ γυναῖκες εἶχαν 

περισσότερα ἀπό ἕνα σπίτια, γιά νά συναντιοῦνται μέ πολλούς 

ἐραστές, κάτι πού δέ στιγματιζόταν ἀπό τήν τότε κοινωνία.  Ἡ 

γυναῖκα στή πάρτη εἶχε σημαντική θέση.  Εἶχε τήν εὐθύνη καί 

τή διεύθυνση τοῦ σπιτιοῦ, καθώς καί τή διαχείρηση τῶν 

οἰκονομικῶν του, καί εἶχαν ἐξουσία στούς εἵλωτες.  Δέ μετεῖχαν 

στήν Ἀπέλλα, ἀλλά ἔπαιρναν μέρος στή λήψη ἀποφάσεων καί 

ἀσκοῦσαν ἐπιρροή.  Σέλος, μετεῖχαν στίς λατρείες πρός τιμή τῶν 

θεῶν. 

3. Ἰδιαιτερότητες 

 τή πάρτη, ἄν καί ἀνώτατοι ἄρχοντες ἦσαν δύο βασιλεῖς, 

τό πολίτευμα δέν ἦταν, οὔτε μοναρχικό, οὔτε ὀλιγαρχικό.  

Ἀκόμη, οὔτε δημοκρατικό, παρ’ ὅλο πού ἡ Ἀπέλλα, καθώς καί οἱ 

πέντε Ἔφοροι ἀσκοῦσαν σημαντική πολιτική ἐπιρροή, γιατί, 

σύμφωνα μέ τά ἑλληνικά δεδομένα, δημοκρατία σημαίνει ὅτι ὁ 

λαός ἔχει ἐπιρροή σ’ ὅλους τούς θεσμούς.  έ ἀντίθεση μέ τήν 

Ἀθήνα, ὁ λαός δέ μετεῖχε σέ συζητήσεις, ἀλλά ἐπηρέαζε τίς 

ἀποφάσεις.  Ἡ ψηφοφορία γινόταν διά βοῆς καί ὄχι μυστικά.  

Αὐτό δέ συναντιόταν σέ ἄλλες πόλεις καί εἶχε σάν πλεονέκτημα 

ὅτι μέ τόν τρόπο τῆς διά βοῆς ψηφοφορίας, μποροῦσε νά μετρηθῆ 

ἡ ἔνταση τῆς συναίνεσης ἤ τῆς ἀπόρριψης μιᾶς πρότασης.  Σό 

θεσμό αὐτό τῆς πάρτης, ἀκολούθησαν ἀργότερα οἱ Ρωμαῖοι. 
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 Ἡ πνευματική ἀγωγή ἦταν περιωρισμένη.  Οἱ νέοι 

διδάσκονταν γραφή, ἀνάγνωση, ποίηση, μουσική.  Μάθαιναν νά 

ἐκφράζωνται μέ ἀκρίβεια καί συντομία – τό περίφημο 

«λακωνίζειν». 

 Σέλος, ἡ συναναστροφή τῶν «ὁμοίων» μεταξύ τους σέ 

πνεῦμα ἰσότητας, θεωροῦταν οὐσιαστικό στοιχεῖο.  Αὐτό 

ἐξασφαλιζόταν μέ τή συνεχή συμμετοχή τῶν ἐνηλίκων στά 

«συσσίτια», στά ὁποῖα ἦταν ὑποχρεωμένοι νά συνεισφέρουν 

κάθε μῆνα ἕνα ποσό, ἰσότιμο γιά ὅλους, ἀνεξαρτήτως πλούτου. 

 τή πάρτη, ἡ κόρη πού κληρονομοῦσε τήν περιουσία τοῦ 

πατέρα της, ἦταν πιό ἀνεξάρτητη ἀπ’ ὅτι στήν Ἀθήνα καί 

μποροῦσε νά παντρευτῆ, ἀδιαφορώντας γιά τή οἰκογενειακή της 

στάση, διατηρώντας συνάμα ἕνα μέρος τῆς πατρικῆς 

κληρονομιᾶς.  έ ἀντίθεση μέ τή γυναῖκα τῆς Ἀθήνας καί τῆς 

Ρώμης, ἡ παρτιάτισσα δέ βρισκόταν κάτω ἀπό τήν κυριαρχία 

τῶν ἀνδρῶν. 

4. Κοινωνική υνοχή 

 Ἡ τάξη τῶν «ὁμοίων» πού ἀπολάμβανε πολιτικά 

δικαιώματα, ἦταν ἡ κορωνίδα τῆς κοινωνικῆς διαστρωμάτωσης.  

Οἱ «περίοικοι» δέν εἶχαν πολιτικά δικαιώματα, εἶχαν ὅμως, 

ὑποχρεωτική φορολογία.  Οἱ εἵλωτες, ἦταν ἡ πολυπληθέστερη 

ὁμάδα, περί τούς 250.000 ἐργάζονταν ὡς δοῦλοι.  Οἱ τάξεις αὐτές 

ἀποτελοῦσαν τή βάση τῆς σπαρτιατικῆς κοινωνίας.  Ἡ 

ὑποχρέωση στό στρατό καί οἱ καταπιέσεις πού ὑφίσταντο, 

ἀποτελοῦσαν δεῖγμα σκληρῆς πολιτικῆς τῶν παρτιατῶν.  Δέν 

εἶχαν πολιτικά δικαιώματα γιά τήν ἀποφυγή ἀνάμειξης στά 

πολιτικά – κοινωνικά – στρατιωτικά ζητήματα τῆς πάρτης.  

Ἔτσι, ἡ πολιτική ὀργάνωση τῆς πάρτης, δέν ἐπέτρεπε τήν 

ἐμφάνιση ἤ τήν ἐπιβίωση μιᾶς δυναστικῆς ἤ τυραννικῆς 

ἐξουσίας.  Ἡ ἰδιαίτερη δημοκρατικότητα, παρά τήν ἔλλειψη 

τειχῶν ἐξασφαλιζόταν ἀπό τούς ἴδιους τούς πολίτες. 

 έ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν οἰκονομικό τομέα, ἡ πάρτη δέν ἀνέπτυξε 

τήν οἰκονομία πού ἀνέπτυξαν ἄλλες πόλεις – κράτη, καθώς δέν 

ἀποτελοῦσε παραγωγό χρήματος.  υντηροῦσε τό στρατιωτικό 

φρόνημα, ἀκριβῶς, λόγω τῆς ἀπουσίας πλούτου, γιά τόν ὁποῖο 
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θεωροῦσαν ὅτι διαφθείρει τά ἤθη.  Ἡ ἁπλότητα ζωῆς ἦταν 

ἔκδηλη καί, στόν πνευματικό τομέα, μέ ἀποστροφή στόν 

πνευματικό ἐλιτισμό. 

 Ἐπίσης, ἡ πολύχρονη καί κοπιαστική στρατιωτική 

ἐκπαίδευση, ἀποτελοῦσε ἰσχυρό κρίκο κοινωνικής συνοχῆς στή 

πάρτη.  Ἀπ’ τήν ἄλλη, ἡ λιτή ἀγωγή τῶν γυναικῶν, στόχευε 

στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ κοινωνικοῦ συμφέροντος.  Σέλος, ὁ 

σεβασμός στούς πατροπαράδοτους θεσμούς, στή Γερουσία καί ἡ 

ἀφοσίωση στό στρατό, ἀποτελοῦσαν τούς ἀκρογωνιαίους λίθους 

τῆς κοινωνικῆς συνοχής. 

Ἐπίλογος 

 Σό ἰδιόρρυθμο, ἀλλά καί πετυχημένο σπαρτιατικό 

πολίτευμα, ἐπηρέασε πολλαπλά τήν ἀρχαία Ἑλλάδα, γιά 

περισσότερα ἀπό 700 χρόνια, καί ἔγινε ἕνας μῦθος.  Μεγάλο 

θαυμασμό προκαλοῦσε ἡ σπαρτιατική ἀγωγή, ὁ τρόπος 

ἐκπαίδευσης τῶν νέων, ὁ ὁποῖος βρισκόταν ὑπό τήν κηδεμονία 

καί τόν ἔλεγχο τῆς πολιτείας, ἀλλά καί ἡ ἀγάπη τῶν παρτιατῶν 

γιά τήν ἐλευθερία καί πρός μία πολιτική καί οἰκονομική 

ἀνεξαρτησία. 

 Ἡ θέση τῆς γυναίκας στήν κοινωνία, ὁ σεβασμός στούς 

ἡλικιωμένους, ἡ ἀποποίηση τοῦ χρήματος, ἡ ἰδέα τῆς ἰσότητας 

μεταξύ τῶν πολιτῶν, ἀποτελοῦν ἕνα μοναδικό πρότυπο στήν 

ἱστορία τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας. 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

1) Οἱ παρτιάτες ἀποτελοῦνταν ἀπό δύο γενιές πολιτῶν: οἱ παρτιάτες Ἀγιάδες 

καί οἱ παρτιάτες Εὐριποντίδες.  Ἀπό κάθε γενιά ἐκλεγόταν καί ἕνας βασιλιάς, 

ὡς ἐκπρόσωπος.  Αὐτό πιθανῶς νά γινώταν γιά νά μήν ἀποκτηθῆ ὑπερεξουσία 

2) Γερουσία: Πολιτικό σῶμα στήν ἀρχαιότητα, μέλη τοῦ ὁποίου ἦσαν οἱ 

ἀντιπρόσωποι τῶν εὐγενῶν οἰκων τῆς πόλης – κράτους (θεσμός κατ’ ἐξοχήν 

δωρικός).  Σή σπαρτιατική Γερουσία τήν ἀποτελοῦσαν 28 μέλη, ἄνω τῶν 60 ἐτῶν 

(γέροντες ἤ πρεσβυγενεῖς) καί οἱ δύο βασιλιᾶδες, προετοίμαζαν τά ψηφίσματα 

γιά τήν Ἀπέλλα, ἐνῶ ἀσκοῦσε καί δικαστική ἐξουσία. 

3) Ἡ γῆ παραχωροῦταν μόνο στούς πολίτες παρτιάτες, ὄχι σέ κάθε κάτοικο.  

Κάτοικος π.χ. ἦταν καί ὁ εἵλωτας, ἀλλά αὐτός δέν ἔπαιρνε γῆ. 
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4) Περίοικοι: τή Λακωνία οἱ περίοικοι ἦταν ἐλεύθεροι κάτοικοι, πού 

ἀποτελοῦσαν κατάλοιπα τοῦ ἀρχέγονου πληθυσμοῦ, καί πού ἀπολάμβαναν 

ἀστική, ἀλλά ὄχι πολιτική ἐλευθερία, ἀντίθετα πρός τούς παρτιάτες καί πρός 

τούς εἵλωτες.  Ἡ περιοχή πού κατοικοῦσαν ὠνομαζόταν «Περιοικίδα χώρα» καί 

ἀσχολοῦνταν μέ τό ἐμπόριο, τή βιοτεχνία καί τή γεωργία. 

5) Ὅμοιοι: Πολίτες οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στήν τάξη τῶν εὐγενῶν καί εἶχαν δικαίωμα 

νά κατέχουν δημόσια ἀξιώματα. 

6) Ὑπομείων: Ὁ ὑποδεέστερος πολίτης ἀντίθετα μέ τόν ὅμοιο. 

7) Ἀργότερα, ἐφ’ ὅσον κατάφερναν νά ἀνακάμψουν, ἐπανακτοῦσαν τήν χαμένη 

ἰδιότητα (τοῦ ὁμοίου). 

8) π.χ. νά μεταφέρη τόν ὁπλισμό, νά τοῦ ἑτοιμάζει τό φαγητό κ.ἄ.  Ἡ σχέση αὐτή 

δημιουργοῦσε ἐνίοτε καί φιλίες μεταξύ τους. 

9) Κρυπτεία: Μυστική ὀργάνωση πού ἀποτελοῦταν ἀπό νεαρούς παρτιάτες, ἡ 

ἀποστολή τῆς ὁποίας ἦταν νά περιφρουρῆ τή πάρτη. 

10) Λόγω τῶν μακρύχρονων ἀπουσιῶν τῶν παρτιατῶν πολεμιστῶν γιά πόλεμο, 

μέλη ἀπό τίς δύο τάξεις συνάπτανε γάμους.  Σά παιδιά πού προέκυπταν, οἱ 

«μόθωνες», δέν εἶχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα, συμμετεῖχαν ὅμως, στή 

σπαρτιατική ἀγωγή.  Ἦταν παιδί τοῦ εἵλωτα πού ἀνατρεφόταν ὡς θετός ἀδελφός 

ἑνός νεαροῦ παρτιάτη. 

11) Προφανῶς, ἐπειδή ἡ χρήση τέτοιων (βαριῶν καί μεγάλων) νομισμάτων ἦταν 

δυσχερής, ὁπότε περιωριζόταν, ἑπομένως καί οἱ ἀγορές ἀγαθῶν καί ἡ μή 

συσσώρευση τοῦ πλούτου συμβάδιζε μέ τήν ἐπιβληθεῖσα λιτή ζωή. 

12) χετικά μέ τήν ἀγωγή τῶν κοριτσιῶν, ἀναφέρονται ἀπό μαρτυρίες 

ὁμοφυλικές σχέσεις μεταξύ κοριτσιῶν καί διδασκαλισσῶν τους. 

13) Μποροῦσε π.χ. νά βραβευθῆ ἀκόμα καί ἕνας εἵλωτας, ἄν ἔσωζε στόν πόλεμο 

στρατιώτη παρτιάτη, ἀπό βέβαιο θάνατο. 

Ἀνθή Σομόσογλου 
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ΛΑΟΓΡΑΥΙΑ ΜΗΝΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 
  

Ὁ Ἀπρίλιος εἶναι ὁ τέταρτος μῆνας τοῦ Ἰουλιανοῦ καί τοῦ 

Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου καί δεύτερος τοῦ παλιοῦ ρωμαϊκοῦ.  

Λατινικά λέγεται Aprilis. Ἡ λέξη παράγεται ἀπό τό λατινικό 

aperire = ἀνοίγειν, «καθότι στό μῆνα αὐτόν ἀνοίγουν ὅλα τά 

δένδρα καί κάνουν ἄνθη καί σ’ αὐτόν γίνεται ἡ γλυκύτατη 

Ἄνοιξη». 

 Ὁ Ἀπρίλιος, μέχρι τόν Ἰούλιο Καίσαρα εἶχε 29 μέρες καί ἀπό 

τότε 30.  Ὁ μῆνας αὐτός ἦταν ἀφιερωμένος ἀπό τούς ἀρχαίους 

Ρωμαίους στήν Ἀφροδίτη.  Ἡ πρώτη μέρα τοῦ Ἀπριλίου ἦταν ἰερή 

στήν Ἀφροδίτη, καθώς καί ἡ εἰκοστή τρίτη, κατά τήν ὁποία 

γίνονταν τά λεγόμενα «Vinalia priora», κατά  τήν ὁποία οἱ 

Ρωμαῖοι γευόντουσαν τό πρῶτο κρασί. 

 Ἀπό τόν ἑλληνικό λαό ὁ Ἀπρίλιος ὀνομάζεται Ἀπρίλης, ἀλλά 

καί ἀπό τίς γιορτές τῆς Ὀρθόδοξης Φριστιανικῆς Ἐκκλησίας πού 

περιλαμβάνει, ὀνομάζεται Ἀϊγιωργίτης καί Λαμπριάτης. 

 Ὁ Ἀπρίλιος μέ τό Μάη εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν μῆνας τῶν 

λουλουδιῶν: «Ἀπρίλης μέ τά λούλουδα καί Μάης μέ τά ρόδα».  Ἡ 

βροχή τοῦ Ἀπριλίου θεωρεῖται ἀπό τούς γεωργούς πολύ 

εὐεργετική, καί ἀπό αὐτό γεννήθηκαν διάφορες παροιμίες:  

  

«Ἀν βρέξη ὁ Μάρτης δύο νερά κι Ἀπρίλης πέντε δέκα  

νά ἰδῆς τό κοντοκρίθαρο πῶς στρίβει τά μουσάκια  

νά ἰδῆς καί τίς ἀρχόντισσες πῶς ψιλοκλισαρίζουν  

νά ἰδῆς καί τή φτωχολογιά πῶς ψιλοκοσκινάει 

ἤ 

ἄν κάνη ὁ Μάρτης δυό νερά κι Ἀπρίλης ἄλλο ἕνα  

χαρά σ’ ἐκεῖνιν τόν ζευγᾶ ποὔχει πολλά σπαρμένα.» 

 

 τή Θράκη, τό βρόχινο νερό τῆς «Πρωταπριλιᾶς» θεωρεῖται 

ὡς ἰατρικό γιά τίς θέρμες, γι’ αὐτό καί τοποθετεῖται μέσα σέ 

φιάλη ἀπό τήν ὁποία πίνει ὁ ἄρρωστος.  τή ύμη, στίς 22 

Ἀπριλίου, παραμονή τῆς γιορτῆς τοῦ Ἀγίου Γεωργίου, ἀνάβουν 

φωτιές, γύρω ἀπό τίς ὁποῖες πηδοῦν τραγουδώντας τό «Ὄξω 



48 
 
ψύλλοι καί κοριοί καί μεγάλοι ποντικοί».  Σήν ἴδια μέρα στή 

Θράκη μαζεύουν ἀγκάθια, πού τά βάζουν ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ 

σπιτιοῦ, «γιατί τή νύχτα βγαίνει τζέντι (δαιμόνιο) καί παίρνει τό 

εὖρι (τήν καλή τύχη) τοῦ σπιτιοῦ. 

 τήν Κύπρο, τήν πρώτη Πέμπτη τοῦ Ἀπριλίου, «Πρωτοπέ-

φτουν τ’ Ἀπρίλλι» δέν ἐπιτρέπεται νά ἁπλώση κάποιος ροῦχα, 

ἰδίως ἄσπρα, στόν ἥλιο, οὔτε νά ἀφήση ἔξω ἀπό τό σπίτι του σιδε-

ρένιο ἀντικείμενο ἤ ἐργαλεῖο, ἀλλ’ οὔτε καί ἡ γυναῖκα νά ράψη 

φορέματα.  Ἐπίσης, δέν ἐπιτρέπεται σέ κάποιον νά σκάψη τή γῆ.  

Ἐπικρατεῖ μάλιστα ἡ πρόληψη, ὅτι ἐάν κάτι ἀπ’ αὐτά γίνη, 

«πέφτει χαλάζιν καί ἀφανίζει τόν τόπον».  Ἄν ὅμως, παρ’ ὅλη 

τήν ἀπαγόρευση τοῦ ἐθίμου, κάποια νοικοκυρά πού δέν πρόσεξε 

ὅτι εἶναι «πρωτόπεφτον», ἁπλώση ροῦχα ἔξω, τότε κάποια ἄλλη 

γειτόνισσα της, ἡ ὁποία τά εἶδε, τρέχει νά τό ὑπενθυμίση ἤ ἄν τή 

στιγμή ἐκείνη ἀπουσιάζη, μαζεύει ἡ ἴδια τά ροῦχα καί τά βάζει 

στήν ἄκρη, γιά νά ἐπιπλήξη ἀργότερα τήν ἀπρόσεκτη νοικοκυρά.  

Ἄν τέλος, διαπιστωθῆ ὅτι τό ἅπλωμα τῶν ρούχων ἔγινε σκόπιμα, 

ὥστε νά καταπατηθῆ τό ἔθιμο, τότε τά ροῦχα σχίζονται ἤ ἐξαφα-

νίζονται. 

 Πολλές φορές λέγεται σάν πείραγμα σέ περιπτώσεις τοκετοῦ, 

πρίν ἀπό τήν συμπλήρωση ἑννιά μηνῶν ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ 

γάμου, τά ἑξῆς:  

 

«Ἀπρίλλι – Γρίλλιν τέσσερις. Μ’ ἄν καί πρωτογιούνιν ἕξι, ὁ μῆνας 

τοῦ σ’ ἐπῆρα κι ὁ μῆνας πού μ’ ἐπῆρε ὀκτώ, κι ἕνας πού 

παντρευτήκαμε ἑννέα.  Ἐσ’ σωστόν τό μωρόν». 

 

Πολλές, ἐπίσης προλήψεις, παραδόσεις καί ἔθιμα ἀναφέρονται 

στόν Ἀπρίλιο, πού διατηρεῖ ἡ ἑλληνική λαογραφία, πού 

συνηθίζονται κατά τίς μέρες τῶν Ἀγίων Παθῶν. 

 Ἡ 1η Ἀπριλίου εἶναι γία ὅλους σχεδόν τούς λαούς ἡμέρα 

ἀστείων πού λέγονται πρωταπριλιάτικα.  τήν Ἑλλάδα πάντως, 

τό ἔθιμο αὐτό μᾶς ἦρθε ἀπό τούς λαούς τῆς Δύσης.  Σήν ἀρχή τῆς 

καταγωγῆς του δέν μπορεῖ κανείς νά προσδιορίση μέ σιγουριά.  

Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι προῆλθε ἀπό τίς Κελτικές χῶρες, στίς 
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ὁποῖες συνηθίζεται τό ξεκίνημα τῆς ἀλιείας τήν 1η Ἀπριλίου.  

Ἐπειδή, δηλαδή, τήν ἐποχή ἐκείνη ἡ ἀλιεία εἶναι, σχεδόν, πάντα 

ἄκαρπη, σέ παραλληλισμό μέ τήν ἀποτυχία τῶν ἀλιέων, 

γεννήθηκε τό ἔθιμο τοῦ «Poisson d’ Avril».  Ἀρχικά τό ἔθιμο 

συνίστατο στήν ἀπάτη εὔπιστων ἀνθρώπων, στούς ὁποίους 

διάφοροι φαρσέρ πρόσφεραν ἀντικείμενα, μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε 

ξέφευγαν ἀπό τά χέρια του, ὅπως τά ψάρια ἀποφεύγουν τόν 

ἀλιέα τόν Ἀπρίλιο. 

 Ἄλλοι, πάλι, μελετητές ὑποθέτουν ὅτι τό ἔθιμο γεννήθηκε 

κατά τό τέλος τοῦ ἸΣ αἰῶνα (1564), τήν ἐποχή, δηλαδή, πού ὁ 

βασιλιᾶς τῆς Γαλλίας Κάρολος Θ’ ἐξέδωσε διάταγμα, βάσει τοῦ 

ὁποίου ἡ πρώτη μέρα τοῦ ἔτους μεταφερόταν ἀπό τήν πρώτη 

Ἀπριλίου, τήν πρώτη Ἰανουαρίου.  Ἐξ αἰτίας τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς, 

τά δῶρα στό ἑξῆς δίνονταν τήν 1η Ἰανουαρίου, ἐνώ τήν 1η 

Ἀπριλίου πρόσφεραν ἀστειευόμενοι εὐχές τῆς πρωτοχρονιᾶς στά 

πρόσωπα, κυρίως, ἐκεῖνα, τά ὁποῖα μέ δυσφορία ἀποδέχονταν 

τήν ἡμερολογιακή αὐτή ἀλλαγή.  Ἀργότερα, διασκέδαζαν, 

δίνοντας τους ψεύτικα δῶρα ἤ μεταδίδοντας ψεύτικες εἰδήσεις. 

 Ὠστόσο, ὑπάρχουν καί κάποιοι ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν 

ὅτι τό ἔθιμο προῆλθε ἀπό τό ὅτι ὁ πρίγκιπας τῆς Λωρραίνης, τόν 

ὁποῖο ὁ Λουδοβίκος ΙΓ’ κρατοῦσε αἰχμάλωτο στό ἀνάκτορο τοῦ 

Νανσύ, δραπέτευσε τήν 1η Ἀπριλίου καί διέσχισε τό Μέρτ 

κολυμπώντας, γεγονός πού ἔκανε τούς κατοίκους τῆς Λωρραίνης 

νά λένε εἰρωνικά, ὅτι ἔδωσαν στούς Γάλλους ἕνα ψάρι γιά νά τό 

φυλάξουν. Ἡ χρονολογία ὅμως αὐτοῦ τοῦ γεγονότος δέ 

συμφωνεῖ μέ τήν ἀρχαιότητα τοῦ «Poisson d’ Avril».   

 Ἀνάμεσα στίς ἀστειότητες τῆς πρωταπριλιᾶς θεωρεῖται πολύ 

πετυχημένη ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀγγλικῆς ἐφημερίδας «Evening 

Star», ἡ ὁποία στίς 31 Μαρτίου τοῦ 1846 ἀνήγγελε στούς 

ἀναγνῶστες της, ὅτι τήν ἑπομένη θά γινόταν θαυμάσια ἔκθεση 

ὄνων στήν αἴθουσα τοῦ γεωργικοῦ ἰνστιτούτου Ἰλσιγκτον.  

Πλῆθος κόσμου συγκεντρώθηκε στήν ἑπόμενη στήν αἴθουσα 

αὐτή, πού κατάλαβε ἀργότερα, ὅτι οἱ ὄνοι δέν ἦσαν, παρά οἱ ἴδιοι 

οἱ ἐπισκέπτες. 
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 Σέλος, ὡς χαρακτηριστικό τῆς διάδοσης τοῦ ἐθίμου τοῦ 

πρωταπριλιάτικου ψέματος στήν Ἑλλάδα, ἀναφέρεται ὅτι στήν 

Κύπρο κάτοτε ἕνας ἁπλοϊκός ἄνθρωπος ἀρνιόταν σοβαρά νά 

δεχθῆ συμφωνητικό ὑπογεγραμμένο ἀπό συγχωριανό του τήν 1η 

Ἀπριλίου, φοβούμενος ὅτι αὐτό δέν θά εἶχε καμμιά ἀξία στό 

δικαστήριο. 
Πηγή: Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια 

Ἐπιμέλεια: Μ.Π.  
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ΣΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΤΓΑ 

(ἱστορία καί θρῦλος) 

 

 Δέν ὑπάρχει Φριστιανός πού νά μήν ἔσπασε τό Πάσχα ἤ νά 

μήν τοῦ ἔσπασαν κόκκινο αὐγό.  Πόσοι ὅμως, ξέρουν ὅτι τό 

«τσούγκρισμα», τό πασχαλινό αὐτό παιχνίδι τῶν μεγάλων καί 

τῶν μικρῶν καί τό κόκκινο αὐγό, πόσοι ἔχουν ἀκούσει ὅτι εἶναι 

ἕνα σύμβολο πού μᾶς ἔρχεται ἀπό πολύ μακρυά καί ἄλλοτε 

παίρνει πλάτος μεγάλο καί ἄλλοτε γίνεται ἔθιμο ἑνός μόνο λαοῦ 

ἤ μιᾶς μόνο θρησκείας;  Γιά μᾶς τούς χριστιανούς τό κόκκινο 

αὐγό συμβολίζει τήν Ἀνάσταση, τό θρίαμβο τῆς ζωῆς καί τή 

γονιμότητά της.  πάει ὁ φλοιός, ξεπετιέται ἡ κρυμμένη δύναμη, 

εὐφραίνεται τό μάτι, ἐφραίνεται καί ἡ γεύση.  Καί εἶναι κόκκινο 

τό αὐγό τῆς Λαμπρῆς, γιά νά θυμίζει, καθώς ἐξηγοῦν πολλοί, τό 

Πάσχα τῶν Ἰουδαίων, πού εἶχαν ἐντολή ἀπό τό Θεό νά βάφουν 

τό κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ τους μέ τό αἷμα τοῦ ἀρνιοῦ πού ἔσφαζαν 

γιά τή μεγάλη γιορτή. 

 Εἶναι ἀρχαῖο καί χριστιανικό ἔθιμο.  Σό συναντᾶμε ὅμως σέ 

ποικίλες μορφές καί πρίν ἀπό τό Φριστιανισμό, σέ πολλούς 

εἰδωλολάτρες.  Οἱ προχριστιανικοί λαοί ἔκαναν μέ τό αὐγό 

συνδυασμούς, πού συμβόλιζαν κοσμογονικές καταστάσεις.  Ἡ 

ἰνδική μυθολογία μᾶς λέει ὅτι ἡ Βαβανή, ἡ μητέρα τῆς Ἁγίας 

Σριάδας τῶν Ἰνδῶν, γέννησε τρία αὐγά κι ἀπό τά αὐγά αὐτά 

βγῆκαν ὁ Βραμᾶς, ὁ Βισνούς καί ὁ ίβας.  έ πολλές ἐπίσης, 

ἰνδικές θρησκευτικές παραστάσεις βλέπουμε τό Βραμᾶ μπροστά 

σ’ ἕνα αὐγό πού κλείνει τόν ἄνθρωπο ἔμβρυο ἀκόμα ἤ καί μόνο 

ἕνα αὐγό πού συμβολίζει τήν κοσμογονία.  Ἀλλά καί ἡ ἑλληνική 

μυθολογία μᾶς ἱστορεῖ ὅτι ἡ Ἑλένη καί οἱ Διόσκουροι ἀπό αὐγό 

ξεπετάχτηκαν.  Καί ἡ Ἀφροδίτη τῶν ύρων ἦρθε στόν κόσμο μ’ 

ἕνα αὐγό, πού ἔπεσε ἀπό τόν οὐρανό καί τό ζέσταναν 

περιστέρια. 

 Αὐτά μᾶς λένε οἱ μυθολογίες. Ἀλλά ἡ ἱστορία ἔχει 

ἐξακριβώσει ὅτι τό ἔθιμο τῶν κόκκινων αὐγῶν διαμορφώθηκε 

ἀπό πεζότερες ἀνάγκες.  Ἡ νηστεία ἦταν καί εἶναι μεγάλη πρίν 
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ἀπό τό Πάσχα.  τούς πρώτους ὅμως, χριστιανικούς χρόνους 

κρατοῦσαν ὅλοι τή νηστεία.  Ἔτσι ἔμεναν πολλά, ἀναρίθμητα 

αὐγά, τά μάζευαν καί τό Μ. άββατο τά εὐλογοῦσαν ὅλα μαζί 

στίς ἐκκλησίες οἱ ἱερεῖς καί τήν ἄλλη μέρα τά μοίραζαν.  Ἦταν 

τά εὐλογημένα πασχαλινά δῶρα, πού μεγάλωναν τήν 

εὐφροσύνη τῶν καλῶν Φριστιανῶν. 

 Σό ἔθιμο δέν εἶναι μόνο ἑλληνικό.  Οἱ Ρῶσοι ἔβλεπαν 

εὐτυχία στό κόκκινο αὐγό.  Καί στή χριστιανική Γαλλία ἔπαιρνε 

ἐξαιρετική λαμπρότητα, πρό πάντων στά χρόνια τοῦ μεγάλου 

Λουδοβίκου, τοῦ Λουδοβίκου τοῦ 14ου, πού πρόσφερε τήν Κυριακή 

τοῦ Πάσχα, ἔπειτα ἀπό τή λειτουργία, ἐπίχρυσα αὐγά στούς 

αὐλικούς. 

 Ἀλλά γιατί νά ἐρευνήσουμε περισσότερο τό ἔθιμο τῶν 

κόκκινων αὐγῶν καί τήν ἱστορία τους ἤ ποιός ξέρει σέ τί 

παραξενιές τῶν λαῶν καί σέ τί ἀμφιβολίες θά μᾶς ὁδηγήση μιά 

πιό ἐπίμονη ἀναδίφηση!  Ὑπάρχει κι ἕνας κίνδυνος:  Δέν πρέπει 

νά ξεχνᾶμε ὅτι ἀπό τό μεσαίωνα συζητοῦν οἱ φιλόσοφοι κι οἱ 

θεολόγοι, ἄν ἡ κότα ἔκανε τό αὐγό ἤ τ’ αὐγό τήν κότα, κι ἀκόμα 

δέ συμφώνησαν.  Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, πολλά κόκκινα αὐγά στό 

πασχαλινό μας τραπέζι, ἄς τσουγκρίζουμε κι ἄς εὐχόμαστε: Καί 

τοῦ χρόνου. 
Πηγή: Περιοδικό Νέα Ἑστία, τεύχος 836 

Ἐπιμέλεια: Μ.Π. 
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Σ’ ΑΝΑΣΕΝΑΡΙΑ 
1. Σ’ ἀναστενάρια εἶναι θρακικό λαογραφικό ἔθιμο, ἀλλά 

συγχρόνως καί ἕνα ἀνεξήγητο γεγονός, πού στηρίζεται ἀσφαλῶς 

σέ ἀνεξήγητες ψυχικές καταστάσεις τοῦ ἀνθρώπου.  

Ἐξεταζόμενο ὡς ἔθιμο, προκαλεῖ τό δέος στόν παρατηρητή καί 

γεννᾶ τό θαυμασμό γιά ὅ,τι βλέπει νά συντελῆται μπροστά στά 

μάτια του.  Βλέπει, δηλαδή, ἔξαλλους ἀνθρώπους νά κρατοῦν 

εἰκόνες ἁγίων, στολισμένες μέ διάφορα ἀφιερώματα καί στολίδια 

καί νά χορεύουν οἱστρηλατούμενοι ἀπό τά ὄργανα πού παίζουν 

ρυθμικά καί βοερά, νά ἱδρώνουν ἀπό τήν ἀγωνία πού τούς 

κατέχει καί νά βαδίζουν πρός τό ἁγίασμα ἤ πρός τή θυσία ἤ πρός 

τήν πυρά, πού μπορεῖ νά λιώση καρφί ἤ νά πυρακτώση σίδερο ἤ 

νά καταβροχθίση λαίμαργα καί νά φλογίση ἕνα κούτσουρο πού 

θά πετοῦσες στίς φλόγες του, γιά νά χορέψη ἐπάνω στή φωτιά 

καί νά βγῆ ἀπείρακτος ὁλότελα καί ἄθικτος.  Αὐτή ἡ θαυμαστή 

πράξη τοῦ ἀναστενάρη, πού γίνεται μέ τήν προστασία τῶν ἁγίων 

- ὅπως  πιστεύουν -, πού ὁ λαός τούς τιμά ἀδίστακτα καί τούς 

λατρεύει καί τούς πιστεύει, γιατί τοῦ δίνουν δύναμη νά ὑποστῆ 

ὅλη τή δοκιμασία μέ ἐγκαρτέρηση, αὐτή ἡ πράξη του λοιπόν, 

εἶναι ἀποτέλεσμα πίστης πρός τούς ἁγίους, ὑποβολῆς καί 

διάθεσης νά τούς ἐξυπηρετήση ὁ ταπεινός ἄνθρωπος, 

ἐγκαλούμενος, χωρίς δισταγμούς καί χωρίς ἀργοπορία. 

2. Οἱ ἀναστενάρηδες αἰσθάνονται ὅτι εἶναι ἐκλεκτά ὄργανα 

καί ὑπηρέτες τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.  Ἀπ’ αὐτούς 

ἀντλοῦν τή δύναμή τους, ἀπ’ αὐτούς καθοδηγοῦνται, ἀπ’ αὐτούς 

ἐνισχύονται στό ἔργο τους.  Εἶναι ἕνας θίασος ἀπό 12 

τουλάχιστον ἀνθρώπους, πού συνεργάζονται, καθοδηγούμενοι 

ἀπό τούς ἄγραφους νόμους τοῦ θιάσου καί τοῦ ἐθίμου καί ἔχουν 

ὁδηγό τόν ἅγιο ἀφανή προστάτη καί συνοδοιπόρο καί 

καθοδηγητή.  Οἱ ἅγιοι ἔχουν τή δύναμη πού τήν μεταγγίζουν σ’ 

αὐτούς, ὅταν ἐπιστῆ ἡ ὥρα γιά νά ὑποστοῦν, γιά τό κοινό καλό 

τίς δοκιμασίες πού ἀπαιτεῖ τό ἔργο τους.  Πάσχουν καί 

ὑποφέρουν νά ἀποτρέψουν τό κακό καί νά προκαλέσουν τό 

ἀγαθό.  Σά ἀγαθά καί τά κακά στοιχεῖα περιζώνουν τό χωριό 

τους καί οἱ ἀναστενάρηδες προσπαθοῦν νά ἀπομακρύνουν τά 
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κακά καί νά προσελκύσουν τά ἀγαθά.  Ἡ ἀνομβρία λ.χ. ἀπειλεῖ 

τά σπαρτά, ἡ ἀρρώστια τῶν ζώων - ἡ ἐπιζωοτία – πλήττει τήν 

εἴσοδο τοῦ χωριοῦ καί ἀπειλεῖ τά οἰκόσιτα τετράποδα πού 

συντρέχουν τόν ἄνθρωπο στή ζωή του.  Θανατικό καταφθάνει 

γύρω στούς ἀνθρώπους τοῦ χωριοῦ, βλογιά, πανούκλα 

περιζώνουν τίς κατοικίες τῶν ἀνθρώπων.  Πῶς θά ἀντιδράση ὁ 

ἀναστενάρης; Ἐνδύεται τήν πανοπλία τοῦ ἁγίου προστάτη, 

παίρνει τήν εἰκόνα του στήν ἀγκαλιά καί ἀγκαλιάζοντάς την μέ 

βαθειά πίστη, ἐξαϋλώνεται καί ἀποτολμᾶ ἄφοβα νά καταδιώξη 

τό κακό πού βρίσκεται ante portas μέ τά θρησκευτικά του ἔθιμα, 

πού τοῦ παραδόθηκαν ἀπό αἰῶνες. 

3. Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος, ὁ προστάτης τῆς Φριστανοσύνης, 

εἶναι ὁ στρατηλάτης, ὁ φρουρός τοῦ τόπου, πού ὁπλίζει τούς 

ἀνθρώπους τοῦ θιάσου ν’ ἀντικρύσουν, νά νικήσουν τό κακό πού 

τούς περιζώνει.  Δέν ἀντιτάσσουν μαγγανίες, ξόρκια λαϊκά, 

φάρμακα, ὅπως οἱ γραῖες, οἱ μάγισσες, οἱ γιάτρισσες.   Αὐτοί 

ἀντιτάσσουν τήν πίστη, τήν προσευχή, τήν ἀγωνία, κι ὡπλισμένη 

μ’ αὐτές τίς δυνάμεις, βγαίνουν στό τρίστρατο τοῦ χωριοῦ 

ἱεροπρεπῶς μέ χριστιανικά καί τελετουργικά στοιχεῖα, καί 

συνοδευόμενοι μέ μουσικά ὄργανα (γιά χορό), ἀντικρύζουν τό 

κακό.  Πρίν ἐμφανιστούν, ἀγωνίζονται στό κονάκι τοῦ 

ἀρχιαναστενάρη τοῦ θιάσου – τό χωρικό μέγαρο – 

προσευχόμενοι νά μυήσουν τόν ἅγιο, νά τόν προσελκύσουν μέ 

τήν προσευχή, μέ τό χορό, μέ τό τραγούδι, νά τούς ἀναγνωρίση 

ὡς ὄργανα ἱκανά νά βγοῦν πρός καταδίωξη τοῦ ἀπειλητικοῦ 

κακοῦ.  Ἡ προσευχή γίνεται ἀγωνιώδης, ὁ χορός μανιακός, ἡ 

μουσική διθυραμβική, τό τραγούδι ἔντονο καί ρυθμικό.   Καί αὐτό 

γίνεται ἐπανειλημμένα, ἔως ὅτου αἰσθανθοῦν οἱ ἄνθρωποι αυτοί, 

οἱ ἁπλοί δουλευτάδες τῆς γῆς, πού βυθίζουν τό ὑνί τεντώνοντας 

μαζί μέ τά ζῶα στούς ἰστούς καί τούς μῦς τους, ὅτι ἔρχεται ἡ ὥρα 

ν’ ἀποδυθοῦν στό δυσκολώτερο ἔργο πού θά τούς προστάξη ὁ 

ἅγιος, νά ριχτοῦν, δηλαδή, καί στή φωτιά, στή θρακιά πού 

φλογίζει, γυμνοπόδαροι, κάθιδροι, νά τήν ποδοπατήσουν, νά τήν 

κάνουν στάχτη μαύρη, νά τήν σβήσουν καί νά τήν ἐκμηδενίσουν, 

χωρίς νά πάθουν τίποτα.  τό ἔργο αὐτό δέ χωρᾶ δειλία ἤ σκέψη 
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ἤ κρίση γιά τήν ἔκβασή του.  Σό σβήσιμο τῆς φωτιᾶς πρέπει νά 

συντελεστῆ θαρραλέα, νά τερματιστῆ αἴσια, ἀλλιῶς οἱ ἄνθρωποι 

αὐτοί βασανίζονται ὡς ἀδύνατοι ὑπηρέτες τοῦ ἅγιου καί 

τιμωροῦνται. Καί ἡ τιμωρία εἶναι τό ψυχικό βασάνισμα, ἔως ὅτου 

ἐπανορθωθῆ ἡ ἀποτυχία μέ νέα προσπάθεια.  Ὅλη αὐτή ἡ 

μαρτυρική συμμετοχή τοῦ ἀναστενάρη στήν ἀγωνία, ἀπαιτεῖ μιά 

προπαρασκευή ἀγωνιώδη καί κοπιωδέστατη, πού δέν τήν 

αἰσθάνεται ὁ ἀναστενάρης, πού τήν βλέπει ὅμως, ὁ θεατής καί 

συμπάσχει. 

4. Εἶναι βέβαιο ὅτι τοῦτο τό πανάρχαιο ἔθιμο γιά τήν 

καλοχρονιά τῶν σπαρτῶν – τήν εὐημερία - ὅπως τήν ἔλεγαν οἱ 

ἀρχαῖοι, γιά τήν ἀποδίωξη τῶν κακῶν ἀσθενειῶν πού ἀπειλοῦν 

σάν τούς λύκους τήν εὐτυχία τοῦ χωριοῦ, τῶν ζώων καί τῶν 

ἀνθρώπων, εἶναι ἔθιμο ἐθνικό, πανάρχαιο, πού περισώθηκε ἀπό 

τρεῖς χιλιάδες χρόνια καί ἐδῶ.  Ὁ Φριστιανισμός τό βρῆκε νά 

τελῆται στήν περιοχή αὐτή τῆς Θράκης καί τό σεβάστηκε, γιατί 

δέν μπόρεσε νά τό ἐξαφανίση.  Τἱοθέτησε ἄπειρα φαινόμενα 

προχριστιανικά θρησκευτικά καί ἔθιμα, τά παραδέχτηκε κατ’ 

ἀνάγκη, τά περιέλαβε στίς θρησκευτικές του τελετές, ἀλλά τά 

ἔδωσε χριστιανική μορφή, ἀφοῦ τά ἐξεχριστιάνισε μέ τά μέσα 

τῆς χριστιανικῆς θρησκείας.  Ἡ λατρεία τοῦ νεροῦ καί ὁ 

σεβασμός στά πηγαῖα νερά προϋπῆρχε.  Σήν παραδέχτηκε, 

λοιπόν, καί ἡ χριστιανική θρησκεῖα καί δημιουργήθηκαν τ’ 

ἁγιάσματα τῶν ὑδάτων.  Οἱ γιορτές τοῦ θεοῦ Νείλου στήν 

Αἴγυπτο, πέρασαν τίς θάλασσες καί μεταφυτεύτηκαν καί στήν 

Ἑλλάδα, ὡς Θεοφάνεια, μέ τή βάπτιση τοῦ Φριστοῦ, ὡς ἁγιασμός 

τῶν ὑδάτων.  Οἱ χοροί γύρω ἀπό τούς βωμούς τῶν ἀρχαίων, 

ἔμειναν χοροί χαρούμενοι στήν τελετή τοῦ γάμου, ὡς χορός τοῦ 

Ἠσαΐα.  Ἐπίσης, καί στή χειροτονία τῶν κληρικῶν, ὡς χορός 

γύρω ἀπό τήν Σράπεζα.  Ἔτσι, τά τελούμενα καί δρώμενα τῶν 

ἀναστεναρίων περιλήφθηκαν στή χριστιανική θρησκεία, ὡς οἱ 

εὐχές λ.χ. στούς ἀρρώστους ἀπό τούς ἱερεῖς καί στά θυσιαζόμενα 

ζῶα (κουρμπάνι) πρίν τή θυσία. 

5. Σό ἔθιμο τῶν ἀναστεναρίων, λοιπόν, ἀρχίζει ἀπό τήν 

τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ σέ πηγαῖο νερό, πού ἀναβλύζει γάργαρο 
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καί δροσερό.  Ὁ ἱερέας τελεῖ ἁγιασμό καί ἁγιάζονται οἱ παρόντες 

καί ραντίζονται γιά νά ἀποκτήσουν ἀνοσία.  Γνωστό ὅτι τ’ 

ἁγιασμένα νερά ἔχουν δύναμη θεραπευτική καί ἱαματική. 

Ἀκολουθεῖ τό ἔθιμο τῆς θυσίας τοῦ ζώου.  Σό ζῶο λέγεται 

μπικάδι καί εἶναι μοσχάρι νεαρό, ἑνός ἤ τριῶν ἐτῶν κατά τήν 

Πυθαγόρεια θεωρία, πού ὁ περιττός ἀριθμός φέρνει καί τό καλό.  

Σό ἀγοράζει ὁ θίασος καί αὐτό ἐλεύθερο βόσκει στά λιβάδια, ἔως 

τήν παραμονή τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, πού γιορτάζει στίς 21 

Μαΐου.  Βόσκει χορτάρι δροσερό καί ξεδιψᾶ στό ρέμα τοῦ ρυακιοῦ 

ἤ στό χεῖλος τῆς λιμνούλας, ὅπου συγχρόνως καί καθρεφτίζεται.  

Σήν παραμονη τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου κατεβαίνοντας μόνο του 

σιγά σιγά ἀπό καιρό, βρίσκεται πρός τήν εἴσοδο τοῦ χωριοῦ, ἀπ’ 

ὅπου τό παραλαμβάνει ἡ ἱερή πομπή, συνοδευόμενη μέ τά 

ὄργανα τά χορικά, τό ἄσκαυλο, τή λύρα, τό τύμπανο πού εἶναι 

πανάρχαια ἑλληνικά ὄργανα.  Ὅταν ἡ πομπή φθάση στό χωριό, 

μπαίνει ἀπό τό τρίστρατο καί προχωρεῖ πρός τήν αὐλή τῆς 

ἐκκλησίας καί πειθαρχικό τό μπικάδι, δένεται μέ μιά τριχιά στή 

θύρα τῆς ἐκκλησίας.  Ἡ μουσική, φαίνεται, ἐπιδρᾶ ψυχικά καί 

στό πρόθυμο θῦμα.  Σήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τοῦ Ἁγίου 

Κωνσταντίνου, 21 Μαΐου, μετά τή λειτουργία, θυσιάζεται τό 

μπικάδι, ἀφοῦ ὁ παπᾶς διαβάση τή σχετική εὐχή τῆς θυσίας.  

Ἥμερο καί ἀγαθό προχωρεῖ στή θυσία, χωρίς, σάν τήν Ἰφιγένεια, 

νά κλαίη τήν ὀμορφιά καί τά νιᾶτα.  Καί σάν χυθῆ τό αἷμα του, 

γδέρνεται καί τό κρέας του τεμαχίζεται καί μοιράζεται σ’ ὅλους 

τούς κατοίκους, ὅπως καί τό δέρμα του, ἀφοῦ στεγνώση, 

κομματιάζεται γιά ὑπόδυση τῶν ποδιῶν (τσαρούχια).  Μέ τίς 

τελετές τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς θυσίας πού ἀποτελοῦν τό προοίμιο 

τοῦ ὅλου ἐθίμου, δίνονται στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο δείγματα 

πίστης, εὐλάβειας καί σεβασμοῦ, ὡς πρός τόν πάτρωνα τοῦ 

θίασου τοῦ ἐθίμου.  Ὁ ἀρχιαναστενάρης ἀπό παράδοση 

προΐσταται ὡς ἔμπειρος, σεβαστός καί δοκιμασμένος γιά τά 

προσόντα τοῦ ἡγήτορα πού ἔχει, ἑνός τέτοιου θιάσου, καί ἐπί 

πλέον γιά τήν ἱκανότητα νά πυροβατῆ καί νά ἀντέχη σέ μιά 

τέτοια τρομερή δοκιμασία.  Ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι 

μυστικοπαθής, ὀλιγόλογος, εὐαίσθητος, τυπικός.  Γνωρίζει τό 
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ἄγραφο τυπικό τοῦ ἐθίμου (τά αἰώνια θέσμια μένουν πάντα 

ἄγραφα, ξεπερνώντας στή δύναμη τούς νόμους) καί ἐκτελεῖ κατά 

γράμμα τήν ἀκολουθία, πρῶτος μπαίνει στή φωτιά καί 

τελευταῖος βγαίνει καί δέν κάνει τίποτα, ἐάν προκαταβολικά δέν 

πάρη τήν ἐντολή τοῦ Ἁγίου.  Αὐτός ἐγκαλεῖται μυστικά, ἐκτελεῖ 

καί μεταβιβάζει τίς ἐντολές τοῦ Ἁγίου, αὐτός διευθύνει τά πάντα 

προεξάρχοντας.  Ὁ ἀρχιαναστενάρης δέν παραλαμβάνει τό 

ἀξίωμα του διαδοχικά, ἀλλά ἀναδεικνύεται ἀπό τίς προσωπικές 

του ἀρετές γιά τό ἔργο του.  Δέ γίνεται ὁ καθένας ἀναστενάρης, 

ἀλλά ἐκεῖνος πού ἔχει προδιάθεση, ἐπιδεκτικότητα ὑποβολῆς καί 

ψυχικές ἐξάρσεις.  Πολλές φορές μέσα ἀπό τό λαό ξεπετιοῦνται 

νέοι καί νέες, ἄξιοι νά ριχτοῦν στή φωτιά.  Καί ρίχνοται, ἀφοῦ 

καταληφθοῦν (πιαστοῦν) ἀπό τόν Ἅγιο καί ἀποκτοῦν τήν ἔντονη 

διάθεση νά χορέψουν σάν ἐγκαλεσμένοι, να ἀγκαλιάσουν τίς 

εἰκόνες καί νά ὑποστοῦν τούς μουσικούς σκοπούς τῶν ὀργάνων. 

6. Σό ἀπόγευμα τῆς 21ης Μαΐου, πρώτης μέρας τῶν 

ἀναστεναρίων, ἀρχίζει στό κονάκι ἡ ἀγωνία καί ἡ προσευχή 

μπροστά στό εἰκονοστάσιο, ὅπου καῖνε καντῆλες, τρεμοσβήνουν 

κεριά καί τά θυμιατήρια ἀνυψώνουν μόσχους καί καπνούς τῶν 

θυμιαμάτων ἀπό ἀπριλιάτικα τριαντάφυλλα τό πλῆθος 

συνωθῆται γύρω τους μέσα στό θάλαμο τῶν εἰκόνων 

ἀποπνικτικά.  Ἡ ἀγωνία τῶν ἀναστενάρηδων μπροστά στίς 

εἰκόνες κορυφώνεται καί γίνεται πραγματική.  Οὔτε ὁ ἄφθονος 

ἱδρώτας, οὔτε ὁ συνεχής χορός τούς κουράζει.  Θέλουν νά 

συνεννοηθοῦν ψυχικά μέ τόν Παπποῦ.  Ὁ Ἅγιος τούς 

προστατεύει καί τούς δροσίζει, ἐνῶ ἡ μουσική καί οἱ 

ἐναλλασσόμενοι σκοποί συνταράσσουν καί ὀξύνουν τή διάθεση 

καί καθιστοῦν ἔξαλλους τούς ἀναστενάρηδες γιά πυροβάδισμα. 

Κάποτε ὁ ἀρχιαναστενάρης δίνει τό σύνθημα πού παρέλαβε 

ἀπό τόν Ἅγιο, ἐπικοινωνώντας ψυχικά καί μεταδίδει τό σύνθημα 

– φωτιά! Ὁ τελετάρχης τό ἐπαναλαμβάνει καί ἀπό ἄνθρωπο σέ 

ἄνθρωπο φθάνει στήν πλατεῖα πρός τήν ἔξοδο καί εἴσοδο, 

δηλαδή, στό σταυροδρόμι τοῦ χωριοῦ - φωτιά!  Ὁ συνδαυλιστής, 

κι αὐτός μέλος τοῦ θιάσου, ἑτοιμάζει μέ ξύλα ξερά – ἄλλοτε μέ 

τά πελεκούδια – καί μέ τέχνη βάζει φωτιά κι ἀρχίζουν νά 
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ὑψώνονται οἱ φλόγες πολύ ψηλά καί νά φλογίζεται καί ἡ γύρω 

ἀτομόσφαιρα.  Μέ κοντάρια μακριά τήν συνδαυλίζει, τήν ἰσιώνει, 

τῆς δίνει πνοή. 

Σά ξύλα γίνονται κόκκινοι πύρινοι δαυλοί, πού σέ ἀπόσταση 

πέντε μέτρων δέν μπορεῖ κανείς νά πλησιάση.  Μόνο ὁ 

συνδαυλιστής, τεχνίτης τῆς φωτιᾶς, πλησιάζει, εὐπρεπίζει καί 

τακτοποιεῖ τά καιόμενα ξύλα, ἔως ὅτου σχηματιστεῖ θρακιά 

κατάλληλη νά σχηματίση ἕνα πύρινο ἁλώνι κυκλικό, ἀκτίνας 

τριῶν μέτρων. 

7. Σώρα ἀπό τό κονάκι βγαίνει ἡ πομπή· ὁ λαός 

περιτριγυρίζει τούς ἔξαλλους ἀναστενάρηδες, χλωμούς, 

νευρικούς, ξυπόλυτους βαστάζους τῶν εἰκόνων, σχηματίζοντας 

γύρω, τριγύρω ἕνα χορευτικό κύκλο πού προχωρεῖ ἀργά ἀργά 

τραγουδώντας τό διθυραμβικό τραγούδι μέ τή συνοδεία 

ὀργάνων.  Πόσο ἐπιδροῦν τά ὄργανα μέ τό ρυθμικό παίξιμό τους, 

εἶναι περιττό νά τό σημειώσουμε.  Σά ὄργανα ἔχουν ἀνάψει τίς 

διαθέσεις τῶν ἀναστενάρηδων πού χορεύουν σ’ ὅλο τό διάστημα 

τῆς διαδρομῆς, ὑψώνοντας τίς εἰκόνες καί βγάζοντας ἄναρθρες 

φωνές καί μονόφωνες, ἄχ, ἄχ, ἔχ, ἔχ, ἴχ, ἴχ.  Εἶναι κραυγές 

ὑστερικές πού βγαίνουν ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς τους. 

Ἔτσι, προχωρώντας χορευτικά διανύουν τήν ἀπόσταση ὡς 

τή φωτιά πού ἔτοιμη, φλογερή, δυνατή ἀναμένει τούς 

ἀναστενάρηδες.  Ὁ κόσμος συνωστίζεται γύρω τους κι αὐτοί, 

φθάνοντας στό πύρινο ἀλώνι ὁρμητικοί, ρίχνονται στή φωτιά, 

ξυπόλυτοι περνοῦν τό ἁλώνι, σταυροειδῶς καί ἀρχίζουν 

γυρίζοντας πίσω, νά τήν ποδοπατοῦν καί νά τήν σκορπίζουν, 

ὑπακούοντας στό κάλεσμα: «τάχτη νά γίνη!», ἐνῶ τά ὄργανα 

μέσα στό μεγάλο κύκλο τόν χρευτικό τοῦ λαοῦ, παίζουν τό 

σκοπό τους.  έ εἴκοσι λεπτά τῆς ὥρας, ὅπως εἶναι φυσικό, ἡ 

φωτιά μαυρίζει, θρυμματίζεται, σκορπίζεται κάτω ἀπό τά πόδια 

τους κι ἀρχίζει νά σβήνη κανονικά, χάνοντας τή λάμψη καί τή 

θέρμη της.  Σότε, πλέον, οἱ ἀναστενάρηδες, ἀφοῦ ἔκαναν τό 

χρέος τους νά σβήσουν τή θρακιά, βγαίνουν καί συντάσσονται σέ 

μιά πομπή πού ἐπιστρέφει στό κονάκι τοῦ ἀρχιαναστεράρη.  

Ἐκεῖ, μετά ἀπό ἕνα ἐντατικό χορό, τοποθετοῦνται οἱ εἰκόνες 
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ἐμπρός στό εἰκονοστάσιο, ὅπως κι ὁ ἐπιτάφιος τοῦ Φριστοῦ.  Ἡ 

πυροβασία, τό κορύφωμα τῆς δοκιμασίας ἔληξε. 

Ὅμως, τά πόδια τῶν ἀναστενάρηδων ἔμειναν ἀνέπαφα καί 

ἄθικτα.  Μιά τρίχα τῶν ποδιῶν τους δέν κάηκε, οὔτε οἱ μάλλινες 

χωριάτικες κάλτσες τῆς συγχωρεμένης Υωτεινῆς Μοσχονᾶ, 

ἀναστενάρισσας, ἔπαθαν τίποτε.  Ὁ λαός προσεύχεται καί 

τραγουδεῖ, τά ὄργανα παίζουν ἀκούραστα καί ἐντατικά.  Κόπωση 

δέν ὑπάρχει καμμιά.  Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος προστάτεψε τούς 

καλούς χριστιανούς, τούς καλούς ἀγρότες ἀπό τόν κίνδυνο νά 

πυρακτωθοῦν.  Σά κακά σκόρπισαν, οἱ κίνδυνοι ἔφυγαν καί 

πέρασαν.  Οἱ ἀναστενάρηδες τώρα, πλένουν τ’ ἄθικτα πόδια τους 

καί φοροῦν τά παπούτσια τους, σάν νά μήν συνέβη τίποτα.  Σήν 

τρίτη μέρα θά ἐπαναληφθῆ καί πάλι ἡ πυροβασία, μέ ἄλλες 

λεπτομέρειες τοῦ ἐθίμου, τῆς ἀπόλυσης, ὃπως μέ τόν ἴδιο παλμό, 

πίστη, ζέση καί θαυμασμό τοῦ Ἁγίου. 

Σήν ἑπόμενη, μέ τό ἔμπα τοῦ ἥλιου, θά ὁδηγήσουν οἱ καλοί 

γεωργοί τά καματερά τους ζῶα στούς ἀγρούς νά ἐργαστοῦν στή 

γῆ, νά φωτιστοῦν καί νά ἱκανοποιηθοῦν ἀπό τό ὄραμα τοῦ 

κάμπου πού σκορπίζει τό σιτάρι καί ἡ εὐτυχία τῆς γῆς θά εἶναι σέ 

λίγο ἡ εὐτυχία τοῦ ταπεινοῦ ἀναστενάρη, πού πυροβάτησε 

θαρραλέα γιά τήν εὐκαρπία καί τήν καλοχρονιά.  Καί ὅμως, 

μένει ἄλυτο τό μυστήριο, πού μετά τό θεάματα κρατᾶ τή σκέψη 

τῶν περίεργων.  Πῶς ἡ φωτιά ποδοπατήθηκε καί ἔσβησε, ἀλλά 

τά πόδια τῶν ἀναστενάρηδων ἔμειναν ἀπείρακτα καί ἄθικτα;  

Ποιός θά λύση τό μυστήριο αὐτό, στόν περίεργο καί 

ἀνικανοποίητο ἄνθρωπο; 

Πηγή: Υιλολογική Πρωτοχρονιά, τεύχος ἔτους 1957 

Ἐπιμέλεια: Μ. Π.  
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ΟΙ ΚΟΤΝΙΕ ΣΟ ΠΑΦΑΛΙΝΟ ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΣΟΤ 

ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΑ ΒΛΑΦΟΦΩΡΙΑ ΣΗ 

ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΔΙΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΡΩΜΕΝΟΤ 

 

 ῞Ενα ἀπό τά σπάνια λατρευτικά δρώμενα, πού τελοῦνται 

κατά τήν περίοδο τοῦ Πάσχα, εἶναι καί οἱ κούνιες πού 

συνηθίζονται ἰδιαίτερα στά βλαχοχώρια τῆς δυτικῆς Μακεδονίας 

(Κλεισούρα, Βλάστη, Νυμφαῖο), ἀλλά καί σέ χωριά τοῦ Πόντου 

καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. 

 Ἡ παροῦσα ἀνακοίνωση στηρίζεται σέ προφορικές, κυρίως, 

μαρτυρίες καί ἐλάχιστα σέ βιβλιογραφικές πηγές, γιατί τό ἔθιμο, 

μετά τό 1970, ἔχει ἀτονίσει καί δέν τελεῖται πλέον. 

 Σό δρώμενο αὐτό ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν «αἰώρα» τῶν 

Ἀθηναίων παρθένων, κατά τή διάρκεια τῆς ἑορτῆς τῶν 

Ἀνθεστηρίων καί θεωρεῖται κατάλοιπό τους(1).  Δέν πρόκειται γιά 

ἕνα ἁπλό παιχνίδι ἤ ψυχαγωγία τῶν χωρικῶν, ἀλλά γιά μιά 

συνήθεια, ὄχι σπάνια σέ πολλές ἀγροτικές ἑορτές, πού εἶχε 

ἀρχικά, μαγικό, μᾶλλον, χαρακτῆρα καί ἀποσκοποῦσε στήν 

ἐπίτευξη εὐφορία τῶν καρπῶν καί γονιμότητα τῶν γυναικῶν. 

 Οἱ κούνιες συνηθίζονταν τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα καί τή 

Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, ἀνήμερα 

τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μάρκου(2). 

 Ἡ ἀρχική μορφή τῆς κούνιας στά βλαχοχώρια τῆς Δ. 

Μακεδονίας ἦταν ἁπλή, ἀφοῦ ἦταν κατασκευασμένη μέ μιά 

τριχιά, στήν ὁποία ἦταν προσαρμοσμένο ἕνα μάλλινο ὑφαντό, 

πάνω στό ὁποῖο κάθονταν.  Μάλιστα, τό κούνημα γινόταν ἀνά 

ἄτομο, σύμφωνα μέ τίς σωζόμενες μαρτυρίες.  τίς 

βιβλιογραφικές πηγές ἀναφέρεται ὅτι στά 1900, στή Κλεισούρα 

Καστοριᾶς, στή Μηλόβιστα καί στό Γκόπεσι τῆς Π.Γ.Δ.Μ. οἱ 

αἰωρούμενοι ἔπρεπε νά κρατοῦν στά χέρια τους ἕνα μπουκέτο 

λουλούδια καί νά ἔχουν στό κεφάλι τους ἕνα μικρό πετραδάκι 

καί στό ζωνάρι του ἕνα κόκκινο αὐγό.  Ἡ λαϊκή πίστη θεωροῦσε 

τά τρία αὐτά ἀντικείμενα ἀπαραίτητα γιά τήν τέλεση τοῦ 
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δρωμένου· τά λουλούδια, γιατί συμβόλιζαν τήν Ἄνοιξη καί τήν 

ἀναγέννηση τῆς φύσης καί κατά συνέπεια τή γονιμότητα, τό 

πετραδάκι ὡς σύμβολο ὑγείας καί δύναμης καί τό κόκκινο αὐγό 

ὡς σύμβολο εὐθυμίας, κεφιοῦ καί χαρᾶς(3). 

 Οἱ ἀρχικές αὐτές τρίχινες κούνιες ἀντικαταστάθηκαν 

σταδιακά, ἀπό πιό περίτεχνες ξύλινες κατασκευές, στοιχεῖο πού 

καταδεικύει τήν ἀστικοποίηση τῶν βλάχικων κοινωνιῶν. Σέτοιες 

ξύλινες κούνιες κατασκευάζονταν στήν Κλεισούρα καί στή 

Βλάστη, σέ ἀντίθεση μέ τό Νυμφαῖο, ὅπου ἡ μορφή της 

παρέμεινε τρίχινη. 

 τὴν Κλεισούρα, οἱ ξύλινες, μεγάλων διαστάσεων, κούνιες 

στήνονταν στίς τοποθεσίες Ἀρίνα, Σσιαΐρι, Κόντουρου καί 

Βλουάγκα(4) μέχρι καί τήν δεκαετία τοῦ ’70, ἐνῶ στή Βλάστη, στίς 

Κ’νιές, στόν Ἀριστοτέλη, στοῦ Λογαρᾶ καί στῆς Θεμέλινας(5).  τό 

Νυμφαῖο, πάλι, συναντοῦσε κανείς κούνιες τρίχινες στήν 

Κουάστα, στήν Ἀχλαδιά τοῦ Νιτσάγια, στήν Ἰτιά στῆς Σζέανα, 

στήν Καστανιά τοῦ Ντάμπατα καί σέ μιά Κερασιά πρός τό 

Κουρί(6). 

 Σά εἴδη κούνιας στήν Κλεισούρα ἦταν τρία: ἡ βαρτικονίτσα, 

ἡ ἠλιάγκουνου (μέ μορφή τροχοῦ) καί ἡ ἠλιάγκουνου (μέ μορφή 

τριγυριστή).  Ὅλες οἱ κούνιες ἦταν κοινοτικές καί μέ δημοπρασία 

πού τελοῦταν τήν περίοδο πρίν τό Πάσχα, ἐνοικιάζονταν ἀπό 

τούς Κλεισουριῶτες, πού τίς θεωροῦσαν ἕνα εὔκολο τρόπο 

βιοπορισμοῦ.  τή Βλάστη, ἀντίθετα, συνηθίζονταν δύο εἴδη, ἡ 

πεταχτή καί ἡ τροϋριστή (τριγυριστή). 

 Σό δρώμενο εἶχε στήν ἀρχή μαγικό καί εὐχετικό χαρακτῆρα.  

Ἦταν ἄρρηκτα συνδεδεμένο μέ τήν ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων γιά 

γονιμότητα τῆς γῆς καί γιά προσωπική εὐτυχία καί εὐμάρεια.  

Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ἐαρινή περίοδο τέλεσης τοῦ 

δρωμένου ἀλλά καί ἀπό τή χρήση ἀντικειμένων, ὅπως τῶν 

λουλουδιῶν, τοῦ αὐγοῦ καί τῆς μικρῆς πέτρας.  Εἶναι 

χαρακτηριστική ἡ μαρτυρία, ὅτι στό Λέχοβο Υλώρινας, οἱ 

γυναῖκες πού ἐπρόκειτο νά κουνηθοῦν, τοποθετοῦσαν στό 

κεφάλι τους μιά τσουκνίδα καί περιφέρονταν κυκλικά γύρω ἀπό 

τήν κούνια.  Σήν τσουκνίδα αὐτήν, κατόπιν, τήν ἀναρτοῦσαν 
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πάνω στό δοχεῖο, στό ὁποῖο παρασκεύαζαν τό βούτυρο, μέ τήν 

πίστη, ὅτι ἔτσι θά παράγουν ἀφθονώτερο. Παρόμοια 

σκοπιμότητα φαίνεται νά ἐξυπηρετῆ τό ἔθιμο στόν Αἶνο, ὅπου οἱ 

χωρικοί κουνιοῦνται τό Πάσχα γιά νά κάνουν σουσάμι, ἐνῶ στή 

Βιζύη ἡ κούνια πρέπει νά γίνη «στό χλωρό δέντρο πού θά 

βλαστήσ`, ὄχι στό ξερό», ἐπιβεβαιώνοντας γιά μιά ἀκόμη φορά 

τό μαγικό χαρακτῆρα καί τήν ἀνάγκη ἐπίτευξης εὐφορίας. 

 Ὁ μαγικός καί εὐχετικός χαρακτῆρας τοῦ δρωμένου 

ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τά τραγούδια πού τό συνόδευαν καί 

εἶχαν συγκεκριμένο περιεχόμενο, ἀνάλογο, πάντα, μέ τό 

πρόσωπο πού αἰωροῦταν καί στίς κρυφές του ἐπιθυμίες.  Γιά τή 

νέα, ἀνύπανδρη κοπέλλα καί τόν ἐλεύθερο ἡ εὐχή, μέσω τοῦ 

τραγουδιοῦ νά καλοπαντρευτοῦν, ἐνῶ γιά τίς νιόπαντρες, νά 

γυρίση σύντομα ὁ καλός της ἀπό τά ξένα. 

 Ὁ ἀρχικός μαγικός χαρακτῆρας ἀντικαταστάθηκε σταδιακά, 

ἀπό τήν ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων γιά κοινωνικότητα, ἀλλά καί 

ἐπίδειξη καί τό δρώμενο μετατράπηκε σέ πανηγύρι, στό ὁποῖο 

συνέρρεαν ὅλοι οἱ χωρικοί γιά νά φαντάξουν καί νά δείξουν τά 

πασχαλινά τους ροῦχα, καθώς καί τήν ὅλη παρουσία τους.  Αὐτό 

ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς μαρτυρίες πού ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ 

ὄμορφες Νεβεσκιωτοποῦλες συνήθιζαν νά βγαίνουν στίς κούνιες 

ντυμένες μέ τήν γιορτινή τους φορεσιά καί φτιασιδωμένες μέ 

τήν, τοπικῆς παρασκευῆς, κρέμα, τό «μπλιούρι», πού 

καταδεικνύουν πόσο σημαντική ἦταν γι’ αὐτές αὐτή ἡ μέρα, 

καθώς τούς δινόταν ἡ εὐκαιρία νά δοῦν ἀπό κοντά κάποιους 

νέους πού ποθοῦσαν.  Ἄν λάβουμε ὑπ’ ὄψη μας τήν κοινωνική 

θέση τῆς γυναῖκας στήν 

ἐποχή ἐκείνη καί τίς 

ἐλάχιστες δημόσιες ἐμφανί-

σεις της, μποροῦμε νά 

καταλάβουμε τή σημασία 

αὐτῆς τῆς γιορτῆς γιά τίς νέες 

κοπέλλες, πού ὅλο τό χρόνο 

ζοῦσαν κάτω ἀπό ἕνα 

καθεστῶς κοινωνικῶν συμ-
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βάσεων καί καθωσπρεπισμοῦ.  Ἄρα, οἱ κούνιες ἦταν 

συνδεδεμένες μέ ἕνα εἶδος ξεφαντώματος καί γλεντιοῦ, 

ἀπελευθέρωσης, ἀλλά καί εὐκαιρίας γιά νέες γνωριμίες καί γιά 

ἄνθηση νέων πλατωνικῶν ἐρώτων, πού στέκονταν ἀφορμή γιά 

τίς προξενιές πού θά ἀκολουθοῦσαν. 

 Γιατί κατά τή διάρκεια τοῦ δρωμένου συχνά τά κορίτσια 

ἄφηναν νά φανῆ κάποιο κρυφό χαμόγελο ἤ ἕνα γλυκό βλέμμα, 

σέ κάποιο συγκεκριμένο νεαρό, καί ἄν ὑπῆρχε ἀνταπόκριση, οἱ 

γονεῖς τῆς κοπέλλας θά ἔστελναν στήν οἰκογένεια τοῦ νεαροῦ 

τήν προξενήτρα.  Ἔτσι δικαιολογεῖται καί τό ὑπερβολικό 

στόλισμα τῶν κοριτσιῶν, πού γιά νά ἐντυπωσιάσουν, 

στολίζονταν μέ ὅ,τι πολυτιμώτερο διέθεταν, ὅπως φλουριά, 

πεντόλιρα κ.ἄ. 

 Ἀκόμα, καί μέσα στά πλαίσια τῆς ἐλευθερίας πού ἔδινε αὐτό 

τό πανηγύρι, δέν ἔπαυαν νά ὑφίστανται οἱ κοινωνικοί 

διαχωρισμοί καί οἱ ἀντίστοιχες διακρίσεις, μεταξύ τῶν τριῶν 

κοινωνικῶν ὁμάδων, τῶν πλουσίων, τῶν μεσαίων καί τῶν 

φτωχῶν.  Αὐτό φαινόταν καί ἀπό τό γεγονός, ὅτι οἱ κοπέλλες, 

σεβόμενες τούς ἄγραφους νόμους τῆς μικρῆς κοινωνίας στήν 

ὁποία ζοῦσαν προσπαθοῦσαν νά μήν ξεπεράσουν «τή 

διαχωριστική γραμμή», δείχνοντας ἐνδιαφέρον γιά κάποιο νέο 

ἄλλης κοινωνικής τάξης, γιατί κάτι τέτοιο μποροῦσε νά 

δημιουργήση προβλήματα καί παρεξηγήσεις. 

 τίς κούνιες αἰωροῦνταν, συνὴθως, νέοι καί νέες, ἀλλά καί 

οἱ νιόπαντροι καί οἱ ἀρραβωνιασμένοι.  Αὐτοί οἱ τελευταῖοι, 

μάλιστα, εὕρισκαν ἔτσι μιά εὐκαιρία γιά νά κυκλοφορήσουν μαζί 

δημόσια, ἀφοῦ ἡ συντηρητική κοινωνία ἐκείνων τῶν χρόνων, 

ἀπαγόρευε νά κάνουν παρέα, πρίν τό γάμο. 

 Ἡ αἰώρηση συνωδευόταν συχνά ἀπό μελωδικά τραγούδια, 

ἀλλά καί μαγικές ἀκατανόητες λέξεις πού δέν ἔχουν ἑρμηνευτεῖ 

μέχρι σήμερα, ἀλλά ὅπως μποροῦμε νά ὑποθέσουμε, 

σχετίζονταν, μᾶλλον, μέ τήν ἀγάπη.  Ἀνάμεσα στά ἀκατάληπτα 

λόγια τοῦ τραγουδιοῦ πού ἔλεγαν οἱ κοπέλλες στήν αἰωρούμενη, 

«ἔπλεκαν», ἐκτός ἀπό τά ὀνόματα, τό δικό της, τοῦ πατέρα της 

καί τοῦ ἀγαπημένου της, ἀλλά καί τῶν γονιῶν του.  Ἡ ἴδια, 
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μάλιστα, δέν αἰσθανόταν καμμία ντροπή, ἀφοῦ κατά κάποιον 

τρόπο ἐπεδίωκε νά γίνη μιά τέτοια ἀναφορά, καί εὐχόταν, 

μάλιστα, μέσω τοῦ δρωμένου, να πραγματοποιηθῆ ἡ ἐπιθυμία 

της. 

 Σραγούδια μέ τέτοια ἀκατάληπτα λόγια, ἔχουν καταγραφεῖ 

στό Νυμφαῖο, καί ἕνα ἀπό αὐτά, εἶναι τό ἑξῆς:  

 

Υέϊνταμ Νῖκο, Ἀργύρη, βότο 

ἀλέ ἰό ἐλό, ἀλέ ἰό ἔϊ 

Ἀνθίνα, νότο εἴ 

φέϊνταμ Νῖκο, ἐλό ἀλέ ἰό ἔϊ 

φεϊντάμ Φρυσούλα,  

τέργιο, βότο 

ἐλό ἀλέ ἰό ἐλό, ἀλέ ἰό ἔϊ 

Λίνα, νότο ἔϊ, ἀλέ ἰό ἔϊ. 

 

 υχνά τό δρώμανο ἔπαιρνε κωμικό χαρακτῆρα καί τά 

στιχάκια πού ἀκούγονταν, διακωμωδοῦσαν τόν αἰωρούμενο, 

ἰδιαίτερα ἄν τό ἄτομο αὐτό ἦταν μεγάλης ἡλικίας, στήν ὁποία 

δέν ταίριαζαν τέτοιες διασκεδάσεις.  τή Βλάστη ἀκούγονταν τά 

παρακάτω:  

«Ἄπου καραμούζα», «τοῦ γλυκό», «τοῦ ξυνό», «τ’ ἀνέβασμα», 

«νά, μιά κακιά», «δυό κακιές», «ἔλα κάτου, μωρ’ Μαρία», καί ἔτσι 

τέλειωνε τό κούνημα.  Ἄν ὅμως, τύχαινε καί ἀνέβαινε στήν 

κούνια κάποια γυναῖκα μεγαλύτερης ἡλικίας, τότε τά σκωπτικά 

τραγούδια ὠργίαζαν.  Σό ἴδιο συνέβαινε καί ὅταν κουνιώταν 

κάποιος μεγάλης ἡλικίας ἄντρας, πού τόν χαρακτήριζαν συχνά 

«γουμάρι, πού δέ θέλει σχοινί γιά κούνημα, ἀλλά γιά κρέμασμα». 

 Καί σέ αὐτό τό δρώμενο ὅμως, παρενέβαινε ὁ οἰκονομικός 

παράγοντας, καθώς κάθε κούνημα ἀντιστοιχοῦσε καί σέ σχετικό 

χρηματικό ποσό.  τίς τριγυριστές κούνιες τό εἰσιτήριο ἦταν 

σχετικά ἀκριβό, ἐνῶ στίς πεταχτές ἦταν ἕνα κόκκινο αὐγό ἤ τό 

ἀντίτιμό του σέ χρῆμα.  Μέ αὐγά πλήρωναν τήν αἰώρηση καί στό 

ισάνι Βοΐου Κοζάνης. τή γειτονική Βλάστη οἱ 

ἀρραβωνιασμένοι καί οἱ νιόπαντροι πού συνήθως αἰωροῦνταν 
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ἀνά ζευγάρι, ὑποχρεοῦνταν νά πληρώσουν, ἀκόμη καί τά ἔξοδα 

κουνήματος ὅλης τῆς παρέας τους, ἀνάλογα, βέβαια, μέ τήν 

οἰκονομική τους κατάσταση. 

 έ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας, ὅπως στό Μέτσοβο, οἱ τρίχινες 

κούνιες πού στήνονταν σέ διάφορες τοποθεσίες, διατηρησαν 

μόνο τό διασκεδαστικό τους χαρακτῆρα, ἀποβάλλοντας κάθε 

μαγικό στοιχεῖο.  Βάσει τῶν προφορικῶν μαρτυριῶν πού 

συλλέξαμε, διαπιστώνεται ἡ ὕπαρξη τοῦ δρωμένου καί σέ πολλά 

χωριά τῆς Πελοπονήσσου, μέ κυρίαρχο καί πάλι διασκεδαστικό 

χαρακτῆρα. 

Παναγιώτης Ἀργυρόπουλος 

Υιλόλογος - ἐρευνητής. 
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Οἱ πρῶτες ἐφημερίδες καί τά περιοδικά τοῦ 

Ἑλληνισμοῦ. 

 Οἱ τέσσερις αἰῶνες τοῦ Ὀθωμανικοῦ 

σκοταδιοῦ μένουν πάντα ἕνας χῶρος 

ἄξιος σοβαρῆς ἔρευνας, μέ πολλές 

πλευρές αἰνιγματικές. Ἔλειψαν τότε 

καί τά στοιχειωδέστερα πληροφοριακά 

μέσα, ἀλλά καί πολλές εἰδήσεις, 

ἰδιαίτερα πνευματικές καί τέτοιες πού 

σχετίζονταν μέ τή γνώση τοῦ λαοῦ, 

χάθηκαν στούς ἀλλεπάλληλους κί 

ἐξοντωτικούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατα-

τρεγμούς κι ὁμαδικούς ἐξισλαμισμούς. 

Ἔτσι, ἀρκετά προβλήματα κι ἀπορίες 

προβάλλουν σέ κάθε πλησίασμα τῆς 

ἱστορίας τοῦ καιροῦ.  Σοῦ εἴδους αὐτοῦ εἶναι καί τό μυστήριο τοῦ 

ἑλληνικοῦ τύπου καί τῆς παράξενης, γιά τρεῖς ὁλόκληρες 

ἑκατονταετίες ἀπουσίας του ἀπό τό σφριγηλό διαφωτιστικό 

κίνημα. 

 Οἱ ἐκδόσεις ἑλληνικῶν βιβλίων ἀρχίζουν πολύ νωρίς, σχεδόν 

ἀμέσως μετά τήν πλατύτερη ἐφαρμογή τῆς τυπογραφίας.  Σό 

1476 κυκλοφόρησε στό Μιλάνο τό πρῶτο ἀπ’ αὐτά καί ἦταν ἡ 

Γραμματική τοῦ Κωνσταντίνου Λασκάρεως «τοῦ Βυζαντίου», 

καθώς ὠνομαζόταν.  Ἡ Ἑλλάδα στάθηκε ἡ Πέμπτη χώρα μετά 

τήν Ἀγγλία, Γερμανία, Ἰταλία, Ὁλλανδία πού παρουσίασε βιβλίο 

μέ τό σύστημα τοῦ τύπου. 

 Ἀλλά καί στή χρησιμοποίηση τοῦ νέου αὐτοῦ μέσου ἀπό 

ἑλληνικά χέρια, πτωτοστάτησε ὁ λαός μας.  Σό πρῶτο ἑλληνικό 

τυπογραφεῖο ἐγκαταστάθηκε στή Βενετία, γύρω στά 1498 ἀπό 

τούς Κρητικούς, Ρεθυμνιῶτες λογιοεκδότες Ζαχαρία Καλλέργη 

καί Ἀντώνιο Βλαστό.  Λειτούργησε γι’ ἀρκετές δεκαετίες μέ 

Ρωμιούς τεχνίτες καί σοβαρό ἀγωνιστικό παλμό.  Σύπωσε 

πλῆθος βιβλίων κι ἀνάμεσά τους τό «Μέγα Ἐτυμολογικόν», τό 

πρῶτο «Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης» τοῦ Γουαρίνο 
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Υαβρωνίου στά 1523, ἔργα Ἀριστοτέλη, Πινδάρου, Θεοκρίτου κ.ἄ.  

τή Βενετία, ἐπίσης, λειτούργησε καί τό μεγάλο τυπογραφεῖο τοῦ 

σπουδαίου λογιοεκδότη καί δεινοῦ ἑλληνιστῆ Ἰταλού Ἄλδου 

Μανούτιου, πού γεννήθηκε στό Μπασιάνο τῆς Ρώμης στά 1450 

καί πέθανε στή Βενετία τό 1515. 

 Ὁ Ἑλληνολάτρης αὐτός λόγιος κυκλοφόρησε τό 1494 σέ 

δεύτερη ἔκδοση τή «Γραμματική» τοῦ Λασκάρεως καί 

ἑκατοντάδες ἄλλα ἑλληνικά βιβλία.  Μιλοῦσε καί ἔγραφε τήν 

ἑλληνική καί στίς ἑλληνικές ἐκδόσεις του, ἦταν τυπωμένη ἡ 

ὑπερήφανη ἔνδειξη: «Ἐγράφη ἐν Βενετίᾳ ἐν οἰκία Ἄλδου τοῦ 

Μανουτίου Ρωμαίου καί φιλέλληνος».  Ἀποτελοῦσε κι αὐτό μία 

ἀντίδραση στή σκλαβιά καί τόν κατατρεγμό τοῦ Γένους.  Γιά νά 

φανερώνη τή μεγαλωσύνη τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας καί 

πνευματικῆς παράδοσης, ἀνέφερε διαρκῶς τή φράση τοῦ 

περίφημου Ρωμαίου συγγραφέα, νομικοῦ και δασκάλου τῆς 

ρητορικῆς, Μάρκου Υαβίου Κουϊντιλιανοῦ, ὅτι «Ἡ παιδεία 

ἀρχίζει μέ τήν ἑλληνική γλῶσσα». 

 Ἀπό τά χρόνια ἐκεῖνα, πού ἀφοροῦσαν τά πρῶτα στοιχεῖα τῆς 

τυπογραφίας καί μετά, ἕνας ὀργασμός ἐκδόσεων βιβλίων 

ἑλληνικῶν παρατηρεῖται μέσα στήν Εὐρώπη.  Εἶναι τό βαρύτιμο 

ὑλικό στήν ὑπηρεσία τῆς Ἀναγέννησης καί τοῦ γενικώτερου 

εὐρωπαϊκοῦ φιλελευθερισμοῦ.  Ἀρκετά τοῦ εἴδους ἀπό τούς 

δραστήριους βάρδους τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτιστικοῦ κινήματος 

διοχετεύονταν στούς λαούς τοῦ Αἴμου, γιά νά συντηρήσουν τήν 

παιδεία καί τό φρόνημα.  Κι ὅπως μέσα σ’ αὐτό τόν πνευματικό 

ὀργασμό, καί γιά 300 περίπου χρόνια, δέν παρατηρῆται καμμιά 

προσπάθεια γιά τήν κυκλοφορία ἑνός πληροφοριακοῦ ἐντύπου, 

τόσο χρήσιμου στό μεγάλο διαφωτιστικό χῶρο.  Καί μόλις τό 1784 

κυκλοφορεῖ στή Βιέννη ἔντυπο ἑλληνικό, πού δε σώθηκε ὁ τίτλος 

του, ἀπό τό Ζακυνθινό Γεώργιο Βενδότη, ὅπως φαίνεται μόνο σ’ 

ἕνα ἤ δυό φύλλα.  Βασικά, στά 1790 παρουσιάζεται στή Βιέννη ἡ 

πρώτη ἑλληνική κανονική ἐφημερίδα. 

 Σό 16ο αἰῶνα κυκλοφοροῦν σέ διάφορες εὐρωπαϊκές πόλεις, 

βέβαια σέ ὑποτυπώδη μορφή, πληροφοριακά ἔντυπα.  τή 

Γερμανία τυπώνονται τά δελτία τῶν πανηγυριῶν μέ εἰδήσεις γιά 
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τόπους ἐμπορικών συγκεντρώσεων, συναλλαγές, τιμές 

προϊόντων καί τά παρόμοια.  Ἕνα ἀπ’ αὐτά, μέ χρονολογία 1526, 

σώζεται στό Μουσεῖο τοῦ Λονδίνου.  τή Βενετία πληροφοριακά 

φυλλάδια χειρόγραφα κυκλοφόρησαν ἀπό τό 1563 πού 

ἀναφέρονταν σέ εἰδήσεις τοῦ Ἐνετοτουρκικοῦ πολέμου.  

Πουλιώντουσαν μία γαζέτα, δηλαδή ἕνα δίλεπτο κέρμα.  Ἀπό κεῖ, 

πῆραν ἀργότερα κι οἱ ἐφημερίδες τό ὄνομα «γαζέτα».  Ἔτσι, 

«Γαζέτα» ὀνομάστηκε κι ἡ πρώτη κανονική, πιά, εὐρωπαϊκή 

ἐφημερίδα, πού βγῆκε στά 1600 στή Βενετία. 

 Σό πρῶτο ἑλληνικό πληροφοριακό ἔντυπο κυκλοφόρησε, ὅπως 

προαναφέραμε, στή Βιέννη.  Εἶχε τίτλο «Ἐφημερίς» καί τό πρῶτο 

φύλλο παρουσιάστηκε στίς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 1790.  Ἐκδότες του 

καί πρῶτοι συντάκτες – δημοσιογράφοι - ἦταν τά ἀδέρφια 

Γεώργιος καί Πούλιος Μαρκίδες Πουλίου, Μακεδόνες ἀπό τή 

ιάτιστα καί στενοί, πιό ὕστερα, συνεργάτες τοῦ Ρήγα.  Ὁ τίτλος 

εἶχε ἀντληθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική ἱστορία καί εἰδικότερα ἀπό τίς 

περίφημες «Ἐφημερίδες» τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, πού ἀποδελτιώναν 

ὅλα τά περιστατικά τῆς μεγάλης του ἐκστρατείας καί περιεῖχαν 

τήν «ἐφ’ ἑκάστης ἡμέρας συμπιπτόντων ἀπογραφήν».  Ὁ 

νεώτερος αὐτός τίτλος πού χρησιμοποίησαν οἱ Μαρκίδες 

Πουλίου ἐπεκράτησε κι ἔδωσε ἀργότερα τό ὄνομα «Ἐφημερίδα» 

σ’ ὅλο τόν ἡμερήσιο τύπο.  Ἦταν, τό πρῶτο αὐτό ἑλληνικό 

ἔντυπο, μία καθαρή ὑπηρεσία στό διαφωτισμό. 

 Σό πρῶτο φύλλο τῆς «Ἐφημερίδας» εἶχε καί μια ἐντυπωσιακή 

εἰκονογραφία.  Παρουσίαζε στή μετώπη γυναῖκα, πού παρίστανε 

τήν Ἑλλάδα.  Δίπλα ἡ φτερωτή φήμη κρατοῦσε καί φύσαγε μιά 

σάλπιγγα.  Ἐπίσης διακρινόταν κυψέλη καί κρουνός.  Πλάϊ ἕνας 

ἄγγελος μέ παιδική μορφή τήν Ἑλλάδα τήν «Ἐφημερίδα».  

 Ἡ «Ἐφημερίς» τῶν Πουλίων, πού ἔβγαινε δύο φορές τήν 

ἑβδομάδα, ἔζησε ἀκριβῶς ἑφτά χρόνια.  Βέβαια, μ’ ὅλη τή 

δημοκρατική της δομή, δέν μποροῦσε κάτω ἀπό τήν αὐστριακή 

παρακολούθηση νά κάνη φανερή προπαγάνδα γιά τά ἑλληνικά 

δίκαια καί τίς ἐξεγερτικές κινήσεις.  Σό τυπογραφεῖο της, ὅμως, κι 

ὁλόκληρος ὁ μηχανισμός της μπῆκε στήν ὑπηρεσία τοῦ Ρήγα ἀπό 

τό 1796 πού ὠργάνωσε στή Βιέννη τό ἀπελευθερωτικό του 
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κίνημα. Ἐκεῖ τυπώθηκαν ὁ «Θούριος» κι ἄλλα ἔργα τοῦ 

ἐθνεγέρτη Βελεστινλῆ, μέ φροντίδα καί φιλοπατρία.   

 Ἡ πρώτη αὐτή «Ἐφημερίς» εἶχε ἡρωϊκό θάνατο, μαζί μέ τόν 

Ἐθνομάρτυρα Ρήγα καί τούς συντρόφους του, τό Δεκέμβριο τοῦ 

1797. τό τυπογραφεῖο της εἶχαν τυπωθεῖ οἱ ἐπαναστατικές προ-

κηρύξεις, πού παρέλαβε καί προσπάθησε νά μεταφέρη ὁ Ρήγας 

στήν Ἑλλάδα, γιά νά κηρύξη τήν Ἐθνεγερσία. Ὅταν προδόθηκε 

στήν Σεργέστη τό ἐμπρηστικό ὑλικό καί πιάστηκαν ὁ Ρήγας μέ 

τόν Περραιβό καί μεταφέρθηκαν στή Βιέννη, μαζί μέ τούς 

ἄλλους πού συνελήφθηκαν, ἐκεῖ ἦταν κι ὁ Γεώργιος Πούλιου. 

Γλύτωσε, ὅμως, χάρη στήν αὐστριακή του ἰθαγένεια, ἐνῶ ὁ Ρήγας 

κι οἱ ἄλλοι, πού ἦσαν Σοῦρκοι ὑπήκοοι, παραδόθηκαν στούς 

Ὀθωμανούς καί βρήκαν μαρτυρικό θάνατο.  Οἱ αὐστριακές ἀρχές 

κατάσχεσαν τό τυπογραφεῖο κι ἔκλεισαν τήν «Ἐφημερίδα». Σούς 

ἐκδότες Μαρκίδες Πουλίου ἐξώρισαν στή αξονία. Ἡ ἑλληνική 

δημοσιογραφία εἶχε ἀρχίσει μέ τόν ἀγωνιστικώτερο κι 

ἡρωϊκώτερο, ἀλλά καί δραματικώτερο τρόπο τή ζωή της. 

 Φαρακτηριστικός δισταγμός παρατηρήθηκε πάλι στήν ἔκδοση 

πληροφοριακοῦ ἐντύπου.  Καί τό γεγονός δέν ὀφείλεται τόσο 

στήν κακή τύχη τῆς πρώτης ἐκείνης «Ἐφημερίδας» τοῦ νεώτερου 

ἑλληνισμοῦ, ὅσο στίς σοβαρές δυσκολίες γιά τή διακίνηση καί 

στήν ἀπροθυμία τῆς συνδρομῆς τῆς ἀγοράς τοῦ ἐντύπου, ἀπό τό 

φόβο καί τήν τρομοκρατία.  Ὁ διαφωτισμός γιά τρεῖς αἰῶνες εἶχε 

δουλέψει καλά.  Σό αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς ἀνεξαρτησίας ἦταν, 

πιά, συνείδηση στούς λαούς τῆς Εὐρώπης. 

 Κάποια πρῶτα φιλελληνικά ρεύματα ἄρχισαν νά φαίνωνται σ’ 

ἀρκετές μεγάλες πόλεις.  Βιβλία μέ φιλελληνικό περιεχόμενο 

ξένων συγγραφέων – κι ἀνάμεσά τους τοῦ μεγάλου ατομπριάν 

– κυκλοφοροῦσαν κι ἀνέφεραν τά δεινά τῶν σκλάβων τοῦ Αἴμου.  

Μερικοί ὁραματικοί πολιτικοί τῆς παλιᾶς ἠπείρου ἔβλεπαν καί 

μέ κάπως πρακτικώτερο μάτι μια ἐθνική ἀποκατάσταση τῶν 

Ἑλλήνων, πού μποροῦσε να σταθῆ ἡ ἀρχή καί γιά μία 

διευθέτηση τοῦ περιλάλητου ἀνατολικοῦ ζητήματος μέ τό 

καθεστώς τῶν τενῶν.  Ὅλ’ αυτά, ὅμως, εἶχαν σάν συνέπεια καί 

τήν ἔνταση τῶν ὀθωμανικῶν παρακολουθήσεων μέ τό 
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κατασκοπευτικό πλέγμα, πού εἶχε παντοῦ τ’ αὐτί καί τό μάτι του.  

Ἡ τρομοκρατία γινόταν ὅλο καί στυγνότερη μέσα στόν Αἶμο κι 

ἀπ’ τήν προχωρημένη παρακμή τῆς Ὀθωμανικής αὐτοκρατορίας 

πού ἀπεγνωσμένα προσπαθοῦσε νά σταθῆ στά πόδια της. 

 Ἔτσι, πέρασαν καί πάλι δεκατρία σωστά χρόνια γιά να 

παρουσιαστῆ ἕνα ἄλλο, πλατύτερης κυκλοφορίας ἔντυπο.  Ἔγινε 

καί πάλι στή Βιέννη. Κι ἀποτελεῖ μία σημαντική 

τομή γιά τή Γραμματεία μας.  Σήν 1η Ἰανουαρίου 

τοῦ 1811 κυκλοφόρησε τό πρῶτο φιλολογικό 

περιοδικό τῶν Ἑλλήνων.  Ἐκδότης ὁ Ἀνθιμος 

Γαζῆς ἀπό τό Βελεστῖνο, κληρικός καί δάσκαλος 

τοῦ γένους.  Σό κατά κόσμον ὄνομά του ἦταν 

Ἀναστάσιος Γκάζαλης.  Ὑπῆρξε ἀρχιμανδρίτης 

κι ὑπηρέτησε ὡς ἐφημεριακός προϊστάμενος 

στήν ἐκκλησία τοῦ Ἀγίου Γεωργίου τῆς 

ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Βιέννης.  Σίς διαφωτιστικές βλέψεις 

τοῦ περιοδικοῦ, θα μποροῦσε νά ξεχωρίσει κανείς ἀπό τό πρῶτο, 

κιόλας, φύλλο του. 

 Ἦταν κάποιες ἐπαγγελίες πού φανέρωναν ἕνα θεό, τή 

διανοητική ἀγρύπνια τοῦ ἑλληνικοῦ ἀνθρώπου καί τήν εὐθύνη 

μπροστά στίς ἐξελίξεις τοῦ χρόνου.  Μαζί ἄρχισε καί ἡ 

χειραφέτηση τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας ἀπό ποικίλες ἐπιρροές.  

Καί ὑπηρέτησε μέ συνέπεια γιά δέκα καί πλέον χρόνια τίς 

ἐπαγγελίες του ὁ «Ἑρμῆς ὁ Λόγιος».  Ἔδωσε στις σελίδες του τόν 

πνευματικό παλμό τοῦ Ἔθνους καί φιλοξένησε συνεργασίες τῶν 

σημαντικώτερων Ἑλλήνων, ἀνάμεσά τους καί τοῦ μεγάλου 

Κοραῆ.  τή σύνταξη μετεῖχαν καί οἱ Θεόκλητος Υαρμακίδης καί 

Κων. Κοκκινάκης, πού ὑπῆρξαν κατά διαστήματα καί διευθυντές 

του.  Σό πρῶτο αὐτό λογοτεχνικό περιοδικό τοῦ γένους, ἔκλεισαν 

οἱ αὐστριακές ἀρχές, ὅταν τό Μάϊο τοῦ 1821 ἀρνήθηκε νά 

δημοσιεύση τόν ἀφορισμό τοῦ Πατριαρχείου στήν Ἑλληνική 

Ἐπανάσταση. 

 τίς 2 Ἰουλίου του 1811, ἐπίσης, κυκλοφόρησε στή Βιέννη κι 

ἄλλη ἐφημερίδα ἑλληνική, ἀπό τόν Κοζανίτη λόγιο Εὐφρόνιο 

Ποποβίκ, πού παλιότερα εἶχε χρηματίσει δάσκαλος στή 
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Βουδαπέστη.  Σίτλος τοῦ ἐντύπου ἦταν «Εἰδήσεις διά τά 

Ἀνατολικά Μέρη» καί εἶχε καθαρά πληροφοριακό χαρακτῆρα.  

έ λίγους μήνες ἀποχώρησε ὁ Ποποβίκ.  Σήν ἔκδοση συνέχισε ὁ 

γιατρός ἀσιανολόγος καί λεξιγράφος Δημήτριος Ἀλεξανδρίδης, ὁ 

ὁποῖος ἄλλαξε καί τόν τίτλο σε «Ἑλληνικό Σηλέγραφο».  Ἔδωσε 

μία ἐφημερίδα περίπου μέ τήν σημερινή εἰδησιογραφική ἔννοια.  

Ὁ «Ἑλληνικός Σηλέγραφος ἔγινε καί ἡμερήσια. 

 Σή μακρόχρονη βραδυπορία τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου διαδέχτηκε 

ξαφνικά ἕνας καλπασμός.  Ἑτσι, στά 1819 κυκλοφόρησε καί στό 

Παρίσι ἕνα φιλολογικό περιοδικό, ἡ «Ἀθηνᾶ».  Ἐκδότης ὁ 

σημαντικώτερος μυρνιός λόγιος Κωνσταντῖνος Νικολόπουλος, 

πού οἱ γονεῖς του κατάγονταν ἀπό τήν Ἀνδρίτσαινα.  Γιά χρόνια 

ὑπάλληλος τῆς βιβλιοθήκης τῆς γαλλικής Ἀκαδημίας, εἶχε 

σχηματίσει μία πολύτομη και σημαντική βιβλιοθήκη μέ σπάνιες 

καί καλοδεμένες ἐκδόσεις ἑλληνικές καί ξένες πού, πεθαίνοντας 

ἄφησε στήν Ἀνδρίτσαινα καί σώζεται ὡς τά σήμερα.  Περιέχει, 

μάλιστα, καί πολύτιμα χειρόγραφα κορυφαίων συγγραφέων.  Ἡ 

«Ἀθηνᾶ» ἔζησε στό Παρίσι μόνο ἕξι μῆνες. 

 Σόν ἴδιο καιρό βγῆκε στή Βιέννη κι ἕνα ἀκόμα φιλολογικό 

περιοδικό, ἡ «Καλλιόπη», πού ἔζησε ὡς τά μέσα Μαΐου τοῦ 1821.  

Ἐκδότης και διευθυντής ὁ λόγιος καί δάσκαλος τοῦ Γένους 

Ἀθανάσιος ταγειρίτης.  Ἕνας ἀπό τούς ἐπιφανεῖς συνεργάτες 

τοῦ περιοδικοῦ κι ὁ Ἀθηναῖος λόγιος Παναγιώτης Κοδρικᾶς, 

μέγας ἀντικοραϊστής.  Γρήγορα ἡ «Καλλιόπη» ἄνοιξε σοβαρούς 

φιλολογικούς καυγάδες γύρω ἀπό τή γλῶσσα καί ἄλλα 

προσωπικώτερα, πού ἔφεραν ἀρκετή ἀναστάτωση στο 

διαφωτισμό. 

 Σο 1819 κυκλοφόρησε στό Παρίσι, ἐπίσης, μία λογοτεχνική 

περιοδική ἔκδοση ἀπό τό . Κονδό μέ τόν τίτλο «Μέλισσα».  

Ἀκόμη στό Λονδῖνο δύο ἔντυπα τοῦ εἴδους μέ τίτλους 

«Μουσεῖον» καί «Ἥρις». 

 Σέλος, τόν Αὔγουστο τοῦ 1821 κυκλοφόρησε κι ἡ πρώτη 

ἑλληνική ἐφημερίδα μέσα στόν ἐλεύθερο, πιά ἑλληνικό χῶρο.  

Ἐκδότης ὁ λόγιος Θεόκλειτος Υαρμακίδης.  Σίτλος της «άλπιγξ 

Ἑλληνική».  Βγῆκε στήν Καλαμάτα δύστηλη καί τετρασέλιδη μέ 
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τή χρονολογική ἀναφορά: «Ἐν Καλαμάτα ἔτει α’ τῆς ἐλευθερίας 

(1821) ἐκ τῆς Ἐθνικῆς τυπογραφίας». Λιγόζωη στάθηκε ἡ πρώτη 

ἐφημερίδα τῆς ἑλληνικῆς γῆς.  Σρία μόνο φύλλα της σώθηκαν 1ης, 

5ης καί 20ης Αὐγούστου, πού φαίνεται στάθηκαν καί τά μοναδικά. 

 τή διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα βγῆκαν κι ἄλλες ἐφημερίδες. Θά 

σημειώσουμε τόν πρῶτο Ἀθηναῖο Γεώργιο Χύλλα (1794 -1879) 

πού μετά τήν ἀπελευθέρωση χρημάτισε πρόεδρος τοῦ 

υμβουλίου Ἐπικρατείας καί ὑπουργός Οἰκονομικών.  Ὁ Χύλλας 

κυκλοφόρησε τό 1824 στήν Ἀθήνα ἐφημερίδα μέ τόν τίτλο 

«Ἐφημερίς τῶν Ἀθηνῶν», ἡ ὁποία ἔζησε δυό περίπου χρόνια ἀπό 

τόν Αὔγουστο τοῦ 1824 ὡς τόν Ἀπρίλη τοῦ 1826 κι ἔβγαλε 

συνολικά τριάντα ἑπτά φύλλα. Ἐπίσης τά «Ἑλληνικά Φρονικά» 

(1824 στό Μεσολόγγι) τοῦ Ἰωάννου Μάγερ, ὁ «Υίλος τοῦ Νόμου» 

(1824 στήν Ὕδρα) τοῦ Ἰωσήφ Κιάππε, ὁ «Ἑλληνικός Σηλέγραφος» 

(1824 στό Μεσολόγγι, μ’ ἔξοδα τοῦ Βύρωνα) ἀπό τόν κόμητα 

Γκάμπα, ἡ «Γενική Ἐφημερίδα τῆς Ἐλλάδος» (1825 στό Ναύπλιο) 

πού λογαριαζόταν κι ἐπίσημη ἐφημερίδα τῆς Διοίκησης.  ’ 

αὐτήν, μάλιστα, δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά κι ὁ Ἐθνικός 

Ὕμνος. 

 ’ αὐτό τόν τύπο τῶν Ἑλλήνων ἔχουν θέση καί δυό – τρεῖς 

χειρόγραφες ἐφημερίδες πού κυκλοφόρησαν μετά τόν ξεσηκωμό 

στή δυτική Ρούμελη.  Ἡ πρώτη ἀπ’ αὐτές εἶχε τίτλο «Ἐφημερίς 

Αἰτωλική» καί βγῆκε στό Μεσολόγγι στίς 10 Αὐγούστου τοῦ 1821.  

Δεν ἀναφέρει ὄνομα ἐκδότη, ἀλλά φαίνεται βεβαιωμένο κι ἀπό 

τούς γραφικούς χαρακτῆρες, ὅτι συντασσόταν ἀπό τούς Νικόλαο 

Λαυριώτη, ἀρχιγραμματέα τῆς «Προσωρινῆς Διοικήσεως τῆς 

Δυτικῆς χέρσου Ἑλλάδος» καί τό Φαράλαμπο Καρμπούνη. 

 Σό Νοέμβριο τῆς ἴδιας χρονιᾶς κυκλοφόρησε στό Βραχώρι, τό 

κατοπινό Ἀγρίνιο, κι ἄλλη χειρόγραφη ἐφημερίδα, μέ τόν τίτλο 

«Ὁ Ἀχελῶος».  Αὐτή παρουσιάζεται κι ὡς ἐπίσημη ἐφημερίδα τῆς 

Προσωρινῆς Διοικήσεως καί τή διεύθυνση καί γραφή της ἔχει ὁ 

ἴδιος ὁ ἀρχιγραμματέας Ν. Λουριώτης.  Λιγόζωη στάθηκε, σ’ 

ἐλάχιστα φύλλα βγῆκε κι ἀπ’ αὐτά ἕνα – δύο μόνο σώθηκαν.  

Ἀκόμη μιά τοῦ εἴδους ἐφημερίδα κυκλοφόρησαν στό Γαλαξίδι σ’ 

ἐλάχιστα φύλλα, ἐπίσης τό 1821, πού δέ σώθηκε ὁ τίτλος της.  
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Ἀπό τίς ἀνακρίβειες πού ἔγραφε, ἀναφέρεται σάν 

«ψευτοεφημερίδα». 

 Μιά, μάλιστα, ἀπό τίς χειρόγραφες αὐτές καί συγκεκριμένα ἡ 

«Ἐφημερίς Αἰτωλική» δημοσίευσε στίς 10 επτεμβρίου τοῦ 1821 

καί μακρύ στιχούργημα, ἀγνώστου ποιητῆ, μέ τίτλο «Ἄσμα τῆς 

περιφήμου συμμαχίας Ἑλλήνων τῆς Ἠπείρου». 

 Ἡρωϊκές, ἀγωνιστικές σελίδες ἀποθησαυρίζει κανείς 

ἀναδιφώντας ἐκεῖνο τό πνεῦμα τοῦ πάθους τῶν πρώτων 

ἑλληνικῶν πληροφοριακῶν μέσων.  Ὄχι σπάνια, ὅμως, κι 

ἀρκετές παραποιήσεις τῆς ἱστορικῆς ὥρας ἀπό ἀνακρίβειες, 

σκοπιμότητες, καί δηλητηριακή δημοσιογραφία, πού συχνά 

ξεσήκωναν τό φανατισμό καί τή μισαλλοδοξία. 

 Ἦταν συχνά τ’ ἀθέμιτα κείμενα τοῦ εἴδους σ’ ἐκεῖνο τόν τύπο.  

Δημιούργησαν συγχύσεις, παρεξηγήσεις, μίση, πού τελικά 

ὡδήγησαν καί στόν ἐμφύλιο πόλεμο τό ἀγωνιζόμενο ἔθνος.  

Γιατί, ἀκριβῶς, χτυποῦσαν στόν πιό νευραλγικό τομέα, στούς 

ἀνθρώπους πού ἔβαζαν τά στήθη στή φωτιά τίς ὧρες πού οἱ 

διάφοροι «συντάκτες» πολιτεύονταν. 

 Λεπτή καί ὑπεύθυνη τοῦ τύπου ἡ λειτουργία στήν ὀργάνωση 

καί τόν προσανατολισμό τῆς κοινῆς γνώμης, ἀλλά καί στόν 

ἱστορικό ἀποθησαυρισμό.  Παρέχει μιά ἀπό τίς πολυτιμώτερες 

πρῶτες ὕλες γιά τή συγγραφή τοῦ μεγάλου ἠθικοῦ κώδικα τοῦ 

χρόνου, στόν ὁποῖο πρέπει ν’ ἀποτυπωθοῦν οἱ μορφές καί οἱ 

πράξεις μέ τίς αὐθεντικώτερες ψηφίδες. 

 Πρέπει νά ὁμολογηθῆ ὅτι σ’ ἐλάχιστες ἱστορίες τοῦ κόσμου 

ὑπάρχει τόση εὔκολη μυθοπλασία, ὅση στήν ἑλληνική.  Μέ τίς 

ἀβασάνιστες «ἀγγελιοποιήσεις» διαφόρων ἱστορικών διαβόλων, 

τίς ἀφελεῖς ἡρωοποιήσεις ἐφήμερων καταφερτζήδων καί τίς 

ἀντίστοιχες ἄγνοιες καί λησμοσύνες σημαντικῶν μορφῶν τοῦ 

ἐθνοϊστορικοῦ μας βίου.  Σεράστιο ρόλο στίς παρανοήσεις τοῦ 

εἴδους ἔπαιξε πάντα καί μιά κακή μερίδα τοῦ τύπου.  

Διαστρέβλωσε γεγονότα, σπίλωσε πρόσωπα, συγκάλυψε 

παλιανθρωπιές, εἰδωλοποίησε ἀσημαντότητες, φανάτισε καί 

δηλητηρίασε τό λαό καταστροφικά.  Οἱ συναισθηματικοί καί 

φιλότιμοι Ἕλληνες σοβαρά ὑποβάλλονται ἀπό τό ἔντυπο.  
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Πιστεύουν, ἐνθουσιάζονται, θαυμάζουν, καταδικάζουν, 

ἀρνιοῦνται, φανατίζονται, ἐθελοτυφλοῦν. «Σο γράφει ἡ 

ἐφημερίδα» σοῦ λέει, κι αὐτόματα διαγράφει κάθε δική του 

κρίση.  έ πολλές ἱστορικές μας σελίδες εἶναι τόσο εὔκολο τό 

πέρασμα ἀπό τό μῦθο στήν πλάνη.  Καί φαίνεται ὅτι στή βάση 

τῆς ὀλέθριας παράδοσης βρίσκονται πολλά ἀπό τά πρῶτα ἐκεῖνα 

ἑλληνικά φύλλα. 

 Ὅπως δέ χωράη στό μόχθο τῆς ἔρευνας ἡ ἀβλεψία, ἔτσι δέν 

ἐπιτρέπεται καί ἡ παρασιώπηση.  Ὁδηγοῦν καί τά δυό στούς 

ἄνυδρους τόπους τῆς σφαλερότητας.  Οἱ λαοί ὅταν ψαύσουν τίς 

πληγές τους, προβληματίζονται, σωφρονοῦν.  Ὁ ἔλεγχος καί ἡ 

ἐπισήμανση ἀποτελοῦν τά σημαντικώτερα ὅπλα στή μάχη τῆς 

ἐξελικτικῆς ἀκινησίας. 

 Ἀπό ἐκείνους τούς καιρούς ἄρχισε μία ἐπική πορεία τοῦ 

ἑλληνικοῦ τύπου, ἡμερήσιου καί περιοδικοῦ. Διάβηκε σέ 

δύσκολες στράτες.  Πάλαιψε σκληρά μέ τήν φτώχεια καί τήν 

ἀντίδραση.  τό ἀληθινά προοδευτικό του μέρος φανέρωσε μία 

δύναμη, μεγαλωμένη μέ τούς χυμούς τῆς πίστης καί τῆς 

ἀγωνιστικότητας, πού ζήτησε ν’ ἀπαλλάξη τήν ἑλληνίδα ζωή 

ἀπό τά κατάλοιπα τῆς δουλωσύνης, τό πλέγμα καί τίς 

συνθηκολογήσεις τῆς μοίρας.  Σά σοβαρά πνευματικά του 

ἔντυπα, ἐπίσης, στάθηκαν ἐξαίρετες διανοητικές κυψέλες.  

Ἀναπηδοῦν μερικοί τίτλοι μεσ’ ἀπό τήν ἀχλή τοῦ καιροῦ.  

«Ἀθηνᾶ», «Ἐθνικόν Ἡμερολόγιον», «Ἑλληνικά Γράμματα», 

«Ἑλληνομνήμων», «Ἑστία», «Λύχνος», «Μακεδονικά Γράμματα», 

«Μακεδονικές Ἡμέρες», «Μή χάνεσαι», «Μοῦσα», «Νέα Ἑστία», 

«Νέος Ἑλληνομνήμων», «Νέα Γράμματα», «Νεοελληνικά 

Γράμματα», «Νουμᾶς», «Παρνασσός», «Πανδώρα», 

«Παναθήναια», «Ραμπαγᾶς», «Ρωμιός», «Σέχνη» κ.ἄ.  

 Δημιούργησαν μια ὑψηλή παράδοση διανοητικῆς ἀγρύπνιας, 

πνευματικῆς εὐθύνης καί στοχαστικῆς ἐμβέλειας.  Καί εἶναι 

χαρακτηριστική τῶν οὐσιαστικῶν αὐτῶν ἀναζητήσεων, ἡ 

ἐπαγγελία τοῦ Γρηγορίου Ξενοπούλου στό πρῶτο τεῦχος τῆς 

«Νέας Ἑστίας», στίς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1927 πού 

πρωτοκυκλοφόρησε: 
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«Σό περιοδικόν τοῦτο - ἔγραφε – φιλοδοξεῖ νά συγκεντρώση εἰς 

τάς σελίδας του τήν πνευματικήν ζωήν του ἔθνους μέ τούς 

διαπρεπέστερους κι εἰς κάθε κλάδον εἰδικωτέρους 

ἀντιπροσώπους». 

 Μέ τά προφητικά αὐτά λόγια καί τίς ἀντιλήψεις τοῦ ἁγνοῦ 

ἐκείνου πνευματικοῦ ἀνθρώπου, εἶχε γεννηθεῖ ἕνα ἀπό τά 

ὑπευθυνότερα φιλολογικά ἔντυπα τῆς χώρας, ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 

ἑλληνικοῦ περιοδικοῦ τύπου, ὡς τίς μέρες μας.  Πραγματώθηκε 

μέ τό σοβαρότερο τρόπο ο λόγος τοῦ πρώτου διευθυντοῦ του.  

Γιατί, τό σπουδαῖο ἔντυπο εὐτύχησε στή συνέχεια ἀδιάκοπης 

ἔκδοσής του, γιά νά βρεθεῖ στά στιβαρά χέρια ἑνός ἄλλου ἄξιου 

διανοούμενου, τοῦ Πέτρου Φάρη.  Ἀνθρώπου, τοῦ ὀποίου τό 

πάθος γιά τό περιοδικό αὐτό καί ἡ εὐθύνη, στάθηκαν 

ἀπαράμιλλα στόν ἑλληνικό πευματικό βίο.  Ἡ «Νέα Ἑστία» 

ἐξέφρασε καί προσδιώρισε τήν ποιότητα τοῦ λόγου, τήν 

ἀντικειμενική παράσταση τοῦ λογοτεχνικοῦ καί στοχαστικοῦ 

φάσματος τοῦ λαοῦ κι ὁλόκληρο τόν ψυχισμό καί δυναμισμό τῆς 

νεώτερης Γραμματείας μας.  τίς σελίδες της παρουσιάζεται ὁ 

ἑλληνικός καί διεθνής φιλολογικός μόχθος καί στοχασμός στίς 

ἐγκυρώτερες ἐκφράσεις του.  Παρέχεται ἡ ἐξακριβωμένη γνώση 

στούς χώρους τῶν ἰδεῶν καί ἀναζητήσεων, καθώς καί ἡ ἀληθινή 

στάθμη τοῦ δημιουργικοῦ λόγου μέ πραότητα κι ἐνημερότητα 

στίς πιο ἀντικειμενικές πραγματώσεις τους.  τή σειρά, ἐπίσης, 

τῶν περισπούδαστων «Ἀφιερωμάτων» σέ μεγάλες μορφές, 

ἱστορικές τομές καί γεγονότα τοῦ ἄξιου ἐντύπου, ὀφείλονται 

πολύτιμοι, πρωτότυποι ἀποθησαυρισμοί τοῦ χρόνου, ἐπίμονης 

ἔρευνας καί ὑψηλῆς ὡριμότητας.  Ἡ «Νέα Ἑστία» ἐκδίδεται ὡς 

τίς μέρες μας. 

 τή λεωφόρο τοῦ πνεύματος γυρίζει πάντα ἡ ἀνθρωπότητα τό 

φλογερό της πρόσωπο, ἀναζητώντας τά κάθε εἴδους λυτρωτικά 

μυστικά.  Ὑπέρτατο χρέος ἡ ἐπίγνωση. 
Πηγή: «Μακεδονικό Ἡμερολόγιο», 1982 
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ΕΚΑΣΟ (100) ΦΡΟΝΙΑ ΕΒΑΣΕΙΑΝΑ 
 Σριήμερες ἐκδηλώσεις μνήμης, μέ τήν εὐκαιρία 

συμπλήρωσης 100 χρόνων ἀπό τήν πρώτη ἐγκατάσταση τῶν 

πρώτων προσφύγων ἀπό τό Ἀπές τῆς εβάστειας στό συνοικισμό 

Βίγκενη, σημερινά εβαστειανά. 

 Ἔτσι, ἕνα χρόνο πρίν, ὁ τοπικός πολιτιστικός ύλλογος τοῦ 

χωριοῦ πῆρε τήν πρωτοβουλία τῆς διοργάνωσης καί συστήθηκε 

ἑννεαμελης ἐπιτροπή.  Αὐτή κάνοντας ἔκκληση στούς κατοίκους 

τοῦ χωριοῦ καί ἀφοῦ τούς γνωστοποίησε τό πρόγραμμα δράσης, 

τούς ζήτησε τή βοήθειά τους.  Ἀποφασίστηκε ἡ ὀνομασία τῶν 

ἐκδηλώσεων νά εἶναι: «ΠΟΝΣΟ – ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ – 

ΕΒΑΣΕΙΑΝΑ = 100 ΦΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ». 

 Ἡ ἐπιτροπή ἐργάστηκε σκληρά καί τό τριήμερο 22, 23, 

24/8/2014 τά πάντα ἦταν ἕτοιμα. 

 Πρῶτος στόχος πού τέθηκε ἦταν ἡ ἀνέγερση μνημείου τῶν 

Ἀλλησμόνητων πατρίδων στήν κεντρική πλατεῖα τοῦ χωριού.  

Ἐπίσης:  

 Σέλεση ἐπιμνημόσυνης δέησης στούς τάφους τῶν πρώτων 

ἱερέων τοῦ χωριοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου 

Ἐδέσσης κ.κ. Ἰωήλ. 

 υλλογή καί ἔκθεση φωτογραφιῶν, γεωργκῶν ἐργαλείων 

καί οἰκιακῶν ἀντικειμένων. 

 Ἀνάρτηση φωτογραφιῶν, ὅπου φαίνονται στιγμιότυπα ἀπό 

τήν καθημερινή ζωή τῶν πρώτων χρόνων  τῶν 

ἀφιχθέντων κατοίκων καί κυκλοφορία σχετικοῦ CD. 

 χεδιασμός τῶν γενεαλογικῶν δένδρων  τῶν κατοίκων καί 

ἔκθεσή τους. 

 χεδιασμός χαρτῶν ὅπου ἐμφανίζονται:  

α)  Οἱ περιοχές ἀπ’ ὅπου ξεκίνησαν οἱ πρῶτοι κάτοικοι. 

β) Σά ὀνόματα τῶν ἀρχηγῶν τῶν οἰκογενειῶν τῶν 

ἐγκατασταθέντων, σύμφωνα μέ τό πρῶτο Ληξειαρχεῖο 

τῆς Κοινότητας τῶν εβαστειανῶν. 

 Θεατρικές παραστάσεις σχετικές μέ τό πνεῦμα τῶν 

ἐκδηλώσεων. 

 Ὀμιλίες γιά τήν ἐπέτειο. 
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Σέλος πρσφέρθηκαν στούς παρευρεθέντες διάφορα 

παραδοσιακά ἐδέσματα, ἐνῶ τήν οἰκονομική ὑποστήριξη ἔκαναν 

ὁ Δῆμος κύδρας, ἡ τοπική ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή καί ἄλλοι 

παράγοντες. 

«ΕΒΑΣΕΙΑΝΑ 100 ΦΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ» 

 Πέρασαν κιόλας ἑκατό χρόνια ἀπό τότε πού ἐκαταστάθηκαν 

στή Vingeni οἱ πρῶτοι κάτοικοι πρόσφυγες.  Αὐτήν τήν ἐπέτειο 

καλούμαστε νά τιμήσουμε εὐλαβικά ἐμεῖς οἱ ἐπιγενόμενοι, 

σύμφωνα μέ τόν ἱστορικό Θουκιδίδη, ὅπως ταιριάζη σέ 

προγόνους πού πρόσφεραν πολλά σ’ αὐτόν τόν τόπο.  Αὐτά πού 

θά γράψω ἄς εἶναι ἕνα εὐλαβικό μνημόσυνο στούς πρωτεργάτες 

αὐτῆς τῆς μεγαλοπρεποῦς δημιουργίας.  Θά προσπαθήσω νά 

ὑμνήσω τά καταρθώματά τους μέσα στή δίνη τοῦ Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, παρατάσσοντας τά 24 στρατιωτάκια τοῦ ἑλληνικοῦ 

ἀλφαβήτου.  Σό δικό μου ἔργο εἶναι πολύ δύσκολο, γιατί οἱ 

πρωτοπόροι ἦσαν συγγενεῖς μου καί γιά τό λόγο αὐτό, δέν 

πρέπει νά εἶμαι ὑπερβολικός, ἀλλά ἀμερόληπτος.  Ἀκόμη, πρέπει 

νά ἀναλάβω νά τούς τιμήσω, σύμφωνα μέ τίς πράξεις τους καί 

τήν προσφορά τους, καί, ἐπί πλέον, γιά λογαριασμό καί ἄλλων 

φίλων καί συγγενῶν πού ἀπουσιάζουν, ὅπως ὁ Κώστας, ὁ 

Φαράλαμπος, ὁ Ἀλέκος, ὁ Φρῆστος, ὁ Μιχάλης καί ὁ Κυριάκος, 

γιά νά ἀναφέρω μόνο μερικούς. 

 τό μακρινό Εὔξεινο Πόντο, ἄρχισαν νά φαίνωνται μαῦρα 

σύννεφα καί ἡ ἀγωνία κατέλαβε τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων.  Ὁ 

Ἑλληνισμός τῆς ἄλλοτε ἑλληνικῆς θάλασσας, μέ τίς ἄπειρες 

ἀποικίες - ἀπό τή ινώπη καί τή αμψοῦντα μέχρι τήν Ὀδησσό, 

τήν Ὄλβια, τό Παντικάπαιον (Κέρτς) καί τήν Ἐρμόνασα τῆς 

Κριμαίας –, ἄρχισε νά ξεριζώνεται μετά ἀπό 2.600 χρόνια. 

 Οἱ πρόγονοί μας πού ζοῦσαν στήν Υάτσα τῶν Κατυώρων καί 

τό Θερμόδοντα Ποταμό, ἔζησαν ἔως τό 1540 μ.Φ. ἐκεῖ, ἀπ’ ὅπου, 

γιά νά ἀποφύγουν τή δουλεία, ἔφυγαν σάν κυνηγημένα πουλιά 

στά ἐνδότερα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.  Πέρασαν ἀπό τή Μητρόπολη 

Νεοκαισαρείας – Κατυώρων στήν Ἀργυρούπολη, στή Μητρόπολη 

Φαλδίας – Νικοπόλεως, ὅπου ἔζησαν περίπου διακόσια χρόνια.  
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Ἐκεῖ ἔφτειαξαν νέες ἑστίες καί μεγαλοπολιτισμό, ἰσάξιο τῆς 

μεγάλης βασιλίδας τοῦ Πόντου, Σραπεζούντας. 

 Ἀλλά καί ἀπό κεῖ ἔπρεπε νά μεταναστεύσουν γύρω στά 1800 

μ.Φ..  Μετά τό τέλος τῶν μεταλλείων τοῦ ἀργύρου, ξαναπῆραν τό 

δρόμο τῆς μετανάστευσης: ἄλλοι γιά τόν Καύκασο, ἄλλοι γιά τά 

παράλια, ἀπ’ ὅπου εἶχαν ξεκινήσει, καί ἄλλοι, ὅπως οἱ δικοί μας, 

πέρασαν στά μέρη τῆς Νικόπολης (Ἀπές).  Ἐκεῖ ἔζησαν περίπου 

124 χρόνια, μεταφέροντας καί τά ἱερά τους. 

 Ἀπό τήν ἑνορία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πέρασαν στήν 

Σσαμλί (Κάστρο τῆς Ὀξιᾶς) καί ἵδρυσαν τήν ἑνορία τοῦ Ἰωάννη 

τοῦ Θεολόγου (ἀξιοσημείωτο ὅτι κάθε οἰκογένεια ἐκεῖ, εἶχε καί 

ἕνα Γιάννη). 

 Ἀργότερα ὁ ἱερέας άββας Σσιτλακίδης τοῦ Κυριάκου ἔχτισε 

τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί κάθε σπίτι εἶχε ἕνα 

Γεώργιο.  Αὐτό μπορεῖ νά ἐπιβεβαιωθῆ ἀπό τήν ὕπαρξη πολλῶν 

μέ αὐτό τό ὄνομα. 

 Σό Σσαμλί Καλέ ὠνομάστηκε ἀπό τό κάστρο πού ἔκτισαν οἱ 

Βυζαντινοί στό ὄρος Κιοσέ Ντάγ, τό ὁποῖο ἀποκαλοῦσαν 

«τελευταῖο ὄρος» ἤ «ἀκραῖο» ἤ «γωνιακό» (ὑψόμετρο 3.500 μ.).  

Ἀπό δῶ πέρασαν οἱ Πέρσες τοῦ Φορσόη Α’ τό 626 μ.Φ. καί 

ἁπλώθηκαν στίς πεδιάδες τῆς εβάστειας.  

 Ἐκεῖ ἔζησαν αὐτά τά χρόνια 40 οἰκογένειες, μέ τούς 

Κούρδους πλάϊ – πλάϊ, κοντά στόν ποταμό Γιαγλύτερε, τόν πιό 

ἀπομακρυσμένο παραπόταμο τοῦ Ἴρι ποταμοῦ, πού δρόσιζε τούς 

κατοίκους καί τοῦ Κούλαλι. 

 Σά ποτὰμια τοῦ Πόντου τοῦ ἱεροῦ ὁδεύουν ἀπό τό Νότο πρός 

τό Βορρᾶ, ἐνῶ ἐδῶ, στή Μακεδονία οἱ πρόσφυγες ἔβλεπαν τά 

ποτάμια νά πηγαίνουν ἀπό Βορρᾶ πρός Νότο καί αὐτό ἦταν γι’ 

αὐτούς παράδοξο, ὅπως τόσα ἄλλα. 

 Οἱ ὀκογένειες πού ζοῦσαν στό Κούλαλι ἦσαν: Ἀνδρεάδη, 

Ἀλεξἀνδρίδη, Εὐσταθιάδη (Γρηγοριάδη), Λαζαρίδη, Μακρίδη 

(Παυλίδη).  τήν Σσαμλί – Καλέ ζοῦσαν οἱ οἰκογένειες: Ἀρνίδη, 

Θεοδωρίδη, Κωστελίδη, Ἰωαννίδη, Κελεσίδη, Καρυπίδη, Οὐφαϊδη, 

Σσιτλακίδη, Φαραλαμπίδη, Μηνασίδη, Εὐθυμιάδη. 
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 Πέντε οἰκογένειες εἶχαν συγγένεια μεταξύ τους, δηλαδή, τά 

δύο ἀδέρφια Παῦλος καί Γιάννης Ἀνδρεάδης ἀπό τό Κούλαλι καί 

τά τρία πρῶτα ξαδέρφια ἀπό τό Σσαμλί – Καλέ, Κωνσταντίνος, π. 

άββας καί π. Ἰωάννης Σσιτλακίδης, πῆραν τήν ἀπόφαση νά 

ἔρθουν στήν ἐλεύθερη Μακεδονία, τό 1914.  Ἡ ἀπόφαση δέν ἦταν 

καθόλου εὔκολη.  Πῶς να ἐγκαταλείψουν πατρογονική γῆ, ἱερά, 

μνημεῖα, καί πρό πάντων τά ἱερά λείψανα τῶν δικῶν τους  Ἀλλά 

αὐτό ἀποφασίστηκε ὕστερα ἀπό ὥριμη σκέψη, ὑπολογίζοντας 

εἰδικά αὐτά πού τούς ἔλεγαν, κυρίως, οἱ Γάλλοι πού 

κυριαρχοῦσαν στά γειτονικά μέρη, ὅπως στό Κουρδιστάν, τή 

υρία, τό Λίβανο. 

 Ὁ ἀποχωρισμός δέν ἦταν εὔκολος. Ὁ π. άββας Σσιτλακίδης 

πῆρε τόν ἕνα γυιό του Ἀβραάμ καί τήν κόρη του Πελαγία.  Ἄφησε 

ἐκεῖ τίς ὑπόλοιπες κόρες του καί τόν ἄλλο γυιό του Γεώργιο, μαζί 

μέ τά πέντε ἐγγόνια του καί τήν παπαδιά.  Ὁ π. Ἰωάννης, πῆρε 

τά ἐλεύθερα παιδιά του καί ἄφησε πίσω του τόν παντρεμένο γυιό 

του Παῦλο. 

 Πιό δραματικές ἦσαν οἱ συνθῆκες ἀναχώρησης τῶν 

ἀδερφῶν Ἀνδρεάδη ἀπό τό Κούλαλι.  Ὁ Ἰωάννης ἤθελε νά πάρη 

μαζί του ὅλη τήν οἰκογένειά του (μέ τά τρία παιδιά του).  Αὐτό 

ὅμως, δέν τό πέτυχε, γιατί ἡ Ἀμαζόνα Μάνα τοῦ ἅρπαξε τά δύο 

μικρά του παιδιά καί σπαράσσοντας τοῦ εἶπε: «Ἐσύ δέ θά 

γυρίσης, γι’ αὐτό θά σοῦ τά κρατήσω γιά νά ἐπιστρέψης...».  

Ἀνάγκασε ἀκόμη, τόν ἄλλο γυιό της, τόν Παῦλο, νά δεχτῆ κάτι 

χειρότερο: Δέν τόν ἄφησε νά πάρη μαζί του τή γυναίκα του, μέ 

τήν ὁποία ἦταν νιόπαντροι.  Αὐτή ἡ ἱστορική οἰκογένεια, φέρνει 

στό νοῦ τό ποντιακό ἄσμα: «ὁ κύρημ΄ ἔτον πρωτομάστορας, ἡ 

μάναμ’ ἀμαζόνα.  Ἀναφέρω τή μάνα τους, γιατί ὁ πατέρας τους 

εἶχε ἀποβιώσει τό 1912. 

 Ἔτσι, ξεκίνησαν, καί τό καλοκαίρι τοῦ 1914 ἔφτασαν στό 

λιμάνι τῆς Υάτσας καί ἀπό ἐκεῖ στήν Κωνσταντινούπολη.  Ἀπό 

κεῖ, μέ τρένο, οἱ 82 αὐτές οἰκογένειες ἔφθασαν στή Θεσσαλονίκη, 

τόν Ἰούλιο τοῦ 1914. 

 Ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Ἔκθεσης - 

ὁδοῦ Ἀγγελάκη.  Ζήτησαν τί μέρος ἤθελαν καί τούς ὑπέδειξαν 
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τήν Ἀραβησσό, τό Λουτροχώρι καί τή Vingeni. Γύρισαν αὐτοί οἱ 

ἠγέτες καί ἐπέλεξαν τήν τοποθεσία τῆς Βιγγένης, ὅπου ἦρθαν 

καί ἐγκαταστάθηκαν περίπου 300 τραντέλλενοι. Ἡ πρώτη μέρα 

τῆς ἐγκατάστασης ἔγινε τήν παραμονή τῆς Παναγίας, μέ ὅ,τι 

αὐτό σημαίνει γιά Ὀρθόδοξους.  Ἀπό τά «παρχάρια καί 

γκεϊλέδες» βρέθηκαν σ’ αὐτά τά ἐδάφη, μετατρέποντας τά 

λιμνάζοντα νερά καί ἔλη σέ καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις καί 

ἄφθονα βοσκοτόπια – σ’ ἕναν ἐπίγειο παράδεισο.  Ἀπό τό 

ὑπέροχο τόπίο, θά ἀναφέρω ἐδῶ μόνο τήν τοποθεσία «Κανόνι», 

τό ἡλιοβασίλεμα ἐκεῖ εἶναι μοναδικό – νά βλέπης τίς ἡλιαχτῖδες 

νά παιχνιδίζουν μέ τά νερά τῶν καταρρακτῶν!  Αὐτή ἡ εἰκόνα 

θυμίζει τούς συμμαθητές μου πού ἔγραφαν: «Ὠραία Ἔδεσσα, μέ 

τούς καταρράκτες σου καί τούς πολλούς νερούς σου»! 

 Ἐδῶ, σ’ αὐτόν τόν τόπο, κατοίκησαν ὡς τώρα ἐκατό χρόνια.  

τό δυτικό ἄκρο ὁ π. Ἰωάννης πῆρε τά νερά.  Ἤξερε τήν ἀξία τῶν 

ὑδάτων, γιατί καί στήν πατρίδα εἶχε μύλο στόν ποταμό 

Γιαγλύτερε.  Ὁ π. άββας πῆρε τό σπίτι τοῦ Μπέη.  Ὁ 

Κωνσταντῖνος ἐγκαταστάθηκε στό ἄλλο ἄκρο τοῦ χωριοῦ. 

 Σά δύο ἀδέρφια Ἰωάννης καί Παῦλος ἐγκαταστάθηκαν στή 

Διοίκηση τοῦ χωριοῦ.  Αὐτό ἐνδιέφερε τό Γιάννη, καθώς ἔτσι ἦταν 

ὁ κύριος τοῦ τόπου.  Ἐδῶ νά σημειωθῆ ὅτι μαζί τους ἦρθαν τότε 

(1914) στή Μακεδονία 130.000 Ἕλληνες τῆς Μ. Ἀσίας. 

 Ἐγκαταστάθηκαν, λοιπόν, αὐτές οἱ οἰκογένειες στή Βοτική 

γῆ, καλλιέργησαν τά ἐδάφη της καί τά πότισαν μέ τά νερά τοῦ 

Βόδα.  Πρῶτος ὁ ἱστορικός Ἡρόδοτος ἀναφέρει τή «Βοτική γῆ», τό 

στενό, δηλαδή, ἀπό Ἔδεσσα ἔως κύδρα.  Ἀποκαλεῖ, ἐπίσης, τό 

βαθύπεδο τῆς Θεσσαλονίκης «Βοτιαία» καί, ἐπισκεπτόμενος τή 

Μακεδονία, μιλάει καί γιά «Βοτιαιτίδα». 

 Ἀναφέρει, βέβαια, τήν Πέλλα καί τίς Αἰγές, ὅπως καί τό ὄρος 

Βέρμιον καί τόν Ἀξιό ποταμό.  Σόν ὅρο «Βοτική» καί «Βοτιαία» 

χρησιμοποιεῖ καί ὁ Θουκιδίδης. 

 Ὕστερα ἀπό πολυετή ἔρευνα, εἶμαι σέ θέση νά σᾶς πῶ ὅτι οἱ 

λέξεις «Βοτική» καί «Βόδας» παράγονται ἀπό τήν ἀρχαία λέξη 

«ὑετός» (=βροχή, νερό) καί ἀπό τό ὁμηρικό «βοτό, -ή, -όν» βλ. 

«Ὁμηρικόν Λεξικόν», Ἰωάννου Λορεντζάτου, ἔκδ. 1925). 
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 Ἐδῶ φώλιασαν οἱ Ἀργυροπολίτες καί Νικοπολίτες, ἀπόγονοι 

τῶν Ἀμαζόνων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καί οἱ ἀδερφές Μαρία, 

Ἄννα καί οφία, τήν ὁποία πρόλαβα νά γνωρίσω ἀπό κοντά.  

Δυό μέτρα γυναῖκες, κάποια δέγματα εἴδαμε.  Σί ἔφεραν ἐδῶ οἱ 

«ἐλεύθεροι σκλαβωμένοι»: ἐργατικότητα, πίστη, πατρίδα, δίψα 

γιά δημιουργικότητα καί πρό πάντων ἀγωνιστικότητα.  Σί 

βρῆκαν; 13 οἰκογένειες φοβισμένων Ἑλλήνων.  Μ’ αὐτούς ἡ 

συμβίωση μοῦ ἔλεγαν ὅτι ἦταν ἁρμονική.  χέσεις φιλικές δέν 

εἶχαν δημιουργηθεῖ, πιστεύω, ὅμως, ὅτι ἀναπτύχθηκαν πιό πολύ 

σχέσεις ἀνοχῆς καί ἀναμονῆς.  Ἔτσι, ἔζησαν 10 χρόνια, ἔως ὅτου 

ἦρθαν καί οἱ ἄλλοι (1924). 

 Αὐτοί, οἱ ἄλλοι, γνώρισαν τί ἐστί Σοῦρκοι.  Πρῶτα 

ἐξωρίστηκαν τό 1914 στό Γιογκάζ, πού βρίσκεται μεταξύ 

εβαστείας καί Ἄγκυρας.  Ἐδῶ ἐξώρισαν οἱ Σοῦρκοι τριάντα 

ὁλόκληρα χωριά.  Μεταξύ τῶν ἐξωρισθέντων ἦσαν καί ἡ 

οἰκογένεια τοῦ παπποῦ μου Γεωργίου Σσιτλακίδη, γυιοῦ τοῦ π. 

άββα, μέ τά 5 παιδιά της.  Σότε, ὁ πατέρας μου Ἀναστάσιος 

ἦταν δύο ἐτῶν.  Σαλαιπωρήθηκαν, ὅμως ἄντεξαν καρτερικά κατά 

τό ἀναγραφόμενο στόν Ἐπιτάφιο τοῦ Θουκιδίδη: Φρῆ τά τέ 

δαιμόνια ἀναγκαίως φέρειν καί τά ἀπό τῶν πολεμίων ἀνδρείως», 

πού θά πῆ: πρέπει, αὐτά πού δίνουν οἱ Θεοί νά τά ὑποφέρης 

ἀναγκαστικά, καί αὐτά πού δίνουν οἱ ἐχθροί νά τά ὑποφέρης μέ 

ἀντρειοσύνη». 

 Ἐδῶ, αὐτοί οἱ τραντέλλενοι μεγαλούργησαν, δημιούργησαν.  

τηριξαν, μάλιστα, τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί ἔδωσαν δυό 

παιδιά τους στά «παιδιά τῆς Ἀμύνης», ὅταν τούς χρειάστηκε, γιά 

νά ἀποκλείσουν τά τενά τῶν Σεμπῶν καί τοῦ αραντάπορου.  

Αὐτά τά ἡρωϊκά παιδιά ἦταν ὁ Παναγιώτης Υωτιάδης καί ὁ 

Ἀβραάμ Σσιτλακίδης.  Ἔτσι, συνέβαλαν στήν ἐπικράτηση τοῦ 

Ἐλευθερίου Βενιζέλου.  Βέβαια, ἄν ὑπῆρχε καί ἄλλος, καλό εἶναι 

νά τό ἀναφέρη ὅποιος τό γνωρίζει.  Αὐτά ἀπό μέρους τῶν 

προσφύγων, ὄχι τῶν ἐντοπίων. 

 Σό χρέος μου πρός αὐτούς τούς προγόνους μου ἐκπληρώνω.  

Πῶς μπορῆς νά ξεχάσης τά κατορθώματά τους καί τά ἔργα τους;  

Ξεχνιοῦνται τέτοια, τέτοιοι πρόγονοι; Αὐτό τό ἱερό μου χρέος 
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ἔναντι τους, μέ τή συμπλήρωση ἑκατό χρόνων, ἀπ’ τόν ἐρχομό 

τους στήν πατρώα γῆ, ξεπληρώνω.  Μ’ αὐτούς τούς ἀμίλητους 

«ζωντανούς» προγόνους μου ἀναφωνῶ: «δέν τώλπιζα ὅτι ἡ 

Ἑλλάδα εἶναι τόσο τρανό καί πρῶτο» 
Πολύκαρπος Σσιτλακίδης 

 

 

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Δρ. Ν. Γρηγοριάδη, Αντιπροέδρου τῆς 

Οργανωτικῆς Επιτροπῆς 

 

 Ἀξιότιμοι προσκεκλημένοι μας,  

  ἀγαπητοί μου συγχωριανοί,  

 Σό Μνημεῖο τῶν Ἀλησμόνητων πατρίδων εβαστειανῶν, 

ἁπλό καί λιτό, περιέχει συμβολισμούς, οἱ ὁποῖοι παραπέμπουν 

στήν ἴδια τήν καταγωγή των προσφύγων ἀπό τίς τρεῖς περιοχές 

τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τό Ἀπές τῆς εβάστειας, ἀπ’ ὅπου καί τό 

ὄνομα τοῦ χωριοῦ μας, ἡ Πάφρα τῆς αμψούντας καί ἡ μύρνη.  

Σά τρία (3) αὐτά συστατικά στοιχεῖα τοῦ χωριοῦ μας, δηλαδή, οἱ 

τρεῖς περιοχές καταγωγῆς τῶν πρώτων προσφύγων τοῦ χωριοῦ 

μας, ἀποτυπώνοντας μέσα ἀπό τρεῖς κύβους πού συνθέτουν τό 

Μνημεῖο, καθώς, ἐπίσης, ἀπό τά 3 κυπαρίσσια στό πλάϊ τοῦ 

Μνημεῖου.  Σό ἐνσωματωμένο σπάραγμα στόν κάτω κύβο 

προέρχεται ἀπό τά ἐρείπια τοῦ Ἱ.Ν. τῆς Παναγίας ἀπό τό Ἀπές 

τῆς εβάστειας στόν Πόντο, καθώς, ἐπίσης, καί τά ἑννέα (9) 

«ποντιακά» φουντούκια τά ὁποῖα στεφανώνουν σήμερα τό 

Μνημεῖο.  Σά τελευταῖα μεταφέρθηκαν στή χώρα μας κατά τή 

διάρκεια τῆς πρώτης ὁμαδικῆς ἐπίσκεψης τό 2009 στίς 

Ἀλησμόνητες Πατρίδες, ἀποδεικνύοντας ἔτσι, τή θέληση τῶν 

ἐπιγόνων νά κρατήσουν ζωντανή τή μνήμη τῶν ἱστορικῶν τους 

πατρίδων, ἀλλά καί τή σύνδεσή τους μέ τήν καινούργια πατρίδα. 

 Σό Μνημεῖο τῶν Ἀλησμόνητων Πατρίδων εἶχε ἀπό τήν ἀρχή 

μιά ἰδιαίτερη θέση μέσα στό πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων 

μνήμης καί τιμῆς.  Ἔτσι, ὁ σχεδιασμός, ἀλλά καί ἡ ὑλοποίησή του 
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μᾶς ἀπασχόλησε ἀρκετά, ὥστε νά ἀποτελῆ στό ἑξῆς τό 

χαρακτηριστικό τοπωνύμιο, σημείο ἀναφορᾶς, στό πιό κεντρικό 

σημεῖο τοῦ χωριοῦ μας.  κοπός μας ἦταν νά τιμήσουμε μέ 

αἰώνια μνήμη τίς Ἀλησμόνητες Ἱστορικές  Πατρίδες μας – τόν 

Πόντο καί τή μύρνη – τούς προγόνους μας πού ἔμειναν πίσω 

καί μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση τίς πρῶτες προσφυγκές γενιές, οἱ ὁποῖες 

σήκωσαν τό βάρος τῆς πρώτης ἐγκατάστασης. 

 Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἔχουν μνήμη, ὄχι μόνο γιατί ἔτσι 

τιμοῦν τούς προγόνους τους, ἀλλά διότι, ἔτσι ἀποφεύγουν τή 

ἐπανάληψη ἱστορικῶν λαθῶν.  Σό Μνημεῖο μας θά ἀποτελῆ 

σημεῖο ἱστορικῆς ἀναφορᾶς γιά ὅλους ἐμᾶς τούς ἐπιγόνους, χῶρο 

ἐκδηλώσεων μνήμης, ὅπως εἶναι ἡ 19η Μαΐου, ἡμέρα γενοκτονίας 

τῶν Ποντίων, καθώς ἐπίσης καί ἕνα κενοτάφιο γιά τούς 

ἐνταφιασθέντες πίσω στίς Ἀλησμόνητες Πατρίδες.  Μέ τήν 

κατασκευή τοῦ παρόντος Μνημείου ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοι τῶν 

προσφύγων τοῦ περασμένου αἰῶνα, ἀποδεικνύουμε ἔμπρακτα τό 

δικαίωμα στή μνήμη καί ταυτόχρονα ἐπιδιώκουμε νά διδάξουμε 

καί νά ἐκπαιδεύσουμε τίς ἐπερχόμενες γενιές. 

 Σό Μνημεῖο τῶν Ἀλησμόνητων Πατρίδων θέλουμε νά μᾶς 

ταξιδεύη πίσω στό χρόνο καί στή δική μας ἔνδοξη ἱστορία τοῦ 

Ποντιακοῦ καί Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ.  Σό ὄραμά μας ἦταν 

πρωτίστως νά τιμήσουμε τούς πρώτους πρόσφυγες, ἀλλά 

ταυτόχρονα νά μᾶς θυμίζη καί τή δική μας μυθολογία, τόν 

Ἰάσωνα μέ τούς ἀργοναῦτες καί τό Φρυσόμαλλό δέρας, τό ὁποῖο 

ἐθεωρεῖτο ὅτι θά ἔφερνε τήν εὐημερία, τά πλούτη καί τήν 

εὐτυχία, σέ ὅποιον τό κατεῖχε.  Ὅμως, τό τελευταῖο, δηλαδή, τό 

χρυσόμαλλο δέρας, ἔμελε νά γίνη ἡ αἰτία πού θά προκαλοῦσε 

δυστυχία στόν κάτοχό του..., ὅπως αὐτό ἐπαναλήφθηκε καί στή 

νεώτερη ἑλληνική ἱστορία, μέ τή γνωστή Μικρασιατική 

καταστροφή τοῦ 1922!  Ἐδῶ πρέπει νά τονισθῆ, ὅτι οἱ πρόγονοί 

μας, προκειμένου νά ἐπιβιώσουν, χρειάστηκε συχνά νά 

μεταναστεύουν στά δύσκολα χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας.  Αὐτή, 

ὅμως, ἡ τελευταία δοκιμασία,  ὑπῆρξε ἡ πιό ἐπώδυνη, ἀφοῦ ὁ 

Ἑλληνισμός τῆς Ἰωνίας καί τοῦ Πόντου, μετά ἀπό 3000 χρόνια 

διαρκοῦς καί ἔντονης παρουσίας στό χῶρο αὐτό, ξεριζώθηκαν μέ 
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βίαιο τρόπο, ἔτσι ὥστε νά μιλᾶμε γιά τήν Μικρασιατική καί τήν 

Ποντιακή γενοκτονία.  Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἀνατολῆς ἔμελε νά 

σβήση, παρά τόν πολιτισμό πού ἀνέπτυξε ἀπό τήν ἀρχαιότητα 

μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα!  Ἡ πολιτιστική παρουσία στή 

διάρκεια τῆς βυζαντινῆς περιόδου ἦταν παρόμοια μέ αὐτή τῆς 

Ἑλλάδας, ἀλλά καί κατά τά νεώτερα χρόνια ὁ Ἑλληνισμός τῆς 

Μικρᾶς Ἀσίας δέν ἔπαψε νά προσφέρη στόν πολιτισμό.  Σά 

χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας καί, κυρίως, τό 18ο αἰῶνα, ὁλόκληρη ἡ 

περιοχή γνώρισε μιά ἐκρηκτική ἀνάπτυξη τῶν ἐμπορικῶν 

συναλλαγῶν, ἐπιτρέποντας ἔτσι, στούς Ἕλληνες νά ἀναδειχθοῦν 

σέ σπουδαίους ἐμπόρους, βιοτέχνες, τραπεζῖτες καί νά 

ἀποκτήσουν τεράστιες περιουσίες, πρᾶγμα πού ἀποδεικνύεται 

ἀπό τά ἀρχοντικά πού ζώζονται, ἀκόμη, καί, σήμερα στή μύρνη 

καί στόν Πόντο.  Ἡ οἰκονομική εὐρωστία τῶν ἑλληνικῶν 

κοινοτήτων βοήθησε στήν ἐκπαίδευση τοῦ ὑπόδουλου 

Ἑλληνισμοῦ, μέ τήν ἵδρυση τοῦ πρώτου ὀρθόδοξου σχολείου στή 

μύρνη, τό 1708.  Σό ἑλληνικό στοιχεῖο ὑπῆρξε τό κυρίαρχο σέ 

μύρνη καί Πόντο στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα, ὅταν τά μαῦρα 

σύννεφα ἄρχισαν νά μαζεύνται στόν ὁρίζοντα (διώξεις τῶν 

Ποντίων καί τῶν Ἀρμενίων ἀπό τούς Σούρκους, καθώς καί 

ἐκτοπισμούς τους).  Μέ τή Μικρασιατική καταστροφή τό 1922 καί 

μέ τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν τό 1923, οἱ ἄλλοτε ἱστορικές 

κοιτίδες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ - Ἔφεσος, μύρνη, ινώπη, 

αμψοῦντα, Κερασοῦντα, Σραπεζοῦντα, Ἀργυρούπολη - 

ἔσβησαν.  Σό ἔθνος μας γνώρισε πρωτόγνωρη ταπείνωση καί 

δυστυχία.  Σότε οἱ πρόγονοί μας βίωσαν ἀπίστευτο πόνο καί 

δυστυχία, ἐξ αἰτίας τῆς ταυτόχρονης ἀπώλειας προσφιλῶν 

προσώπων καί τῶν ἰδιαίτερων πατρίδων τους! 

 τήν καινούργια τους πατρίδα οἱ πρόγονοί μας ἔφθασαν 

ρακένδυτοι – σέ ἀντίθεση μέ τίς προηγούμενες τρεῖς 

μετακινήσιες (μεταναστεύσεις στό ἐσωτερικό τοῦ Πόντου – 

διανύοντας τεράστιες ἀποστάσεις, περίπου 5000 χιλιόμετρα.  Γιά 

παράδειγμα, οἱ Ἀπεσλῆδες ἀπό τά ὑψίπεδα τῆς εβάστειας στά 

1450 μ., μέ τό ἠπειρωτικό κλίμα, ἦρθαν στούς βάλτους τῶν 

Γιαννιστῶν στά 40μ. ὑπερθαλάσσιο ὑψόμετρο μέ μεσογειακό 
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κλίμα.  Ἐδῶ, στή νέα τους πατρίδα, ἀκολούθησαν, ἐκατό χρόνια, 

ἰδιαίτερα δύσκολα, ἐξ αἰτίας τοῦ ἔντονου αἰσθήματος τῆς 

ἀπώλειας σ’ ἔμψυχα καί ἄψυχα πράγματα, τοῦ ἀβάσταχτου 

πόνου, μά καί δημιουργικά χρόνια, πού ἀναγέννησαν τή χώρα 

ὁλόκληρη καί κυρίως τή Βόρεια Ἑλλάδα. 

 Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, οἱ πρῶτοι πρόγονοί μας 

χαρακτηρίστηκαν γιά τή λεγόμενη ψυχολογία (κουλτούρα) τοῦ 

πρόσφυγα πού τραγούδησαν οἱ παραδοσιακοί μας καλλιτέχνες, 

ὅπως ὁ δικός μας τέλιος Καζαντζίδης, ψυχολογία πού σημάδεψε 

γενιές ὁλόκληρες.   Ἐπίσης, ἤδη, ἀπό τίς πρῶτες δεκαετίες μετά 

τή συμφορά, ἐμφανίστηκε ἡ νοσταλγία γιά τίς Ἀλησμόνητες 

Πατρίδες καί δειλά – δειλά, μεμονωμένα στήν ἀρχή, ξεκίνησαν οἱ 

ἐπισκέψεις τούς ἱστορικούς τόπους.  Ἐδῶ, στήν καινούργια 

πατρίδα, οἱ ἀκρίτες – πρόγονοί μας, στή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ 

πρώτου αἰῶνα (1914 – 2014) ἔδειξαν ὅλες τίς ἀρετές τους, ὅπως 

πίστη, ἀλληλεγγύη, ἐργατικότητα, προσήλωση στίς παραδόσεις, 

προκειμένου νά ξαναρχίσουν τή ζωή τους ἀπό τήν ἀρχή.  Ὁ 

αἰῶνας πού πέρασε ὑπῆρξε ἰδιαίτερα δύσκολος, ἀφοῦ οἱ 

οἰκονομικές καί πολιτικές συνθῆκες ἦταν ἀντίξοες, μέ 

ἀποκορύφωμα τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τόν ἀδερφοκτόνο 

ἐμφύλιο πόλεμο καί στή συνέχεια τά χρόνια τῆς πικρῆς 

μετανάστευσης.  Ἕνας αἰῶνας πού σημάδεψε ὁλόκληρο τόν 

πλανήτη μέ ἰδιαίτερη σκληρότητα, ὅμως, γιά ὁλόκληρο τόν 

προσφυγικό Ἑλληνισμό.   

 Παρ’ ὅλ’ αὐτά, οἱ πρῶτες γενιές προσφύγων στάθηκαν στά 

πόδια τους, βιώνοντας κοσμογονικές ἀλλαγές, μέ 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἦταν ἡ 

συνύπαρξη πολλῶν γενεῶν στό ἴδιο σπίτι (παπποῦς, πατέρας, 

γυιός, ἐγγόνια), ἡ δίψα γιά μάθηση, ἡ ραγδαία πρόοδος τῆς 

γεωργίας – ἀπό τά ζῶα μέ τά κάρα στούς γεωργικούς ἑλκυστῆρες 

– μέ ἀποτέλεσμα, τό σύγχρονο θαῦμα πού διαπιστώνει κανείς, 

περιδιαβαίνοντας τό χωριό μας.  Ἀκόμη καί σήμερα, τά 

ὀμορφώτερα κτίρια τοῦ χωριοῦ μας, δηλαδή, τό παλιό χολεῖο 

καί ὁ Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης, 

ἀνάγονται σ’ αὐτή, τήν πρώτη δημιουργική περίοδο. 
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 Κλείνοντας τόν ἐπετειακό λόγο μου, θέλω νά πιστεύω ὅτι ὁ 

καθένας μόνος του, ἀλλά καί ὅλοι μαζί, ἐκπληρώνουμε τό ἱερό 

μας χρέος πρός ἐκείνους, στούς ὁποίους ὀφείλουμε τά πάντα!  

 Αἰωνία τους ἡ μνήμη. 
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Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΑΝΕΓΕΡΗ ΕΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

 Σό Λουτροχώρι εἶναι ἕνα μικρό χωριό 446 κατοίκων.  Ποτέ 

του δέ εἶχε δική του κοινότητα, ἀλλά ἦταν ἐνσωματωμένο στήν 

κοινότητα τῆς Πετριᾶς, καί σήμερα ἀποτελεῖ δημοτικό 

διαμέρισμα τοῦ δήμου κύδρας. 

 Οἱ κάτοικοί του, πρόσφυγες, ποντιακῆς καταγωγῆς ἀπό τό 

Συρκάσιον (Σουρκεσόν) τῆς Κιόλιας, τοῦ Κυβερνείου τοῦ Κάρς 

τοῦ Καυκάσου, καί κάποιοι πρόγονοί τους, ἐγκαταστάθηκαν, σ΄ 

αὐτό, τό Νοέμβριο τοῦ 1913. 

 Ὁ ἀθλητικός ἐκπολιτιστικός σύλλογος τοῦ χωριοῦ, θέλοντας 

νά μνημονεύση καί νά τιμήση τήν ἐγκατάσταση τῶν πρώτων 

κατοίκων στό χωριό, ὠργάνωσε στίς 29 επτεμβρίου 2012 μιά 

πετυχημένη ἐκδήλωση, στό πανέμορφο γήπεδο τοῦ χωριοῦ, 

ἐπειδή τόν ἐπόμενο χρόνο, τό 2013, τό χωριό ἐπρόκειται νά 

γιορτάση τά 100 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή του.  Θεωρήθηκε πώς ἡ 

συμπλήρωση τῶν 100 χρόνων τό 2013, εἶναι ἕνα ἰδιαίτερα 

σημαντικό γεγονός, πού πρέπει νά ταυτιστῆ μέ τήν ἀνέγερση 

ἑνός μνημείου γενοκτονίας τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδῶ στό 

Λουτροχώρι. 

 Ἡ ἱστορική γνώση φέρνει τήν ἔμπνευση καί ἡ ἔμπνευση τή 

δημιουργικότητα, πού ὑλοποιεῖ τούς στόχους πού βάζουν οἱ 

συλλογικοί φορεῖς. 

 Ὅταν μπῆκε ὁ στόχος τῆς δημιουργίας μνημείου 

γενοκτονίας σ’ ἕνα μικρό χωριό, μέ τήν οἰκονομική κρίση νά 

φέρνη σέ ἀπόγνωση, κανένας δέν πίστευε ὅτι θά μποροῦσε νά 

ὑλοποιηθῆ ἕνας τόσο σημαντικός στόχος.  Ὅταν ὅμως, εἶσαι 

ἀποφασισμένος νά ἀγωνιστῆς, λίγες φορές χάνεις καί τίς 

περισσότερες κερδίζεις, ὅπως εἶπε ὁ Μακρυγιάννης. 

 υνεχής καί συνεπής ἀγῶνας γιά ἐξεύρεση χορηγῶν πού, 

μαζί μέ τά ἔσοδα τριῶν ἐκδηλώσεων, ἔκαναν ἐφικτή, κατ’ ἀρχήν 

τή θεμελίωση τοῦ μνημείου, στίς 21 επτεμβρίου τοῦ 2013. 

 υγκινημένος ὁ αἰδεσιμώτατος Ἰωάννης Παυλίδης, ὕψωσε 

τήν πλάκα θεμελίωσης καί εὐχήθηκε «τήν ὑλοποίηση τῆς 

ἀνέγερσης τοῦ μνημείου...» 
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 Κύριος ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ σ’ ὅλους γνωστός κ. 

άββας Καλεντερίδης, πού συγκίνησε τούς παρευρεθέντες, 

ἀναφερόμενος στόν πρωτεργάτη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 

Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, καί τό τραγικό τέλος του, χωρίς νά 

μπορέση νά δῆ ἐλεύθερη τήν ἀγαπημένη του πατρίδα, γιά τήν 

ὁποία θυσιάστηκε, δίνοντας ὅλη του τήν περιουσία, καθώς καί τή 

ζωή του. 

 τίς 25 Μαΐου ἦταν ὅλα ἔτοιμα γιά νά γίνουν τά 

ἀποκαλυπτήρια.  Ὅμως, ἕνα θλιβερό γεγονός, ὁ θάνατος τοῦ 

ἀειμνήστου ἱερέα Παυλίδη, ἀνάγκασε τό Δ..  τοῦ συλλόγου νά 

ἀναβάλη τήν τελετή, γιά τίς 19 Ἰουλίου τῆς ἴδιας χρονιᾶς. 

 Σήν ἡμέρα ἐκείνη, λοιπόν, παρουσία θρησκευτικῶν, 

δημοτικῶν, ἀστυνομικῶν, διοικητικῶν ἀρχῶν καί πλήθους 

κόσμου, ἔγιναν μέ λαμπρότητα τά ἀποκαλυπτήρια.  χετικό 

λόγο ἐκφώνησε ὁ, μέ κοινή καταγωγή, συνταξιοῦχος δάσκαλος κ. 

Εὐστάθιος Σερζίδης. 

 τή συνέχεια, γιά τό συμβολισμό τοῦ μνημείου δόθηκαν οἱ 

παρακάτω περιγραφές:  

«Σό μνημεῖο εἶναι πρωτότυπο καί ἔχει δύο ὄψεις: τήν μπροστινή 

ἀπεικονίζονται τά σύμβολα τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ:  

1) Ὁ μονοκέφαλος ἀετός, 

σύμβολο τῆς 

αὐτοκρατορίας τοῦ 

Πόντου, πού διήρκεσε 

257 χρόνια, ἀπό τό 1204 

ἔως τό 1461. 

2) Ἡ Λύρα, σύμβολο τῆς 

ποντιακῆς μουσικῆς ἀνά 

τούς αἰῶνες 

3) Ὁ ταυρός, σύμβολο τοῦ Φριστιανικοῦ Πόντου. 

4) Σό Μέγα Μοναστήρι τῆς Παναγίας ουμελᾶ, ἕνα 

ἐκπληκτικό καθίδρυμα στήν ὀμορφώτερη περιοχή τοῦ 

κόσμου. 

5) Μιά φωτογραφία μέ ἀποψη τοῦ χωριοῦ Σουρκεσόν, πού 

θυμίζει τήν καταγωγή τῶν κατοίκων τοῦ Λουτροχωρίου. 
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6) Ἐπίσης, μιά φωτογραφία, ὅπου φαίνεται ὁ τρόπος 

ξεριζωμοῦ τῶν κατοίκων τοῦ Λουτροχωρίου, μέ τά κάρα 

σάν μεταφορικά μέσα καί τά ζῶα πού βοήθησαν στήν 

καινούργια ζωή. 

7) Σέλος, μιά τρίτη φωτογραφία, ὅπου φαίνεται τό 

καινούργιο, πλέον χωριό, στό ὁποῖο ἐγκαταστάθηκαν καί 

ἔστησαν τά νοικοκυριά τους τήν περίοδο αἴγλης τοῦ 

χωριοῦ, ὅταν λειτουργοῦσαν τά ἰαματικά λουτρά, ἀπό τό 

1950 ἔως τό 1965. 

 τήν πίσω πλευρά τοῦ μνημείου ὑπάρχουν δύο χάρτες, 

δωρεά τοῦ άββα Καλεντερίδη.  Ὁ πρῶτος δείχνει τόν ἱστορικό 

Πόντο μέ ὅλες τίς πόλεις του καί ὁ δεύτερος τούς τόπους στούς 

ὁποίους ἔζησαν οἱ κάτοικοι τοῦ Λουτροχωρίου, δηλαδή, τίς 

περιοχές Ἀργυρούπολης, Ἄπες, Σουρκεσόν Καυκάσου καί στή 

συνέχεια τήν ἐγκατάστασή τους στό Λουτροχώρι, ἀπό τό 1913 

μέχρι τό 1923. Ὅσοι κάτοικοι τοῦ Σουρκεσόν δέν 

ἐγκαταστάθηκαν στό Λουτροχώρι, τό ἔκαναν στό χωριό 

Πλεύρωμα τοῦ δήμου κύδρας.  

 Μέ τήν ἀνέγερση τοῦ μνημείου τίθεται ὁ ἱερός στόχος τῆς 

κατ’ ἔτος συγκέντρωσης τῶν κατοίκων, γιά μιά ἐκδήλωση 

μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅλων ὅσων 

ἔχουν καταγωγή ἀπό τό Σουρκεσόν τῆς Κιόλας, τοῦ Κυβερνείου 

Καρς τοῦ Καυκάσου. 

 Ἤδη τό μνημεῖο ἔχει μεγάλη ἐπισκεψιμότητα, τόσο ἀπό τήν 

ἡμεδαπή, ὅσο καί ἀπό τήν ἀλλοδαπή, διαφόρων ὁμάδων, 

συλλόγων κ.λ.π. 
Γιῶργος Παναγιωτίδης 
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ἈΚΑΘΟΡΙΣΑ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΑ 

῾Η ΛΕΞΗ «ΠΕΟ» 

 

 Ἀνάμεσα στίς λίγες λέξεις, τῶν ὁποίων ἀγνοοῦμε μέχρι σήμερα 

τήν ετυμολογία καί τήν ἀκριβή ἀκόμα ἔννοια, εἶναι καί ἡ λέξη 

«πεσσός». 

 Ξέρουμε ἀπό τά ἐγκυρότερα λεξικά τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, 

ὅτι «πεσσοί» στήν ἀρχαιότητα λεγόταν ἕνα παιχνίδι πού ἦταν 

ρίξιμο κύβων σ’ ἕνα σανίδι.  Μᾶς λένε τά λεξικά πώς ἡ λέξη 

προερχόταν ἀπό τήν ἀττική «πεττός», πώς δήλωνε, ἐπίσης, τό 

μέρος στό ὁποῖο παιζόταν τό παιχνίδι τῶν «πεσσῶν» καί φέρνουν 

σάν μαρτυρίες φράσεις τῶν διαφόρων κλασικῶν, στίς ὁποῖες ἡ 

λέξη ἀναφέρεται. 

 Ἄλλα λεξικά ἀναζητοῦν τήν καταγωγή τῆς λέξης στά 

σανσκριτικά ἤ στήν ἰνδοευρωπαϊκή διάλεκτο καί συγκεκριμένα 

στήν ἰνδοευρωπαϊκή ρίζα ΠΕΣ, πού προέρχεται ἀπό τή 

σανσκριτική ἔκφραση «πάδ – γιᾶτε» (πέφτει, «πάτ ἄτε»), (πετάει, 

ὁρμάει).  ΠΕΣ, σάν ἰδέα τοῦ «πέφτω», παράγει τό ἑλληνικό ρῆμα 

«πίπτω», τή λέξη «πεσσό» (πού μεταφράζουμε σήμερα «πούλι», 

«πιόνι» καί ἄλλες λέξεις μέ τήν ἑξῆς σειρά: ΠΕΣ, ΠΙΠ(ε)το, 

ἔπεσα, πεσσός, περιπέτεια, πτήσσω.  Ἀπ’ τήν ἑλληνική γλῶσσα ἡ 

λέξη πέρασε στή λατινική: PESSIMUS (ὑπερθετικό βαθμός τῆς 

λέξης MALUS = κακό), δηλαδή, πού «ἔπεσε πολύ χαμηλά», 

PESSUM = βυθός κ.λ.π. καί κατόπι στίς νεολατινικές γλῶσσες: 

στή γαλλική PESSIMISME = ἀπαισιοδοξία, στήν ἰσπανική 

PESIMO = χειριστό, στήν ἰταλική PESSIMO = (ἐπίσης) χειριστό. 

 Σά λεξικά μᾶς δίνουν κι ἄλλη ἔννοια τῆς λέξης «πεσσός».  τήν 

ἀρχιτεκτονική «πεσσοί» λέγονται οἱ τετράγωνες κρηπίδες στίς 

ὁποῖες στηρίζεται ἡ ἀψίδα.  «Πεσσός», ἐπίσης, δηλώνει τό 

προστῶο(1) τῶν μονῶν, πού ἔχει τετράγωνο σχῆμα.  Ὁ τράβων 

ἀποκαλεῖ «πεσσούς» τά κτίσματα πού ἀποτελοῦσαν τούς 

κρεμαστούς κήπους τῆς Βαβυλώνας: «Οἱ δέ πεττοί πλήρεις γῆς, 

ὥστε δέξασθαι φυτά δένδρων, τῶν μεγίστων ἐξ ὄπτῆς(2) πλίνθου 

κατασκευασμένα», γιά τόν κρεμαστό κήπο τῆς Βαβυλώνας. 
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 τή νεώτερη γλῶσσα, ἡ λέξη «πεσσός» δηλώνει κυρίως «πιόνι», 

πούλι ταβιοῦ.  Παραμένει, πάντως, ἐξακριβωμένο, ὅτι ἡ λέξη 

«πεσσοί» δήλωνε στήν ἀρχαιότητα: 1) παιχνίδι πού παιζόταν 

ρίχνοτας κύβους πάνω σ’ ἕνα σανίδι, 2) τά κτίσματα πού περιεῖχε 

τό χῶμα τοῦ κρεμαστοῦ κήπου τῆς Βαβυλώνας, 3) τίς τετράγωνες 

στῆλες, στίς ὁποῖες στηριζόταν ἡ ἀψίδα, 4) στή δέ ἐποχή μας, 

δηλώνει τά «πιόνια», τά «πούλια». 

 Ἡ πραγματική ἔννοια τῆς λέξης «πεσσοί» βρίσκει τήν πιό 

σωστή της ἐκδοχή δηλαδή τή θρησκευτική «Διδαχή» τῶν 

Ἐβραίων, πού εἶναι ἡλικίας δύο χιλιάδων ἐτῶν.  ’ αὐτό 

περιέχονται πολλές ἑλληνικές λέξεις, καθώς καί ἑλληνικά 

λογοπαίγνια· ἀπαντᾶται, ἐπίσης ἐπανειλημμένα ἡ λέξη 

«πεσσοί», γιά νά δηλώνη ἕνα τετράγωνο σχῆμα.  Πράγματι, στό 

Σαλμούδ(3), «πεσσοί» λέγονται τά τετράγωνα τμήματα τῆς αὐλῆς 

μιᾶς οἰκίας, πού τή χρήση της μοιράζονται οἱ συγκάτοικοι, τό 

τετράγωνο ξύλινο περίφραγμα ἑνός πηγαδιοῦ, τό τετράγωνο 

πεζούλι ἑνός δρόμου.  Σό Σαλμούδ μᾶς πληροφορεῖ, λοιπόν, ὅτι 

«πεσσός» σημαίνει τετράγωνο σχῆμα. 

 Ἀπό τά παραπάνω, λοιπόν, βγαίνει τό συμπέρασμα, ὅτι πεσσοί 

δέν ἦσαν τά πούλια ἤ οἱ κύβοι μέ τούς ὁποίου ἔπαιζαν τό 

ὁμώνυμο παιχνίδι στήν ἀρχαιότητα, ἀλλά τό τετράγωνο σχῆμα 

τοῦ σανιδιοῦ ἤ τά τετράγωνα χωρίσματά του, πάνω στά ὁποῖα 

ἔπαιζαν.  Κι ἀπό τό σχῆμα αὐτό πῆραν τ’ ὄνομα «πεσσοῖ» κι οἱ 

στήλες τῶν ἁψίδων καί τά κτίσματα τῶν κρεμαστῶν κήπων τῆς 

Βαβυλώνας καί τά περιφράγματα τῶν πηγαδιῶν τοῦ Σαλμούδ. 

 Ἕνας παραλληλισμός μέ τή λέξη «τάβλη» ἐνισχύει τήν 

παραπάνω ἐκδοχή. «Σάβλα» ἤ «τάβλη», σημερινό τάβλι, 

προέρχεται ἀπ’ τή λατινική λέξη TABULA = σανίδι, ἄβαξ.  Σό 

παιχνίδι αὐτό πῆρε τό ὄνομά του ἀπό τόν κιβωτικό ἄβακα, στό 

ὁποῖο παίζεται.  Σαβλίζω = παίζω τάβλι.  Σαβλιστής = αὐτός πού 

παίζει τάβλι, ἐξ οὗ κι ἄλλες βυζαντινές λέξεις, ὅπως 

«ταβλοπαρόχιον»(4), «ταβλοπάροχος»(5), «ταβλίον»(6).  Ἐννοεῖται 

ὅτι, ὅπως τό «τάβλι» πῆρε τό ὄνομά του ἀπ’ τόν ἄβακα, πάνω 

στόν ὁποῖο παίζεται, ἔτσι καί τό ἀρχαῖο παιχνίδι «πεσσοί», πῆρε 

τό ὄνομά του ἀπό τά τετράγωνα, πάνω στά ὁποῖα παιζόταν. 
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  Ἡ ἀλήθεια πού μᾶς παρέχει τό Σαλμούδ στήν ἐξακρίβωση τῆς 

πραγματικῆς ἔννοιας τῆς λέξης «πεσσοί» καί στήν ἀνεύρεση 

κατά κάποιο μέτρο καί τρόπο τῆς ἐτυμολογίας της, ἐνισχύει τή 

γνώμη, ὅτι ἡ μελέτη τοῦ Σαλμούδ ἀπό ἄποψη τῶν περιεχομένων 

σ’ αὐτό ἑλληνικῶν καί ἑλληνοπαράγωγων λέξεων, ἀνοίγει στήν 

ἑλληνική φιλολογία ἕνα νέο κεφάλαιο ἄξιο καλλιέργειας. 

Μακεδονικό Ἠμερολόγιο 1963 
ημασίες λέξεων 

(1) Προστῶον = πρόναος 

(2) Ὀπτός = ψημένος 

(3) Σαλμούδ = πολιτικός καί θρησκευτικός κώδικας τῶν Ἐβραίων 

πού, σύμφωνα μ’ αὐτούς ἀποτελοῦσε συνέχεια τῆς Βίβλου. 

(4) Σαβλοπαρόχιον = ταβλιστήριο, δηλ., ὁ τόπος ὅπου ἔπαιζαν 

ζάρια. 

(5) Σαβλοπάροχος = αὐτός πού διατηροῦσε τό ταβλιστήριο 

(6) Σαβλίον = τάβλι. 

 
Επιμέλεια Μ.Π. 

 

 

 

 

 
 

 



95 
 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΔΑΓΟ 

«Η ΑΓΝΩΣΗ ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» 

ΕΛ. 338 Ἐκδόσεις «Αἴθρα» 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε βιβλίο τοῦ κ. Εὐαγγέλου πανδάγου εἶναι καί μιά 

ἔκπληξη, πού προκαλεῖ σέ κάθε ἀναγνώστη μιά ἔντονη ἀγάπη 

γιά τούς προγόνους μας.   

 Ὁ συγγραφέας τῶν 154 βιβλίων καί πολλῶν διακρίσεων, μέ 

τό νέο του βιβλίο «Ἡ Ἂγνωστη Ἀρχαία Ἐλλάδα», μᾶς ξεναγεί μέ 

κάθε λεπτομέρεια στόν ἀρχαῖο ἑλληνικό κόσμο, καθώς ὁ φακός 

του κινεῖται σέ κάθε ὤρα τοῦ εἰκοσιτετραώρου καί σέ κάθε γωνιά 

γῆς, ὅπου κατοικοῦσαν Ἕλληνες, πρίν 2.500 χρόνια. 
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 Ἔτσι, λοιπόν, σέ μέρη ὅπως ἡ Κρήτη, ἡ Κύπρος, ἡ Ἰωνία, ἡ 

Ἀθήνα, ἡ Ἤπειρος, ἡ πάρτη κ.α., μᾶς καθιστᾶ ἐπίτιμους 

πολίτες καί ὁ ἀναγνώστης κοινωνεῖ τήν καθημερινότητα τῶν 

παραπάνω πόλεων καί, ὅσο διαβάζει, τόσο ἡ δίψα γιά νά 

γνωρίση θέματα σχετικά μέ τή θρησκεία, τή μεταφυ-σική, τίς 

κατοικίες καί τόν ἐξοπλισμό τους, τήν ἔνδυση, τήν ὑπόδυση, τόν 

καλλωπισμό, τίς κοινωνικές σχέσεις, τήν ἐκπαίδευση, τόν 

ἀθλητισμό, τά συγγράμματα, τίς βιβλιοθῆκες, τό ἐμπόριο καί 

τόσα ἄλλα, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός, τῶν προγόνων μας. 

Ἀπό τή στιγμή πού ξεκινᾶς τό διάβασμά του, τό διαβάζεις 

μονομιᾶς, μιάς, καί ἐκτός τῶν ἄλλων, ἡ γλῶσσα εἶναι ἁπλῆ καί 

εὔληπτη, νιώθοντας ψυχική εὐφορία καί στό τέλος οἱ εἰσπράξεις 

πολίτιμες. 

Μέ τόν τόσο ἀπρόσιτο γιά μᾶς χῶρο, ὁ πανδάγος στήνει 

μιά μεγάλη γέφυρα, δίνοντας μας τήν πρόσβαση, νά γνωρίσουμε 

ἕναν τόσο ἐνδιαφέροντα χῶρο, πού, διαφορετικά, θά 

χρειαζόμασταν μιά ἀπέραντη βιβλιογραφία.  Σό εἰσιτήριο πολύ 

φθηνό γιά ἐπίσκεψη καί ξενάγηση στόν κόσμο τῶν προγόνων 

μας, καί ἡ γνωριμία μαζί του, ἰδίως τήν περίοδο αὐτή, ἀνανεώνει 

καί ἐνισχύει τήν πεποίθησή μας. 
Μ.Π. 
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«Η ΔΕ ΓΤΝΗ ΝΑ ΥΟΒΗΣΑΙ ΣΟΝ ΑΝΔΡΑ» 

ἀπό τούς «Ἐρωτέχνες Ἀλμωπίας» 

 
 «Ὁ ἄνδρας βασιλεύει, ἡ γυναῖκα κυβερνᾶ», παμπάλαια 

συνταγή πού ἔθεσαν ἐπί σκηνῆς οἱ «Ἐρωτέχνες Ἀλμωπίας», 

βασισμένη στό ἔργο τοῦ Γ. Σζαβέλα «Ἡ δέ γυνή νά φοβῆται τόν 

ἄνδρα». 

 Ἡ ἀπουσία ἰσορροπίας στίς συζυγικές σχέσεις τῶν 

ἀνθρώπων, ὅταν ἡ ἀνασφάλεια καί ὁ φόβος καιροφυλακτοῦν, 

προκαλοῦν κωμικές ἀντιπαραθέσεις, ἐνῶ, συνάμα, ἡ ἁλυσίδα 

πού συνδέει τό ἀντρόγυνο, πού μπορεῖ νά εἰπωθῆ εἴτε συνήθεια, 

εἴτε ἀγάπη, εἶναι, συνήθως, ἰσχυρή. 

 Ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες, ἡ ἀνατροπή τῶν δεδομένων (πού 

ἀποδόθηκε μέ μεγάλη ὑποκριτική δύναμη) εἶναι εὔκολη καί 

αὐτόματα ὁ θύτης μετατρέπεται σέ θῦμα καί ἀντίστροφα. 

 Σέλεια ἡ ἀπόδοση τῶν ρόλων καί τῶν ὑπολοίπων ἠθοποιῶν, 

οἱ ὁποῖοι εἴτε ἔτσι εἴτε ἀλλιῶς εἶναι ἐναρμονισμένοι στούς 

κώδικες τοῦ ἴδιου παιχνιδιοῦ. 

κηνοθεσία – μουσική ἐπιμέλεια: Ἐλένης Παλατσίδου. 

κηνικά κουστούμια τῆς θεατρικῆς ὁμάδας 

Ρύθμιση ἤχου καί φωτισμοῦ: Γεωργία Γεωργακοπούλου. 

Κομμώσεις: Φρυσάνθης Φρυσοχόου, Εὐαγγελίας ιώρη. 

Ἔπαιξαν οἱ ἠθοποιοί:  

Μάγδα Μουμτζίδου, οφία Διονυσιάδου, Φρυσάνθη Νάτου, 

Ἐλένη Παλατσίδου, Πέτρος Ράσσος, Ἀλέξανδρος Σσιπάρης, 

Ἐλένη Ὀλλανδέζου, Γιάννης Νικολαΐδης, Νίκος Ρίζος, Κώστας 

Γαβράς, Μάκης Παρτσανάκης, Λένα Πέϊκου, Μαριάννα Δούκη, 

οφία Παυλίδου καί Πέτρος Παπαδόπουλος. 

 
Μ.Π. 
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ΜΑΣΙΑΜΑ - ΞΕΜΑΣΙΑΜΑ 
Λέγαν οἱ παλιές γερόντισσες: «Σό μάτι σχίζει πέτρα.  Νά 

φυλάγεσαι ἀπό τό κακό μάτι». 

 Δέν ὑπάρχει γυναῖκα πού νά μήν τρέμη τό μάτιασμα: ἡ 

λεχώνα, γιά νά μήν τῆς κοπῆ τό γάλα. Ἡ μικρομάνα, γιά νά μήν 

τῆς ματιάσουν τό παιδί.  Ἡ κοπελιά, νά μήν τῆς ματιάσουν τά 

κάλλη.  Ἀκόμα καί ὁ κτηνοτρόφος φοβᾶται μήν τοῦ ματιάσουν τά 

γαλακτοφόρα ζῶα.  Δέν ἐξαιρεῖται οὔτε κι αὐτός ὁ γεωργός πού 

τρέμει ἀπό τό κακό μάτι, ὅταν πηγαίνη νά ὀργώση ἤ νά μάθη, 

δηλαδή νά συνηθίση ἕνα νέο βόδι στό χωράφι.  Βέβαια, ὅλοι παίρ-

νουν προφυλακτικά μέτρα: Ἔτσι, ἡ λεχώνα, βαστάει γιά καλό καί 

γιά κακό μιά σκελίδα σκόρδο.  Ἡ μικρομάνα κρεμάει στή 

μασχάλη τοῦ παιδιοῦ της φυλακτό.  Ὁ κτηνοτρόφος στά ζῶα μέ 

πολύ γάλα, τοποθετεῖ μιά σακούλα, κι ἔτσι κρύβονται οἱ μαστοί 

τοῦ ζώου καί γλυτώνουν τό μαστοριάρη, τρομερό πόνο πού ἐξ 

αἰτίας του χάνεται τό γάλα, ἀπό τόν ἕνα ἤ καί τούς δύο μαστούς. 

 Ὅσον, ὅμως, κι ἄν προφυλακτῆς, δέν μπορεῖς νά ἀποφύγης 

τό μάτιασμα, ἐπιμένουν οἱ γιαγιᾶδες.  Ὁ μόνος πού μπορεῖ νά 

γλυτώση, εἶναι ὁ σαββατογενννημένος.  Πολύ κακό μάτι ἔχουν οἱ 

ἄτεκνοι καί ὅσοι ἔχουν πολύ γαλανά μάτια.  Εἶναι, ὅμως, καί 

μερικοί μέ μαῦρα μάτια πού ματιάζουν, χωρίς, ὅμως, τή θέλησή 

τους.  Υυσικά, αὐτό συμβαίνει καί μέ τούς πρασινομάτηδες.  

Αὐτοί, ὅμως, εἶναι λίγοι.  Οἱ παραπάνω, πού τίς περισσότερες 

φορές ξέρουν τό μάτι τους, κάθε φορά πού πηγαίνουν σέ κάποιο 

σπίτι, στάνη κ.τ.λ., φτύνουν τά μικρά, τίς λεχῶνες, τά ζῶα ἤ 

φεύγοντας ἀφήνουν ἕνα σημάδι ἀπό τά ροῦχα τους. 

 Εὔκολο εἶναι νά καταλάβης, ἄν ἕνα παιδάκι εἶναι ματιασμένο: 

δέν ἔχει ὕπνο καί διαρκῶς κλαψουρίζει.  Δέ δέχεται φαγητό ἤ θή-

λασμα. Σά ζῶα, ὅπως ἀναφέρθηκαν παραπάνω, χάνουν τό γάλα 

τους, ὅσα εἶναι γαλακτοφόρα. Σά βόδια δέν μπαίνουν στό ζυγό.  

Ὁ ὄνο, ὁ ἡμίονος, τό ἄλογο, αὐτά πού μεταφέρουν φορτία, δηλα-

δή, τά ρίχνουν κάτω καί κλοτσοῦν διαρκῶς. Γίνονται «χουϊλή-

δικα». Ὁ ξεματιαστής, πού εἶναι πάντοτε γυναῖκα, μόλις εἰδοποι-

ηθῆ, τρέχει στό σπίτι τοῦ ματιασμένου. Νά, πῶς κάνει τή 

διάγνωση:  



99 
 
 Πρῶτος τρόπος: ’ ἕνα ποτήρι μέ νερό ρίχνει ἀναμμένα 

κάρβουνα, δίνοντας σέ καθένα ἀπ’ αὐτά τό ὄνομα τοῦ καθένα 

πιθανοῦ ματιαστῆ.  Ἄν βυθιστοῦν ἕνα ἤ περισσότερα κάρβουνα, 

τότε τό παιδί, τό ζῶο κ.τ.λ. εἶναι ματιασμένο.  Ἐπειδή, μάλιστα, 

ἔχει ὀνοματίσει τό κάθε κάρβουνο, μπορεῖ νά γνωρίζη καί τό 

ματιαστή. 

 Δεύτερος τρόπος: Παίρνοντας λίγο ἁλάτι στό χέρι, σχηματίζει 

τρεῖς φορές σταυρό στό πρόσωπο τοῦ μικροῦ ἤ τοῦ ζώου.  

Ὕστερα, τό ρίχνει στή φωτιά.  Ἄν καῆ, χωρίς σκάσιμο, εἶναι 

ματιασμένο. 

 Σρίτος τρόπος: Ὅταν ἡ «γιάτρισσα» κοιτάζη τό παιδάκι στά 

μάτια κι αὐτό, βλέποντάς την, χασμουριέται καί δακρύζει, τό 

παιδάκι αὐτό εἶναι ματιασμένο. 

 Σέταρτος τρόπος: ’ ἕνα ποτήρι μέ νερό ρίχνει τρεῖς σταγόνες 

λάδι.  Ἄν οἱ σταγόνες δέ σκορπίσουν καί μένουν ἑνωμένες, τό 

παιδί, ἡ λεχῶνα ἤ τό ζῶο κ.τ.λ. εἶναι ματισμένο. 

 Θεραπεία: 

1)Μέ τό νερό τοῦ ποτηριοῦ, ἀφοῦ βγάλη τά κάρβουνα ἀπό μέσα, 

ραντίζει τό κεφάλι τῆς γυναίκας, τοῦ παιδιοῦ ἤ τοῦ ζώου τρεῖς 

φορές καί κατόπιν, ἀφοῦ δώση νά πιῆ πάλι τρεῖς φορές, χύνει τό 

νερό στόν ὀρνιθῶνα.  Ραντίζοντας, συγχρόνως, μουρμουρίζει 

κάποια λόγια, τά ὁποῖα, ὅποιος τά ἀκούει, δέν μπορεῖ νά τά 

καταλάβηͺ, οὔτε νά τ’ ἀποστηθίση.  Ἄν πάλι ἡ ξεματιάστρα τά 

πῆ ἀργά καί κατανοητά σέ κάποιον, ὥστε αὐτός νά τά μάθη, 

χάνεται ἡ «μαγική» ἰδιότητα τῆς ξεματιάστρας.  Γι’ αὐτό, ὅταν 

γεράση, τά λέει (τά κληροδοτεῖ) στήν κόρη της ἤ στήν ἐγγονή της, 

γιατί τό πρόσωπο πού ξεματιάζει, εἶναι πάντα γυναῖκα. 

2)Ἀφοῦ σταρώση τρεῖς φορές μέ τό ἁλάτι τό μέτωπο τοῦ παιδιοῦ, 

ὅπως προαναφέρθηκε, ἐπαναλαμβάνει τό ἴδιο, ρίχνοντας τό 

ἁλάτι στό νερό.  Σήν τρίτη φορά δίνει στό παιδί νά φάη ἀπό τό 

ἀλάτι, λέγοντας:  

«Ὅπως ἁπλώνη ὁ ἥλιος στά βουνά, νά σκορπίση τό μάτιασμα.  

Ἄν εἶναι ἄντρας (αὐτός πού τό μάτιασε) νά σκάσουν οἱ ὄρχεις 

του, ἄν εἶναι γυναῖκα νά σκάσουν τά βυζιά της». 
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3)Ὅταν ἀποδειχτῆ μέ τό λάδι ὅτι κάποιος εἶναι ματιασμένος, ἡ 

γιάτρισσα τοῦ δίνει νά πιῆ τρεῖς φορές ἀπ’ αὐτό τό λαδόνερο, 

λέγοντας:  

«Ὅπως σκορπάη τό λάδι στό νερό, νά σκορπίση καί τό 

μάτιασμα».  Σό ὑπόλοιπο νερό χύνεται στόν ὀρνιθῶνα.  Ἄν, παρ’ 

ὅλα τά «καμώματα τῆς γιάτρισσας, δέν ξεματιαστῆ τό παιδί τότε:  

Περνοῦν τό παιδί ἀπό σαράντα στασίδια τῆς ἐκκλησίας.  Αὐτός 

πού τό μάτιασε, τήν Κυριακή στή λειτουργία, ὁπωσδήποτε θά 

καθήση σέ κάποιο ἀπ’ αὐτά, ὁπότε τό παιδί ξεματιάζεται. 

Ἄλλη ἐνέργεια: Ἕνα κορίτσι τοῦ σπιτιοῦ πηγαίνει τή νύχτα στή 

βρύση καί παίρνει νερό, μέ τήν προϋπόθεση στό δρόμο νά μή 

μιλήση σέ κανένα.  Σό νερό αὐτό τό βάζουν σέ μιά κανάτα καί 

ρίχνουν μέσα ἕνα μαυρομάνικο μαχαίρι (μαχαίρι μέ μαύρη 

λαβή), ἕνα μαύρο χτένι, μιά εἰκονίτσα ἑνός ἁγίου, ἕνα χαρτί, στό 

ὁποῖο ἔχουν γράψει σαράντα ὀνόματα, εἴκοσι γυναικῶν καί 

εἴκοσι ἀντδρῶν, καί τέλος τρία δαχτυλίδια ἀπό τρεῖς Γιὰννηδες.  

Ἀφοῦ σκεπάσουν τήν κανάτα μέ κόκκινο μαντήλι, τήν βγάζουν 

τή νύχτα στό μπαλκόνι ἤ στό ἔξω μέρος τοῦ παραθύρου, γιά νά 

τό βλέπουν τά ἄστρα.  Σό πρωΐ, μέ τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου, 

πλένουν τό πρόσωπο τοῦ μικροῦ μιά φορά, ἀπό κάτω πρός τά 

πάνω καί τοῦ δίνουν νά πιῆ τρεῖς φορές.  Σό ὑπόλοιπο νερό τό 

ρίχνουν στή στέγη.  Αὐτό γίνεται τρεῖς φορές: Παραμονή 

Δευτέρας, Πέμπτης καί αββάτου. 

 Σά παραπάνω, βέβαια, ἐφάρμοζαν οἱ γιαγιάδες τοῦ παλιοῦ 

καιροῦ.  Πολλές ἀπ’ αὐτές ἐπηρεάζουν τίς νύφες τους, ἀπό τίς 

ὁποῖες πολλές δέ δίναν σημασία. 

 Ἡ πρόοδος τῆς ἰατρικῆς καί ἡ ἐξέλιξη ἀπειλοῦν νά 

ἐξαφανίσουν σήμερα τίς ὑπάρχουσες θαυμάστριες τῶν μαγικῶν. 
Πηγή: Μακεδονικό Ἡμερολόγιο, 1971  

Ἐπιμέλεια Μ.Π. 

 


