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ΣΟ ΦΡΙΣΟΧΨΜΟ 

Μεταξὺ τῶν πολλῶν δημωδῶν τύπων, τοὺς ὁποίους 
θὰ ἔχωσι νὰ ἐκμεταλλευθῶσιν οἱ μέλλοντες 
διηγηματογράφοι μας, διαπρεπῆ κατέχει θέσιν  κακὴ 
πενθερά, ὡς καὶ  κακὴ μητρυιά. Περὶ μητρυιᾶς 
ἄλλοτε θὰ ἀποπειραθῶ νὰ διαλάβω τινὰ πρὸς 
ἐποικοδόμησιν τῶν ἀναγνωστῶν μου. Περὶ μιᾶς κακῆς 
πενθερᾶς σήμερον ὁ λόγος. 

Εἰς τί ἔπταιεν  ἀτυχὴς νέα Διαλεχτή, οὕτως 
ὠνομάζετο, θυγάτηρ τοῦ Κασσανδρέως μπαρμπα-
Μανώλη, μεταναστεύσαντος κατὰ τὴν λληνικὴν 
πανάστασιν εἰς μίαν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, εἰς τί 
ἔπταιεν ἂν ἦτο στεῖρα καὶ ἄτεκνος; Εἶχε νυμφευθῆ πρὸ 
ἑπταετίας, ἔκτοτε δὶς μετέβη εἰς τὰ λουτρὰ τῆς 
Αἰδηψοῦ, πεντάκις τῆς ἔδωκαν νὰ πίῃ διάφορα 
τελεσιουργὰ βότανα, εἰς μάτην,  γῆ ἔμενεν ἄγονος. 
Δύο ἠ τρεῖς γύφτισσαι τῆς ἔδωκαν νὰ φορέσῃ 
περίαπτα θαυματουργὰ περὶ τὰς μασχάλας, εἰποῦσαι 
ατῇ ὅτι τοῦτο ἦτο τὸ μόνον μέσον, ὅπως γεννήσῃ, 
καὶ μάλιστα υἱόν. Σέλος καλόγηρός τις ιναΐτης τῇ 
ἐδώρησεν γιασμένον κομβολόγιον, εἰπὼν ατῇ νὰ τὸ 
βαπτίζῃ καὶ νὰ πίνῃ τὸ ὕδωρ. Σὰ πάντα μάταια. 

πὶ τέλους μὲ τὴν ἀπελπισίαν ἦλθε καὶ  ἀνάπαυσις 
τῆς συνειδήσεως, καὶ δὲν ἐνόμιζεν ἑαυτὴν ἔνοχον. Σὸ 
ατὸ ὅμως δὲν ἐφρόνει καὶ  γραῖα Καντάκαινα,  
πενθερά της, ἥτις ἐπέρριπτεν εἰς τὴν νύμφην ατῆς 
τὸ σφάλμα τῆς μὴ ἀποκτήσεως ἐγγόνου διὰ τὸ γῆράς 
της. 

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὁ σύζυγος τῆς Διαλεχτῆς ἦτο τὸ 
μόνον τέκνον τῆς γραίας ταύτης, καὶ οὗτος δὲ 
συνεμερίζετο τὴν πρόληψιν τῆς μητρός του ἐναντίον 
τῆς συμβίας ατοῦ. Ἂν δὲν τῷ ἐγέννα  σύζυγός του, 
 γενεὰ ἐχάνετο. Περίεργον δὲ ὅτι πᾶς Ἕλλην τῆς 
ἐποχῆς μας ἱερώτατον θεωρεῖ χρέος καὶ περτάτην 
ἀνάγκην τὴν διαιώνισιν τοῦ γένους του. 
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κάστοτε, ὁσάκις ὁ υἱός της ἐπέστρεφεν ἐκ τοῦ 
ταξιδίου του, διότι εἶχε βρατσέραν, καὶ ἦτο 
τολμηρότατος εἰς τὴν ἀκτοπλοΐαν,  γραῖα 
Καντάκαινα ἤρχετο εἰς προϋπάντησιν ατοῦ, τὸν 
ὡδήγει εἰς τὸν οἰκίσκον της, τὸν ἐδιάβαζε, τὸν 
ἐκατήχει, τοῦ ἔβαζε μαναφούκια*, καὶ οὕτω τὸν 
προέπεμπε παρὰ τῇ γυναικὶ ατοῦ. Καὶ δὲν ἔλεγε μόνα 
τὰ ἐλάττώματά της, ἀλλὰ τὰ αὐγάτιζε· δὲν ἦτο μόνον 
«μαρμάρα», τουτέστι στεῖρα,  νύμφη της, τοῦτο δὲν 
ἤρκει, ἀλλ᾽ ἦτο ἄπαστρη*, ἀπασσάλωτη*, ξετσίπωτη, 
κτλ. Ὅλα τὰ εἶχεν, « ποίσα,  δείξα,  ἄκληρη». 

 καπετὰν Καντάκης, σφλομωμένος, θαλασ-
σοπνιγμένος, τὰ ἤκουεν ὅλα ατά,  φαντασία του 
ἐφούσκωνεν, ἐξερχόμενος εἶτα συνήντα τοὺς 
συναδέλφους του ναυτικούς, ἤρχιζαν τὰ καλῶς 
ὥρισες, καλῶς σᾶς ηὗρα, ἔπινεν ἑπτὰ ἠ ὀκτὼ ρώμια, 
καὶ μὲ τριπλῆν σκοτοδίνην, τὴν ἐκ τῆς θαλάσσης, τὴν 
ἐκ τῆς γυναικείας διαβολῆς καὶ τὴν ἐκ τῶν ποτῶν, 
εἰσήρχετο οἴκαδε καὶ βάρβαροι σκηναὶ συνέβαινον 
τότε μεταξὺ ατοῦ καὶ τῆς συζύγου του. 

Οὕτως εἶχον τὰ πράγματα μέχρι τῆς παραμονῆς 
τῶν Φριστουγέννων τοῦ ἔτους 186…  καπετὰν 
Καντάκης πρὸ πέντε μερῶν εἶχε πλεύσει μὲ τὴν 
βρατσέραν του εἰς τὴν ἀπέναντι νῆσον μὲ φορτίον 
ἀμνῶν καὶ ἐρίφων, καὶ ἤλπιζεν ὅτι θὰ ἑώρταζε τὰ 
Φριστούγεννα εἰς τὴν οἰκίαν του. Ἀλλὰ τὸν 
λογαριασμὸν τὸν ἔκαμνεν ἄνευ τοῦ ξενοδόχου, δηλ. 
ἄνευ τοῦ Βορρᾶ, ὅστις ἐφύσησεν αἰφνιδίως ἄγριος, 
καὶ ἔκλεισεν ὅλα τὰ πλοῖα εἰς τοὺς ὅρμους ὅπου 
ερέθησαν. Εἴπομεν ὅμως ὅτι ὁ καπετὰν Καντάκης ἦτο 
τολμηρὸς περὶ τὴν ἀκτοπλοΐαν. 

Περὶ τὴν ἑσπέραν τῆς παραμονῆς τῶν 
Φριστουγέννων, ὁ ἄνεμος ἐμετριάσθη ὀλίγον, ἀλλ᾽ 
οχ ἧττον ἐξηκολούθει νὰ πνέῃ. Σὸ μεσονύκτιον πάλιν 
ἐδυνάμωσε. 
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Σινὲς ναυτικοὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐστοιχημάτιζον ὅτι, 
ἀφοῦ κατέπεσεν ὁ Βορρᾶς, ὁ καπετὰν Καντάκης θὰ 
ἔφθανε περὶ τὸ μεσονύκτιον. Ἡ σύζυγός του ὅμως δὲν 
ἦτο ἐκεῖ νὰ τοὺς ἀκούσῃ καὶ δὲν τὸν ἐπερίμενεν. 

Αὕτη ἐδέχθη μόνον περὶ τὴν ἑσπέραν τὴν ἐπίσκεψιν 
τῆς πενθερᾶς της, ἀσυνήθως φιλόφρονος καὶ 
μειδιώσης, ἥτις τῇ εχήθη τὸ ἀπαραίτητον «καλὸ 
δέξιμο» καὶ διὰ χιλιοστὴν φορὰν τὸ στερεότυπον «μ᾽ 
ἕναν καλὸ γυιό». 

Καὶ ο μόνον τοῦτο, ἀλλὰ τῇ προσέφερε καὶ 
ἓν χριστόψωμο. 

―  Σὸ ζύμωσα μοναχή μου, εἶπεν  θεια-Καντάκαινα, 
μὲ γειὰ νὰ τὸ φᾷς. 

―  Θὰ τὸ φυλάξω ὣς τὰ Υῶτα, διὰ ν᾽ ἁγιασθῇ, 
παρετήρησεν  νύμφη. 

―Ὄχι, ὄχι, εἶπε μετ᾽ ἀλλοκότου σπουδῆς  γραῖα, 
τὸ δικό της φυλάει  καθεμιὰ νοικοκυρὰ διὰ τὰ Υῶτα, 
τὸ πεσκέσι τρώγεται. 

―  Καλά, ἀπήντησεν ρέμα  Διαλεχτή, τοῦ λόγου 
σου ξέρεις καλύτερα. 

  Ἡ Διαλεχτὴ ἦτο ἀγαθωτάτης ψυχῆς νέα, 
οδέποτε δύνατο νὰ φαντασθῇ ἠ νὰ ποπτεύσῃ κακόν 
τι. 

«Πῶς τό ᾽παθε  πεθερά μου καὶ μοῦ ἔφερε 
χριστόψωμο, εἶπε μόνον καθ᾽ ἑαυτήν, καὶ ἀφοῦ 
ἀπῆλθεν  γραῖα, ἐκλείσθη εἰς τὴν οἰκίαν της καὶ 
ἐκοιμήθη μετά τινος δεκαετοῦς παιδίσκης 
γειτονοπούλας, ἥτις τῇ ἔκαμνε συντροφίαν ὁσάκις 
ἔλειπεν ὁ σύζυγός της.»  Ἡ Διαλεχτὴ ἐκοιμήθη πολὺ 
ἐνωρίς, διότι σκοπὸν εἶχε νὰ πάγῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν 
περὶ τὸ μεσονύκτιον.  ναὸς δὲ τοῦ ἁγ. Νικολάου 
μόλις ἀπεῖχε πεντήκοντα βήματα ἀπὸ τῆς οἰκίας της. 

Περὶ τὸ μεσονύκτιον ἐσήμαναν παρατεταμένως οἱ 
κώδωνες. Ἡ Διαλεχτὴ γέρθη, ἐνεδύθη καὶ ἀπῆλθεν 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Ἡ παρακοιμωμένη ατῇ κόρη ἦτο 
συμπεφωνημένον, ὅτι μόνον μέχρις οὗ σημάνῃ ὁ 
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ὄρθρος θὰ ἔμενε μετ᾽ ατῆς, ὅθεν ἀφυπνίσασα ατὴν 
τὴν ὡδήγησε πλησίον τῶν ἀδελφῶν της. Αἱ δύο οἰκίαι 
ἐχωρίζοντο διὰ τοίχου κοινοῦ. 

Ἡ Διαλεχτὴ ἀνῆλθεν εἰς τὸν γυναικωνίτην τοῦ 
ναοῦ, ἀλλὰ μόλις παρῆλθεν μίσεια ὥρα καὶ γυνή τις 
πτωχὴ καὶ χωλὴ δυστυχής, ἥτις πηρέτει ὡς 
νεωκόρος τῆς ἐκκλησίας, ἐλθοῦσα τῇ λέγει εἰς τὸ οὖς: 

―  Δῶσέ μου τὸ κλειδί, ἦλθε ὁ ἄντρας σου. 

― ἄντρας μου! ἀνεφώνησεν  Διαλεχτὴ 
ἔκπληκτος. 

Καὶ ἀντὶ νὰ δώσῃ τὸ κλειδὶ ἔσπευσε νὰ καταβῇ  
ἰδία. 

λθοῦσα εἰς τὴν κλίμακα τῆς οἰκίας βλέπει τὸν 
σύζυγόν της κατάβρεκτον, ἀποστάζοντα ὕδωρ καὶ 
ἀφρόν. 

―  Εἶμαι μισοπνιγμένος, εἶπε μορμυρίζων οὗτος, 
ἀλλὰ δὲν εἶναι τίποτε. Ἀντὶ νὰ τὸ ρίξωμε ἔξω, τὸ 
καθίσαμε στὰ ρηχά. 

―  Πέσατε ἔξω; ἀνέκραξεν  Διαλεχτή. 

―Ὄχι, δὲν εἶναι, σοῦ λέγω, τίποτε. Ἡ βρατσέρα 
εἶναι σίγουρη, μὲ δύο ἄγκουρες ἀραγμένη, καὶ 
καθισμένη. 

―  Θέλεις ν᾽ ἀνάψω φωτιά; 

― Ἄναψε, καὶ δῶσέ μου ν᾽ ἀλλάξω. 

Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ κιβωτίου ἐνδύματα διὰ 
τὸν σύζυγόν της καὶ ἤναψε πῦρ. 

―  Θέλεις κανένα ζεστό; 

―  Δὲν μ᾽ ὠφελεῖ ἐμένα τὸ ζεστό, εἶπεν ὁ καπετὰν 
Καντάκης. Κρασὶ νὰ βγάλῃς. 

Ἡ Διαλεχτὴ ἐξήγαγεν ἐκ τοῦ βαρελίου οἶνον. 

―  Πῶς δὲν ἐφρόντισες νὰ μαγειρεύσῃς τίποτε; εἶπε 
γογγύζων ὁ ναυτικός. 

―  Δὲν σ᾽ ἐπερίμενα ἀπόψε, ἀπήντησε μετὰ 
ταπεινότητος  Διαλεχτή. Κρέας ἐπῆρα. Θέλεις νὰ σοῦ 
ψήσω πριζόλα; 
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―  Βάλε στὰ κάρβουνα, καὶ πήγαινε σὺ στὴν 
ἐκκλησιά σου, εἶπεν ὁ καπετὰν Καντάκης. Θὰ ἔλθω κ᾽ 
ἐγὼ σὲ λίγο. 

Ἡ Διαλεχτὴ ἔθεσε τὸ κρέας ἐπὶ τῆς ἀνθρακιᾶς, ἥτις 
ἐσχηματίσθη ἤδη, καὶ τοιμάζετο νὰ πακούσῃ εἰς τὴν 
διαταγὴν τοῦ συζύγου της, ἥτις ἦτο καὶ ἰδική της 
ἐπιθυμία, διότι ἤθελε νὰ κοινωνήσῃ. ημειωτέον ὅτι 
τὴν φράσιν «πήγαινε σὺ στὴν ἐκκλησιά σου» ἔβαψεν ὁ 
Καντάκης διὰ στρυφνῆς χροιᾶς. 

―Ἡ μάννα μου δὲν θὰ τό ᾽μαθε βέβαια ὅτι ἦλθα, 
παρετήρησεν αὖθις ὁ Καντάκης. 

―κείνη εἶναι στὴν ἐνορία της, ἀπήντησεν  
Διαλεχτή. Θέλεις νὰ τῆς παραγγείλω; 

―  Παράγγειλέ της νὰ ἔλθῃ τὸ πρωί. 

Ἡ Διαλεχτὴ ἐξῆλθεν.  Καντάκης τὴν ἀνεκάλεσεν 
αἴφνης. 

―  Μὰ τώρα εἶναι τρόπος νὰ πᾷς ἐσὺ στὴν 
ἐκκλησιά, καὶ νὰ μὲ ἀφήσῃς μόνον; 

―  Νὰ μεταλάβω κ᾽ ἔρχομαι, ἀπήντησεν  γυνή. 

 Καντάκης δὲν ἐτόλμησε ν᾽ ἀντείπῃ τι, διότι  
ἀπάντησις θὰ ἦτο βλασφημία. Οχ ἧττον ὅμως τὴν 
βλασφημίαν ἐνδιαθέτως τὴν ἐπρόφερεν. 

Ἡ Διαλεχτὴ ἐφρόντισε νὰ στείλῃ ἀγγελιοφόρον 
πρὸς τὴν πενθεράν της ἕνα δωδεκαετῆ παῖδα τῆς 
ατῆς ἐκείνης γειτονικῆς οἰκογενείας, ἧς  θυγάτηρ 
ἐκοιμήθη ἀφ᾽ ἑσπέρας πλησίον της, καὶ ἐπέστρεψεν 
εἰς τὸν ναόν. 

 Καντάκης, ὅστις ἐπείνα τρομερά, ἤρχισε νὰ 
καταβροχθίζῃ τὴν πριζόλαν. Καθήμενος ὀκλαδὸν παρὰ 
τὴν ἑστίαν, ἐβαρύνετο νὰ σηκωθῇ καὶ ἀνοίξῃ 
τὸ ἑρμάρι διὰ νὰ λάβῃ ἄρτον, ἀλλ᾽ ἀριστερόθεν ατοῦ 
περάνω τῆς ἑστίας ἐπὶ μικροῦ σανιδώματος 
ερίσκετο τὸ χριστόψωμον ἐκεῖνο, τὸ δῶρον τῆς 
μητρός του πρὸς τὴν νύμφην ατῆς. Σὸ ἔφθασε καὶ τὸ 
ἔφαγεν ὁλόκληρον σχεδὸν μετὰ τοῦ ὀπτοῦ κρέατος. 
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Περὶ τὴν αγήν,  Διαλεχτὴ ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ 
ναοῦ, ἀλλ᾽ εὗρε τὴν πενθεράν της περιβάλλουσαν διὰ 
τῆς ὠλένης τὸ μέτωπον τοῦ υἱοῦ ατῆς καὶ γοερῶς 
θρηνοῦσαν. 

λθοῦσα αὕτη πρὸ ὀλίγων στιγμῶν τὸν εὗρε 
κοκκαλωμένον καὶ ἄπνουν. πάρασα τοὺς ὀφθαλμούς, 
παρετήρησε τὴν ἀπουσίαν τοῦ χριστοψώμου ἀπὸ τοῦ 
σανιδώματος τῆς ἑστίας, καὶ ἀμέσως ἐνόησε τὰ 
πάντα.  Καντάκης ἔφαγε τὸ φαρμακωμένο 
χριστόψωμον, τὸ ὁποῖον  γραῖα στρίγλα εἶχε 
παρασκευάσει διὰ τὴν νύμφην της. 

Ἰατροὶ ἐπιστήμονες δὲν πῆρχον ἐν τῇ μικρᾷ νήσῳ· 
οδεμία νεκροψία ἐνεργήθη. νομίσθη ὅτι ὁ θάνατος 
προῆλθεν ἐκ παγώματος συνεπείᾳ τοῦ ναυαγίου. Μόνη 
 γραῖα Καντάκαινα ἤξευρε τὸ αἴτιον τοῦ θανάτου.  
ημειωτέον ὅτι  γραῖα συναισθανθεῖσα καὶ ατὴ τὸ 
ἔγκλημά της, δὲν ἐμέμφθη τὴν νύμφην της, ἀλλὰ 
τοναντίον τὴν περήσπισε κατὰ τῆς κακολογίας 
ἄλλων.  

ὰν ἔζησε καὶ ἄλλα κατόπιν Φριστούγεννα,  
ἄστοργος πενθερὰ καὶ ἀκουσία παιδοκτόνος, δὲν θὰ 
ἦτο βεβαίως πολὺ ετυχὴς εἰς τὸ γῆράς της. 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
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ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ο ΘΕΟΛΟΓΟ 
Εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγάλους θεολόγους πού 

ἔδωσε στήν κκλησία  Καππαδοκία κατά τόν Δ΄ 
αἰῶνα.  Ἡ οἰκογένειά του πού 
κατεῖχε «οἶκον καί κτήσιν 
σύμμετρον» καί ἀνῆκε στήν 
τάξη τῶν γαιοκτημόνων, ἦταν 
ἐγκατεστημένη στήν Ἀριανζό, 
χωριό πού βρισκόταν κοντά 
στή μικρή πόλη Ναζιανζό.  Ἡ 
μητέρα του Νόνα ἦταν σεμνή 
καί εσεβής χριστιανή, ἐνῶ ὁ 
πατέρας του ἦταν ὀπαδός τοῦ 
συστήματος τῶν φισταρίων, 
κρᾶμα ἀπό Ἰουδαϊκά καί ἐθνικά 

στοιχεῖα, στό ὁποῖο  λατρεία τοῦ ψίστου Θεοῦ 
συνδυαζόταν μέ τή λατρεία τοῦ πυρός. 

Ἡ Νόνα, μέ τήν καθημερινή της παρακίνηση, 
κατώρθωσε νά κερδίση στή χριστιανική πίστη καί τό 
σύζυγό της· τόση σημασία δόθηκε στήν ἐπιστροφή 
του, ὥστε βαπτίστηκε ἀπό τούς ἐπισκόπους τῆς 
περιοχῆς, πού διέρχονταν ἀπό ἐκεῖ, γιά νά 
συμμετάσχουν στήν Α’ Οἰκουμενική ϋνοδο, στή 
Νίκαια.  Υαίνεται ὅτι ὁ πατέρας μέ τή βάπτισή του 
πῆρε τό ὄνομα Γρηγόριος, διότι τό ὄνομα ατό ἦταν 
πολύ συνηθισμένο στήν περιοχή, ἀπό τά χρόνια τοῦ 
Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ.  Μετά ἀπό λίγα χρόνια 
ὁ πατέρας Γρηγόριος ἀναδείχθηκε σέ ἐπίσκοπο τῆς 
Ναζιανζοῦ. 

Σό ἀντρόγυνο, ερισκόμενο σέ προχωρημένη λικία, 
δέν εἶχε παιδιά, γι’ ατό ὁ γυιός Γρηγόριος τού 
παρωμοίαζε μέ Ἀβραάμ καί άρα.  Μετά ἀπό πολλές 
προσευχές,  Νόνα γέννησε τρία παιδιά, τό Γοργόνιο, 
τό Γρηγόριο καί τόν Καισάριο. 

 χρόνος γέννησης τοῦ Γρηγορίου γυιοῦ, 
συμπεραίνεται νά εἶναι τό 328, εἴτε στή Ναζιανζό, 
εἴτε στήν Ἀριανζό. 
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Ἀπό νωρίς, κάτω ἀπό τήν περβολική φροντίδα τῆς 
μητέρας του, ἔγινε εαίσθητος ἀλλά εἶχε ἰδιαίτερη 
ἀγάπη στά γράμματα.  Πρῶτοι του ἐκπαιδευτές ἦσαν 
ὁ ἐξάδερφός του Καρτέριο καί ὁ ἀπό τή μητέρα του 
θεῖος του Ἀμφιλόχιος.  Κατόπι, φοίτησε στίς σχολές 
τῆς Καισάρειας τῆς Καππαδοκίας, τῆς Καισάρειας τῆς 
Παλαιστίνης καί τῆς Ἀλεξάνδρειας, πάντα μέ τόν 
ἀδερφό του  Καισάριο, ὁ ὁποῖος ἔγινε γιατρός. 

Ἀποχωρίστηκε ἀπό τόν ἀδερφό του γιά νά πάη στήν 
Ἀθήνα.  Πηγαίνοντας δοκιμάστηκε ἀπό τρικυμία καί 
ἔδωσε πόσχεση νά προσέλθη στήν ἱερωσύνη, γιά νά 
προσφέρη τόν ἑαυτό του σάν δῶρο στή γῆ καί στή 
θάλασσα.  Ὅταν ἔφθασε στήν Ἀήνα, γύρω στά 350, 
δέχτηκε τή συνηθισμένη ποδοχή τῶν φοιτητῶν (πού 
ταλαιπωροῦσαν τό νεοεισερχόμενο), ἐνῶ τήν ἀπέφυγε, 
ὁ Βασίλειος, πού ἔφθασε στήν Ἀθήνα δύο χρόνια 
ἀργότερα.  Οἱ δυό τους γνωρίστηκε στήν Καισάρεια 
τῆς Καππαδοκίας καί ἀπό τότε τούς συνέδεσε στενή 
φιλία καί τούς ἔκανε διάσημους σ’ ὅλη τήν λλάδα.  
Ποτέ ὁ Γρηγόριος δέν ξέχασε τήν Ἀθήνα καί τήν 
εγνωμονοῦσε πάντα, γιατί τοῦ χάρισε τή φιλία μέ τό 
Βασίλειο. 

Μολονότι, δέν εἶχαν, ἀκόμη, βαπτισθῆ, οἱ δύο φίλοι 
μόνο σέ ἀθῶες τέρψεις ἐπιδίδονταν, ἀφήνοντας τίς 
πρόσκαιρες ἀπολαύσεις γιά ἄλλους φοιτητές.  Δυό 
δρόμους μόνο ἤξεραν καί ἀκολουθοῦσαν: Σό δρόμο 
πού ὡδηγοῦσε στή σχολή καί τόν ἄλλο πού ὡδηγοῦσε 
στό χριστιανικό ναό.  Δημιούργησαν φιλικούς 
κύκλους, γύρω ἀπό τούς ὁποίους συγκεντρώθηκαν καί 
ἄλλοι φοιτητές, ἱδρύοντας τόν ἱστορικά, πρῶτο 
χριστιανικό σύλλογο, πολλά μέλη τοῦ ὁποίου 
ἀναδείχθηκαν σέ ἐπιφανεῖς ἄνδρες. 

πούδασε ρητορική καί φιλολογία.  Ἦταν τόσο 
ἀξιόλογη  γνώση του σ’ ατές τίς ἐπιστήμες, ὥστε οἱ 
φοιτητικοί σύλλογοι, πού τότε εἶχαν ἀνάλογη 
δικαιοδοσία, τοῦ παραχώρησαν καθηγητική ἕδρα, καί 
τόν ἀπαγόρευσαν νά φύγη ἀπό τήν Ἀθήνα, ἄν καί 
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συμφώνησε μέ τό Βασίλειο νά φύγουνε μαζί.  Πρίν νά 
διδάξη ἕνα ἤ δύο χρόνια νοστάλγησε τήν πατρίδα του 
καί ἔφυγε τό 359.  Ατή ἦταν  πρώτη του φυγή ἀπό 
τήν Ἀθήνα, ἀπό μιά σειρά παρομοίων ἐνεργειῶν.  

Ἡ θορυβώδης ζωή τῶν πόλεων δέν ἦταν κατάλληλη 
γιά τό χαρακτῆρα καί τήν ἰδιοσυγκρασία του.  Ἔτσι, 
λόγω τοῦ ὅτι ἦταν ἄρρωστος, ἀλλά καί ἀπό 
ἰδιοσυγκρασία ἐπίσης, προτιμοῦσε τήν συχία καί τήν 
ἀπομόνωση. Ἄν παρέμεινε κάποια χρονικά διαστήματα 
σέ μεγάλα κέντρα, τό ἔκανε γιά νά βοηθήση τήν 
κκλησία καί ἀπό πίεση συγγενῶν καί φίλων. 
Προτιμοῦσε νά ζῆ μακριά ἀπό τόν κόσμο, γράφοντας 
ἐπιστολές καί ποιήματα.  Πράγματι, σχεδόν ὁλόκληρη 
 ζωή του ἦταν μιά φυγή σέ πολλές φάσεις. Ἄνθρωπος 
πολύ ἰδιόρρυθμος ἔνιωθε δύο ἀντίθετες ροπές.  Ἀπό 
τή μιά  μόρφωσή του, τό ἐνιδαφέρον του γιά τά 
ἐκκλησιαστικά πράγματα, τό περιβάλλον του,  θεία 
φωνή πού ἀκουγότανε μέσα του καί ἀπό τήν ἄλλη  
τάση πού ἔνιωθε μέσα του γιά ἀπομόνωση καί τό 
φιλάσθενο σῶμα του. Πρός στιγμή σχεδίαζε μιά 
ἐνέργεια, ἀλλά γρήγορα τή ματαίωνε. 

Ατό ἐπαναλαμβανόταν συχνά, ἀλλά μέ τό λιγοστό 
χρόνο πού διέθετε, ἀφιερωμένο στή διοίκηση καί 
διδαχή, ἄλλαξε τήν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
πραγμάτων. 

Κατά τήν ἐγκατάστασή του στή Ναζιανζό 
βαπτίστηκε. 

Ἀπό τήν Ἀθήνα, μάλιστα, οἱ δύο φίλοι συμφώνησαν 
να΄ συνασκητεύσουν.  πειδή ὅμως, καθένας 
ἀγαποῦσε τή γενέτειρά του, ἤθελε ὁ ἕνας νά 
παρασύρη στή μεριά του τόν ἄλλον.  Υαίνεται ὅτι ὁ 
Βασίλειος συμφώνησε νά μείνη μέ τό Γρηγόριο στό 
κτῆμα τοῦ τελευταίου, ἀλλά, μετά ἀπό σύντομο 
χρονικό διάστημα ὁ Βασίλειος ἀποτραβήχτηκε στό 
δικό του.  Ἀργότερα δέχτηκε νά πάη ἐκεῖ καί ὁ 
Γρηγόριος μετά τό 360.  Ἀπό κοινοῦ μελέτησαν 
θεολογία, βασισμένοι, κυρίως, στά συγγράμματα γιά 
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τή σύνταξη μοναχικῶν κανόνων.  Διαφώνησαν, ὅμως, 
ὡς πρός τήν κατεύθυνση τοῦ μοναχικοῦ βίου, γιατί ὁ 
μέν Βασίλειος ἦταν ὀπαδός τῆς «πράξης», δηλαδή, τή 
δραστηριότητα πού σχετιζόταν μέ τή φιλανθρωπία, 
ἐνῶ ὁ Γρηγόριος προτιμοῦσε τήν ἀδράνεια στόν τομέα 
ατό καί τήν ἐρημική ζωή, γιά ἐπίτευξη ἐπικοινωνίας 
μέ τό Θεό. 

Σό 374 πέθανε ὁ πατέρας του καί μετά ἀπό λίγο  
μητέρα του.  Μετά ἀπό δύο χρόνια πέθανε καί ὁ φίλος 
του Βασίλειος. Μέ τό θάνατο τοῦ Βασιλείου ἀπέβλεπε 
στήν γεσία τῆς Ἀνατολικῆς κκλησίας. 

τήν Κωνσταντινούπολη εἶχε ἐπικρατήσει ὁ 
Ἀρειανισμός.  Γρηγόριος ἔσπευσε ἐκεῖ καί 
καταπολέμησε τήν αἵρεση, τήν ὁποῖα, τό 379 τήν 
καταδίκασε  ύνοδος τῆς Ἀντιόχειας. 

 ατοκράτορας Θεοδόσιος διαδήλωσε τή 
χριστιανική του πίστη καί πρότεινε στό Γρηγόριο νά 
ἀνακηρυχθῆ Ἀρχιεπίσκοπος καί γι’ ατό συνηγοροῦσε 
καί ὁ λαός.   Γρηγόριος ἀρνήθηκε, θεωρώντας τόν 
ἑαυτό του ἀνάξιο.  Θά δεχόταν, ὅμως, ἐάν τό 
ἀποφάσιζε  ύνοδος, κάτι πού ἔγινε τό 381. 

Λόγω τοῦ ὅτι τοῦ ἔλειπε  διπλωματία, προκάλεσε 
τή δυσαρέσκεια τοῦ λαοῦ ἐναντίον του καί 
παρετήθηκε ἀπό τό ἱερατικό ἀξίωμα.  τή συνέχεια, 
ἀποσύρθηκε γιά μικρό χρονικό διάστημα σέ σπήλαιο, 
ζώντας μέ θηρία. 

Ἀργότερα ἀσχολήθηκε μέ οἰκονομικά καί 
φιλανθρωπικά θέματα.  Σήν Πρωτοχρονιά τοῦ 382 
ἐκφώνησε ἐκτενή ἐπιτάφιο λόγο γιά τό φίλο ὀτυ 
Βασίλειο. 

Ἡ κκλησία τίμησε πολύ τόν Γρηγόριο καί τοῦ 
ἔδωσε τό ἐπίθετο «Θεολόγος».  πίσης τό ἐπίθετο 
ατό  κκλησία ἔδωσε καί στόν εαγγελιστή Ἰωάννη, 
καθώς καί στό υμεών τό Νέο. 

Ἡ μνήμη τοῦ Γρηγορίου τιμᾶται στίς 25 Ἰανουαρίου, 
ἐνῶ μαζί μέ τούς Βασίλειο καί Ἰωάννη Φρυσόστομο 
στίς 30 Ἰανουαρίου. 
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Σό λείψανό του μετακομίστηκε στήν 
Κωνσταντινούπολη τόν Ε’ αἰῶνα, ἐνῶ κατά τίς 
σταυροφορίες μεταφέρθηκε στό ναό τοῦ Ἀγίου 
Γρηγορίου στή Ρώμη.  Σέλος,  κάρα του βρίσκεται 
στή μονή Βατοπεδίου, στό Ἅγιο Ὄρος.  Πέθανε τό 
391. 

 Γρηγόριος, καλλισκός τύπος λογίου, πέρασε ὅλη 
τή ζωή του διαλογιζόμενος, γράφοντας καί κάνοντας 
ὁμιλίες.  Ἔχοντας μελετήσει προσεκτικά τό 
μεγαλύτερο μέρος τῆς ἑλληνικῆς κλασσικῆς 
λογοτεχνίας ἔγινε ὁ λογοτεχνικώτερος τῶν Πατέρων 
τῆς κκλησίας.  Ἡ γλῶσσα του ποικίλλει, ἀνάλογα μέ 
τά λογοτεχνικά εἴδη πού ἀσχολεῖται, ἀπό τήν ὁμηρική 
μέχρι τήν ψηλή γραφή τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά πάντα 
ἐμφανίζει τάσεις ἀττικισμοῦ. 

Ἔγραφε γιά νά καλύψη τίς ἀνάγκες τῆς κκλησίας, 
ἀλλά καί γιά νά ἐκφράση τά συναισθήματά του.  
Καλλιέργησε τρία εἴδη: τήν ὁμιλητική, τήν 
ἐπιστολογραφία καί τήν ποίηση. 

 Λόγοι: ύμφωνα μέ ἀρχαία παροιμία ἦταν 
σπανιώτερο νά βρεθῆ ρήτορας στήν Καππαδοκία, 
παρά ἄσπρος κόρακας.  Λέγεται ὅτι ὁ Γρηγόριος τήν 
παροιμία ατήν τήν διέψευσε.  Γνώριζε ἄριστα τούς 
λόγους τῶν ρητόρων τῆς ἀρχαιότητας καί τούς 
κανόνες τῆς ρητορικῆς τέχνης, ὅπως εἶχαν 
διαμορφωθῆ ἀπό τούς ρητοροδιδασκάλους.  Ἡ γνώση 
καί  ἄνεση πού εἶχε, συνετέλεσαν ὥστε νά ἀναγνω-
ρισθῆ σάν μεγάλος ρήτορας ἀπό τούς ἐθνικούς καί 
τούς χριστιανούς. Ἡ ρητορεία του εἶναι ἐντελῶς 
προσωπική, στήν ὁποία  ποιητική σκέψη δίνει ἔντονο 
ρυθμό καί σέ μερικά σημεῖα θύμιζε τόν Ἰσοκράτη.  Σή 
μεγάλη κυκλοφορία τῶν λόγων του, βεβαιώνει  
πληθώρα τῶν χειρογράφων του, γιά τά ὁποῖα 
πάρχουν ενοϊκά σχόλια. ννιά λόγοι του μεταφρά-
στηκαν στήν λατινική γλῶσσα, ἐνῶ πάρχουν μετα-
φράσεις στή συριακή, ἀρμενική, κοπτική, αἰθιοπική, 
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ἀραβική σλαβονική.  Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους 
του χρησιμοποιοῦνται ἄφθονα στήν μνογραφία.  

ώζονται 45 λόγοι τοῦ Γρηγορίου, ἀπό τούς 
ὁποίους οἱ 8 προέρχονται ἀπό τή δράση του σάν 
πρεσβύτερος στή Ναζιανζό, 12 ἀπό τή δράση του σάν 
ἐπίσκοπος στήν ἴδια πόλη, 23 ὅταν ἦταν στήν 
Κωνσταντινούπολη καί 2 ἀπό τήν τελευταία του 
ἀναχώρηση.  ύμφωνα μέ τό περιεχόμενό τους καί μέ 
τό τί ἐπιδιώκει, χωρίζονται σέ ὀκτώ κατηγορίες.  Οἱ 
λόγοι ἐκδόθηκαν ὅλοι μαζί, ἀλλά καί μεμονωμένοι. 

Ἐπιστολές: Ἔχουν ἐκδοθῆ 244.  Οἱ 41 – 43 
ἀποδίδονται στόν πατέρα του, ἐνῶ  242η εἶναι 
πιθανῶς τοῦ Βασιλείου.  Εἶναι ὁ πρῶτος συγγραφέας 
πού ξέρουμε, στό εἶδος ατό.  Ἔλεγε ὁ ἴδιος ὅτι τήν 
ἐπιστολή πρέπει νά τήν διακρίνη  συντομία,  χάρη 
καί  σαφήνεια.  τό περιεχόμενο μιᾶς ἐπιστολῆς 
περιλαμβάνεται  βούλησή του, ὡρισμένα ἀντικείμενά 
του νά τά πάρουν μαθητές καί συνεργάτες του, ἐνῶ 
τήν κύρια κινητή καί ἀκίνητη περιουσία του νά 
περιέλθη στήν κκλησία τῆς Ναζιανζοῦ. 

Ποιήματα: Σοῦ ἀποδίδονται 408 ποιήματα καί ἕνα 
δρᾶμα, τό « Φριστός πάσχων», ἐνῶ τό ποίημα «Εἰς 
έλευκον», συνθέθηκε ἀπό τόν Ἀμφιλόχιο Ἰκονίου.  Σά 
407 ποιήματα, ἀπαρτίζονται συνολικά ἀπό 17.000 
στίχους.  Σά περισσότερα ἀπό ατά γράφτηκαν στή 
διάρκεια τῆς τελευταίας του ἀναχώρησης, τά ὁποῖα 
ἀποτέλεσαν τό κύκνειο ἄσμα του, μιάς καί γράφτηκαν 
στή διάρκεια τῶν γηρατειῶν του. 

Ἀπό προκατάληψη, ἐπειδή εἶναι γραμμένα στήν 
ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, ὡρισμένοι κριτικοί 
ποτιμοῦν τήν ποίηση τοῦ Γρηγορίου.  Ἄδικα, γιατί 
ἦταν ἕνα γεννημένος ποιητής, πρᾶγμα πού φαίνεται 
στούς λόγους καί τίς ὁμιλιες του, τούς ὁποίους 
διακρίνει  κίνηση καί ὁ ρυθμός.  Ατός, μάλιστα, τοῦ 
ὁποίου ὁλόκληρα ποιήματα ἐνσωματώθηκαν σέ ὕμνους 
μεγάλων μνογράφων, δέν μπορεῖ, παρά νά εἶναι 
μεγάλος ποιητής. Ἄλλωστε, εἶχε μελετήσει 
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προσεκτικά τόν Ὅμηρο, τούς τραγικούς, καθώς καί 
ἄλλη ἀρχαιοελληνική ποίηση. 

Σά ποιήματά του ἐκφράζουν τήν εγενική του ψυχή, 
ἀκόμα καί ἐκεῖνα πού εἶναι ἀποκλειστικά διδακτικά.  
Περικλείουν λυρικούς τόνους, ἄγνωστους στήν 
κλασσική ποίηση καί προαναγγέλλουν τό νεώτερο 
ἐσωστρεφή λυρισμό.  Γι’ ατό ἀγαπήθηκαν κατά τούς 
βυζαντινούς  χρόνους καί σχολιάστηκαν ενοϊκά.  
πιτάφια ἐπιγράμματά του ἀποτέλεσαν τό 8ο βιβλίο 
τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας. Σέλος, πάρχει ἀρχαία 
συριακή μετάφραση μερικῶν ποιημάτων του. 

Ἡ γλῶσσα τῶν ποιημάτων του εἶναι πάντοτε ψηλή. 
Ποικίλλει, ὅμως, ἀνάλογα μέ τόν τύπο τους, ἀπό τήν 
ἀρχαϊκή ἔως τή γλώσσα τῶν χρόνων του.  Ποικίλλουν, 
ἐπίσης, καί τά μέτρα.  Μπορεῖ στό ἴδιο ποίημα νά 
πάρχουν διαφορετικά μέτρα.  ύμφωνα μέ τίς 
περιστάσεις δίνεται καί ὁ δραματικός χαρακτήρας, 
εἰσάγοντας δραματικούς διαλόγους. 

 Γρηγόριος ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά ἐλάχιστο 
παραδείγματα Πατέρων τῆς Ἀνατολικῆς κκλησίας, οἱ 
ὁποῖοι διετύπωσαν τίς σκέψεις του ατοβιογραφικά.  
κτός ἀπό τίς ὁμιλίες του, ἔγραψε καί τρία μεγάλα 
ατοβιογραφικά ποιήματα.  Σό πρῶτο, ἀπό 614 
στίχους, σέ δακτυλικό ἑξάμετρο, τό δεύτερο, ἀπό 
1949 στίχους σέ τρίμετρο ἰαμβικό καί τό τρίτο, ἀπό 
836 στίχους τρίμετρους.  Περιγράφει τή ζωή του, 
ἄλλοτε, μέ μελαγχολία, ἄλλοτε, μέ ἐνθουσιασμό, γιά 
νά καταλήξη στή δήλωση ὅτι ζητᾶ κατοικία σέ 
ἐρημικό τόπο, καί ὅτι δέν ἔχει ἄλλο νά προσφέρη στήν 
κκλησία, παρά δάκρυα καί τήν τελευταία του ἐλπίδα.  
Εἶναι  ἀνήσυχη ψυχή πού ζητᾶ ἀνάπαυση στούς 
κόλπους τοῦ Θεοῦ, λόγια πού ἀναφέρει σέ πολλά 
ποιήματά του θικοῦ περιεχομένου. 
 

Πηγή: Μεγάλη κκλησιαστική γκυκλοπαίδεια 

πιμέλεια: Μ.Π. 
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ΠΡΟΕΤΦΗ 
 

Υέτος θά ξομολογηθῶ, θά πάρω κοινωνία  
κι ἀνήμερα Φριστούγεννα θά μπῶ στήν ἐκκλησιά·  
θά γονατίσω ταπεινά, μπροστά σου, Παναγία,  
τοῦ κόσμου μας γιά νά σοῦ πῶ τή μαύρη χαλασιά. 
 
Γιά τά κακά πού γίνονται, σ’ ὅλη τήν Οἰκουμένη·  
πόλεμοι, ἀδικήματα, φόνοι ἕνα σωρό. 
Καί ὅσα δέν φαντάζομαι, παράλογα ἐν γένει,  
πού γιά συμφέρον γίνονται, θλίβομαι κι ἀπορῶ. 
 
Ἄνοιξε, Παναγία μου, στόν κόσμο τά ατιά σου.   
Δέν εἶναι ψέματα ατά, μά εἶν’ ἀλήθεια, σύ,  
μέ τήν ἁγία θέληση στρέψε καί ἀφουγκράσου,  
μιᾶς κι ἔχεις τόση δύναμη, δύναμη περισσή. 
 
Ἂς κάνη  ἁγιοσύνη σου ατά νά σταματήσουν, 
κι ἄν ὄχι ὅλα, ἐντελῶς, ἔστω καί μερικά. 
Πιότερο τότε, οἱ ἄνθρωποι, ἐσένα θ’ ἀγαπήσουν 
καί τό κερί γιά χάρη σου, θ’ ἀνάβουν τακτικά. 
 
Κι ἄν δέ μ’ ἀκούσης, Παναγιά, τ’ ατιά σου ἄν τά κλείσης,  
γιά μᾶς ἐδῶ πού ἐλπίζουμε, στάλα ἄν δέν νιαστῆς,  
πλέον, ἐσυνηθίσαμε σ΄ ἀπανωτές ἀρνήσεις,  
τή μαύρη μοῖρα σου μέ ποιόν νά τηνε μοιραστῆς;  

 
Μ.Π. 
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ΣΟ «ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ» ΣΟΤ ΗΛΙΑ 
ΣΕΦΟΤ – ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΚΟΝΣΡΑ ΣΟΤ 

«ΑΓΡΑΜΜΑΣΟΤ ΚΑΙΡΟΤ» 

 Σήν τιμητική της εἶχε  ποίηση. Ἀτμόσφαιρα 
γιορτινή.   Ἡλίας Σσέχος, μέ ἀφορμή τήν κυκλοφορία 
τοῦ τελευταίου του βιβλίου «Ἀγριόχορτο στόμα», 
κατώρθωσε στίς 26-9-2015, τό ἀκατόρθωτο.  Νά 
μαζέψη σ’ ἕνα ἀπομακρυσμένο ὀρεινό χωριό στούς 
πρόποδες τοῦ Βερμίου, στό χωριό του, στό 
Γιαννακοχώρι, ποιητές, ὄχι μόνο ἀπό τήν Ἠμαθία, 
ἀλλά καί ἀπό ἄλλες πόλεις τῆς λλάδας.  Νά φέρη 
κοντά του λόγιους, θοποιούς μουσικούς, γιά νά 
καταθέσουν τήν κριτική τους ματιά στήν ποίησή του, 
ἀλλά καί τήν ἀγάπη τους στόν ποιητή καί τόν 
ἄνθρωπο Ἡλία Σσέχο, πού ἔχει τήν ἰδιαιτερότητα νά 
γράφη μιά καθαρά δική του ποίηση, ἀλλά καί τήν 
ἰδιαιτερότητα νά ἀκτινοβολῆ ὁ ἴδιος ἀπό ἀγάπη γιά 
τούς ἀνθρώπους καί τόν κόσμο. 

Φαρούμενος καί συγκινημένος ὁ ποιητής εἶπε στή 
Faretra.info πρίν ξεκινήση  ἐκδήλωση: «Ἔχω 
βεβαιωθεῖ πιά ὅτι εἶμαι σέ ἄγονη γραμμή κι ὅτι οἱ 
καιροί εἶναι... ἀγράμματοι!  Ὅμως ἐμεῖς συνεχίζουμε 
τόν ἀγῶνα μέ τήν ποίηση.  Εἴπαμε μιά φορά ΝΑΙ στήν 
ποίηση καί μ’ ατό τό ΝΑΙ θά ἀποθάνουμε.  Δὲν εἶναι 
δυνατό νά συγκεντρωθῆ τόσος κόσμος.  Ὅμως, ἀντί 
σιωπῆς, ἐπιλέξαμε νά φανερωθοῦμε, νά μαζέψουμε 
ποιητές, λόγιους, θοποιούς, μουσικούς, γιά νά 
διαβάσουμε τό «Ἀγριόχορτο στόμα».  αράντα δύο 
ποιήματα, σαράντα δύο διαφορετικές φωνές θά 
διαβάσουν κι ἀπό ἕνα ποίημα.  Εἶναι παγκόσμια 
πρωτοτυπία.  Καί, πρό παντός, ατά συμβαίνουν ἐδῶ, 
στό Γιαννακοχώρι». 

Πολύπλευρη προσωπικότητα χαρακτήρισε  
συντονίστρια τῆς ἐκδήλωσης καί Πρόεδρος τοῦ 
συνδέσμου φιλολόγων Ἠμαθίας, Εγενία Καβαλάρη 
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τόν ποιητή, ἀλλά καί πάντα παρόντα στίς ποιητικές 
ἀναζητήσεις καί τίς ἀγωνιστικές διεκδικήσεις. 

Ἡ βραδιά πού ἐξελίχθηκε σέ κλειστό χῶρο τοῦ 
χωριοῦ, λόγω τῆς συνεχοῦς βροχῆς, μέ πλῆθος 
κόσμου νά τήν παρακολουθῆ, ξεκίνησε μέ 
μελοποιημένη ποίηση τοῦ Σσέχου ἀπό τόν Σάσο 
Γκρούς.  Ἔπαιξαν καί τραγούδησαν οἱ: Νῖκος 
Βαρούδης, Κατερίνα Μυλωνᾶ καί Θωμᾶς Πέϊος ἀπό τή 
Νάουσα.  Σή μελοποιημένη εἰκόνα τῆς ποίησης τοῦ 
Σσέχου ὁλοκλήρωσαν οἱ μουσικοί Δέσποινα 
Καννελιάδου καί Μάκης Δημελῆς ἀπό τά Γιαννιτσά. 

Πέντε ὁμιλητές, πού ὁ καθένας προσέγγισε τό 
καινούργιο βιβλίο μέ τή δική του ὀπτική, πῆραν τό 
λόγο στή συνέχεια. Μίλησαν οἱ Δήμητρα μυρνῆ, 
Παντελῆς Σσαλουχίδης, Ἰωάννης Μυλωνᾶς, Φρίστος 
Μπίντας καί ίμας Ἀνδρονίδης. 

Ποιήματα διαβάστηκαν ἦταν ἑπόμενο οἱ καιρικές 
συνθῆκες ἀλλά καί  ἀλλαγή τῆς μερομηνίας τῆς 
ἐκδήλωσης λόγω τῶν ἐκλογῶν νά ἐμποδίσουν 
κάποιους νά εἶναι παρόντες – μέ συναίσθημα καί 
συγκίνηση, ὅπως ἄξιζε στήν ποίηση τοῦ Σσέχου, ἀπό 
τούς Δημήτρη Ι. Καρασάββα, Βασίλη Δασκαλάκη, 
Κατερίνα Μπόσκου, Ἀφροδίτη Καλαϊτζῆ, Δημήτρη 
Παπαστεργίου, Ἀντωνή Ἀντωνάκο, Παῦλο 
Παρασκευαϊδη, Ἀθηνᾶ Ξανθίδου, Γρηγόρη ακαλῆ, 
Μαρία Ξανθοπούλου, ῖμο φλίδη, Θεοπίστη Κεφαλᾶ - 
πάρτση, Γιῶργο Ἀγγελιδάκη, Γιῶργο Θ. Κασαπίδη, 
ούλη Λιάκο, Θωμᾶ Παπαστεργίου, Θοδωρῆ 
αρηγκιόλη, Ἀλέκο Φ’’ Κώστα, Ρένα φλίδη – αμαρᾶ, 
Δημήτρη Ντίκα, Ξανθή Φιλλ, Σάκη Γκόντη, Ἀλέξανδρο 
Σρομπούκη, Κατερίνα Βογιατζούλη, Θάνο Γῶγο, 
Γιῶργο ιῶμο, Κατερίνα Ζιαμπούλη, Υωτεινή 
Φρηστίδου, Ἕλενα Σσακαλίδου. 

 Σσέχος, διαβάζοντας ὁ ἴδιος ποιήματα τῆς 
συλλογῆς, ἀλλά καί ἕνα ἀπό τήν ἑπόμενη ἐνέκδοτη 
συλλογή πού ἀνήγγειλε κιόλας τόν τίτλος της, «Ἔχω 
πολλά θυμό», ἔκλεισε λάμποντας ὁλόκληρος μέ τή 
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φράση: «έ μιά ἐποχή πού ὅλα τ’ ἄλλα θά μέ 
κατασπαράξουν, μόνο  γραφή θά μ’ ἀφήση νά ζῶ 
ἀνάμεσά σας.  Ἡ καρδιά μου πάει πρός τή νιότη, ὄχι 
πρός τήν ὡριμότητα». 

Ἡ βραδιά ὁλοκληρώθηκε μέ κρασί, φροῦτα τοῦ 
χωριοῦ καί ἄλλα ἐδέσματα, δικαιώνοντας τόν ἀρχαῖο 
ἑλληνικό ὅρο υμπόσιο. 

Δήμητρα μυρνῆ. 
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Ο ΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΨΗ ΜΑΦΕ. 
ΜΕΣΡΑΕΙ Η ΜΑΦΗ ΚΑΙ ΟΦΙ Η ΝΙΚΗ 

 

υνέντευξη στή Δήμητρα μυρνῆ. 

Μέ ἁφορμή τήν πρόσφατη ἔκδοση τῆς νέας 
ποιητικῆς συλλογῆς τοῦ Ἡλία Σσέχου «Ἀγριόχορτο 
στόμα», ἐπαναδημοσιεύουμε παλιότερη συνέντευξη 
του (2010) 

 

Πάντα κρατάω ἕνα μαντήλι 

ἕνα μεγάλο καθαρό μαντήλι 

 

Ἄς ἤξερα τί εἶναι νά κράτᾶς ἕνα μεγάλο καθαρό μαντήλι  

ὅταν δέν κλαίει ὁ κόσμος  

νά τόν χαιρετᾶς. 

 

Ἡλίας Σσέχος 

Μέ τό «μαντήλι τῆς ποίησης» στά χέρια ὁ Ἡλίας 
Σσέχος, πότε γιά νά σκουπίζει τά δάκρυα τοῦτου τοῦ 
κόσμου καί πότε γιά νά τραγουδᾶ τίς χαρές του, 
ἐπιγραμματικός τίς περισσότερες φορές, στοχαστικός 
ἄλλοτε, αθόρμητος πάντα, σάν ποταμός χωρίς κοίτη 
πού κυλᾶ ἄναρχα, καταθέτει πέρα ἀπό τήν ποίησή του, 
τήν παρουσία του ὡς χορευτής, ὡς θοποιός, ἀλλά 
πρό παντός ὡς ἄνθρωπος, πού βιώνει τόν πολιτισμό 
δυναμικά καί δημουργικά, τώρα πιά ἐδῶ, στόν τόπο 
του.  πέστρεψε πρίν χρόνια ἀπό τήν πολύβουη Ἀθήνα 
στό σιωπηλό Γιαννακοχώρι τῆς Νάουσας, τήν πατρίδα 
του. 

Μιά ἀπό τίς γονιμότερες στιγμές του ἦταν τό 
«χτίσιμο» τῆς βιβλιοθήκης τοῦ χωριοῦ του, γεγονός 
μεγάλο γιά τόν ἴδιο, τούς συγχωριανούς του ἀλλά καί 
γιά ὅλους, ὅσοι πιστεύουμε πῶς τό σῶμα τοῦ 
πολιτισμοῦ ἀποτελεῖται ἀπό κύτταρα.   Σσέχος ατό 
τό ποστήριξε συγκινητικά μέ τό δικό του κύτταρο 
πολιτισμοῦ, τή βιβλιοθήκη του. 
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 Ἡλίας Σσέχος μίλησε γιά πολλή ὥρα γιά τήν 
ποίηση, τή ζωή, τήν τέχνη, τούς ἀνθρώπους.  
Ἀπαίτησε τόν ἐνικό ἀριθμό στήν κουβέντα καί τόν 
κέρδισε.  Ἄλλωστε ὁ λόγος του ἀποπνέει τόση 
οἰκειότητα καί ζεστασιά, ὥστε εἶναι σάν νά τόν 
γνωρίζης χρόνια.  Ελογημένη  ἐπικοινωνία ἀνάμεσα 
στούς ἀνθρώπους,  τόσο δυσεύρετη! 

κ. μυρνῆ: Ἕνας μεγάλος κύκλος ζωῆς καί 
ποίησης ὁλοκληρώθηκε γιά σένα, Ἡλία, καί 
ξεκίνησε κάποιος ἄλλος.  Ἔφυγες ἀπό τόν τόπο σου, 
ξόδεψες σῶμα καί πνεῦμα, κέρδισες ἐμπειρίες καί 
«πλούσιος πιά» (κατά τήν Καβαφική «Ἰθάκη») 
γύρισες πίσω.  Ἄς πιάσουμε τό νήμα ἀπό τήν ἀρχή.  
Ἄς γυρίσουμε στά χρόνια τῆς πρῶτης νιότης.  
Υεύγεις.  Γιά ποῦ; Γιατί;  
κ. Σσέχος: Σό ὁδοιπορικό λοιπόν... 1976.  πουδές 
σέ μιά σχολή τῆς Θεσσαλονίκης γύρω ἀπό τήν 
Φημεία καί δουλειά στήν «Ξυλοπάν» γιά ἕξι μήνες.  
Σότε ἀρχίζει νά γεννιέται καί  ποίηση.  Ἀπαίδευτα 
σχεδόν μπῆκα στήν ποίηση.  λάχιστα διαβάσματα.  
Δέν εἶμαι ετυχής γι’ ατό.  Ἔπρεπε νά διανύσω 
χιλιάδες χιλιόμετρα, γιά νά καλύψω τά κενά.  
Θεωροῦσα πάντα ετυχεῖς τούς ποιητές τῶν 
πόλεων, γιατί ἐκεῖνοι ἤδη εἶχαν καλύψει τή μισή 
«γῆ», ἐνῶ ἐγώ ἔπρεπε νά ξεκινήσω ἀπ’ τήν ἀρχή, 
γιά νά καλύψω τήν περίμετρο τῆς «ποιητικῆς μας 
γῆς».  Κάλυψα τά κενά.  Πολλά διαβάσματα.  Ἀλλά 
 Θεσσαλονίκη μέ πίεσε, μέ στρίμωξε, ἦταν γιά 
μένα «ἕνα λιμάνι χαμένων ὀνείρων».  Ἤθελα κι 
ἄλλα.  Παίρνω μιά βαλίτσα στό χέρι καί κατεβαίνω 
στήν Ἀθήνα. Κατέβαινα πρός τήν Ἀθήνα, 
νομίζοντας πώς ἐκεῖ δέ... βασιλεύει ὁ ἥλιος! 
Ὅνειρα ὄχι τῆς ἐλευθερίας ἀλλά τῆς δημιουργικῆς 
κατάκτησης τοῦ κόσμου ἤ πιό βαθιά τῆς ἀληθινῆς 
πορείας. κεῖ «ξοδεύτηκα» ἀναζητώντας τό 
ἀληθινό «μοῦ» καί «μᾶς».  Μιά ἐποχή ἀπίστευτη!  
Μιά ἐποχή πού προτείναμε στήθη!  Φωρίς τόν 
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πανικό τῆς ἀποτυχίας ἤ τῆς... ἐπιτυχίας!  Δυστυχῶς 
σήμερα, τά σημερινά παιδιά δέν ἔχουν πιά τέτοια 
στάση ζωῆς.  Σότε ξεκινώντας, ἀναζητοῦσα τόν 
ἐαυτό μου καί τήν ἀλήθεια. 

κ. μυρνῆ: Ἀποδείχτηκες σύνθετη καλλιτεχνική 
φύση.  Φορός, κινηματογράφος, ποίηση... Υύση 
ἀτίθαση.  έ κέρδισε ὅμως περισσότερο  ποίηση.  
Ἔτσι δέν εἶναι;  

κ. Σσέχος: Ὅλα, μέσα στή ροή τῆς ἀθωότητάς μου 
καί μέσα στή ροή τοῦ χρόνου, πού συνέβησαν, δέν 
ἦταν οὔτε στόχοι οὔτε σκοποί.  Ἔζησα ἀπίστευτα 
πράγματα καί στό χορό καί στόν κινηματογράφο 
καί στήν λβετία, στό τσίρκο πού δουλέψαμε καί 
στό Oslo, στή Νορβηγία, ὥς disc jockey.  Εἶμαι λίγο 
ἀπ’ ὅλα.  Βάζω εἰσαγωγικά σέ ὅλα... 

«θοποιός», «χορευτής», «ποιητής»... Ἄν καί ἔχω 
σώσει καί μ’ ἔχει σώσει εἶναι  ἀθωότητα.  Εἶμαι 
λοιπόν ἀπ’ ὅλα καί ἴσως καί ἄλλα, πού δέν ἔχουν 
ἀκόμα φανερωθεῖ.  Νιώθω πώς πάρχει ἀκόμα 
ἀκατέργαστο λικό, «ὀρυκτός πλούτος» 

 κ. μυρνῆ: τήν Ἀθήνα συνεργάστηκες μέ 
μεγάλες προσωπικότητες: Δώρα τράτου, Θόδωρος 
Ἀγγελόπουλος, Νίκος Κούνδουρος, Υράγκο 
Σζεφιρέλι.   Γιάννης Σσαρούχης καί ὁ Γιάννης 
Ρίτσος σοῦ ἔδωσαν ἔργα τους γιά ἐξώφυλλα στίς 
συλλογές σου.  Πόσο σέ πλούτισε  ἐπαφή μ’ ατούς 
τοῦς «μεγάλους»;  

κ. Σσέχος: Σώρα τόν νοιῶθω ατόν τόν πλοῦτο.  
Σότε δέν τόν ἔνοιωθα.  Ἦμουν σάν μιά οἰκογένεια μ’ 
ὅλους ατούς, τοῦ «βασιλεῖς τῆς Σέχνης». Σότε, 
ἔτρεχαν τά γεγονότα καί δέν τό συνειδητοποιοῦσα.  
Σότε, μέ θοποιοῦς, σκηνοθέτες, ποιητές, τραγου-
διστές, διαδηλώναμε κάθε βδομάδα, ἀνατρέπαμε τό 
σύμπαν.  Ὅλ’ ατά ἀφήνουν γνώση, διαμορφώνουν 
τή σχέση σου μέ τήν κοινωνία, μέ τόν κόσμο.  Ἀλλά 
καί τώρα, πού εἶμαι πλάι στούς ἁπλούς ἀνθρώπους, 
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 ἐπαφή μαζί τους εἶναι μιά σπουδαία ἐμπειρία.  
Εἶναι ὄμορφη  γεύση τῆς καθημερινότητας. 
κ. μυρνῆ: Πότε ἔνοιωσες τήν ἀνάγκη νά γράψης 
γιά πρώτη φορά ποίηση; Ποιά στάθηκε ἀφορμή;  
κ. Σσέχος: Νά, μιά γοητευτική «ἀνασκαφή», γιά νά 
δῶ τά «θεμέλιά» μου!  Ἄρχισα σχετικά ἀργά.  
Νομίζω πώς πρίν ἀρχίσω νά γράφω δέν ἄκουγα τόν 
ἐαυτό μου, ἄκουγα μόνο τούς ἄλλους.  Ξαφνικά, 
ἔνοιωσα τήν ἀνάγκη ν’ ἀκούσω τή δική μου φωνή.  
Ξεκίνησα δειλά καί ταπεινά. Ὅσα ἔγραφα τά 
διάβαζα στούς φίλους μου. Σά σχολιάζαμε, μέ 
στήριζαν.  Ἀργότερα, ὅταν κατέβηκα στήν Ἀθήνα, 
ατό τό πρῶτο λικό ἔγινε στά 26 μου  πρώτη 
ποιητική συλλογή. υνάντησα τόν Κώστα 
Κουλουφάκο ἀπό τίς ἐκδόσεις «Διογένης» ὁ ὁποῖος 
ἐκτίμησε, ὅπως μοῦ εἶπε, τήν ἐπιγραμματικότητα 
στή γραφή μου. 
κ. μυρνῆ: Πολύ καλές ἐκδόσεις.  «Διογένης», 
«Κέρδος», «Ἡριδανός», «ύγχρονη ποχή» καί 
ἄλλες.  φτά ποιητικές συλλογές καί ὕστερα γιά 
χρόνια σιωπή.  Γιατί;  
κ. Σσέχος: Πολύ ἁπλά, δέ γεννήθηκαν ποιήματα.  
Σό ’88 τέλειωσε  συνεργασία μέ τή Δῶρα τράτου.  
Ἀκολούθησαν συνδικαλιστικοί ἀγῶνες. πῆρξε 
μερική δικαίωση ἀπό τήν τότε πουργό, Μελίνα 
Μερκούρη.  Κούραση.  ταμάτησαν οἱ διεκδικήσεις.  
Ἀνεργία.  Ἔφυγα στήν λβετία γιά τρία χρόνια.  Δέν 
ἔμεινα.  Δέ φυλακίστηκα στά «χρυσά κλουβιά» τῆς 
Ερώπης. Δέν τό μετάνοιωσα. Πόνος, σκέψεις, 
καρτερία, μάχες, ἐπιλογές, ἀποφάσεις.  Ατά τά 
χρόνια δέ μποροῦσε νά γεννηθεῖ ποίηση.  ῎Ετσι 
συνέβη. 
κ. μυρνῆ: Ἡ ποίηση σου ἔχει τή δική της φωνή.  
Δέν ἀντιγράφεις. Σήν διακρίνει  ἐπιγραμματι-
κότητα, ὁ αθορμητισμός καί μιά διάθεση στοχα-
σμοῦ. Πῶς παντρεύεται ὁ ὁρθολογισμός μέ τό 
συναίσθημα;  
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κ. Σσέχος: Ἔτσι τελικά εἶναι ὁ ποιητής.  Ἄν 
κουβαλᾶς νερό, ποτίζεις.. καί τά καλλιεργήσιμα καί 
τά ἀκαλλιέργητα, πού διψοῦν.  νά σοῦ θυμίσω: 
«νερό πού ξεδιψᾶ καί καίγεται στή δίψα», ὁ 
ποιητής... Ἔτσι εἶμαι φτιαγμένος.  Ἄς μήν τό 
ψάξουμε. 
κ. μυρνῆ: υχνά ἀπό τούς στίχους σου ἀναβλύζει 
μιά φιλοσοφική διάθεση ἀπέναντι στή ζωή.  Σή 
βλέπεις  σέ ποιήματά πού γράφτηκαν πολύ νωρίς, 
ἀνάμεσα στά 26 καί τά 36 σου χρόνια. 
Γράφεις: 
 
ὅπως ἄρχισε  ζωή ἔτσι θά τελειώσει  
ἔχεις στά χέρια σου τό ἐνδιάμεσο 
ἤ  
 
ὅσο  ζωή μας τελειώνει  ἀλήθεια περισσεύει  
 
ἤ 
 
ὅποτε θες νά δῆς τί γίνεσαι 
ποιός εἶσαι  
παίρνεις μιά χούφτα χῶμα 
καί τήν σκορπᾶς ὁλόισια. 

 
Πῶς συνδυάζεται μιά τέτοια φιλοσοφική θεώρηση 
μέ τή νιότη;  
κ. Σσέχος: Ἔχουν περάσει χρόνια ἀπό τή γραφή 
ατῶν τῶν ἑφτά βιβλίων.  Ὅταν ἐπιστρέφω καί τά 
διαβάζω, θυμᾶμαι τή λαχτάρα μου, τότε στά νιᾶτα, 
τή λαχτάρα μου γιά τό ὡραιότερο, τό 
ἁρμονικότερο, τό θικότερο, γιά τή δικαιοσύνη.  
Ἴσως ἀπό ‘κεῖ πηγάζει ὁ στοχασμός,  ὡριμότητα, 
ἄν καί  λικία εἶναι μικρή. 
κ. μυρνῆ: Ποιούς ποιητές ἀγαπᾶς περισσότερο. 
Ποιοί σ’ ἐπηρέασαν στή γραφή σου;  
κ. Σσέχος: Δέ νομίζω πώς ἔχω ἐπιρροές.  
Ἀγαπημένοι ποιητές πολλοί. Νά ξεκινήσω ἀπό 
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ολωμό, Κάλβο, Παλαμᾶ καί νά φτάσω σέ 
Καρυωτάκη, εφέρη, Ρίτσο καί βαθιά, βαθύτερα, ὁ 
Βάρναλης. Σόν νοιώθω νά κονταροχτυπιέται 
πάντα... 
κ. μυρνῆ: Εἶναι φανερό πώς σ’ ἐνοχλεῖ  
ἀγοραπωλησία τῶν πάντων στήν ἐποχή μας.  
Γράφεις γιά τά... καλλιστεία: «Σούς ἄθλιους!  
Ἀκόμη καί τήν ὀμορφιά βάλανε στίς κάλπες!»  Ἀλλά 
σ’ ἐνοχλεῖ πολύ καί  ποκρισία στίς ἀνθρώπινες 
σχέσεις,  «βιτρίνα».  Γίνεσαι κάποτε σαρκαστικός 
καί μέ τούς ὁμοτέχνους σου.  Γράφεις:  

 
Σίς βραδιές ατές  
οἱ νεοποιητές διαβάζουν ἔργα τους  
καί συζητοῦν μέ τό κοινό 
 
Ποιό, μωρέ, κοινό;  
γνώριμοι ὅλοι συνάδελφοι  
δύο ἤ τρία ἤ ἕξι χρόνια  
οἱ ἴδιοι καί μερικοί πού γίνονται  
 
πάντως ἐγώ  
πρίν τή συζήτηση ἀναχωρῶ 

 
Πιστεύεις πώς ἔχει «ἀλωθῆ» ὁ χῶρος τοῦ 
Πολιτισμοῦ;  πάρχει ἐλπίδα;  
κ. Σσέχος:  χῶρος δέν ἔχει ἀλωθῆ, ἔχει 
ἀλλοτριωθῆ ἀπό τούς σημερινούς ἀπονευρωμένους 
δημιουργούς, πού χτίζουν «αλές» ἤ «πυραμίδες» 
σάν τούς Υαραῶ.  Οἱ δημιουργοί ἔχουν τεράστιες 
εθύνες γιά τήν κατάντια τοῦ πολιτισμοῦ, ἄν καί 
τίς ἀρνοῦνται.  Ἀλλά καί τό κοινό ἔχει τίς εθύνες 
του. Νοιώθω πώς κινοῦμε μέσα στό 10% τῶν 
ἀνθρώπων, πού νοιάζονται γιά τόν πολιτισμό.  Ποῦ 
χάθηκε τό 90%; Σί φταίει;  Σά συστήματα πού 
τρέχουν καί καπελώνουν; Ἡ ψυχολογία τῆς μάζας; 
 στεῖρος καπιταλισμός; Ἡ τέχνη δέν 
ἐμπορευματοποιήθηκε μόνο, ἀλλά ἔγινε ἀνεπιθύ-
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μητη.  πολιτισμός ἔγινε ἀνεπιθύμητος, γιατί 
θεωρεῖται ἐπικίνδυνος! 
κ. μυρνῆ:Ἔχεις μιά ἰδιότυπη σχέση μέ τή 
Θρησκεία.  Γράφεις:  

 
Παραδόσου στήν ἀνάσταση  
ἄς σταυρωθῆς 

 
ἤ 

 
υχνά στίς ἐκκλησίες ἀναπαύομαι  

δίχως τόν κόσμο καί τίς λειτουργίες. 

 
κ. Σσέχος: Ἀγαπῶ τίς θρησκεῖες, γιατί ὅλες ἔχουν 
ὡς κέντρο τήν ἀγάπη.  Ἀνοιχτή καρδιά. 
κ. μυρνῆ:Ἡ ποντιακή σου καταγωγή ὄχι ἁπλῶς 
ἀνιχνεύεται σέ κάθε σου ἔκφανση, ἀλλά 
κυριολεκτικά ξεχειλίζει.  Ἀνάμεσα στά ποιήματά 
σου βρῆκα καί κάποιο γραμμένο στήν ποντιακή 
διάλεκτο, πού θυμίζει δημοτικό τραγούδι.  
Ὠραιότατο! Σί σημαίνει γιά σένα ὁ Ποντιακός 
λληνισμός;  
κ. Σσέχος:  Πόντος εἶναι  ἄλλη μου καρδιά, τόν 
κουβαλῶ μέσα μου.  έ ὧρες ἀνάγκης, ὅταν 
ἁπλώσω τό χέρι – καί τό ‘κανα στήν Ἀθήνα – σέ 
Πόντιο θά τό ἁπλώσω καί θά βρῶ ἀνταπόκριση.   
Πόντος ἔχει μιά ἱερότητα, ἕνα χαμένο αἷμα καί μιά 
γλῶσσα σπουδαία.  Ἄν πάρχει ἐπιγραμματικότητα 
στή γραφή μου, ὅπως λένε, ὁφείλεται στήν 
ἐπιγραμματικότητα τῆς ποντιακῆς γλώσσας.  Ἡ 
ποντιακή νικᾶ τή Γραμματική κι ατό μέ γοητεύει.  
τήν ποντιακή γλῶσσα ξαφνιάζει  ἀπίστευτη 
ἀποτελεσματικότητα καί περβατικότητα τοῦ 
λόγου, γι’ ατό καί πολύ δύσκολα μεταφράζεται.  
Μοῦ ζητήθηκε νά μεταφράσω ἕνα ποίημα πού 
ἔγραψα στήν ποντιακή γιά τήν ταινία πού ἔκανε γιά 
μένα ὁ Ἡλίας Ἰωσηφίδης.  Ἔπρεπε νά μεταφερθῆ 
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στή Νεοελληνική γιά νά μεταγλωττιστῆ μετά στήν 
Ἀγγλική.  Δυσκολεύτηκα πολύ νά τό κάνω. 
κ. μυρνῆ: Ἄς μιλήσουμε λοιπόν γι’ ατό τό 
δεύτερο ντοκυμανταίρ πού γύρισε γιά σένα ὁ Ἡλίας 
Ἰωσηφίδης.  Ἔξοχη δουλειά  πρῶτη ταινία, 
ἐξαιρετικά εαίσθητος ὁ σκηνοθέτης.  Τἱοθετήθηκε 
ἀπό τήν κρατική τηλεόραση καί προβλήθηκε 
πρόσφατα.  Ποιό εἶναι τό περιεχόμενο καί ποιοί οἱ 
στόχοι τῆς δεύτερης ταινίας;  
κ. Σσέχος: Ἡ πρώτη ταινία ἔγινε, ὅταν μέ 
ἀνακάλυψε ὁ Ἰωσηφίδης, μετά τήν ἔκδοση τῆς 
τέταρτης συλλογῆς.  Μέ θεώρησε σημαντικό – τό 
λέω μέ συστολή –καί θέλησε νά κάνη τήν ταινία, 
γιά νά διαδώση τήν ποίησή μου.  Σώρα, ατή  
δεύτερη ταινία συμπληρώνει, κατά τόν Ἰωσηφίδη, 
τό ἀρχικό πορτραίτο.  δῶ πάρχει ὄχι μόνο  
δύναμη τῆς ποίησης ἀλλά καί  δύναμη τῆς 
εἰκόνας.  Κατά τό γύρισμα τῆς ταινίας γράφτηκαν 
ποιήματα, τά ὁποῖα θά ἐκδοθοῦν μέ τόν τίτλο 
«Παιόνα βασιλείες».  Ἡ ταἰνία ἔχει ἐνταχθεί στό 
ἐπίσημο πρόγραμμα τοῦ 12ου Υεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσαλλονίκης 2010, μέ τίτλο «Ἡλίας 
Σσέχος - Ἤ σταγόνα ἤ Ὠκεανός».  Δέν μπορώ παρά 
νά εχαριστήσω κι ἀπό δῶ τό σκηνοθέτη Ἡλία 
Ἰωσηφίδη γι’ ατό τό καινούριο γοητευτικό ταξίδι, 
πού μοῦ χάρισε.  Ἔτσι θά συναντηθῶ μέσα ἀπό τήν 
ταινία μέ κόσμο πού ἴσως δέ θά εἶχα συναντηθῆ 
μέσα ἀπό τά βιβλία μου. 
κ. μυρνῆ: Κατάγεσαι ἀπό οἰκογένεια ἀγωνιστῶν.  
γράφεις:  

 
δυσκόλευε  καλλιέργεια  

ὁ πατέρας στά βουνά τοῦ ἐμφυλίου 

 μάνα ἔπαιρνε νά ὁργώση  

νά φροντίση τά γεννήματα 

τό κοπάδι 

ἄγριο κυνηγητό  
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μάνα λεβέντισσα μ’ ἔτυχε  
σάν  λλάδα  
μάνα λεβέντισσα ἔτυχε  μάνα μου 

 
Σαυτίζεις συνειδητά τίς έννοιες μάνα καί 

λλάδα.  Ποῦ πάει  λλάδα σήμερα;  Ἔχουμε 
οἰκονομική μόνο ποτέλεια στούς ξένους μετά τά 
τελευταῖα γεγονότα ἤ καί ἐθνική;  
κ. Σσέχος: Νοιώθω γύρω μου μιά συλλογική 
νέκρωση. Θά πεινάσουμε τώρα ἤ αὔριο; Θά 
πεθάνουμε, ὡς χώρα, τώρα ἤ αὔριο; Νά βάλω καί 
τήν πλάτη μου καί τήν ψυχή μου γιά τήν λλάδα. 
Πῶς θά διαχειριστοῦν ὅμως ατήν τήν προσφορά οἱ 
ἄχαρες ἐξουσίες, πού σέ καλοῦν νά στηρίξης, 
ἀπεμπολώντας ατά γιά τά ὁποῖα ἐσύ πάλευες πρίν 
ἀπό 40 – 50 χρόνια, γιά νά τά κατακτήσης; Καί 
πρόκειται γιά ἐξουσίες τοῦ «ἐγώ» καί ὄχι τοῦ 
«ἐμείς».  Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς φτάσαμε πιά στόν 
πάτο.  Υάνηκε  γύμνια,  ἀθλιότητα.  Καθαρά 
λοιπόν, δυστυχώς, ὄχι μόνο οἰκονομική ἀλλά καί 
ἐθνική ποτέλεια καί μάλιστα μέ πολύ γρήγορο 
ρυθμό. 
 κ. μυρνῆ: λλάδα – Πατρίδα. διάβαζα πρόσφατα 
σέ σοβαρή ἀθηναϊκή ἐφημερίδα πώς πρέπει πιά νά 
λυτρωθούμε ἀπό «ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος» 
ὡς πρός τήν ἔννοια τῆς πατρίδας, τώρα πού 
ἀνήκουμε στήν Ερώπη.  σύ γυρνᾶς μέ τήν ποίησή 
σου σ’ ατό τό παρελθόν.  Γράφεις:  

 
ὁ φεγγαρόκαμπος  
ὁ ποταμός Ἀλιάκμων 
οἱ Μακεδονίτικοι Σάφοι 
 
γυμνόκορφο Βέρμιο, χωριά στά γόνατά σου 
Πέλλα! 
 
ἄν ἐπιστρέφω, Ἀλέξανδρε, στά μέρη μας 
εἶναι γιατί  «ἐπιστροφή»  
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γνώση ἔχει  
καί ἀγάπη καί πατρογονικά 

 
Γιατί ἐπέστρεψες στά πατρογονικά;  Σί εἶναι γιά 

σένα πατρίδα, τώρα πού ὅλα ἔχασαν τό βάρος καί 
τή σημασία τους;  
κ. Σσέχος: Ἡ ἴδια  ζωή εἶναι σκληρή.  Ἡ 
ἐπιστροφή μου ἦταν ἀναγκαστική.  Φρέος ἀπέναντι 
στούς γονεῖς μου.  Πρῶτα καί στούς δυό, τώρα 
μόνο στήν ἄρρωστη μητέρα μου.  Σώρα ζῶ ἴσως 
τόν δυσκολώτερο «ρόλο» μου.  Ἔτσι ὅμως ἔπρεπε 
νά γίνη.  Ὅσο γιά τήν ἔννοια πατρίδα... Ἡ πατρίδα 
εἶναι  ἀλήθεια.  «θνικό εἶναι ὅ,τι εἶναι ἀληθινό» 
εἶπε ὁ ολωμός.  Εἶμαι πάντα μέ τήν ἀλήθεια.  κεῖ 
πάντα θά ἐπιστρέφω.  Κι ἄν θέλης... (μετά ἀπό 
μικρή σιωπή)  νά, δύο στίχοι πού πηγάζουν τώρα, 
αθόρμητα. 

 
 μόνη ἀλήθεια 
μή λές ψέματα 
 
μερικές ἔννοιες παραμένουν ἀμετάβλητες, ὡς 

βασικές ἀξίες, ὡς μόνη ἀλήθεια! Δέ χρειάζονται 
ἀλλαγές γιά τίς ἀλλαγές, παρόλο πού κάποιοι 
προσπαθοῦν νά παραστήσουν τούς μοντέρνους.  
Μερικά πράγματα εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα. 
κ. μυρνῆ: Γράφεις γιά τό ποίημα:  

 
ατό τό ποίημα μόλις ξεπλύθηκε 
ἅπλωμα θέλει 
στέγνωμα 
καί σῶμα νά τό φορέση 

 
Καί  ποίηση; Σί εἶναι  ποίηση;  

κ. Σσέχος: Θά ἀπαντήσω καί πάλι ποιητικά, ἀπό 
τήν ἀνέκδοτη συλλογή μου, ἀπό τό ποίημα 
«υνομιλία μέ τόν Ἀριστοτέλη»:  
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Ἡ ποίηση δεμένος ὕπνος 
Παραληρώντας ὅνειρα 

 
κ. μυρνῆ: Ζοῦμε σέ σκοτάδια πολιτισμοῦ.  Πῶς 
μπορεί νά τά φωτίση ὁ ποιητής; Πῶς μπορεῖ ν’ 
ἀκουστῆ  φωνή του;  
κ. Σσέχος: Ζοῦμε... σκοτεινά. Σό θεωρώ 
σωστότερο, ἔτσι διατυπωμένο.  Ἄν σταθοῦν οἱ 
ἄλλοι ν’ ἀκούσουν τή φωνή του, ἄν οἱ ἀναγνώστες 
πληθύνουν, ἄν τά παιδιά διαβάζουν.  Ξέρω πώς 
παλεύω σέ ἄγονες γραμμές, ξέρω πόσο δύσκολος 
εἶναι ὁ ρόλος τοῦ ποιητή. Ὅταν ἐπέστρεψα, 
θυμᾶμαι τίς τοπικές ἐφημερίδες.  Μία ἤ δύο εἶχαν 
θέματα πολιτισμοῦ. Καμμιά ποιητική παρουσία, 
καμμιά εἰκαστική.  Δειλά – δειλά ξεκινήσαμε κάτι.  
Πλησίασα εἰκαστικούς, ποιητές.  Κάναμε μιά ὁμάδα 
ποίησης στή Νάουσα, μετά στήν Ἠμαθία.  Σώρα  
ποίηση στήν Ἠμαθία ἔχει μιά ἄλλη πορεία.  Ἡ 
γέννηση τῆς βιβλιοθήκης στό Γιαννακοχώρι ἔχει 
ἀλλάξει καί τή δική μου ζωή, τήν ἔχει 
ἐπαναπροσδιορίσει. 
Δανείζονται ἀπό μᾶς τά διπλανά χωριά ἀλλά ἔχουμε 
καί ἐπισκέπτες ἀπό μακριά, πού ἔρχονται νά δοῦν 
βιβλία πού εἶναι ἀπό τό... 1600!   ποιητής 
ἐνεργοποιεῖται ὅσο μπορεῖ.  Ποτέ δέ θά πῶ ὄχι, 
ὅπου κι ἄν μέ καλέσουν.  Θέλω νά «πληθύνω» τόν 
κόσμο τῆς Ἠμαθίας.  Κλειστήκαμε στόν ἐαυτό μας.  
Θέλω νά δείξω πώς δέν εἶμαστε ἕνας, εἴμαστε 
πολλοί.  Θέλω νά πληθύνω τήν ψυχή τοῦ κόσμου.  
Ἄρα ὁ ποιητής μπορεῖ νά δώση μάχες.  Μετράει  
μάχη καί ὄχι  νίκη. 
κ. μυρνῆ: Κι ἴσως ἐδῶ μιλάει καλύτερα ἀπό τόν 
ποιητή τό ποίημα... 
 
τί θά μποροῦσα στόν κόσμο νά δώσω, 
τί;  
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σήμερα ἐδῶ γράφοντας 
αὔριο ἐκεῖ τελειώνοντας κι ἀλλού 
ἀρχινώντας 
 
τί θά μπορούσα νά δώσω στόν κόσμο 
ἕνας ἐγώ κι ατός... 
δέν μετριέται 
ὅ,τι μπορεῖς 
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Ἡ «ἀγριόχορτη» ποίηση τοῦ Ἡλία Σσέχου καί 
ὁ σπασμένος καθρέφτης της 

Κυκλοφόρησε ἡ νέα του ποιητική συλλογή, 
«Ἀγριόχορτο στόμα», ἐκδόσεις «Ἐνδυμίων» 
 
λοφάνερα χωρίς καλλωπισμό, χωρίς φροντίδα, μέ 

τή φυσικότητα πού φυτρώνει ἕνα ἀγριόχορτο, 
γεννιέται  ποίηση τοῦ Ἡλία Σσέχου, στή νέα του 
ποιητική συλλογή. 

 ποιητής ατήν τή φορά, περισσότερο ἀπό ποτέ, 
δέν αἰσθάνεται νά δεσμεύεται ἀπό τίποτα κι ἀπό 
κανέναν.  Ἀφήνει τό ποιητικό του ἐγώ ἀπόλυτα 
ἐλεύθερο καί πλάθοντας σουρεαλιστικές εἰκόνες, 
ξαφνιάζει ὅσο ποτέ τόν ἀναγνώστη του, καθώς τόν 
μεταφέρει σ’ ἕναν κόσμο, ὅπου οἱ στίχοι του μοιάζουν 
μέ μικρούς πυροβολισμούς, πυροβολισμούς πού μέ τήν 
πρώτη ματιά δείχνουν νά ἀρέσκωνται μόνο στή χαρά 
τῆς ἔκρηξης, βαθύτερα, ὅμως δείχνουν τό στόχο 
τους, πού εἶναι πάντα  ψυχή τοῦ ἀναγνώστη.  Γιατί, 
κακά τά ψέματα, πομπός χωρίς δέκτη δέν φίσταται.  
Καί ὁ δέκτης εἶναι ὁ στόχος τῆς ποίησης. 

Ἡ δύναμη τῆς ποίησης τοῦ Ἡλία Σσέχου, εἰδικά σ’ 
ατήν τήν τελευταία συλλογή, βρίσκεται στό στίχο, 
τό  μεμονωμένο στίχο.  Οἱ στίχοι του ἤ καλύτερα τά 
δίστιχά του ἀποκτοῦν τέτοια πυκνότητα, πού μποροῦν 
νά ποκαταστήσουν τό ποίημα.  Θά μποροῦσαν νά 
σταθοῦν καί ὡς μοναχικά ἐπιγράμματα. 

Δέν μπορεῖ, λοιπόν, νά μή σταματήσει κανείς σέ 
στίχουν, ὅπως οἱ παρακάτω:  

 
Σά μάτια πού ἀγάπησαν  
Ἀγάπη πάντα βλέπουν 
ἤ 
νικός πανικός 
Πληθυντικός μοναχός 
ἤ  
Σάχα δέν ττηθήκαμε 
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τό τέλος τῆς ἀγάπης 
ἤ  
Δικαίωμά σου παρακμή 
Νά παρακμάζεις 
Δικαίωμά μου 
Νά σέ βλάπτω 
ἤ 
πογραφές συμμάχων 
Γείτονες σύνορα ποκρισίας  
 
Διαβάζοντας τή συλλογή, ὁ ἀναγνώστης 

διαπιστώνει πώς  σύλληψη καί  ἀπόδοση μιάς 
ὁλοκληρωμένης εἰκόνας δέν εἶναι στίς προθέσεις τοῦ 
ποιητή.  τό βιβλίο, ὅμως, ὁ Ἡλίας Σσέχος ξεφεύγει 
ἀπό ατή τή συνειδητή ἐπιλογή, μέ δύο ποιήματα 
γραμμένα γιά τή μάνα του.  τά ποιήματα διαφέρουν 
ἀπό τά πόλοιπα καί γιατί ὁλοκληρώνουν τήν εἰκόνα, 
δικαιώνοντας τήν ἀρχική της σύλληψη, ἀλλά καί γιατί 
περνοῦν ἔντονα στόν ἀναγνώστη τό μήνυμα «ὀδυνηρή 
μνήμη - ἄφατη νοσταλγία». 

Μάνα ὀδηγᾶ ατό τό ποίημα 
 
Πέρασα ἀπό τή μάνα 
Δέν ἔχει πεθάνει 
Μέσα στό χώμα 
Πλέκει τούς καημούς 
Σά βάσανα 
«Ποτέ δέν λιγόστεψες τό λάδι μου» 
Λέει χαμογελώντας 
τά μάτια μέ κοιτά βαθιά 
Πού πάλι σκοτεινιάζουν 
Σής παίρνω τό μαντήλι 
Μήν καῆ ἀπ’ τό κερί 
Καῆ καί τό ἀνθοδοχείο 
πάσουν στάχτες 
Καί μέ λούσει 
 



34 
 

Μάνα 

 

Σέσσερα τριαντάφυλλα 

τό μέρος τῆς καρδιάς ἀνθοῦν 

Γέμισαν μέ δάκρυα καί εωδοῦν. 
 
υνδυάζοντας τό παρελθόν μέ τό παρόν, τή μνήμη 

μέ τή νοσταλγία, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά 
ὅπως: λάδι – κερί – μαντήλι – στάχτες – τριαντάφυλλα 
– δάκρυα, ὁ ποιητής κατορθώνει νά γίνη πομπός μιάς 
δυνατῆς συγκίνησης καί νά προσθέση τά δύο του 
ποιήματα δίπλα στά καλύτερα πού γράφτηκαν γιά τή 
μάνα. 

 Ἡλίας Σσέχος, ἰδιαίτερος ποιητής καί τό ἴδιο 
ἰδιαίτερος ἄνθρωπος, μέ τήν «ἀγριόχορτη» ποίησή 
του, ἀνεμίζοντας τό μπαϊράκι τῆς ποιητικῆς του 
ἐλευθερίας - ἄλλοτε τρυφερός, ἄλλοτε σκληρός, 
ἄλλοτε δηκτικός μέ τούς ἄλλους, ἄλλοτε μέ τόν 
ἐαυτό του, πάντα κριτικός ἀπέναντι στήν ἀναλγησία 
καί τήν ποκρισία τῶν καιρῶν – γίνεται ὁ σπασμένος 
καθρέπτης τῆς ἐποχῆς μας, πού παραμορφώνει, γιά νά 
φανερώση, μέ τά κομμάτια του, τίς πληγές. 
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ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΜΕ ΣΟΤ ΣΟΤΡΚΟΤ 
 

1916.  Βρισκόμαστε στή μύρνη, στήν πρωτεύουσα 
τῆς λληνικῆς Ἰωνίας, μέ τόν πανάρχαιο μεγάλο 
πολιτισμό της πού, ἄν κι ἔπεσε στά χέρια τῶν 
βαρβάρων, δέ θά πάψη ποτέ νά εἶναι λληνική. 

Παραμονή Φριστουγέννων ἀπόγευμα: εἴμαστε ὅλοι 
στό σπίτι μας:  μητέρα μου (ὁ πατέρας μου εἶχε 
πεθάνει πρίν ἀπό χρόνια, δίχως νά ‘χη τήν ατυχία νά 
δοκιμάση τήν πίκρα τῆς καταστροφής),  ἀδελφή μου, 
ἐγώ, καί τά δύο μου ἀδέρφια – πολύ μεγαλύτερα ἀπό 
μένα – καί κάναμε σχέδια πῶς θά γιορτάζαμε τά 
Φριστούγεννα, τή μεγάλη ατή γιορτή γιά κάθε 
Φριστιανό, καί μάλιστα τῆς μύρνης: ν’  ἀγοράσουμε 
ατό, νά πάρουμε ἐκεῖνο, ἔ, γιά νά γιορτάσουμε ὅσο 
πιό μεγαλόπρεπα τή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, ἀφοῦ 
ἔτυχε ἐκείνη τή χρονιά νά ‘μαστε ὅλη  οἰκογένεια 
συγκεντρωμένη στό πατρικό μας σπίτι. 

Σά δυό μου ἀδέλφια, ἐπειδή εἴμαστε θωμανοί 
πήκοοι, τά ‘χαν ἐπιστρατέψει οἱ Σοῦρκοι, κι 
πηρετοῦσαν.  πέφεραν πολύ, γιατί μετά ἀπό τά 
γυμνάσια τούς ἔστελναν ὅλους στά ἐργατικά τάγματα 
(ἀμελέ ταμπουροῦ) κι ἔσπαγαν πέτρες μέσα στά 
φαράγγια, στά βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού κάθε 
πιθαμή της εἶναι ποτισμένη μέ λληνικό αἷμα. 

Ὕστερα ἀπό ἕνα χρόνο ἀπουσία, μᾶς 
παρουσιάστηκαν ἔξαφνα στό σπίτι κουρελιασμένοι, μέ 
μαλλιά καί γένεια ὁλόκληρων μηνῶν, ξεπνεωμένοι, 
κινούμενα πτώματα.  ωστό δεῖγμα ἑνός βάρβαρου 
πολιτισμοῦ πού ἐξευτελίζει τήν ἀνθρώπινη 
ἀξιοπρέπεια καί τήν προσωπικότητα.  ἀλλά, μέ τίς 
περιποιήσεις τῶν δύο γυναικῶν, τῆς μάννας μου πού 
πονοῦσε τά σπλάχνα της καί τῆς ἀδελφῆς μου, 
συνῆλθαν.  Σήν μέρα δέν ἔβγαιναν καθόλου ἔξω· 
μόνο τό βράδυ, κι ατό γιά λίγο, γιατί ἦταν κίνδυνος 
ἤ νά τούς πιάσουν οἱ Σούρκου ἤ νά τούς προδώσουν 
κακοί ἄνθρωποι πού σοῦ ‘καναν τό φίλο. 



36 
 

Σέτοιοι λιποτάκτες ἀπό τόν Σουρκικό στρατό ἦταν 
κρυμμένοι χιλιάδες, προπαντός στίς σοφίτες τῶν 
σπιτιῶν, στά ταβάνια, γι’ ατό τούς λέγαμε «ταβάν 
ταμπουροῦ», (δηλαδή τάγματα τῶν ταβανιῶν).  έ 
κάθε χτύπημα τῆς πόρτας, μή ξέροντας ποιός εἶναι, 
ἔτρεχαν ἀμέσως ἐπάνω κι ὅλη τήν ὥρα εἶχαν ατή τήν 
τρομάρα.  Μά πάντοτε κάποιον ἀνακάλυπταν οἱ 
Σοῦρκοι καί τόν ἔστελναν σέ μέρη πού δέν ξαναγύριζε 
ποτέ. 

Ἔκαναν τή γενοκτονία ἑνός λαοῦ, πού ὁ 
ἀνθρώπινος καί Φριστιανικός πολιτισμός, δυστυχῶς 
πρός ντροπή του, οὔτε τήν καταδίκασε, οὔτε τήν 
στιγμάτισε. 

Μέ τούς δικούς μου τά βάσανα ξεχάστηκαν κι  
μητέρα μου κι  ἀδερφή μου ἦταν τώρα στά μέσα καί 
στά ἔξω, γιά νά μᾶς κάνουν νά γιορτάσουμε τά 
Φριστούγεννα, ὅσο καλύτερα μποροῦσαν. 

Ἡ μητέρα μου ἐκεῖνον τόν χρόνο, ἀπό τήν χαρά της 
πού ‘χε κοντά της καί τ’ ἄλλα δυό παλληκάρια της, 
ἔδειχνε εἴκοσι χρόνια νεώτερη, κι ἦταν ὅλο γέλιο.  
Ἦταν μεγάλο πρᾶγμα ατό, καί τό χρωστοῦσε στό 
Φριστό. 

Πηγαινοέρχονταν λοιπόν, μέ τήν ἀδερφή μου νά 
ἑτοιμάση τά πάντα.   

Ἔτσι κοιμηθήκαμε.  Μά τό πρωΐ πρωΐ, χάραμα, 
ἀκοῦμε τήν πόρτα μας νά χτυπάη ἄγρια.  Ἦταν μιά 
γειτόνισσα.  Σό πρόσωπό της κι  φωνή της ἔδειχναν 
ὅλη τήν ἀγωνία της καί τόν τρόμο της:  

- Κύρα Ἄννα, φώναξε στή μητέρα μου, 
κρύψτε τά παιδιά.  ήμερα ἔχει «ζώνη».  
Κεραυνός μᾶς ἦρθε. 

Σί ἦταν  ζωνη, ὅπως τήν ἔλεγαν στή μύρνη; Κάθε 
τόσο οἱ Σοῦρκοι διάλεγαν μιά συνοικία κι ἔβαζαν 
παντοῦ, σ’ ὅλα τά περάσματα, σκοπούς μέ ἐφ’ ὄπλου 
λόγχη.  Σότε ἄρχιζε ἀπό σπίτι σέ σπίτι  ἔρευνα.  Καί 
τί ἔρευνα! Ἔμπαιναν μέσα, κι ἀφοῦ προσπαθοῦσαν νά 
πάρουν καμμιά κουβέντα ἀπό παιδιά, γυναῖκες ἤ 
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γερόντους, ἄν πάρχουν κατσάκηδες (λιποτάκτες), 
κρυμμένοι πουθένα· μετά, μέ τη ξιφολόγχη, δέν 
ἄφηναν τίποτα ἀτρύπητο κι ὄρθιο. ακκιά μέ 
κάρβουνα, στρώματα, παπλώματα, ροῦχα. Ὅλα ἔπρεπε 
ν’ ἀνοιχτοῦν.  Ἀμέσως ὁ καθένας μας ἔκανε ἐκεῖνο πού 
‘ξερε ἀπό πριν.  Εἴχαμε στόν κῆπο μας ἕνα μεγάλο 
λάκκο ἀπό καιρό.  ’ ἕνα πολύ μεγάλο καζάνι βάλαμε 
ὅλα τά τρόφιμα τῆς μέρας, τό χώσαμε μέσα κι ἀπό 
πάνω τό καλοσκεπάσαμε μέ χῶμα.  Γιά τά δυό ἀδέρφια 
εἴχαμε ἐτοιμάσει μιά καταπακτή, πλάϊ στό δωμάτιο, 
μέ μιά μικρή σκάλα. Ἔτσι, ἀμέσως κατέβηκαν κάτω.  
Μόλις πάτησαν στό θεοσκότεινο πόγειο, κλείσαμε 
τήν καταπακτή, βάλαμε ἀπό πάνω ἕνα ταπέτο (μικρό 
χαλί) κι ὕστερα ἕνα πολύ μεγάλο καναπέ, και 
περιμέναμε...  Κι οἱ τρεῖς εἴχαμε ἀλλάξει χρῶμα.  Ὅλα 
τά ὄνειρά μας εἶχαν γκρεμισθεῖ.  Ἀλλοιῶς περιμέναμε 
τά Φριστούγεννα, κι ἀλλοιῶς ἔρχονταν μέ τίς 
ἀνεξερεύνητες βουλές τῆς Μοίρας, πού δέν ξέρει, 
οὔτε κανόνες, οὔτε παραδόσεις, οὔτε ὄνειρα. 

Ἡ μητέρα μου κι  ἀδελφή μου φοβόνταν γιά μένα, 
ἐπειδή ἤμουν μικρός, μήπως τρομάξω καί προδοθῶ.  
Ἀκόμα καί μιά ἀναπάντεχη κίνηση, ἕνας ψίθυρος, ἕνα 
«τρεμούλιασμα», ἕνας φόβος μου πού θά φαινόταν, κι 
 φοβερή καταστροφή θά ‘ρχόταν.   βάρβαρος θά 
ἰκανοποιοῦσε τά ἀπαίσια ἔνστικτά του.  Ἡ μάννα μου 
τρέμοντας κι ἀγκαλιάζοντας με μέ στοργή, πρίν μ’ 
ἀποχωριστῆ, μοῦ ‘πε:  

Πρόσεξε, παιδί μου, σκέψου τ’ ἀδέλφια σου τί θά 
τραβήξουν, ἄν τούς βροῦν.  Θάρρος, ὅ,τι καί νά σοῦ 
ποῦν, μή φοβηθῆς.  σύ, ὁλοένα θ’ ἀπαντᾶς: «Δέν 
κρύβουμε κανένα». 

έ λίγο, καθώς εἴμαστε μαζεμένοι κι οἱ τρεῖς μέσα 
στό δωμάτιο, χτυποῦν οἱ Σοῦρκοι στρατιῶτες μέ τόν 
ποκόπανο τήν πόρτα:   

- Οὔλεν, ἄτς καπού (ἀνοῖχτε τήν πόρτα,βρε). 
Κόπηκε  ἀνάσα μας.  Ποτέ μου δέν ξεχνῶ ατή τή 

σκηνή, ατή τήν εἰκόνα.  νειρευόμουν τό Φριστό 
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μέσα στή φάτνη, κοντά στούς βοσκούς καί τούς 
ἁπλούς ἀνθρώπους, κι ἀντί Ατόν, ἔβλεπα τώρα, τά 
αἱματοβαμμένα ἄγρια πρόσωπα τῶν φονιάδων 
Σούρκων.  Πῆγε κι ἄνοιξε  μητέρα μου μέ τό 
χαμόγελο στά χείλη.  Μπῆκε ἀγριεμένος ἕνας 
τσαούσης καί τρεῖς στρατιῶτες μέ τό ὅπλο καί ἐφ’ 
ὅπλου λόγχη.  Οἱ ἄλλοι Σοῦρκοι στέκονταν ἀπ’ ἔξω καί 
κρατοῦσαν καμμιά δεκαριά δικούς μας, πού ‘χαν βρεῖ 
σέ προηγούμενα σπίτια.  Ὅλοι ἦταν καταματωμένοι 
ἀπό τό ξύλο.  Ἕνας κακοῦργος πολιτισμός ἔμενε ἔτσι 
ἀπαρατήρητος καί ἀτιμώρητος ἀπό τή Φριστιανοσύνη 
καί τόν «πολιτισμένο» κόσμο. 

 τσαούσης μπῆκε κατ’ εθείαν στό σαλόνι, ἐκεῖ 
πού ‘ταν  καταπαχτή. 

- Ολάν, κατς κατσάκ βαρ; (πόσους 
λιποτάκτες ἔχετε, μωρέ; ), φώναξε ἄγρια. 

Ἡ μάννα μου, ἄν κι ἦταν γεννημένη στή μύρνη, δέν 
ἤξερε οὔτε λέξη τουρκικά.  Προχώρησα γρήγορα ἐγώ 
στόν τσαούση, κι ατός μου ἐπανέλαβε τήν ἐρώτηση.  
Σοῦ ἀπάντησα:  

- Δέν ἔχουμε κανένα 
Ἀμέσως ἀγρίεψε· σηκώνει τή χερούκλα του και μ’ 

ὅλη του τή δύναμη μοῦ τήν φέρνει στά μοῦτρα.  
Βρύση τό αἷμα κι ἀπό τή μύτη κι ἀπό τό στόμα. 

Ξαναρωτάει, καί πριν πρόλάβω νά τ’ ἀπαντήσω, 
δεύτερο χαστούκι καί δυνατώτερο. 

γώ καί πάλι, δίχως σχεδόν νά βλέπω:  «Δέν ἔχουμε 
κανέναν».  Περισσότερο θά μάτωσε  καρδιά τῆς 
μάννας μου στά χάλια πού μ’ ἔβλεπε, παρά  μύτη, 
γιατί ἐγώ ἤμουν μικρότερος, καί σάν τρυφερότερο, μέ 
πόναγε πολύ. 

Μά ὁ ἀπαίσιος κι ἄκαρδος τσαούσης, ἅρπαξε τή 
μάννα μου ἀπό τά μπράτσα καί τήν ταρακούναγε:  

- Λέγε μου, γιατί θά σέ σφάξω.  Ποῦ ἔκρυψες 
τά παιδιά σου;  

κείνη  ἀγαθή, ἀδύναμη γριούλα ἔγινε σωστό 
θηρίο.  Σόν κοίταξε κατάματα, χωρίς φόβο, κι 
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ψώνοντας, πραγματική λληνίδα, περήφανα τό 
ἀνάστημά της, τοῦ εἶπε:  

 Δέν ξέρω ποῦ εἶναι τά παιδιά μου.  Σά ‘χετε πάρει 
ἐσεῖς οἱ Σοῦρκοι, οἱ βιαστές καί βασανιστές τῶν 
λλήνων, μά θά σᾶς πληρώσει ὁ Θεός γιά τά 
ἐγκλήματά σας.  

Μέ πόση τραγική μεγαλοπρέπεια λάμπει μέσα στό 
αἰώνιο δρᾶμα τῆς μάννας μου  λληνίδα μητέρα!  
Καί μάλιστα, ἐκείνη πού ἔζησε σκλβωμένη μέσα στήν 
τρομοκρατία τῶν Σούρκων. 

  τσαούσης σήκωσε τό χέρι του, ἕτοιμο γιά 
χαστούκι· μά  καημένη  μάννα μου τόν κοίταξε μέ 
τέτοιο ἄγριο βλέμμα, πού ‘δειχνε πώς ἦταν ἕτοιμη νά 
ποστῆ τά πάντα.   Σοῦρκος ταράχτηκε ἀπό τήν 
τόση περηφάνεια τῆς μάννας μου, καί θαύμασε, 
μετάνιωσε, κατέβασε τό χέρι του. 

’ ατή τή σκηνή ἤθελα νά ‘χα μερικούς ἀπό 
ἐκείνους τούς νέους τῆς ἐποχῆς μας, πού  μιλοῦν μέ 
περιφρόνηση κι ἀσέβεια στούς γονεῖς τους.  ῎Αν τήν 
ἔβλεπαν, δέ θά σκέφτονταν ποτέ ἔτσι! 

Μά ἄς ἀφήσουμε τόν καθένα νά τό μετανιώση 
μόνος του, νά πίνη τήν πίκρα πού ἐτοιμάζει ὁ ἴδιος γιά 
τόν ἑαυτό του. 

Λοιπόν,  φοβερή στιγμή ἦρθε.   τσαούσης, σάν 
λύκος πού μυρίζει τόν ἀέρα καί προσπαθεῖ ν’ 
ἀνακαλύψη μέ τή μυρωδιά τό θῦμα του, διέταξε τό 
στατιώτη νά σηκώση τό χαλί.   ἄλλος ἑτοιμάστηκε 
νά σύρη τόν καναπέ.  Θά ‘μαστε χαμένοι. 

Ἀλλά, τήν ἴδια στιγμή ἔγινε τό θαῦμα.  Θαῦμα τοῦ 
Φριστοῦ.  Μερικοί ἀπό τούς Φριστιανούς πού φύλαγαν 
οἱ Σοῦρκοι ἔξω ἀπό τήν πόρτα μας, τό ‘βαλαν στά 
πόδια.  Σούς Σούρκους τούς ἐπιασε πανικός.  Ἄρχισαν 
νά ξεφωνίζουν καί νά τρεχοσκορπίζουν δῶθε, κεῖθε 
βλαστημώντας καί πυροβολώντας.  Ξώναξαν καί τόν 
τσαούση ἔξω, κι ἄρχισε κι ατός νά τρέχη 
ἀναστατωμένος.  Εἴχαμε γλιτώσει.  Κάναμε τό σταυρό 
μας.  Ἡ μάννα μου κι  ἀδελφή μου εἴχαν τρέξει 
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μπροστά στά εἰκονίσματα.  Ὕστερα ἀπό μιά ὥρα, ὁ 
τσαούσης ξαναπέρασε, ἀλλά γιά ἄλλη γειτονιά τώρα, 
κι ἔτσι  συμφορά εἶχε φύγει ἀπό μᾶς. Μόλις 
βεβαιωθήκαμε καλά πώς πέρασε ὁ κίνδυνος, πήραμε 
τόν καναπέ, σηκώσαμε τήν καταπαχτή κι  μάννα μου 
φώναξε στ’ ἀδέρφια μου:  

- Παιδιά, ἐλᾶτε, ἔφυγαν οἱ Σοῦρκοι! 
Καμμιά ἀπάντηση ἀπό κάτω.  Σότε  μάννα μου 

ἔβαλε τίς φωνές: «Ἀχ, τά παιδιά μου! Κι ἔπεσε 
λιπόθυμη στό καναπέ.  Ἡ ἀδελφή μου ἔφερε γρήγορα 
κολώνια. Σρομάξαμε κι ἐμεῖς.  Ὅλος ἀγωνία ἐγώ, 
κατέβηκα γρήγορα – γρήγορα τή σκάλα, νά δῶ τί 
γίνεται στό πόγειο, κι ἄθελά μου πάτησα τ’ ἀδέλφια 
μου, πού ‘χαν ἀποκοιμηθεῖ.  Πετάχτηκαν ἐπάνω μέ 
φωνές.  Μά ἀμέσως κατάλαβαν, τούς ἐξήγησα κι ἐγώ, 
κι ἀνεβήκαμε ἐπάνω. 

Μόλις συνήλθαμε, τρέξαμε στόν κῆπο καί ξεθάψαμε 
τό καζάνι μέ τά τρόφιμα.  Εἴμαστε ξεθεωμένοι, ἀλλά 
δοξάζαμε τό Θεό, πού εἴχαμε σωθεῖ. 
 
Υιλολογική Πρωτοχρονιά 1966 

πιμέλεια Μ.Π 
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ΑΘΨΝΙΑΔΑ ΦΟΛΗ 

 

τό Ἅγιο Ὄρος κατά διάφορες περιόδους 
λειτούργησαν διάφορες χολές μέ τήν ἐπωνυμία 
«Ἀθωνιάδα χολή», οἱ ὁποῖες ἀπέβλεπαν στήν 
«ἱεροπρεπῆ καί ἐγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν τῶν 
Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν συμφώνως τῷ πνεύματι τῆς 
ρθοδόξου κκλησίας καί τοῦ Ἁγιορειτικοῦ ἀρχαίου 
Μοναχισμοῦ».  Γιά πρώτη φορά ἱδρύθηκε καί 
λειτούργησε τέτοια χολή κατά τό ΙΓ’ αἰῶνα στό 
ἰβηριτικό κελλί Αγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, πού 
βρίσκεται πάνω ἀπό τή μονή ατή, ἐρειπωμένο, πλέον, 
μέ τήν ἐπωνυμία Ἰβηρική Θεολογική χολή,  ὁποία, 
ὅμως, ἦταν καθαρά ἑλληνική.  Γιά τή χολή ατή δέν 
πάρχουν ἄλλα στοιχεῖα.  

Σό 1749, μέ πρωτοβουλία τοῦ Πατριάρχη 
Κωνσταντινούπολης Κυρίλλου τοῦ Ε’ καί μέ 
συνεισφορά κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἰδίως καί μέ 
προσπάθειες τοῦ ἱερομονάχου Μελετίου Βατοπεδινοῦ, 
ἱδρύθηκε καί πάλι κοντά στή Μονή Βατοπεδίου 
χολεῖο πού «μεγαληγόρως» ὠνομαζόταν Ἀκαδημία. 

Σό 1753, ἐπί τοῦ ἴδιου Πατριάρχη, διωρίστηκε ἀπό 
τή ἴδια τήν Ἱ. ύνοδο χολάρχης τῆς ο διάσημος 
δάσκαλος Εγένιος Βούλγαρις, ὁ ὁποῖος τήν διηύθυνε 
γιά μία ἑξαετία καί πρόσφερε πολλές πηρεσίες ὄχι 
μόνο στό Ἁγιορείτικό Μοναχισμό, ἀλλά καί στό Γένος 
πού δεινοπαθοῦσε. 

Ἡ Ἱ. ύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
ἐξέδωσε σιγίλλιο, μέ τό ὁποῖο κανονίζονταν τά τῆς 
χολῆς.  ύμφωνα μέ τό σιγίλλιο ατό,  χολή 
ἔπρεπε νά εἶναι «φροντιστήριον ἑλληνικῶν 
μαθημάτων, παιδείας καί διδασκαλίας παντοδαπῆς ἔν 
τε λογικαῖς, φιλοσοφικαῖς τε καί θεολογικαῖς 
ἐπιστήμαις», μποροῦσαν, μάλιστα, νά φοιτοῦν ὄχι 
μόνο μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά καί λαϊκοί πού 
θά ἔρχονταν ἀπό ἔξω.  πί σχολαρχίας τοῦ μεγάλου 
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ατοῦ ἄνδρα,  Ἀθωνιάδα χολή ἀναπτύχτηκε τόσο 
πολύ, ὥστε ἔγινε περίφημη ὄχι μόνο στήν πόδουλη 
τότε λλάδα, ἀλλά καί ἔξω ἀπό τά ὅριά της.  Πολλοί 
μαθητές ἔρχονταν γιά νά φοιτήσουν σ’ ατή καί νά 
ἀκούσουν τό μεγάλο ατόν δάσκαλο τοῦ Γένους· 
πολλοί ἀπ’ ατούς σπουδαῖοι πνευματικοί γέτες τοῦ 
ἑλληνισμοῦ.  Ἀνάμεσά τους, τήν πρώτη, ἀσφαλῶς 
θέση, ἔχουν οἱ θναπόστολοι Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί 
Ρήγας Υερραῖος.  Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ Εγένιου ἀπό τή 
χολή, πού προκλήθηκε κυρίως ἀπό τούς 
ἀντιφρονοῦντες πρός τή χολή Ἁγιορεῖτες, προκάλεσε 
τήν παρακμή τῆς χολῆς, ἄν καί μετά ἀπό ατόν 
δίδαξαν διάσημοι διδάσκαλοι, ὅπως ὁ Νεόφυτος 
Καυσοκαλυβίτης, ὁ Κυπριανός, ὁ Ἀθανάσιος ὁ Πάριος 
καί ἄλλοι.  Ἡ ἀνάμειξη τῶν δασκάλων της σέ 
φιλονικίες γιά μνημόσυνα καί κόλλυβα προκάλεσε τήν 
ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς χολῆς.  ήμερα 
πάρχουν μόνο τά ἐρείπιά της, πού χρησιμεύουν γιά 
κατοίκηση ἀπό κακουβάγιες, σύμβολα τῆς ἑλληνικῆς 
σοφίας. 

Σό 1842, ἱδρύθηκε ἐκπαιδευτήριο στοιχειώδους 
ἐκπαίδευσης τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, τό ὁποῖο 
λειτούργησε μέ ἐναλλασσόμενη διεύθυνση διαφόρων 
Ἁγιορειτῶν. 

Σό 1930, συστήθηκε  Ἀθωνιάδα Ἱερατική χολή 
πού λειτούργησε γιά μιά δεκαετία σέ μιά πτέρυγα τοῦ 
εραγίου (κήτη Ἁγίου Ἀνδρέα), στήν ἀρχή πό τή 
διεύθυνση τού ἀρχιμανδρίτη Ἰωάννη Ἰβηρίτη καί μετά 
πό τήν τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ἀθανασίου Παντοκρα-
τορινοῦ.  Κι ατή  χολή πρόσφερε πολύ ψηλές 
πηρεσίες καί στό Ἅγιο Ὄρος καί στήν κοινωνία, γιατί 
καί σ’ ατή φοιτοῦσαν ὄχι μόνο μοναχοί καί δόκιμοι 
τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἀλλά καί λαϊκοί.  Ἄν σήμερα 
βρίσκωνται ἐλάχιστοι μορφωμένοι μοναχοί, ατό 
ὀφείλεται στήν Ἀθωνιάδα χολή.  Δυστυχώς, ὅμως, μέ 
τήν κήρυξη τοῦ δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τό 
1940, ἔκλεισε κι ατή τίς πῦλες της. 
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Ἡ Ἀθωνιάδα χολή ἐπανδρώθηκε καί πάλι τό 1953, 
ὡς «Ἀθωνιάδα κκλησιαστική χολή» σέ ἐντελῶς 
νέες βάσεις μέ βασικό σκοπό τήν «ἱεροπρεπῆ καί 
ἐγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, 
συμφώνως τῶ πνεύματι τῆς ρθοδόξου κκλησίας καί 
τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Ἀρχαίου Μοναχισμοῦ».  Καί  
σημερινή Ἀθωνιάδα εἶναι ἵδρυμα τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους, πού συντηρεῖται ἀπό τήν Ἱ. Κοινότητα 
καί ἐποπτεύεται ἀπό τριμελῆ ἐπιτροπή τῆς φορίας.  
Σό πουργεῖο Παιδείας πού ἔχει δικαίωμα νά διορίζη 
διδακτικό προσωπικό, συνεποπτεύει μέ τήν Ἱ. 
Κοινότητα τό διδακτικό καί τεχνικό ἔργο πού 
ἐπιτελεῖται στή χολή.  

Ἡ σημερινή Ἀθωνιάδα δέν ἀποβλέπει, ἁπλά στή 
μόρφωση τῶν Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, ἀλλά προσπαθεῖ 
νά προσελκύση καί νέους, τούς ὁποίους μέ κατάλληλη 
ὀργάνωση τῆς διδασκαλίας τῶν ἰδεωδῶν τοῦ 
ρθόδοξου Μοναχισμοῦ, προετοιμάζει τήν ἐπάνδρωση 
τῶν Ἱερῶν καθιδρυμάτων τοῦ Ἄθω.  

Πρῶτος χολάρχης τῆς νέας Ἀθωνιάδας 
διωρίστηκε ὁ πίσκοπος Μιλητούπολης Ναθαναήλ, 
ἀδελφός τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, ὁ ὁποῖος τήν 
διευθύνη ἐπί ἑννέα χρόνια συνέχεια. 

Ἀπό τή νέα χολή ἀποφοίτησαν μέχρι σήμερα 
συνολικά τριάντα μαθητές, ἀπό τούς ὁποίους οἱ 23 
μοναχοί καί οἱ 7 λαϊκοί. 

Ἡ σημερινή Ἀθωνιάδα πρέπει νά τύχη τοῦ 
ἐνδιαφέροντος καί τῆς φροντίδας ἀπό μέρους ὄχι 
μόνον Ἁγιορειτῶν, ἀλλά καί τῆς κκλησίας καί τοῦ 
Κράτους, ὥστε νά προαχθῆ σέ Θεολογική Ἀκαδημία.  
Θά ἦταν μιά ἐπί πλέον προσφορά τοῦ Ἁγιορείτικου 
Μοναχισμοῦ πρός τήν ρθόδοξη κκλησία καί τή 
Θεολογική πιστήμη.  Σό ἰδιάζον τοῦ περιβάλλοντος 
πού τόσο συντελεῖ στήν πνευματική ἐξύψωση καί 
ψυχική ἀνάταση γιά τήν ἐνατένιση τοῦ Θείου, οἱ 
πλούσιες βιβλιοθῆκες οἱ καλλιτεχνικοί θησαυροί, τά 
τεράστια βυζαντινά κτιριακά συγκροτήματα 
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προσφέρουν ἄφθονο λικό γι’ ατούς πού ἐπιθυμοῦν νά 
ἐργαστοῦν σ’ ὅλους τούς κλάδους τῆς Θεολογικῆς 
πιστήμης. 

 
Πηγή: Μεγάλη κκλησιαστική γκυκλοπαίδεια 
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Η ΔΕΤΣΕΡΗ ΡΨΜΑΙΚΗ ΨΔΗ ΣΟΤ ΟΡΑΣΙΟΤ 
 

Ἡ Ρώμη, ἐκεῖ πού συναντιῶνται οἱ δρόμοι ἀνάμεσα 
στήν Ἀνατολή καί τή Δύση, ἔγινε ὁ φορέας καί ὁ 
μεταδότης τοῦ ἑλληνικοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Διέθετε 
ὡστόσο  ἴδια ἀρκετή πρωτοτυπία, ὥστε νά σφραγίση 
μέ ἤ δική της σφραγίδα τά πολυπληθῆ δάνεια ἀπό τόν 
προγενέστερό της πολιτισμό, καί ἀφοῦ πρῶτα 
ἀφωμοίωσε τήν ἑλληνική παιδεία, μπόρεσε ὕστερα, 
πάνω σ’ ατό τό θεμέλιο, νά οἰκοδομήση ἕνα 
πολιτισμό δικό της. Σρομάζουμε πράγματι, ν’ 
ἀναλογιστοῦμε, τί θά εἶχαν γίνει οἱ ἑλληνικές ἀξίες -  
ἑλληνική σοφία,   ποίηση καί  τέχνη οἱ ἑλληνικές - 
ἄν ἀντί τῆς Ρώμης καταλάμβανε τή Μεσόγειο καί τήν 
λλάδα, ἕνας ἄλλος λαός, βάρβαρος, πού δέ θά 
ἐγκολπώταν τίς ἀξίες ατές, ἀλλά θά τίς συνέτριβε, 
δέ θά τίς ἐφύλαγε ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη, γιά νά 
τίς διαπλάση ἔτσι πού νά γίνουν κατάλληλες γιά νά 
ἀφομοιωθοῦν ἀπό τούς νεώτερους λαούς τῆς γῆς. 

Οἱ ἕξι πρῶτες ὠδές τοῦ τρίτου βιβλίου τῶν Ὠδῶν 
τοῦ ρατίου εἶναι οἱ σπουδαιοτερες πολιτικές του 
ὠδές, καί ἀφομοιώνουν μερικές, βασικά, ἑλληνικές 
ἀξίες.  Ἡ ἑλληνική σκέψη,ἀμετακίνητο ἰδανικό καί 
πρότυπο, σπιθίζει πάντοτε στό βάθος.  Ξεχωρίζουν οἱ 
ὠδές ατές ἀπό τόν πόλοιπο κορμό τῆς συλλογῆς 
τῶν ὠδῶν καί μοιάζουν νά ἀποτελοῦν ἕνα σύνολο· γι’ 
ατό εἶναι γνωστές μέ τό ὄνομα «Ρωμαϊκές ὠδές», 
πού ἁπλῶς σημαίνει ὠδές πού ἀπευθύνονται στούς 
Ρωμαίους. Ἕνα βασικό χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι 
στοχεὺουν στόν ἴδιο σκοπό. κτός ἀπό τόν οσιαστικό 
ατό δεσμό τους, συναντιῶνται ὡστόσο, καί σέ 
μερικά ἄλλα σημεῖα τους, πού ἀφοροῦν, εἴτε τή 
μορφή, εἴτε τό περιεχόμενο, στήν ἀσυνήθιστη ἔκταση 
πού παίρνει κάθε ποίημα, στήν ψηλή ἔμπνευση (τήν 
ψηλότερη πού ἔφτασε ποτέ ὁ ποιητής), στήν ἀνάλογη 
γλῶσσα, στή δυναμική ἐξέλιξη τῆς σκέψης, τήν 
ξεχωριστά φροντισμένη σύνθεση στό ὅτι οἱ ὠδές εἶναι 
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ὅλες γραμμένες στό ἴδιο μέτρο (στήν ἀλκαϊκή στροφή 
= λυρική στροφή) καί τέλος, στό ὅτι δέν 
προσφωνεῖται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, κάτι πού 
ἀφήνει νά ἐννοηθῆ, πώς  ἀφιέρωση στή ρωμαϊκή 
νεολαία, πού ἔγινε στήν πρώτη ὠδή, ἰσχύει καί γιά τίς 
ἄλλες πέντε, ποικίλλοντας μόνο στή τελευταία μέ τήν 
προσφώνηση, «Ρωμαῖε». 

Οἱ μελετητές τοῦ ρατίου, μέ τίς λεπτομερειακές 
ἀναλύσεις τους, ἀποκάλυψαν καί μερικά ἄλλα κοινά 
στοιχεῖα, ὡρισμένες θεληματικές ἀπηχήσεις στά ἐπί 
μέρους θέματα, λεπτές ἀντιστοιχίες καί δεσίματα 
ἀνάμεσά τους, λιγότερο ἤ περισσότερο φανερές.  
Εἶναι ἀλήθεια πώς ὁ ἀρχαῖος σχολιαστής Πορφυρίων, 
ἐξ αἰτίας ατῶν τῶν ὁμοιοτήτων, ποστήριξε τήν 
ἀκραία ἄποψη, ὅτι καί τά ἕξι ποιήματα εἶναι μιά καί 
μόνη ὠδή, πού χαρακτηριστικά τήν ὀνομάζει 
«multiplex per variow deducta sensus» (Ἡ πολλαπλή 
αἴσθηση πού ὁδηγεῖται ἀπό τήν ποικιλία). 

Ὡστόσο, εἶναι λίγοι οἱ ἀνώτεροι μελετητές πού 
συντάχθηκαν μέ τήν ἄποψή του, καί πολλές εἶναι οἱ 
διαφωνίες πού διατυπώθηκαν σχετικά μέ τόν τρόπο 
τῆς γένεσης ατοῦ τοῦ κύκλου. Παρ’ ὅλη λοιπόν, τή 
συγγένεια πού παρουσιάζουν μεταξύ τους οἱ ἕξι ὠδές, 
παραμένει ἀναμφισβήτητο, ὅτι τό κάθε ποίημα δέν 
παύει νά εἶναι αθύπαρκτο καί ν’ ἀποτελῆ μιάν 
ατόνομη ὁλότητα πού ἑρμηνεύεται μόνη της, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τό σύνολο. 

τίς ὠδές ατές, ἀπό τίς δυσκολώτερες τοῦ 
ρατίου, ὁ ποιητής παρουσιάζεται ψιπετής καί 
ἐμφανίζει τόν ἑαυτό του ὡς ἕνα ἱερέα πού διερμηνεύει 
στούς θνητούς τή θέληση τῶν Μουσῶν· εἶναι, ὅπως 
λένε, ἕνας musarum sacedos (Ἱερός λόγος τῶν 
μουσῶν). 

Με τήν ἰδιότητα ατή ἀναφέρεται στά μεγάλα 
σύγχρονα προβλήματα καί ὁδηγεῖται, προφανῶς, ἀπό 
τήν ἐπιθυμία νά συντελέση στή γενικώτερη 
προσπάθεια πού κατέβαλε τότε  πολιτική γεσία τῆς 
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Ρώμης, γιά μιά θική ἀναμόρφωση.   ράτιος, 
συνεπῶς, θέλει νά γίνη ἐδῶ ἕνας κοινωνικός 
καθοδηγητής καί οἱ ἕξι ὠδές τοῦ κατοπτρίζουν μιά 
νέα (στή λατινική, τουλάχιστον, ποίηση) ἀντίληψη γιά 
τή θέση τοῦ ποιητῆ, μέσα στόν κοινωνικό του 
περίγυρο.   ἴδιος ἰσχυρίζεται πώς εἶναι ὁ πρῶτος πού 
ἐπιχειρεῖ κάτι τέτοιο· ἔτσι, ὅταν ἀρχίζη, δηλώνει 
ξεκάθαρα στούς ἀναγνῶστες (ἤ τούς ἀκροατές) του, 
πώς τά ποιήματα ατά εἶναι carmina non prius audita 
(Ὠδές πού δέν ἀκούστηκαν προηγουμένως), ἐννοεῖ μέ 
ατό, πώς εἶναι ὁ πρῶτος ποιητής πού δοκιμάζει νά 
γράψη τέτοιου εἴδους λυρικά ποιήματα.  Θά 
ἐννοήσουμε, ἴσως, καλύτερα τό ρόλο ατό ἑνός 
ποιητῆ, πού θέλει νά φρονηματίση τούς συγχρόνους 
του, ἄν τόν παραλληλίσουμε μέ τήν ἀχαιότερη 
παράδοση τῆς ἑλληνικῆς ἐλεγείας, ὡς περίπου τήν 
ἐποχή τοῦ όλωνα, ὅταν ἕνας ποιητής ἀπευθυνώταν 
στό λαό, ἔχοντας ἀνάλογες προθέσεις, νά τόν 
νουθετήση δηλαδή, μέ τίς συμβουλές του.  ννοοῦμε 
ἐπίσης, γιατί ἀποτείνεται στούς νέους – στίς virgins 
(παρθένες) καί τούς pueros(παῖδες). Πρόκειται γιά μιά 
προσπάθεια πού ἀποβλέπει στό νά ἀποκαταστήση τήν 
κλονισμένη θική μιᾶς κοινωνίας, στήν ὁποία 
κυριαρχοῦσε ἕνας ἀπεριόριστος εδαιμονισμός, καί 
εὔλογο εἶναι τίς ἐλπίδες του γιά τό μέλλον νά τίς 
στηρίζη στή νέα γενιά. 

Οἱ ἰδεολογικές θέσεις τίς ὁποῖες ἀντανακλοῦν ατά 
τά ποιήματα ἔχουν τήν πηγή τους σέ μερικές 
χαρακτηριστικές γιά τούς αἰῶνες ατούς πολιτικές 
καί κοσμοθεωρητικές ἀπόψεις.  Ατές εἶχαν διαδοθεῖ 
ἀρκετά νωρίτερα καί προέρχονται ἀπό ὡρισμένες 
φιλοσοφικές σχολές τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων καί πιό 
συγκεκριμένα ἀπό τή φιλοσοφία τῆς τοᾶς.  τίς 
θεωρίες ατές δόθηκε μιά νέα διαμόρφωση ἀπό τούς 
Λατίνους καί πῆραν μιά νέα ἐφαρμογή ἀπό τή ρωμαϊκή 
πολιτική θεωρία· ὅπως ὁ Βιργίλιος στήν Αἰνειάδα, ἔτσι 
καί ὁ ράτιος στίς Ρωμαϊκές του ὠδές, θεωρεῖ πώς  
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μοῖρα τῆς Ρώμης εἶναι νά πραγματοποιήση πάνω στό 
κόσμο μιάν εταξία παράλληλη με τή θείκή τάξη πού  
ἑλληνική φιλοσοφία εἶχε διδάξει ὅτι κατευθύνει τή 
λειτουργία τοῦ σύμπαντος.  Ἡ Ρώμη, κατά τήν 
ἀντίληψη ατή, ἔπρεπε, γιά νά μπορέση νά ἐπιζήση, νά 
γίνη τό γήινο εἴδωλο τῆς θεϊκῆς ἁρμονίας πού 
κατευθύνεται ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ Δία (ἤ τοῦ θεϊκοῦ 
Λόγου)· μιά τέτοια τάξη ὅμως, θά μποροῦσε νά 
πραγματωθῆ στή ρωμαϊκή πολιτεία, μόνον ἄν 
ξαναγύριζαν σ’ ατήν οἱ ἀρχαῖες ἀρετές της, πού οἱ 
πιό βασικές ἀνάμεσά τους ἦταν  λιτότητα,  
δικαιοσύνη,  ἀξιοπιστία,  εσέβεια.  Γι’ ατό  
θετική ἀνταπόκριση τῆς ἐπίγειας μέ τή θεϊκή τάξη, 
ἀποτελεῖ μιά μόνιμη καί κατευθυντήρια σκέψη κι ἕναν 
κεντρικό μῦθο στόν κύκλο ατό τῶν Ρωμαϊκῶν ὠδῶν, 
ὃσο καί σ’ ὅλες σχεδόν, τις ἄλλες πολιτικές ὠδές τοῦ 
ρατίου. 

Ἡ δεύτερη Ρωμαϊκη ὠδή σχεδιάζει τήν εἰκόνα τοῦ 
vir bonus ἤ τοῦ σωστοῦ ἄντρα.  Σά κυριώτερα 
χαρακτηριστικά του προσδιορίζουν τήν τριμερή 
διάρθρωσή της:  παλληκαριά, ἄν βρίσκεται στόν 
πόλεμο (στ. 1-16),  ἄρνησή του νά δημοκοπήση στήν 
πολιτική ζωή καί  ἀπόλυτη ἀφοσίωσή του στούς 
κανόνες τῆς θικῆς, στήν «ἀρετή» (στ. 17 – 24),  
ἐχεμύθεια καί  ἀξιοπιστία του (στ. 25 – 32). 

 τήν ὠδή διακρίνονται πολλά στρώματα, ὥστε  
ποιητική κίνηση καί τά διάφορα ἐπί μέρους θέματα, νά 
εἶναι δύσκολο νά ἀναχθοῦν σ’ ἕνα μοναδικό ἑλληνικό 
πρότυπο, ὅπως ἐπιχείρησε νά κάνη W. J. Oates, πού 
νόμισε πώς ὁ ράτιος ἀντλεῖ τά βασικά στοιχεῖα 
ατῆς τῆς ὠδῆς του, ἀπό ἕνα ἔργο τοῦ ιμωνίδη, πού 
ἔχουμε μόνο σέ ἀποσπάσματα.  Σά στοιχεῖα πού ὁ 
ράτιος ἀντλεῖ ἀπό διαφορετικές πηγές, τά 
μεταχηματίζει καί τά ἀφομοιώνει ποιητικά, ποταγ-
μένα στό νόημα πού θέλει ὁ ἴδιος νά τούς δώση. 
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Ἀνδρεία 
(ΙΙΙ, 2) 
Angustam amice pauperiem (Ἡ στενάχωρη 

φτώχεια (γίνεται δεκτή) μέ φιλία 
 
Νά μάθη στή στενάχωρη τή φτώχεια  
μέ τό χαμόγελο νά πονομεύει  
τό παλληκάρι πού ἔχει γίνει  
στή σκληρή ἐκστρατεία γεροδεμένο,  
 
τρανός κονταρομάχος πάνω ἀπ’ τό ἄτι  
ἀγριεμένους Πάρθους νά χτυπάη  
καί τή ζωή του νά διαβαίνη  
στό ὕπαιθρο καί μέσα σέ κινδύνους! 
 
Ἀπό τοῦ ἐχθροῦ τά τείχη ν’ ἀγναντεύουν  
ἀπό μακριά τοῦ ἀντίμαχού του ρήγα  
 ρήγισσα κι  ρηγοπούλα  
– σ’ ὥρα παντρειᾶς ατή παρθένα,  
 
καί νά βαρυαναστενάζουν! ϊμένα!  
μήν πάη κι ὁ καλός της, σέ πολέμους  
ἄπραγος, ξεσηκώσει τοῦτο  
τό λιοντάρι πού, ἄν κανείς τ’ ἀγγίξη,  
 
ἀγριεύει και  ὀργή τό συνεπαίρνει  
μές στά αἱματοκυλίσματα νά ὁρμήση.   
Γιά τήν πατρίδα σου εἶναι ὡραῖο  
καί τιμή νά δίνης τή ζωή σου·  
 
μά ὁ θάνατος κι ὅποιονε θά λακίση  
τόν παίρνει καταπόδι καί μιᾶς νιότης  
ἀπόλεμης δέν τά λυπιέται  
τ’ ἀντικνήμια καί τή δειλή ράχη.  
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Ἡ ἀρετή δέν ξέρει διόλου τί ‘ναι  
 ἀποτυχία, μέ ἀξίωμα πού μένει  
ἀμόλευτο ατή αἰώνια ἀστράφτει 
καί δέν παίρνει μήτε κι ἀπιθώνει  
 
ραβδοπελέκια, κατά πῶς τ’ ἀγέρι  
πού ἀπ’ τό λαό φυσᾶ γι’ ατήν ξεκρίνει.  
Ἡ ἀρετή σ’ ὅποιον τοῦ ἀξίζει  
 ἀθανασία, ἀνοίγοντάς του  
 
τόν ορανό ἀπό ἕνα κλεισμένο διάβα  
νά τοῦ βρῆ μονομάτι δοκιμάζει  
καί μέ γοργή φτερούγα ἀφήνει  
τοῦ όχλου συντυχίες καί τ’ ὀγρό χῶμα  
 
καί γιά τήν ἔμπιστη σιωπήν πάρχει  
βέβαιη  πληρωμή · μά ἐκεῖνον πού ἔχει  
τ’ ἅγια τῆς Δήμητρας μυστήρια  
φανερώσει, δέν θά τόν ἀφήσω  
 
σέ ἴδια μ’ ἐμέ σκεπή νά κατοικήση,  
μήτε καΐκι ἀδύναμο νά λύση  
μαζί στό πέλαο ν’ ἀνοιχτοῦμε.   
υχνά ὁ Δίας, σάν θυμώση, σμίγει  
 
καί τόν ἀθῶο ἀντάμα μέ τό φταίχτη·  
μά σπάνια  Σιμωρία νά μήν προλάβη,  
μέ τό κουτσό της πόδι, φταίχτη,  
πού μπροστά της τρέχει νά ξεφύγη. 

 

Πηγή: Μακεδονικό Ἡμερολόγιο, τεύχος ἔτους 1977 
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ΗΛΕΚΣΡΑ, τοῦ οφοκλῆ 
 

 Σραγωδία πού διδάχτηκε στά 442 – 412 π.Φ. καί 
ἀποτελεῖται ἀπό 1510 στίχους.  Ἔχει σάν πόθεση τήν 
ἐκδίκηση τοῦ φόνου τοῦ Ἀγαμέμνονα.  Μ’ ατό τό 
θέμα ἀσχολήθηκαν καί οἱ τρεῖς τραγικοί.   μέν 
Αἰσχύλος μέ τήν ρέστεια (τριλογία, Ἀγαμέμνων, 
Φοηφόροι, Εμενίδες), οἱ δέ οφοκλῆς καί Εριδίδης 
μέ τίς ἔχουσες τόν ἴδιο τίτλο (Ἠλέκτρα). 

Ὁ Μῦθος 
 Μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἀγαμέμνονα ἀπό τόν 

Αἴγισθο καί τήν Κλυταιμνήστρα,  κόρη της Ἠλέκτρα, 
μόλις γλίτωσε τό θάνατο, γίνεται σχεδόν σκλάβα.  
ώζεται ἀπό τή μητέρα της πού μεσολαβεῖ γιά χάρη 
της στόν Αἴγισθο.  Γιά νά μή γεννήση γυιό  Ἠλέκτρα, 
ὁ ὁποῖος θά μποροῦσε ἀργότερα νά πάρη ἐκδίκηση γιά 
τό φόνο τοῦ Ἀγαμέμνονα, ὁ Αἴγισθος τήν παντρεύει μ’ 
ἓναν ἀσήμαντο χωρικό καί μένουν μακριά ἀπό τήν 
πόλη.   ἄντρας της, ὅμως, σεβάστηκε τήν παρθενία 
της καί δέν ἔκαναν παιδιά. 
ΣΑ ΠΡΟΨΠΑ 
Παιδαγωγός 
ρέστης: γυιός τοῦ Ἀγαμέμνονα καί τῆς 
Κλυταιμνήστρας 
Φορός Παρθένων γυναικῶν. 
Φρυσόθεμη: Ἀδερφή τοῦ ρέστη καί τῆς Ἠλέκτρας. 
Κλυταιμνήστρα: ύζυγος τοῦ Ἀγαμέμνονα 
Αἴγισθος: ραστής τῆς Κλυταιμνήστρας. 
Πυλάδης: φίλος τοῦ ρέστη, γυιός τοῦ βασιλιᾶ 
τροφίου (βουβό πρόσωπο). 
πόθεση:  

 Ἡ σκηνή διαδραματίζεται στίς Μυκῆνες, στά 
ἀνάκτορα τῶν Πελοπιδῶν, ὅπου βασιλεύουν οἱ 
φονιᾶδες τοῦ Ἀγαμέμνονα, Αἴγισθος καί 
Κλυταιμνήστρα. 

 Κατά τά ξημερώματα ἐμφανίζεται στά ἀνάκτορα ὁ 
ρέστης, πού ἔρχεται ἀπό τήν Κρίσα, ὅπου τόν εἶχε 
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φυγαδεύσει  ἀδερφή του Ἠλέκτρα, παραδίδοντάς 
τον, ὅταν ἦταν μικρός, στόν Παιδαδωγό, στήν αλή 
τοῦ βασιλιᾶ τροφίου.  Ἀνατράφηκε μέ τόν Πυλάδη, 
πού συνοδεύεται ἀπό τό γέρο Παιδαγωγό γιά νά 
ἐπιστρέψη στίς Μυκῆνες καί νά τιμωρήση τούς 
φονιάδες τοῦ πατέρα του, Ἀγαμέμνονα.  Προλογίζει ὁ 
Παιδαγωγός δείχνοντας τήν περιοχή καί τά ἀνάκτορα, 
πενθυμίζει στόν ρέστη τά γεγονότα καί τόν 
συμβουλεύει νά καταστρώσουν σχέδιο μέ τόν Πυλάδη. 

  ρέστης ἀπαντᾶ ὅτι πῆρε ἀπό τόν Ἀπόλλωνα 
χρησμό στούς Δελφούς, ὥστε νά χρησιμοποιήση δόλο 
γιά τήν τιμωρία τῶν φονιάδων.  Δίνει ἐντολή στό γέρο 
Παιδαγωγό νά ἀναγγείλη σάν Υωκέας, ἀπεσταλμένος 
τοῦ Υανυτέα, φίλου τοῦ Αἴγισθου καί βασιλιά τῆς 
Πανόπης, ὅτι δῆθεν ὁ ρέστης σκοτώθηκε στούς 
Πυθικούς ἀγῶνες.   ἴδιος ὁ ρέστης, ἀφοῦ πρόσφερε 
θυσία στόν τάφο τοῦ πατέρα του, λέει ὅτι θά 
ἐπιστρέψη τή στάχτη τοῦ σκοτωμένου (ρέστη).  
Καθώς βγαίνουν ἀπό τή σκηνή γιά νά ἐκτελέσουν ατά 
πού σχεδίασαν, ἀκούγονται κλάματα τῆς Ἠλέκτρας 
πού ἐπικαλεῖται καταχθόνιες θεότητες νά τῆς 
στείλουν τόν ἀδερφό της γιά νά τήν βοηθήση στό 
ἔργο τῆς ἐκδίκησής της. 

  χορός παρηγορεῖ τήν ρωΐδα, ἐνῶ ατή ἐξηγεῖ 
ὅτι ἀναγκάζεται νά ἐκδικηθῆ, ἐπειδή  μητέρα της, 
πού συζεῖ μέ τό φονιᾶ τοῦ πατέρα της, γιορτάζει τήν 
ἐπέτειο τοῦ φόνου, βρίζοντας καί δίνοντας κατάρες 
στήν κόρη της (Ἠλέκτρα).  Καί ἐνῶ ὁ Αἴγισθος 
κάθεται στό θρόνο τοῦ πατέρα της,  ἴδια μάταια 
περιμένει τόν ἐρχομό τοῦ ἐκδικητή ἀδερφοῦ της. 

 Ἔρχεται  ἀδερφή τῆς Ἠλέκτρας Φρυσόθεμη, πού 
τήν ἐλέγχει γιά τούς θρήνους της στά πρόθυρα τῶν 
ἀνακτόρων, θεωρώντας τους ἄσκοπους, ὅπως λέει, 
καί λυπᾶται γιά τή συμφορά τους.  Ἡ Ἠλέκτρα 
κατακρίνει τή Φρυσόθεμη γιά τή δειλία της, ἀλλά 
ατή τῆς ἀπαντᾶ ὅτι οἱ συμβουλές της ἔχουν σκοπό 
νά ἐμποδίσουν τή φυλάκιση τῆς Ἠλέκτρας, πού 
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σχεδιάζουν οἱ φονιᾶδες.  Ἡ Ἠλέκτρα ἀδιαφορεῖ γιά τά 
κακά πού τήν ἀπειλοῦν.  Ἀπορεῖ γιά τό ὅτι  
Κλυταιμνήστρα στέλνει μέ τή Φρυσόθεμη χοές στόν 
τάφο τοῦ φονευθέντα Ἀγαμέμνονα.  ξηγεῖ  
Φρυσόθεμη ὅτι τό κάνει ατό  Κλυταιμνήστρα, 
φοβισμένη ἀπό ὄνειρο, πού εἶδε, ὅπου ὁ Ἀγαμέμνονας, 
ἀφοῦ ἀναστήθηκε, ἔμπηξε στό σπίτι του τό σκῆπτρο 
του, ἀπό τό ὁποῖο φύτρωσαν ἀνθισμένα κλαδιά, πού 
κάλυψαν μέ τή σκιά τους ὁλόκληρη τή Μυκηναϊκή 
χώρα.  Ἡ Ἠλέκτρα χαίρεται γιά τό ὄνειρο καί 
συμβουλεύει τή Φρυσόθεμη νά μήν προσφέρη χοές

(*)
, 

ἀλλά πλεξίδες ἀπό τά μαλλιά τους.  πικαλεῖται τήν 
ἄφιξη τοῦ ρέστη, ὁ χορός συνηγορεῖ στά λόγια τῆς 
Ἠλέκτρας καί  Φρυσόθεμη πείθεται. 

  χορός στό ἄσμα του θεωρεῖ τό ὄνειρο σάν 
προμήνυμα ἐπιστροφῆς τοῦ ρέστη καί τῆς τιμωρίας 
τῶν φονιάδων.  Φαίρεται γι’ ατό καί ἀναφέρεται 
στήν ἀρχική αἰτία πού προκάλεσε ἀτέλειωτες 
συμφορές στό γένος τῶν Πελοπιδῶν. 

 Κατόπιν,  Κλυταιμνήστρα βγαίνει ἀπό τά 
ἀνάκτορα, μαλώνει τήν Ἠλέκτρα πού, ἐπωφελούμενη 
ἀπό τήν ἀπουσία τοῦ Αἴγισθου πού λείπει στά 
χωράφια, βρίζει τή μητέρα της.  Ἡ συζυγοκτόνος 
δικαιολογεῖ τήν πράξη της, λέγοντας ὅτι τήν ἔκανε, 
ἐπειδή ὁ Ἀγαμέμνονας θυσίασε τήν Ἰφιγένεια.  Ἡ 
Ἠλέκτρα, ὅμως, ἐπιτίθεται μέ σκληρά λόγια στή 
μητέρα της,  ὁποία ὁρκίζεται ὅτι μόλις γυρίσει ὁ 
Αἴγισθος, θά τιμωρήση τήν ἀτίθαση ρωΐδα.  Καθώς  
Κλυταιμνήστρα ἐπικαλεῖται τή βοήθεια τοῦ Ἀπόλλωνα 
ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν της, ἔρχεται ὁ Παιδαγωγός 
μεταμφιεσμένος σέ ἀγγελιαφόρο ἀπό τή Υωκίδα, 
ἀναγγέλλοντας τό δῆθεν θάνατο τοῦ ρέστη στούς 
Πυθικοῦς ἀγῶνες, πού τή στάχτη του, λέει, θά φέρουν 
οἱ Υωκεῖς πού θά ἔρθουν ἀργότερα.  Ἡ Ἠλέκτρα, 
ἀκούγοντας γιά τό θάνατο τοῦ ἀδερφοῦ της, ξεσπᾶ σέ 
θρήνους καί  Κλυταιμνήστρα μπαίνει στά ἀνάκτορα, 
συνοδευόμενη ἀπό τόν Παιδαγωγό, χαρούμενη γιά τήν  
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Βάκκος,  Ὅμιλος πιχειρήσεων  

Βιβλιοχώρα,  Βιβλιοπωλεῖο 

Ἀφοί Γαβρᾶ,  Ρολόγια, κλειδιά, ραπτομηχανές  
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Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, Σηλ. 6936623095, Ἔδεσσα 

Μανδαλιανός,  Κοτόπουλα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος,  Υροντιστήριο Μ. 

κπαίδευσης 

Μιμίκος Δημήτρης, Χυκτικός, ἐμπόριο, 

ἐγκαταστάσεις, συντηρήσεις ψυγείων, κλιματιστικών, 
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Multimedia, μπορία και service Η/ 

Νίτσης Βασ.,  Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Ὁ τράτος,  Οζερί στήν Πολυκάρπη 

Παντής Ἐλευθέριος,  Βιοτεχνία σωρούχων 
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Σόμας Εὐάγγελος,  ποδήματα 

Φαλᾶς Ἰωάννης,  πτικά 

Φριστάκης,  Καφεκοπτεῖο 
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ἀπαλλαγή της ἀπό τό φόβο τοῦ ρέστη.   χορός 
συμμετέχει στούς θρήνους τῆς Ἠλέκτρας,  ὁποία 
προτείνει στή Φρυσόθεμη νά ἀναλάβουν τό ἔργο τῆς 
ἐκδίκησης.   Ἡ Φρυσόθεμη ἀπό φόβο ἀρνεῖται καί 
φεύγει.   χορός κατηγορεῖ τή στάση τῆς Φρυσόθεμης 
καί ἐπαινεῖ τήν Ἠλέκτρα γιά τό θάρρος της.  

 μφανίζεται ὁ ρέστης πού συνοδεύεται ἀπό τόν 
Πυλάδη καί μερικούς ἀκόλουθους, κρατώντας τήν 
δρία, πού, δῆθεν, ἔχει τή στάχτη του.  Ἡ Ἠλέκτρα 
παίρνει ἀπό τά χέρια τήν δρία καί ξεσπάει σέ 
κλάματα.   ρέστης, πού λυπᾶται τήν ἀπελπισμένη 
ἀδερφή του, δέν ἀντέχει καί ἀποκαλύπτεται.  
Ἀκολουθεῖ δραματική ἀναγνώριση τῶν δύο ἀδερφῶν 
καί μπαίνουν στό ἀνάκτορο γιά νά τιμωρήσουν τήν 
Κλυταιμνήστρα.   χορός μέ πολύμετρο ἄσμα ἐφράζει 
τό φοβο καί τήν ἀγωνία πού νιώθει στήν ψυχή του γιά 
τό φόνο πού πρόκειται νά γίνη. 

 Ἀκούγονται τά κλάματα τῆς Κλυταιμνήστρας πού 
ζητάει τόν Αἴγισθο καί παρακαλάει τό γυιό της νά τήν 
λυπηθῆ.  Ἡ Ἠλέκτρα , ὅμως, πού ἔχει βγεῖ, ἐν τῶ 
μεταξύ, στά πρόθυρα, παραμονεύοντας νά ἔρθη ὁ 
Αἴγισθος, φωνάζει στόν ἀδερφό της νά τήν κτυπήση κι 
ἄλλο.   Αἴγισθος πού πληροφορήθηκε τόν ψεύτικο 
θάνατο τοῦ ρέστη, ἐπιστρέφει στά ἀνάκτορα καί 
διατάζει τήν Ἠλέκτρα νά ἀνοίξει τίς πόρτες, ὥστε οἱ 
κάτοικοι τῶν Μυκηνῶν νά ποταχτοῦν εκολώτερα 
στό ζυγό του.  Ἡ ρωΐδα πειθαρχεῖ καί βγαίνουν ὁ 
ρέστης μέ τόν Πυλάδη πού, ἀφοῦ πιάσανε τόν 
Αἴγισθο, τόν ὡδήγησαν στά ἀνάκτορα γιά νά τό 
σκοτώσουν στό ἴδιο μέρος, ὅπου ὁ ἴδιος σκότωσε τόν 
Ἀγαμέμνονα. 
(*) Ἡ τιμητική προσφορά πρός τούς νεκρούς ἀπό μέλι, κρασί καί 
νερό, μέρος τῆς ὁποίας ἔχυναν οἱ ἀρχαίοι Ἕλληνες στόν τάφο. 
 
 Πηγή: γκυκλοπαίδεια Ἡλίου 

πιμέλεια : Μ.Π. 
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ΓΝΨΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΡΦΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΟ 

Α΄  

ΓΕΝΙΚΑ 

Ἡ θρησκεία τῶν ἀρχαὶων λλήνων ἦταν ἀδέσμευτη 
καί ἐλεύθερη.  Οἱ θεοί ἦσαν ἀνθρωπόμορφοι καί 
συμμετεῖχαν στά ἀνθρώπινα πάθη καί στίς ἀδυναμίες.  
Δέν πῆρχαν θρησκευτικά βιβλία οὔτε δόγματα.  Ἡ 
βάση τῆς θρησκείας τους ἦταν  μυθολογία.  
ἀριθμός τῶν θεῶν καί τῶν θεοτήτων προέκυπτε ἀπό 
τή «Θεογονία» τοῦ Ἠσίοδου, ἀπό τά ὁμηρικά ἔπη καί 
ἀπό τά «ρφικά».  έ ὅλες τίς πόλεις τῆς ἀρχαίας 
λλάδας ἐπικρατοῦσε ἀνεξιθρησκεία.  Ἧταν, ὅμως, 
ἐπιβεβλημένος ὁ σεβασμός στά ἱερά, στούς ναούς καί 
στούς ἱερεῖς.  Φαρακτηριστικό εἶναι τό γεγονός, ὅτι 
στή νῆσο Δῆλο, τό ἱερό νησί τῶν λλήνων, πῆρχε 
συναγωγή τῶν βραίων. Πολλοί ἱστορικοί - ἐρευνητές 
δέν παραδέχονται τό δωδεκάθεο τῆς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς θρησκείας, ἀλλά διατυπώνουν τήν ἄποψη 
ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πίστευαν σέ μιά Δημιουργό 
Δύναμη, τό Δία, τοῦ ὁποίου  ἰσχύς ἦταν ἀκαταμάχητη 
καί  σοφία ἀνεξερεύνητη.   Ζεῦς εἶναι  ἀρχή καί τό 
κέντρο τοῦ Παντός, ὁ Δημιουργός τῶν πάντων.  Εἶναι 
ὁ θεός τῆς λαμπρότητας καί τῆς διαύγειας τοῦ 
Ορανοῦ καί τῆς ἁρμονίας τοῦ ύμπαντος. 

τά «ρφικά» ἀναφέρεται:  

«Εἶναι ἀρχή τῶν ὅλων ὁ Ζεῦς.  Ατός δημιούργησε 
τούς θνητούς καί τά ζῶα.  Σόν ὀνομάζουν καί Ζήν, 
διότι ἀπ’ ατόν ἔχουν γίνει τά πάντα». 

Οἱ ἄλλοι θεοί ἦσαν ποικίλες ἐκφράσεις τῆς 
Δημιουργοῦ Δύναμης.  Ἔτσι, π.χ.,  θεά Ἀθηνᾶ ἦταν 
μιά θεοποίηση τῆς οφίας τοῦ Διός.   θεός Ἄρης 
παρίστανε τίς πολεμικές ἐκφράσεις τοῦ Διός κ.λ.π.. 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὅλες τίς ἐπίσημες περιστάσεις 
τῆς ζωῆς τους, ἀπό τή γέννησή τους μέχρι τό 
θάνατός τους, τίς καθαγίαζαν μέ θρησκευτικές 
τελετές.  Ἡ κοινή δέ θρησκεία τους ἀποτελοῦσε ἕνα 
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συνδετικό κρίκο, μεταξύ τῶν ἀνταγωνιζομένων 
πόλεων. 

ύμφωνα μέ τή σύγχρονη φιλοσοφική θεωρία τῆς 
ἀνάγκης, ὅλα τά γινόμενα εἶναι ἀποτέλεσμα αἰτίων.  
Ἡ θεωρία, ὅμως, ατή δέν εἶναι μόνο σύγχρονη, διότι 
τίς ἴδιες ἀπόψεις εἶχαν καί οἱ περισσότεροι ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες φιλόσοφοι καί συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι 
θεωροῦσαν τήν ἀνάγκη ὥς πρωταρχικό αἴτιο τῆς 
κοσμικῆς διάταξης.  Ἔτσι, λοιπόν,  «Ἀνάγκη», ὡς 
βασικός νόμος τῆς φύσης, εἶναι τό φυσικό αἴτιο, ἀπό 
τό ὁποῖο ἔγιναν τά πάντα.  Γιά τούς ἀρχαίους  
«Ἀνάγκη» εἶναι  οσία «Αἰθήρ», πού εἶναι  
δεσπόζουσα αἰτία τῶν πάντων στήν ὁποία ὀφείλεται  
δημιουργία ἀπό τή χαώδη κατάσταση. 

α. Θεογονία 

1) Ορανός, Κρόνος, Ζεῦς.  Ὅπως ἀναφέρη ὁ 
Ἠσίοδος στό ἔργο του «Θεογονία», οἱ ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες ἀρχικά πίστευαν ὅτι πῆρχε τό Φάος, 
δηλαδή, τό κενό ἤ τό ἄπειρο.  Ἔπειτα, δημιουργήθηκε 
 Γαία (Γῆ).  Ἡ Γαία γέννησε τόν Ορανό, τά Ὄρη καί 
τίς θάλασσες.  Ἀπό τή Γαία καί τόν Ορανό 
γεννήθηκαν οἱ Σιτάνες, οἱ Γίγαντες, οἱ Κύκλωπες καί 
οἱ κατογχειρες.   Ορανός, ὅμως, ἐπειδή μισοῦσε 
τά παιδιά του, μόλις γεννιόντουσαν, τά βύθιζε στά 
ἔγκατα τῆς Γῆς.  Ἡ Γαία, ἐπειδή ἀγανάκτησε γιά τίς 
πράξεις τοῦ Ορανοῦ, συμβούλευσε τό γυιό της, τόν 
Κρόνο, πού ἦταν Σιτάνας, νά ἐκθρονίση τόν πατέρα 
του Ορανό καί νά τόν διαδεχθῆ. 

Μόλις ὁ Κρόνος ἔγινε κύριος τοῦ ύμπαντος, 
ἀπέκτησε ἀπό τήν ἀδερφή του Ρέα 5 παιδιά, τήν 
στία, τή Δήμητρα, τήν Ἥρα τόν Πλούτωνα καί τόν 
Ποσειδώνα. 

 Κρόνος, ἐπειδή φοβόταν μήπως καθαιρεθῆ ἀπό τά 
παιδιά του, τά καταβρόχθιζε, μόλις ἔρχονταν στόν 
κόσμο.  Ἡ Ρέα, ὅμως, μόλις γέννησε τό γυιό της Δία, 
κατώρθωσε νά κρύψη στήν Κρήτη, τό νεογνό.  
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Ξεγέλασε δέ τόν Κρόνο, δίναντάς του νά 
καταβροχθίση μιά σπαργανωμένη πέτρα. 

 Ζεῦς ἀνατράφηκε στήν Κρήτη ἀπό τούς Κουρῆτες 
(δαίμονες πού τούς λάτρευαν στήν Κρήτη καί ἄλλες 
περιοχές).  Μόλις ἐνηλικιώθηκε ἐξώρισε τόν πατέρα 
του στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης, ἀφοῦ προηγουμένως 
τόν ἀνάγκασε νά ἀποβάλη τά παιδιά του, πού εἶχε 
καταβροχθίσει. 

 Ζεῦς, ἔχοντας, πλέον, συμμάχους τούς ἀδερφούς 
του, πολέμησε ἐναντίον τῶν Σιτάτων, τούς ὁποίους, 
ἀφοῦ κατατρόπωσε, ἔγινε κυρίαρχος τοῦ ύμπαντος 
καί τῶν φυσικῶν δυνάμεων.  Σό ὄνομα τοῦ Δία οἱ 
ἀρχαῖοι Ἕλληνες τό συνώδευαν μέ διάφορα κοσμητικά 
ἐπίθετα: «τερπικέραυνος» = ατός πού χαίρεται ὅταν 
ρίχνη κεραυνούς, «ψιβρεμέτης» = ατός πού 
προκαλεῖ βροντές ἀπό ψηλά, «κελαινεφής» = ατός 
πού προκαλεῖ τά μαῦρα σύννεφα, «νεφεληγερέτης» = 
ατός πού συγκεντρώνει τά σύννεφα. 

2)Οἱ δώδεκα Ὀλύμπιοι θεοί. 
Μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ Δία οἱ δώδεκα λύμπιοι 

θεοί ἦσαν:  
Οἱ ἀδερφοί τοῦ Δία:  
Ποδειδών, ὁ θεός τῆς θάλασσας 
Πλούτων, ὁ θεός τοῦ Κάτω Κόσμου 
Ἡρα, σύζυγος τοῦ Δία 
Δήμητρα,  θεά τῆς γεωργίας. 
Σά τέκνα τοῦ Δία:  
Ἀθηνᾶ,  θεά τῆς οφίας καί προστάτιδα τῶν 

πόλεων 
Ἀπόλλων, ὁ θεός τῆς ἁρμονίας καί τοῦ φωτός 
Ἄρτεμις,  θεά τοῦ κυνηγίου καί τῆς ελήνης 
Ἥφαιστος, ὁ θεός τῆς φωτιᾶς 
Ἄρης, ὁ θεός τοῦ πολέμου 
Ἀφροδίτη,  θεά τοῦ ἔρωτα καί τῆς γονιμότητας 
Ἑρμῆς, ἀγγελιαφόρος τῶν θεῶν καί θεός τοῦ 

ἐμπορίου. 
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Οἱ τρεῖς ἀδερφοί θεοί μοίρασαν τόν Κόσμο σέ 
σφαῖρες ἐπιρροῆς.  Ἔτσι, ὁ Ζεῦς εἶχε στή δικαιοδοσία 
του τόν Ορανό καί τή Γῆ, ὁ Ποσειδών ἔγινε 
κυρίαρχος τῆς θάλασσας καί ὁ Πλούτων ἐξουσίαζε 
τόν Κάτω Κόσμο, ὁ Ζεῦς, ὅμως, ἐξουσίαζε τά πάντα. 

3)Οἱ σπουδαιότερες δευτερεύουσες θεότητες. 
Οἱ δευτερεύουσες θεότητες ἦσαν:  
Ἀσκληπιός, ὁ θεός θεράπων καί ωτῆρας.  Ὥς 

γιατρός εἶχε τή δύναμη, ὄχι μόνο τούς ἀρρώστους νά 
θεραπεύη, ἀλλά καί νεκρούς νά ἀνασταίνη. 

Ὑγεία, θυγατέρα τοῦ Ἀσκληπιοῦ, προσωποποίηση 
ἐννοιῶν σχετικά μέ τό λειτούργημά του. 

Εἰλειθυία, θεά τοῦ τοκετοῦ καί προστάτιδα τῶν 
ἐπιτόκων. 

Περσεφόνη, ἦταν  θυγατέρα τοῦ Δία καί τῆς 
Δήμητρας.  Σήν ἀπήγαγε ὁ Πλούτων καί τήν 
παντρεύτηκε.  Μέ ἀπόφαση τοῦ Δία, τό μέν καλοκαίρι 
ἔμενε μέ τή μητέρα της, τόν δέ χειμώνα μέ τόν 
Πλούτωνα. 

Φάρων, ὁ περάτης τῶν ψυχῶν ἀπό τό βασίλειο τῆς 
ζωῆς στό βασίλειο τοῦ Ἄδη 

Ἥβη, θεά τῆς ὄμορφης νεότητας 
Ἔρως,  προσωποποίηση τῆς ἀμοιβαίας ἕλξης τῶν 

δύο φύλων 
Πειθῶ,  θεά πού ἔδινε πειστικές συμβουλές στούς 

ἀνθρώπους 
Σύχη,  θεά τῆς ἀγαθῆς τύχης 
Θέμις,  θεά τοῦ δικαίου 
Ἄτη,  θεά πού ἔφερνε συμφορές  
Ερις, ἦταν  προσωποποίηση τῆς διχόνοιας καί τῶν 

φιλονικιῶν 
Ὕβρις,  προσωποποίηση τῆς ἀλαζονικῆς 

συμπεριφορᾶς ποῦ ξεπερνᾶ κάθε μέτρο. 
Νέμεσις,  θεά πού εἶχε τή φροντίδα νά δίνη στόν 

κάθε θνητό, ὅ,τι τοῦ ἀξίζει.  Πρόσωποποίηση καί τῆς 
θείας ἀγανάκτησης, γιά κάθε διαταραχή τοῦ ὀρθοῦ, 
τοῦ κανονικοῦ μέτρου.  
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Αἴολος, ὁ θεός τῶν ἀνέμων («ταμίας τῶν ἀνέμων). 
Νίκη,  προσωποποίηση κάθε εἴδους νίκης. 
Διόνυσος ἤ Βάκχος, θεός τῆς γονιμότητας, τῆς 

φύσης, τῆς ἀμπέλου καί τοῦ οἴνου. 
Ὕπνος, θεός, προστάτης τοῦ ὕπνου. 
Θάνατος, ὁ θεός πού προσωποποιοῦσε τό θάνατο.  

Ἦταν ἀδερφός τοῦ Ὕπνου. 
Μνημοσύνη, μητέρα τῶν Μουσῶν, τίς ὁποῖες 

ἀπέκτησε μέ τό Δία. 
Γανυμήδης, ὁ οἰνοχόος τῶν θεῶν. 
Ἑστία, ἦταν  θεά τοῦ «οἰκιακοῦ πυρός», 

προστάτιδα τῆς ἀγάπης, τῆς ἁρμονίας καί τῆς 
ετυχίας τοῦ οἴκου. 

Οἱ θεότητες τοῦ Ορανοῦ: 
Ἥλιος, ελήνη, Νύκτα, Ἠώς, Ἐωσφόρος, 

Υώσφορος, Ἕσπερος, Ἄρκτος, Ἀρκτούρος, 
Βοώτης, Ἐκάτη, Ωρις. 

Οἱ θεότητες τῆς Γῆς:  
Γαία, Ρέα Κυβέλη, Πᾶν, Πρίαπος 
Θαλάσσιες θεότητες (ἤ δαίμονες): 
Πρωτεύς, Σρίτων, Γλαῦκος, Υόρκυς, Κητῶ, 

κύλλα, Φάρυβδις, Νηρεύς, Ὠκεανός, Ἀμφιτρίτη, 
Δωρίς, Σηθύς. 

4)Ὁμαδικοί Θεοί. 
κτός ἀπό τούς λύμπιους θεούς καί τούς 

μικρότερους, πῆρχε στήν ἀρχαία ἑλληνική θρησκεία 
καί μιά κατηγορία θεοτήτων πού ἐμφανίζονταν 
ὁμαδικά σέ ὁμοιγενεῖς ὁμάδες. Ατές ἦταν:  

ι) Οἱ Μοῦσες.  Οἱ 9 θυγατέρες το Δία καί τῆς 
Μνημοσύνης, προστάτιδες τῶν Καλῶν Σεχνῶν καί τῶν 
πιστημῶν. 

Ατές ἦσαν:  
Καλλιόπη, τῆς ἐπικῆς ποίησης 
Κλειώ, τῆς Ἱστορίας 
Εὐτέρπη, τῆς λυρικῆς ποίησης 
Σερψιχόρη, τοῦ χοροῦ 
Ἐρατῶ, τῆς ἐρωτικῆς ποίησης 
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Μελπομένη, τῆς τραγωδίας 

Θάλεια, τῆς κωμωδίας 

Πολύμνια, τῆς θρησκευτικῆς ποίησης 

Οὐρανία, τῆς ἀστρονομίας. 

ιι) Οἱ Ὧρες, θεότητες καιρικῶν μεταβολῶν καί 
προστάτιδες τῆς βλάστησης.  πιβράβευαν τό μόχθο 
τῶν ἀνθρώπων μέ πλούσιους καρπούς. 

ιιι)Οἱ Μοῖρες. Ἦσαν 3 καί κυβερνοῦσαν τήν 
ἀνθρώπινη ζωή.  Ατές ἦσαν: ἡ Κλωθῶ, ἡ Λάχεσις 
καί ἡ Ἄτροπος.  ῾Η Κλωθῶ «ἔκλωθε» (έγνεφε) τό 
νῆμα τῆς ζωῆς κάθε ἀνθρώπου.  Ἡ Λάχεσις μοίραζε 
τούς κλήρους καί καθώριζε τό τί θά πάρη κάθε 
ἄνθρωπος (τί θά τοῦ «λάχη»). Ἡ Ἄτροποςς ἦταν 
ἄτεγκτη καί ἀδυσώπητη καί ἔκοβε τό νῆμα τῆς ζωῆς. 

ιv)Οἱ άτυροι. υνοδοί τοῦ Διονύσου.  Σούς 
διέκρινε  ἀσέλγεια. 

v)Οἱ Νηρηίδες. Ἦσαν 50 πανέμορφες θαλάσσιες 
θεές.   Ὅμηρος τίς ὀνομάζει «ἁλίους θεάς».  Ἦσαν 
θυγατέρες τοῦ Νηρέα.  Βοηθοῦσαν καί προστάτευαν 
τούς ἄλλους θεούς καί τούς θνητούς ἀπό πνιγμό.  
Ἦσαν προστάτιδες τῶν ναυτικῶν, σταματοῦσαν τίς 
τρικυμίες καί τούς ἀνέμους.᾿ 

vι)Οἱ Ἐρινύες. Ἦσαν 3 θεότητες τοῦ Ἄδη, τιμωροί 
κάθε ἀνόσιας πράξης.  Εἶχαν χαρακτηριστικό τήν 
ὀργή καί τήν ἐκδίκηση.  Ατές ἦσαν: ἡ Ἀληκτῶ, ἡ 
Μέγαιρα καί ἡ Σισιφόνη. 

vιι) Οἱ Νύμφες. Προσωποποιοῦσαν τίς φυσικές 
δυνάμεις τῆς γονιμότητας καί τῆς ἀνάπτυξης στό 
φυτικό καί ζωικό βασίλειο.   Αἰσχύλος ἀποδίδει σ’ 
ατές τό κοσμητικό ἐπίθετο «βιόδωροι».  Κατά τόν 
Ὅμηρο, ἦσαν θυγατέρες τοῦ Δϊα.  Ἦσαν ὡραῖες, 
χαριτωμένες καί ἀγαθές νέες. 

vιιι) Οἱ Φάριτες.  Ἦσαν 3 τόν ἀριθμό καί εἶχαν τά 
ὀνόματα Εὐφροσύνη, Θάλεια καί Ἀγλαΐα.  Ἦσαν 
καλοπροαίρετες καί ἀγαθές θεότητες τῆς 
γονιμότητας. 
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ιx) Ὠκεανίδες, ἦσαν 3.000. Πατέρας τους ἦταν ὁ 
Ὠκεανός καί μητέρα τους  Σηθύς. Ατά τά 
χαρούμενα θηλυκά πῆρχαν στίς θάλασσες καί στίς 
στεριές.  Εἶχαν καλή καί τρυφερή καρδιά, φρόντιζαν 
τό μεγάλωμα τῶν παιδιῶν τῶν θνητῶν καί τήν 
καθοδήγησή τους. 

x) Οἱ Ἐσπερίδες φύλαγαν τούς κήπους τους μαζί 
μέ τό δράκο Λάδωνα τά χρυσά μῆλα, τά ὁποῖα ἔλαβε 
ὡς γαμήλιο δῶρο  Ἥρα ἀπό τή Γαία. 

xι)Οἱ ειρῆνες ἦσαν 2.  Κάθονταν σ’ ἕνα λιβάδι καί 
τραγουδοῦσαν.  Σό τραγούδι τους μάγευε τούς 
περαστικούς, πού λησμονοῦσαν τά πάντα, ἀκόμα, καί 
τό φαγητό, μέ ἀποτέλεσμα νά πεθαίνουν. 

xιι)Οἱ ιληνοί, ὅπως καί οἱ άτυροι ἀνῆκαν στό 
θίασο τοῦ Διονύσου.  Ἦσαν τερατόμορφες θεότητες. 

xιιv) Οἱ Υορκίδες, ἦσαν οἱ τρεῖς γοργόνες θενῶ, 
Εὐρυάλη καί Μέδουσα,θυγατέρες τοῦ θαλάσσιου 
θεοῦ Υόρκυνος.  

τά ὁμηρικά ἔπη ἀναφέρονται οἱ «Ἥρωες».  Εἶναι 
ὄντα, μεταξύ θεῶν καί ἀνθρώπων, τά ὁποῖα ὁ μέγας 
ποιητής τῶν αἰώνων, τά ὀνομάζει μίθεους. 

ύμφωνα μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική θρησκεία, οἱ θεοί 
καί οἱ θεότητες ἔστελναν στούς ἀνθρώπους τούς 
οἰωνούς καί ἐξέφραζαν τή θέλησή τους μέ χρησμούς. 

Οἱ θεοί συνήπταν σχέσεις καί μέ θνητές γυναῖκες 
καί ἀποκτοῦσαν μ’ ατές παιδιά. 

 
(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Εάγγελου πανδάγου «Ἡ Ἀγνωστη Ἀρχαία 
λλάδα», ἐκδόσεις «Αἴθρα»). 
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ΣΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑ, Ο ΠΑΡΘΕΝΨΝΑ ΜΑ 

 

Ἀνατρέχοντας στήν ἱστορία μας γνωρίζουμε ὅτι τό 
1204 τό βυζαντινό κράτος κατελύθη, ὅλες δέ οἱ 
ἐπαρχίες του περιῆλθαν στήν κατοχή τῶν ξένων.  
κείνοι πού κατέλυσαν τότε τή Βυζαντινή 
Ατοκρατορία δέν ἦσαν οὔτε Βούλγαροι, οὔτε 
Σοῦρκοι, οὔτε ἄλλοι ἀπό τούς ἐχθρούς, ἐναντίον τῶν 
ὁποίων οἱ Ἕλληνες ἀπό πολλά χρόνια ἀγωνίζονταν 
διαρκῶς.  Ἦσαν Υράγκοι, δηλαδή, Ἰταλοί, Γάλλοι, 
Γερμανοί καί ἄλλοι ἀπό τή Δυτική Ερώπη, οἱ ὁποῖοι 
συγκεντρώθηκαν γιά νά ἐκστρατεύσουν πρός 
ἀπελευθέρωση τοῦ Ἁγίου Σάφου ἀπό τούς 
Μωαμεθανούς.  Ἀντί γι’ ατό, ὅμως, ἐπειδή βρῆκαν τό 
Βυζαντινό κράτος σέ μεγάλη παράλυση, ἀποφάσισαν 
νά τό κυριεύσουν καί τό ἔκαναν χωρίς πολύ κόπο! 

Ἕναν δέ ἀπ’ ατούς ἀνεκήρυξαν ατοκράτορα τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως τό (Βαλδουίνο) κόμητα 
Υλάνδρας καί μοιράστηκαν τίς ἐπαρχίες μεταξύ τους, 
σάν ποτελεῖς τοῦ ατοκράτορα.  Ἀλλά, ἐκτός τῆς 
ἐλευθερίας, οἱ Υράγκοι προσπάθησαν νά καταπνίξουν 
καί τή θρησκεία τῶν λλήνων. 

Ὅταν παραδόθηκε σ’ ατούς  Ἀκρόπολη τῶν 
Ἀθηνῶν, δέν ἀρκέσθηκαν μόνο ν’ ἁρπάξουν τά ἱερά 
σκεύη τῶν ἐκκλησιῶν, ἀλλά ἔδιωξαν καί τόν ὀρθόδοξο 
κλῆρο ἀπό τόν Παρθενώνα καί παρέδωσαν ατόν σέ 
Λατίνους ἱερεῖς.  Ἄς σημειωθῆ ἐδῶ ὅτι ὁ Παρθενώνας 
εἶχε μετατραπεῖ σέ χριστιανική ἐκκλησία ἀφιερωμένη 
στήν Παναγία, ἐπί ατοκράτορος Ἰουστινιανοῦ. 

Σούς Υράγκους διαδέχτηκαν τό 1458 οἱ Σοῦρκοι.  
Κατά τήν διάρκεια τῆς κυριαρχίας τους,  Ἀκρόπολη 
ἔπαθε μεγάλες καταστροφές.  Σό μεγαλεῖο, ὅμως, τῶν 
μνημείων τῆς Ἀκρόπολης θαύμασε καί ὁ ἴδιος ὁ 
Μωάμεθ ὁ Πορθητής τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅταν 
ἐπισκέφτηκε τήν Ἀθήνα δύο φορές, τό 1458 καί τό 
1460.  Μιά ἀπό τίς καταστροφές εἶναι καί  ἐξῆς:  
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Κάποια μέρα τοῦ 1656 πού ἦταν παραμονή μεγάλης 
γιορτῆς τῶν Σούρκων, ὁ τότε φρούραρχος τῆς 
Ἀκρόπολης Γιουσούφ ἀγᾶς ἀποφάσισε νά βομβαρδίση 
μέ τό κανόνι του μιά μικρή Φριστιανική ἐκκλησία τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου,  ὁποία βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν 
Ἀκρόπολη, γιά νά πανηγυρίση λαμπρότερα τή γιορτή 
τους.  Σή νύκτα, ὅμως, ἔπεσε κεραυνός στά 
προπύλαια, ὅπου ἦταν  κατοικία του καί ὅπου πῆρχε 
μεγάλη ποσότητα πυρίτιδας.  Ἀπό τήν ἔκρηξη 
σκοτώθηκε ὁ φρούραρχος μέ ὅλη τήν οἰκογένειά του, 
ἀλλά κατέπεσε καί  μεσαία στοά τῶν προπυλαίων.  
Σήν ἱστορία ατή ἀπέδιδαν σέ θαῦμα τοῦ Ἁγίου 
Δημητρίου. 

Σό 1687 ὁ Υραγκίσκος Μοροζίνης, ναύαρχος τῆς 
Βενετίας καί δόγης, ἐξεστράτευσε κατά τῶν Σούρκων 
τῶν Ἀθηνῶν.  Οἱ Σοῦρκοι κλείστηκαν στήν Ἀκρόπολη 
καί κατέφυγαν μ’ ὅλα τά πράγματά τους στόν 
Παρθενώνα, ὅπου εἶχαν βάλει καί τήν πυρίτιδά τους, 
γιατί νόμιζαν ὅτι ὥς χριστιανοί δέ θά πυροβολοῦσαν 
πρός τά ἐκεῖ.  Οἱ Βενετοί καί πολλοί Γερμανοί, πού 
πηρετοῦσαν στό στρατό μαζί τους, ἔστρεψαν τά 
κανόνια τους κατά τοῦ Παρθενώνα.  Ἡ ἔκρηξη ἦταν 
φοβερή.  Μεγάλο μέρος τοῦ Παρθενώνα μεταβλήθηκε 
σέ ἐρείπια!  Πολλοί Σοῦρκοι σκοτώθηκαν. 

Μετά τό ἀπαίσιο ἔτος 1687 μιά ἐπιδρομή κατά τῶν 
μνημείων τῆς Ἀκρόπολης ἔχουμε τοῦ λόδρου Ἔλγιν.  
Ατός ὁ ἀλύπητος – βάρβαρος ἦταν πρέσβης τῆς 
Ἀγγλίας στήν Κωνσταντινούπολη.  Κατώρθωσε καί 
πῆρε σουλτανικό φιρμάνι, πού τοῦ ἐπέτρεπε νά πάρη 
ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἄλλα μέρη τῆς λλάδας, ὅσες 
ἀρχαιότητες ἤθελε.  Σό 1801, ἦρθε στήν Ἀθήνα καί 
ἀφαίρεσε ὅλα τά σωζόμενα ἀγάλματα τῶν 
ἀετωμάτων τοῦ Παρθενώνα, τίς καλύτερες μετόπες 
καί τίς περισσότερες πλᾶκες τῆς ζωφόρου.  Ἀφαίρεσε 
καί μία Καρυάτιδα τοῦ ρεχθείου. Ἀκόμα, τέσσερις 
πλᾶκες τῆς ζωφόρου τοῦ ναοῦ τῆς Νίκης. Ὅλα ατά 
πού ἅρπαξε ἀπό τήν λλάδα, τά πούλησε στήν ἀγγλική 
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κυβέρνηση γιά 35 χιλιάδες λίρες.  Σήν πράξη του ατή 
τήν στιγμάτισαν τότε πολλοί, καί, πρό πάντων, ὁ 
φιλέλληνας ποιητής, Λόρδος Βύρων, ὁ συμπολίτης τοῦ 
Ἔλγιν.   Κάποιος περιηγητής Ἄγγλος πού ἐπισκέφθηκε 
τήν Ἀθήνα, λίγα χρόνια μετά ἀπό ατά, γράφει ὅτι τά 
μεγαλοπρεπῆ μνημεῖα τῆς Ἀκρόπολης, ἔπαθαν σέ μόνο 
τό ἔτος 1801, μεγαλύτερες βλάβες, ἀπό ὅσες εἶχαν 
πάθει ὅλη τήν προηγούμενη ἑκατονταετηρίδα. 

 
Βιβλιογραφία:  
Ἱστορικές πηγές, Υραγκοκρατία, Σουρκοκρατία 
Ἀρχαιολογία 

Γιῶργος Καλυβάτσης 
Καθηγητής φιλολογίας 

 
Τ.. ήμερα, ὅλος ὁ λληνισμός καί ὁ 

πολιτισμένος κόσμος ἀπαιτοῦν νά ἐπιστραφοῦν τά 
«Μάρμαρα» ατά, ατά τά μεγαλοπρεπῆ μνημεῖα μας 
στή θέση τους, στή φωλιά τους. 
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Ἀλέξανδρος οῦτσος (1803-1863) 
 

Ἕλληνας ποιητής. Ἀφοῦ ἔχασε τή μητέρα του, 
διδάχτηκε τά πρῶτα γράμματα στό σπίτι τοῦ θείου 
τοῦ Θεόδωρου Νέγρη, ἐνῶ τά ἐγκύκλια στή σχολή τῆς 
Φίου μέ τον ἀδερφό του Παναγιώτη.  Μετά, τό 1820 
στάλθηκε στό Παρίσι ἀπό τό θεῖο του Μιχαήλ οῦτσο 
γιά ερύτερη ἐκπαίδευση.  κεῖ ἀρρώστησε βαριά, 
ὅταν πληροφορήθηκε τό θάνατο τοῦ ἀδερφοῦ του 
Δημήτριου στό Δραγατσάνι καί ἔτσι ἀναγκάστηκε νά 
ταξιδέψη στήν Ἰταλία.  Κατά τήν παραμονή του στήν 
Ερώπη, ἔγραψε μερικά ποιήματα στή γαλλική 
γλῶσσα καί τό 1825 κατέβηκε στήν ἀγωνιζόμενη 
λλάδα, γιά νά λάβη μέρος στίς περιπέτειές της. 

Ἔγραψε τότε διάφορα σατιρικά ποιήματα, ἐναντίον 
τῆς τότε ἐξουσίας τῆς λλάδας, τά ὁποῖα 
δημοσιεύτηκαν στήν Ὕδρα τό 1827. πειδή, ατοί, 
τούς ὁποίους σατίριζε τόν ἀπειλοῦσαν, ξαναπῆγε στό 
Παρίσι, ὅπου δημοσίευσε στή γαλλική γλῶσσα τήν 
«Ἱστορία τῆς λληνικῆς παναστάσεως», γεγονός πού 
συντέλεσε στήν ἀνάπτυξη τοῦ φιλελληνικοῦ 
πνεύματος στή Γαλλία.  ν τῶ μεταξύ εἶχε ἀναλάβει 
τή διοίκηση στήν λλάδα ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας· ὁ 
οῦτσος ἐπέστρεψε καί πῆγε στό Ναύπλιο.  κεῖ 
τάχθηκε στό πλευρό ἐκείνων πού ἀντιδροῦσαν 
ἐναντίον τοῦ Κυβερνήτη.  Κατά τήν παραμονή του στή 
Γαλλία καί τήν Ἰταλία, ἀνατράφηκε μέ φιλελεύθερες 
ἀρχές, μιά καί  Ερώπη τήν ἐποχή ἐκείνη ἀγωνιζόταν 
γιά φιλελεύθερους θεσμούς.  Γι’ ατό, δέν ἀνεχόταν 
τή διοίκηση τοῦ Κυβερνήτη, πού τήν θεωροῦσε πολύ 
τυραννική καί ἀντίθετη μέ τά κηρύγματα τῶν 
ἐπαναστατικῶν συνελεύσεων τῆς λλάδας. 

Δημοσίευσε πικρόχολες σάτιρες ἐναντίον τοῦ 
Κυβερνητικοῦ καθεστῶτος καί παράλληλα σατίριζε, 
ἐπίσης, τά εἰσαγόμενα κοινωνικά ἤθη, στήν 
ἀνοργάνωτη, ἀκόμα, ἑλληνική κοινωνία.  Οἱ σάτιρες 
ατές ἦταν κυρίως ἀπομιμήσεις τοῦ Βερανζέρου καί 
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ἀργότερα συμπεριλήφθηκαν στό «Πανόραμα τῆς 
λλάδος», πού ἐκδόθηκε ἀργότερα.  Ατή τήν ἐποχή 
(1828) ἔγραψε τήν κωμωδία «Ἄσωτος», κι ατή 
σάτιρα τῆς τότε κοινωνικῆς κατάστασης. Ἀκολού-
θησε  δημοσίευση τοῦ πολιτικοῦ μυθιστορήματος « 
ἐξόριστος», τό ὁποῖο, σύμφωνα μέ τόν Ἄγγελο Βλαχο, 
θυμίζει ἔργα τοῦ Υώσκολου. Ἡ περίοδος τῆς 
βαυαρικῆς ἀντιβασιλείας καί τῆς βασιλείας τοῦ 
Ὄθωνα βρῆκαν σφοδρό ἀντίπαλο τό οῦτσο, ὁ ὁποῖος 
πίστευε ὅτι  λλάδα, μετά τήν ἐθνική της 
ἀποκατάσταση, ὤφειλε νά ἀποκτήση φιλελεύθερο 
Κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Σό 1836 ἐξέδωσε τήν 
«λληνική άλπιγγα», πού ἦταν ἔμμετρο καί πεζό 
περιοδικό. 

 ἀτίθασος πολιτικός ἀγῶνας πού ἔκανε ἐναντίον 
τῆς ἐξουσίας, εἶχε ὡς συνέπεια τίς καταδιώξεις 
ἐναντίον του. Ἔτσι, ἀναγκάστηκε νά φύγη ἀπό τήν 
Ἀθήνα, γύριζε σέ Ἀνατολή καί Δύση συνεχίζοντας νά 
γράφη ἀπό μακρυά ἐναντίον τοῦ μοναρχικοῦ 
καθεστῶτος τῆς λλάδος.  Σό 1839 ἐπέστρεψε στήν 
Ἀθήνα καί δημοσίευσε τά πρῶτα τραγούδια τοῦ 
ὡραιότερου του ποιήματος, τοῦ «Περιπλανώμενου» 
καί τή σάτιρα «Μενιππεία». Σό 1843 ἐξέδωσε στίς 
Βρυξέλλες τίς κωμωδίες «Πρωθυπουργός» καί 
«Ἀτίθασος ποιητής». 

Μετά τήν ἐπανάσταση τῆς 3
ης

 επτεμβρίου 1843, 
ἐπέστρεψε στήν λλάδα καί ἐξέδωσε στήν Ἀθήνα τήν 
«Μεταβολή τῆς Γ΄ επτεμβρίου» καί τό 1845 τό 
«Ποιητικό Φαρτοφυλάκιο», πού ἦταν συλλογή 
πολιτικῶν σατιρῶν. Οἱ σάτιρές του κατά τοῦ 
ψηφισθέντος πολιτεύματος καί πού ἦταν στραμμένες 
καί ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ γεμόνα, προκάλεσαν νέες 
καταδιώξεις ἐναντίον του. Σό 1856 δημοσίευσε τήν 
«Σουρκοφάγο λλάδα», τό 1857 τά ἀπομνημονεύματα 
τοῦ «Ἀνατολικοῦ Πολέμου». 

 ποιητής δέχτηκε πολλές καταδιώξεις καί 
λιθοβολήθηκε ἀπό πράκτορες τῆς ἐξουσίας.  Σό 1859 
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καταδικάστηκε σέ πενταετή φυλάκιση.  Ὅμως, μετά 
ἀπό ἕνδεκα μῆνες ὁ Ὄθωνας τοῦ ἔδωσε χάρη, πό τόν 
ὅρο νά φύγη ἀπό τήν λλάδα.  Ἔτσι ὁ ποιητής ἔφυγε 
καί περιπλανήθηκε στήν Ερώπη καί τήν Ἀμερική.  

Μετά τήν ἔξωση τοῦ Ὄθωνα ἐπέστρεψε στήν 
Ἀθήνα.  Πέθανε τόν Ἰούλιο τοῦ 1863, στό ἑλληνικό 
νοσοκομεῖο τῆς μύρνης καί  νεκρόσιμη ἀκολουθία 
ἔγινε στό ναό τῆς Ἁγ. Υωτεινῆς.  Σό 1877, στάλθηκε ὁ 
Ἀχιλλέας Παράσχος καί μετέφερε τά ὀστά του, πού 
τάφηκαν στό Κοιμητήριο Ἀθηνῶν, μέ δημόσιες 
δαπάνες. Πρίν ἐκπατρισθῆ κατασκεύασε κενόταφιο 
στή μνήμη του ἀδερφοῦ του Δημητρίου, πού ἔπεσε ὠς 
Ἱερολοχίτης στό Δραγατσάνι. 

 Ἀλέξανδρος οῦτσος θωρήθηκε ἀπό τούς 
συγχρόνους του ὠς ἀρχηγός τῆς ποιητικῆς σχολῆς 
τῶν Ἀθηνῶν.  Οἱ στίχοι του εἶναι γραμμένοι στή 
γλῶσσα τήν καθαρεύουσα. 

Γενικά φαίνεται ὅτι δέχτηκε ἐπίδραση ἀπό ξένους 
ποιητές τοῦ αἰῶνα του, τῶν ὁποίων μερικοί στίχοι 
περιλαμβάνονται μέσα στά ἔργα του.  Σόν διακρίνει 
μεγάλη στιχουργική εχέρεια, σπάνια δύναμη λόγου 
καί πολλές φορές παράθεση ὡραίων ποιητικῶν 
εἰκόνων.  Κυρίως ὅμως, ὁ οῦτσος εἶναι σατιρικός 
ποιητής.  Πολλά ἀπό τά ποιήματά του ἔχουν, μᾶλλον, 
δημοσιογραφικό χαρακτῆρα· πάρχουν ὅμως ἀνάμεσα 
σ’ ατά καί πολλά, που ψώνουν τόν ποιητή σέ 
ψηλότερα καλλιτεχνικά στρώματα.  Πολιτικές καί 
κοινωνικές σάτιρες εἶναι καί τά θεατρικά του ἔργα.  
κεῖνο πού κυρίως τόν ξεχωρίζει, εἶναι τό 
φιλελεύθερο στοιχεῖο καί  συνεχής του πάλη κατά 
τῆς πολιτικῆς αθαιρεσίας.  Ἡ κεντρική του ἰδέα εἶναι 
 ἐγκατάσταση εἰλικρινοῦς συνταγματικοῦ 
πολιτεύματος στή χώρα.  Φαρακτηριστικό του εἶναι 
ὅτι σέ μιά ἀπό τίς Πυραμίδες τοῦ Καΐρου ἔχει χαράξει 
τήν ἐπιγαφή : «Ζήτω τό ύνταγμα τῆς λλάδος, ὅσον 
αἱ Πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου». 
Πηγή: Μεγάλη λληνική γκυκλοπαίδεια 



70 
 
ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΒΟΚΟΠΟΤΛΟ ΠΟΤ ΕΓΙΝΕ ΕΘΝΑΡΦΗ 

ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 
 (Μακάριος Γ΄, κατά κόσμον Μιχαήλ Μοῦσκος, 

Παναγιά Πάφου 1913 – Λευκωσία 1977) 
 

Ἀπό τή διάπλατη τοποθεσία τῆς Ἄνω Παναγιᾶς – 
τοῦ γραφικοῦ χωριοῦ πού εἶναι χτισμένο σέ μιά ἀπό 
τίς ὡραιότερες ὀρεινές περιοχές τῆς Πάφου – 
διακρίνονται δύο ἱστορικά μοναστήρια: Πάνω ἀπό τό 
χωριό, σάν νά τό ἐπιβλέπη καί νά τό σκέπη,  
Φρυσορρογιάτισσα.  Καί στό βάθος, μακριά, το 
καμπαναριό τοῦ Κύκκου. 

Σό λεπτό καί μελαχρινό βοσκόπουλο πήγαινε συχνά 
στό πρῶτο.  Ἀλλά δέν εἶχε πάει καμμιά φορά στό 
δεύτερο.  Γι’ ατό, πολλές φορές, ὅταν ἔμενε μόνο, 
στεκόταν πολλήν ὥρα καί κοίταζε μέ συγκίνηση καί 
σεβασμό τό μακρινό καμπαναριό, πού πρόβαλλε 
ποβλητικά πίσω ἀπό τόν ὁρίζοντα.  Σοῦ φαινόταν σάν 
ἕνα χέρι πού τό καλοῦσε, σάν τό ἱερό χέρι τῆς 
Παναγίας, πού τοῦ ἔγνεφε νά πάη κοντά της.  Κι  
μικρή ἁγνή καρδιά του γέμιζε καί σκιρτοῦσε ἀπό τό 
σεπτό κάλεσμα. 

 βαθύς καί μυστικός ατός πόθος μεγάλωνε καί 
δυνάμωνε κάθε φορά πού τό μικρό βοσκόπουλο 
ἀνέβαινε τό μοναστήρι τῆς Φρυσορρογιάτισσας.  Σό 
σεμνό περιβάλλον,  σεπτή ἐκκλησία μέ τή 
θαυματουργή εἰκόνα, οἱ κατανυκτικές τελετές καί 
προσευχές τῶν μοναχῶν,  ὅλη τήν ποβλητική 
ἀτμόσφαιρα τῆς μονῆς, ἀσκοῦσαν βαθύτατη ἐπίδραση 
στήν εαίσθητη ψυχή τοῦ παιδιοῦ καί στάλαζαν μέσα 
της τό πιό ἁγνό καί πιό γνήσιο θρησκευτικό 
συναίσθημα. 

Ὅταν κατέβαινε στό χωριό,  ἔκφραση τοῦ 
προσώπου του, ὁ τρόπος τῆς ὁμιλίας του καί τῆς 
συμπεριφορᾶς του, τά ἴδια τά λόγια του ἀνάδιναν, 
κάθε φορά καί περισσότερο, τήν καθαρή καί ψηλή 
ἐκείνη ἀτμόσφαιρα.  Μιά βαθιά προετοιμασία γινόταν 
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μέσα του.  Καί οἱ γονεῖς του, ἁπλοί καί ἁγνοί 
ἄνθρωποι τοῦ χωριοῦ, παρακολουθοῦσαν τά 
φερσίματα καί τίς ἐκδηλώσεις τοῦ παιδιοῦ τους, μέ 
μεγάλη εχαρίστηση καί ἱκανοποίηση. 

« Θεός νά μέ ἀξιώση νά σέ δῶ στόν ἄμβωνα», τοῦ 
ἔλεγε μέ δάκρυα χαρᾶς στά μάτια  μητέρα του.  
Ἀλλά, δέν ἀξιώθηκε, δυστυχῶς, νά τόν καμαρώση, ὄχι 
μόνο στόν ἄμβωνα, ἀλλά καί στήν κορυφαία 
θρησκευτική καί ἐθνική θέση, ὅπου τόν ἀνέβασε  
ἀξία του καί  ἀναγνώριση καί  ἐκτίμηση τοῦ λαοῦ.  
Πέθανε, ὅταν ὁ Μιχαλάκης ἦταν περίπου δέκα χρόνων. 

τό μεταξύ, ὁ Μιχαλάκης σπούδαζε στό σχολεῖο τοῦ 
χωριοῦ του καί στό σχολεῖο τῆς Υύσης. Ἦταν πάντα 
πρῶτος στά μαθήματα, ἀλλά δέν ἦταν πρῶτος καί 
στήν εταξία. Ἡ ἐσωτερική ζωτικότητά του καί οἱ 
μέσα του ἀνησυχίες καί ζυμώσεις τόν παρουσίαζαν 
ζωηρό καί ἄταχτο.  Καί ὁ δάσκαλος μαζί μέ τόν 
ἔπαινο τῆς ἐπιμελείας, δέ δίσταζε νά χρησιμοποιήση 
καί τή... ράβδο, γιά τήν τιμωρία τῆς ἀταξίας. 

Ὅταν ὁ μικρός Μιχαλάκης ἀνέβηκε, ὡς Μακάριος 
Γ`, στό θρόνο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ ἴδιος 
δάσκαλος πῆγε νά τόν χαιρετίση, καί ἔσκυψε νά 
φιλήση τό χέρι του.  Ἀλλά, ὁ Μακάριος, τόν πῆρε στήν 
ἀγκαλιά του καί ἀντάλλαξε μαζί του φίλημα στοργῆς 
καί ἀγάπης.  Σότε, γελώντας, τοῦ θύμησε καί τό ξύλο 
πού τοῦ εἶχε δώσει στό σχολεῖο  μά, ὁ δάσκαλος δέν 
τά ἔχασε:  «Μ’ ἐκεῖνο τό ξύλο – τοῦ ἀποκρίθηκε – 
βοήθησα κι’ ἐγώ νά φθάσης σ’ ατόν τό θρόνο» καί ὁ 
Μακάριος τόν ξαναφίλησε. 

(νῶ μοῦ διηγόταν ὁ θνάρχης τό χαρακτηριστικό 
ατό ἐπεισόδιο, τά μάτια του γέμισαν ἀπό συγκίνηση 
καί νοσταλγία.  Καί μοῦ ἀνέφερε μέ σεβασμό τό ὄνομα 
του δασκάλου: Νεοκλῆς Καραολῆς.  Ἦταν ὁ ἴδιος 
σεβασμός, πού τόν εἶδα συχνά νά τόν ἐκδηλώνη καί 
στόν Πρωθιερέα τοῦ ἐδῶ ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, 
ὅπου ὁ Μακάριος εἶχε πηρετήσει ὡς διάκονος.  
Υτάνει νά σημειώσω, πώς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί 
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θνάρχης, ἀποφεύγει πάντοτε νά καπνίση μπροστά 
στόν ἄλλοτε προϊστάμενό του ἱερέα.) 

κεῖ ὅμως, ὅπου προπάντων, εὕρισκε τόν ἐαυτό του 
ὁ Μιχαλάκης, ἦταν  Υύση.  Πολύ συχνά, ὁδηγώντας 
τά κατσίκια τοῦ πατέρα του, γύριζε στά βουνά καί 
στά δάση.  Ἀνέβαινε στίς βουνοκορυφές, σκαρφάλωνε 
στά δέντρα, δρασκελοῦσε τά βράχια καί τά νερά, 
τρύπωνε στήν καρδιά τοῦ δάσους.  Ἡ ἄγνωστη 
μεγαλοπρέπεια τῆς Υύσης ἀναπτέρωνε τήν ψυχή του, 
ὕψωνε καί πλάταινε τή σκέψη του, τόνωνε καί 
ζωογονοῦσε τήν καρδιά του.  πικοινωνοῦσε 
βαθύτατα μέ τή γύρω του Υύση, ἄκουγε κι ἔνιωθε τά 
μυστικά μηνύματά της, ἀνάπνεε κι ἀφομοίωνε τήν 
πνοή τοῦ Θεοῦ, πού ἀναδινόταν ἀπό τήν ὀμορφιά της 
καί τό μεγαλεῖο της. 

Σόν χειμῶνα, ἔπειτα ἀπό τά μαθήματα τοῦ 
σχολείου, πήγαινε στή μάντρα τοῦ πατέρα του, πού 
ἦταν στήν ἀρχή τοῦ δάσους.  κεῖ ἔμενε μαζί του καί 
τή νύχτα.  Καί ἄκουγε τίς φωνές τοῦ δάσους καί τά 
σιγομιλήματα τῶν ἄστρων.  Γύρω του, πάνω του καί 
μέσα του ἔνιωθε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. 

Ἀνάμεσα στή Μονή τῆς Φρυσορρογιάτισσας καί στή 
Μονή τοῦ Κύκκου, ἦταν ἕνα μεγάλο δέντρο μέσα στόν 
κάμπο.  Κάτω ἀπό τό δέντρο ατό, συχνά ὁ Μιχαλάκης 
πήγαινε γιά ν’ ἀφιερωθῆ στίς μυστικές του 
ὀνειροπολήσεις πού, κατεβαίνοντας ἀπό τήν 
Φρυσορρογιάτισσα, ἄπλωναν κι ἔφταναν ὡς τό 
μακρινό καμπαναριό, πού ἀχνόφεγγε στό βάθος. 

Πόσα χρόνια πέρασαν ἀπό τότε! Κι ὅμως, ὁ 
θνάρχης Μακάριος ἀναθυμᾶται πάντοτε καί ξαναζεῖ 
μέ τήν ἴδια ἔνταση καί τήν ἴδια συγκίνηση τούς 
ἀγαπημένους τόπους τῶν παιδικῶν του μερῶν καί 
τήν ὡραία εἰδυλλιακή ζωή τοῦ μικροῦ Μιχαλάκη.  Μέ 
πόση νοσταλγία μοῦ μίλησε γιά ὅλα ατά! «Πόσο θά 
ἐπιθυμοῦσα, μοῦ εἶπε, νά ἔμενα, ἔστω καί γιά λίγες 
μέρες, στό χωριό, ἀπομονωμένος καί ἀμέριμνος!  Νά 
ξαναπήγαινα στή μάντρα τοῦ πατέρα, νά ξανάμπαινα 
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στό δάσος, νά καθόμουν κάτω ἀπό τό ἴδιο δέντρο, νά 
ξανάβλεπα τά γνώριμά μου ἀμπέλια καί χωράφια, πού 
τά ἤξερα ὅλα ἕνα - ἕνα, ὅπως ἤξερα καί τούς ἁπλούς, 
καλούς, ἐκδηλωτικούς κι ἐνθουσιώδεις γνήσιους 
βουνίσιους – συγχωριανούς μου!  Πόσο λυπᾶμαι πού 
τώρα, μέ τά βάρη καί τίς εθύνες τῆς θέσεώς μου, 
δέν μπορῶ καί ὁταν ἀκόμα, βρεθῶ στό χωριό, νά τά 
χαρῶ ὅλα ατά μέ τόν ἴδιο τρόπο, ὅπως τότε!». 

Ἐτσι οἱ πρῶτες ἔμφυτες κλίσεις τοῦ μικροῦ 
βοσκόπυλου διαμορφώθηκαν κατά τήν εὔπλαστη 
παιδική του λικία, σέ μιά γνήσια θρησκευτική καί 
μοναστική φύση, πού βρῆκε, τελικά, τό δρόμο καί τή 
θέση της, ὅταν κατά τό 1926, ὁ Μιχαλάκης, 
ὁδηγούμενος ἀπό τόν πατέρα του, ἔφτανε στήν ἱερά 
Μονή τοῦ Κύκκου.  Εἶχαν ξεκινήσει μέ τά πόδια τό 
πρωΐ καί ἔφτασαν ἀπό ἕνα τραχύ καί ἀνηφορικό 
μονοπάτι, κοντά στό μεσημέρι.   μικρός Μιχαλάκης 
εἶχε κοπιάσει πολύ, ἀλλά δέν ἔδυσφόρησε καθόλου.  
Πορεία συμβολική, πού χάραζε ἀπό τότε, τόν 
ἀνηφορικό καί δύσκολο δρόμο, πού ἔμελλε ν’ 
ἀκολουθήση τό εαίσθητο παιδί τῶν δεκατριῶν 
περίπου χρόνων, γιά νά φτάση στήν κορυφή τῆς 
θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς ἱεραρχίας τῆς μεγαλονήσου 
καί στήν γεσία τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τοῦ 
Κυπριακοῦ λληνισμοῦ. 
 

Πηγή: Υιλολογική Πρωτοχρονιά 1966 
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Η ΓΤΝΑΙΚΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΜΟΝΟΚΚΛΗΙΑ ΣΗΝ 
ΑΤΓΗ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 

 τήν χαραυγή κάθε νέου χρόνου, ἐδῶ καί ἀμέτρητα 
χρόνια, σ’ ἕνα χωριό τῶν ερρῶν, τή Μονοκκλησιά, 
κάνει τήν ἐμφάνισή του ἕνα ἀρχαῖο καί ἐνδιαφέρον 
ἔθιμο. 

 Ἔθιμο πού οἱ ρίζες του χάνοντια στά βάθη τῆς 
ἀρχαιότητας καί πού τελεῖται στίς 8 Ἰανουαρίου ἀπό 
τίς γυναῖκες τοῦ χωριοῦ μέ μεγάλη χαρά καί 
ἐνθουσιασμό. 

 Εἶναι τό ἔθιμο τῆς γυναικοκρατίας πού, σύμφωνα 
μέ τήν πατροπαράδοτη συνήθεια, τούς ἀντρικούς 
ρόλους τούς ἀναλαμβάνουν οἱ γυναῖκες καί μαζί μέ 
τούς ἐπισκέπτες πηγαίνουν στά καφενεῖα τοῦ χωριοῦ 
καί γιορτάζουν τήν μερήσια ἐξουσία τους. 

 νῶ οἱ ἄντρες κάθονται στό σπίτι καί κάνουν ὅλες 
τίς γυναικεῖες δουλειές.  Δηλαδή, πλέκουν, 
μαγειρεύουν, ταΐζουν τά παιδιά, σκουπίζουν κ.λ.π.. 

 χετικά μέ τήν καταγωγή ατοῦ τοῦ τόσο 
γραφικοῦ καί πρωτότυπου ἐθίμου ἐπικρατοῦν δύο 
ἀπόψεις:  

ύμφωνα μέ τήν πρώτη ἄποψη τό ἔθιμο τῆς 
γυναικοκρατίας εἶναι κατάλοιπο τῶν συνηθειῶν ἑνός 
παλιοῦ βασιλείου Ἀμαζόνων, πού βρίσκονταν στό 
χωριό Πέτρα τοῦ νομοῦ «αράντα κκλησίες» τῆς 
Ἀνατολικῆς Θράκης.  Οἱ γυναῖκες, λοιπόν, ατοῦ τοῦ 
βασιλείου ἦταν γενναῖες καί ἀγαποῦσαν τούς 
πολέμους.  Εἶχαν ποτάξει τούς ἄντρες, πολεμοῦσαν 
καβάλλα στ’ ἄλογά τους, ὠργάνωναν ἐκστρατεῖες, 
ἔδιναν σκληρές μάχες μέ πολεμιστές γειτονικῶν 
περιοχῶν, ἀλλά, ὅμως, δέν ξεχνοῦσαν τό ὅτι ἦσαν 
γυναῖκες. 

 Ἔτσι, κάθε μιά ἀπ’ ατές εἶχε ἕνα «χαρέμι» ἀπό 
δέκα ἄντρες, ἐνῶ  βασίλισσά τους εἶχε δεκαπέντε, 
καί ατοί ἦσαν οἱ πιό ὄμορφοι καί δυνατοί.  Ὅποιοι 
ὅμως, ἀπ’ ατούς δέν μποροῦσαν νά ἐκτελέσουν τ’ 
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ἀντρικά τους καθήκοντα τούς σκότωναν ἤ τούς 
ἔδιωχναν ἀπό τό χωριό. 

Σό ἔθιμο ατό τό βρίσκουμε, ἀκόμα, καί σήμερα σέ 
μερικές περιοχές τῶν Ἰνδιῶν καί τοῦ Θιβέτ.  Μιά 
γυναίκα διαλέγει πολλούς συζύγους, οἱ ὁποῖοι 
ποτάσσονται σ’ ατήν, ὅπως ποτάσσονται οἱ 
γυναῖκες ἑνός χαρεμιοῦ στόν ἀφέντη τους.  Σό 
βασίλειο ατό τῶν Ἀμαζόνων, σύμφωνα μέ τίς 
παραδόσεις, ἦταν τό πρῶτο ἐλεύθερο κράτος 
γυναικῶν στήν λλάδα.  ’ ἀνάμνηση, λοιπόν, ἐκείνης 
τῆς παλιᾶς ἐποχῆς πού ἐξουσίαζαν οἱ γυναῖκες, 
γίνονται σήμερα οἱ τελετές στό χωριό Μονοκκλησιά. 

Ἡ ἄλλη ἄποψη εἶναι ὅτι τό ἔθιμο εἶναι ἀφιερωμένο 
στή «Μπάμπω Γκιονοῦ», δηλαδή, τή γιαγιά καί τή 
μαμμή πού δουλεύουν ὅλο τό χρόνο καί τή μέρα ατή 
(8 Ἰανουαρίου) ἔχουν τό δικαίωμα νά κάνουν ὅ,τι 
θέλουν, μέ ἀπόλυτη ἐλευθερία.  Οἱ παντρεμένες 
μποροῦν νά πιοῦν, νά μεθύσουν, νά παίξουν χαρτιά καί 
τάβλι, νά βλαστημήσουν, νά δείρουν καί νά κάνουν 
ὁ,τιδήποτε ἄλλο, πού μέχρι τώρα τό ἔκαναν μόνο 
ἄντρες.  Οἱ ἀνύπαντρες μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν στούς 
ἄντρες τοῦ χωριοῦ, νά τούς διατάξουν νά κάνουν 
διάφορες δουλειές, νά τούς καταβρέξουν, ἄν τούς 
δοῦν στό δρόμο, ἀκόμα καί νά τούς γδύσουν.  Καί ὅλα 
ατά εἶναι ἐπιτρεπτά ατή τή μέρα, γιατί ἔτσι 
παγορεύει τό ἔθιμο καί ἔτσι δέν πάρχει φόβος 
παραξήγησης. 

Πέρα ἀπό ὅλα ατά γεγονός εἶναι ὅτι τό ἔθιμο 
ἔζησε γιά πολλές ἑκατοντάδες χρόνια στήν Ἀνατολική 
Θράκη καί ἀπό ἐκεῖ τό πῆραν μαζί τους οἱ 
ξερριζωμένοι πρόσφυγες, τό 1922, γιά νά τό 
μεταφέρουν στήν περιοχή τῶν ερρῶν.  Μάλιστα ὁ 
Αἰσχύλος ἀναφέρει στά «Κοτύπια» παρόμοιες γιορτές, 
πού ἀποτελοῦσαν στήν ἀρχαιότητα ἕνα εἶδος τελετῆς 
καθαρμοῦ.  Καί τότε, ὅπως καί τώρα,  λατρεία 
ἔπαιρνε χαρακτῆρα διονυσιακῆς λατρείας καί κάποτε 
μορφή ἀκολασίας. Ἦταν, ὅμως, συγχρόνως καί μέσο 
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ψυχικοῦ ἐξαγνισμοῦ.  Υαίνεται ὅτι μέ τόν καιρό, σέ 
γιορτές ἀποτέλεσαν ἕνα κρᾶμα βακχικῶν, 
διονυσιακῶν καί μαζί χριστιανικῶν ἐκδηλώσεων. 

Ἀλλά, ἄς παρακολουθήσουμε καλύτερα πῶς 
ἐξελίσσεται τό ἔθιμο, μόλις ξημερώση  8

η
 

Ἰανουαρίου. 
Πρωΐ – πρωΐ, μέ τόν ἐρχομό τοῦ ἥλιου, οἱ γυναῖκες 

βγαίνουν στούς δρόμους καί ξυπνοῦν μέ τίς φωνές 
τους ὅλο τό χωριό.  Μέ μιά πρόχειρη ὀρχήστρα ἀπό 
τσαμποῦνες καί ταμποῦρλα πού ἔχουν φτειάξει, 
ξεκουφαίνουν τούς πᾶντες καί εἰδοποιοῦν τόν ἀντρικό 
πληθυσμό τοῦ χωριοῦ, ὅτι τό χωριό ἀπ’ ατή τή 
στιγμή βρίσκεται κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τῶν 
γυναικῶν.  Οἱ γυναῖκες ἀκολουθοῦν πίσω ἀπό τή 
μουσική, χορεύοντας καί τραγουδώντας, γεμᾶτες 
χαρά κι ἕναν ἄκρατο ἐνθουσιασμό.  Μιά ὁμάδα 
γυναικῶν καταλαμβάνει τά γραφεῖα τῆς Κοινότητας, 
μιά ἄλλη τά ἄλλα δημόσια κτίρια, ἐνῶ, μιά τρίτη, 
κτυπάει τήν καμπάνα τῆς ἐκκλησίας.  Δύο ἤ τρεῖς 
γυναῖκες γυρίζουν μ’ ἕνα χάλκινο δοχεῖο καί μαζεύουν 
χρήματα γιά νά καταρτίσουν τόν προϋπολογισμό τῆς 
μέρας ατῆς.  Μιά ἄλλη ὁμάδα γυναικῶν ἐργάζεται 
ἐντατικά γιά νά συγκεντρώση τρόφιμα καί τά πιάτα 
γιά τό βραδυνό, ἀνεξάντλητο γλέντι πού θά 
ἐπακολουθήση. 

Ατή τήν μέρα ὁ ἐπισκέπτης ξαφνιάζεται.  Βλέπει 
στούς δρόμους νά κυκλοφοροῦν μόνο γυναῖκες.  
Γυναῖκες νά κάθωνται στά καφενεῖα, νά καπνίζουν, νά 
πίνουν, νά συζητοῦν, ἐνῶ ἄλλες νά περιπολοῦν μέ 
ντουφέκια στά χέρια. 

Ὅσο καί νά γυρίση κανείς στούς δρόμους, δέ θά 
συναντήση οὔτε ἕναν ἄντρα.  Καί ατό, γιατί ατή τή 
μέρα οἱ ἄντρες κάθονται στά σπίτια τους κι 
ἀσχολοῦνται μέ τό νοικοκυριό.  κουπίζουν τό σπίτι 
καί τήν αλή, μαγειρεύουν, ταΐζουν καί πλένουν τά 
μωρά, ἀρμέγουν τίς ἀγελάδες καί τίς κατσίκες, 
βάζουν μπουγάδα καί σιδερώνουν κ.λ.π..  Κί ὅσοι μέν 
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εἶναι «καλές νοικοκυρές», τά καταφέρνουν· οἱ ἄλλοι 
κάνουν τό σπίτι ἄνω – κάτω.  Κουρασμένοι, καθώς 
εἶναι, ἀπ’ τίς πολλές δουλειές, κάθονται νά 
ξεκουραστοῦν, νά πιοῦν τόν καφέ τους καί νά 
κουτσομπολέψουν. 

πάρχουν, ὅμως, καί μερικοί τολμηροί νέοι, πού δέν 
λογαριάζουν τήν αστηρότητα τοῦ ἐθίμου καί 
βγαίνουν πρωΐ – πρωΐ στούς δρόμους γιά νά γελάσουν 
καί νά εἰρωνευτοῦν τά «καμώματα» τῶν γυναικῶν.  
Ὅμως, ατό τό πληρώνουν ἄσχημα γιατί οἱ γυναῖκες 
πού περιπολοῦν, τούς πιάνουν, τούς καταβρέχουν ἤ 
τούς γδύνουν καί τούς διαπομπεύουν.  Καί ατό τό 
κάνουν μέ μεγάλη αστηρότητα καί δέν ἐπιτρέπουν σέ 
κανένα νά παραβαίνη τούς ἄγραφους νόμους ατοῦ 
τοῦ ἐθίμου. 

Μόνο σ’ ἕναν ἐπιτρέπουν νά κυκλοφορῆ ἐλεύθερα 
ατή τή μέρα.  Εἶναι ὁ παπάς· ὁ ὁποῖος, μάλιστα, δίνει 
καί τίς εχές του γιά τήν τέλεση ατοῦ τοῦ ἐθίμου, 
τοῦ ὁποίου  δύναμη διατηρεῖται ἀκλόνητη στό 
πέρασμα τῶν χρόνων. 

Ὅμως, ὅπως κάθε μέρα, ἔτσι καί σήμερα ὁ ἥλιος 
βασιλεύει κι ἔρχεται  νύκτα νά τυλίξη μέ τό μαῦρο 
πέπλο της τόν κόσμο.  Σό βράδυ οἱ γυναῖκες ντύνονται 
γιορτινά, φοροῦν τά στολίδια τους καί πηγαίνουν στά 
καφενεῖα νά πιοῦν, νά παίξουν χαρτιά ἤ τάβλι, 
«ἀντρίκια πράματα».  έ λίγο τό γλέντι ἀνάβει.  Σό 
πιοτό κυλάει ἄφθονο καί φέρνει τό γέλιο καί τό 
τραγούδι στά χείλη τῶν γυναικῶν.  Γλεντοῦν τήν 
ἐξουσία τους, χαίρονται τή δύναμή τους. 

Γνωρίζουν πώς ὁ χρόνος κυλάει καί κάποτε θά 
τελειώση ατή  νύκτα.  Καί τότε, θά πρέπη νά 
γυρίσουν ξανά πίσω στά σπίτια τους, στά νοικοκυριά 
τους, στούς ἄντρες τους, στά παιδιά τους. 

Πραγματικά, σέ λίγο ξημερώνει.  Ἡ 8η Ἰανουαρίου 
ἔφυγε καί μαζί της καί  ἐξουσία ἀπό τά χέρια τῶν 
γυναικῶν.  Γυρίζουν ξανά στήν καθημερινότητα.  
Ξαναπαίζουν τόν πραγματικό τους ρόλο.  Γίνονται οἱ 
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μάνες, οἱ ἀδερφές, οἱ κόρες.  Μά μέσα τους μένει 
ἀναμμένη  φλόγα τῆς ἐξουσίας, τῆς κυριαρχίας καί 
περιμένουν μέ λαχτάρα νά κυλήση γρήγορα ὁ χρόνος, 
γιά νά ‘ρθη γρήγορα  μέρα πού ξανά θά πάρουν τήν 
ἐξουσία καί θά κυβερνήσουν τό χωριό, γιά μιά 
ὁλόκληρη μέρα.  Μιά μέρα πού οἱ ἄντρες δέ θά εἶναι οἱ 
ἀφέντες, ἀλλά ατές οἱ ΓΤΝΑΙΚΕ. 
 
Πηγή: Περιοδικό Μακεδονική ζωή, τεῦχος 200, Ἰανουάριος 1983 
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Η ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 

Ἡ βραστή ἤ καλογεμισμένη στό φοῦρνο γαλοπούλα 
τῶν Φριστουγέννων εἶναι μιά προτίμηση πού ἦρθε 
στήν λλάδα ἀπό ερωπαϊκές συνήθειες, ἀφοῦ καί οἱ 
Ερωπαῖοι γνώρισαν ἀργά τό πουλερικό ατό, ἀπό τό 
Μεξικό τό 1524 κι ἔπειτα. 

Πρωτοχρησιμοποιήθηκε καί σ’ ἐμᾶς ἀπό τίς 
πλουσιώτερες τάξεις, πού, μέ ἀρχοντική μόδα, 
διατηροῦσαν στά κτήματά τους εἰδικά ἐκτροφεῖα μέ 
γαλοβοσκούς (ἰδιαίτερα γυναῖκες, γαλοβοσκοῦδες).   
γάλος ἤ κοῦρκος ἤ ἰνδιάνος ἀποτελοῦσε ἕνα καλό 
γεῦμα γιά συμπόσια καί γιά γιορτές.  ημειὤνεται ὅτι 
στή βενετοκρατούμενη Κρήτη, τό 16

ο
 αἰῶνα, σάν ἕνα 

ἐκλεκτό φαγητό.  Σό ἴδιο καί στήν Κύπρο. 

Ἦταν φυσικό, τό ξενικό καί καλοθρεμμένο ατό 
πουλερικό ν’ ἀποτελῆ κι ἕνα καλό δῶρο γιά φίλους ἤ 
ἰσχυρούς ἄρχοντες, ἰδιαίτερα τίς μέρες τῶν 
Φριστουγέννων, πού ἀπό παλιά ἀπαιτοῦσαν στό γεῦμα 
τους ὄρνιθα ἤ πετεινό.  (Οἱ παλιές παροιμίες ἔλεγαν: 
«κότα πίτα τό Γενάρη, (πού εἶναι παχιά τά πουλερικά) 
καί παπί τόν Ἁλωνάρι».  Ἤ στόν Πόντο: «τοῦ Φριστοῦ, 
ὅλ’ ἀναλλάζουνε καί τά πετεινάρια σφάζουνε»). 

Οἱ ἴδιοι οἱ ἄρχοντες ξεχώριζαν καί γιά τό δικό τους 
τραπέζι τῶν Φριστουγέννων τήν πιό παχιά γαλοπούλα, 
πού μέ ρωμαϊκή γατριμαργία συνήθιζαν νά τήν 
παραγεμίζουν μέ, ἐπίσης, ξωτικά μπαχαρικά.  
Διαπιστώνουμε τήν ερωπαϊκή ατή προτίμηση τῆς 
γαλοπούλας, στίς ἀστικές δυτικομαθημένες ἑλληνικές 
περιοχές τοῦ 19

ου
 αἰῶνα (στήν Πόλη, στήν μύρνη, 

στήν Ἀθήνα, στήν Κύπρο, στήν πτάνησο καί ἀραιά 
στήν Πελοπόννησο). 

 Λασκαρᾶτος στό διήγημά του «Ἱστορία ἑνός 
γαλόπουλου», γραμμένο τό 1886, σημειώνει ὅτι 
ἀρχοντικά σπίτια ἔτρεφαν ἤ ἀγόραζαν γάλους γιά τά 
Φριστούγεννα καί ὅτι μεταπράτες ἔβγαζαν σέ κλῆρο 
καλοθρεμμένους γάλους γιά τήν μέρα ατή. 
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Ἀπό τήν Κέρκυρα ἔχουμε περιγραφή, σχετικά 
πρόσφατη (1934), γιά τόν ἀρχοντομαγείρευτο γάλο, 
πού τόν παραγέμιζαν μέ σταφίδες, κανέλλα, 
γαρύφαλο, κουκουνάρα, καί πού τόν «βάφτιζαν» 
τελετουργικά στό ζεστό νερό τήν παραμονή τῶν 
Φριστουγέννων, φωνάζοντας τή λέξη «Φρίστος» (γιά 
νά μήν ποῦν Φριστός), καθιστώντας το ἔτσι 
ελογητικό φαγητό. 

 πολύς λαός, ὅμως, παντοῦ συνέχιζε νά περνᾶ τά 
Φριστούγεννα μέ βραστή ὄρνιθα ἤ πετεινό, πού ἔδιναν 
τήν ἐποχή ατή καί καλό ζουμί, καί μόνο σέ 
περίπτωση ἀρραβῶνα προσπαθοῦσε νά στείλη 
γαλόπουλο στό σπίτι τῆς ἀρραβωνιαστικιᾶς.  τό 
μεγαλύτερο ἑλληνικό χῶρο ἔσφαζαν (καί σφάζουν), 
συνήθως, χοῖρο (μέ τελετουργικά (χοιροφάγια») καί 
περνοῦσαν μέ τό θερμαντικό κρέας καί τό λίπος του 
ὅλες τίς γιορτές. 

Μέ τόν καιρό οἱ ἀγοραστικές ἱκανότητες τοῦ 
κοινοῦ αξήθηκαν καί οἱ δυνατότητες γιά ἐμπορική 
ἐκτροφή τῆς γαλοπούλας πολλαπλασιάστηκαν.  Οἱ 
ἀγρότες γαλοβοσκοί κατέβαζαν, ὡς πρόσφατα, τίς 
παραμονές τῶν Φριστουγέννων τά κοπάδια τους στίς 
πόλεις, γραφικό θέαμα καί ἀκρόαμα τῶν 
ξαφνιασμένων πουλιῶν, πού πάκουαν 
διαμαρτυρόμενα στό καλαμένιο ραβδί, ὥσπου νά 
περάσουν γιά λίγο στά κοτέτσια τῶν ἀγοραστῶν. 

ήμερα οἱ κρεοπῶλες πουλᾶνε ἀξεχώριστα γιά τά 
Φριστούγεννα, κάτω ἀπό ἐκτυφλωτικά πανηγυρικές 
λάμπες, κότες καί γαλοποῦλες καί μοσχάρια καί ἀρνιά 
καί χοιρινά.  Ὅλα εἶναι στολισμένα μέ κορδέλλες καί 
μυρτιές.  Ἡ γαλοπούλα ἔχει τήν προτίμηση τῆς 
μέρας, ὅσο καί τή μεγαλύτερη χρηματική τιμή.  
Ἔγινε νέο σύμβολο καλοπέρασης (παλιότερα λέγαμε  
«ζωή καί κότα!»).  Καλόδεχτο κι ατό.  Ἄς 
γνωρίζουμε, ὅμως, πώς δέν ἦταν ἀπό τήν ἀρχή ἔθιμο 
ἑλληνικό. 
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Ο ΠΟΛΙΟΤΦΟ ΣΗ ΚΟΡΗΟΤ  

ΑΓΙΟ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ 

 Ἡ Κορησός εἶναι μιά κωμόπολη τοῦ νομοῦ 
Καστοριᾶς.  Ἔχει ὥς πολιοῦχο Ἅγιο τό Ἅγιο 
Φαράλαμπο, γιά τόν ἑξῆς λόγο: Οἱ σημερινοί του 
κάτοικοι προέρχονται ἀπό πρόσφυγες, πού ζοῦσαν σέ 
μιά παροικία τῆς Κωνσταντινούπολης πού εἶχε τόν 
ὄνομα Κορησός.  Σό 18ο αἰῶνα,  παροικία πού, ἄν καί 
εὔπορη, βρισκόταν σέ τουρκική κατοχή καί οἱ 
κάτοικοι Ἕλληνες ἀναγκάζονταν νά ξενητεύωνται γιά 
νά ζήσουν. 

κείνη τήν ἐποχή ἐμφανίστηκε ἐπιδημία πανώλης 
στήν περιοχή. Οἱ κάτοικοι ἔκαναν λιτάνευση τῆς 
εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Φαράλαμπου καί  ἐπιδήμία 
ἐξαλείφθηκε, καί  παροικία βρῆκε τόν παλιό της 
ρυθμό.  Ἔτσι, καθιερώθηκε καί στήν Καστοριανή 
Κορησό ὁ Ἅγιος Φαράλαμπος ὡς πολιοῦχος. 

Ἀκόμα,  παράδοση λέει, ὅτι ὁ Ἁγιος Φαράλαμπος 
ἔζησε ἐπί εβήρου, τέλος 2ου αἰ. μ.Φ. καί ἦταν ἱερέας.  
Σήν ἱκανότητά του νά γιατρεύη τήν ἔδειξε, ὅταν μέ 
ἐντολή τοῦ ἄρχοντα συνελήφθη καί γδάρθηκε 
ζωντανός.  Ἕνας ἀπό τούς δύο δημίους του, γιά νά 
τοῦ προξενήση μεγαλύτερο ἄλγος, ἐπιχείρησε νά τοῦ 
ἀποξέση τίς πληγές καί ἀμέσως κόπηκαν τά χέρια τοῦ 
δημίου. Σότε, μέ ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου ἀποκαταστάθηκε 
 ἀρτιμέλεια τοῦ δημίου.  Καί οἱ δύο δήμιοι, κατόπιν, 
πίστεψαν στό Θεό γιά τά θαύματα πού ἔγιναν.  Σά 
ὀνόματά τους ἦσαν Πορφύριος καί Βάπτος. 

εβόμενοι τόν Ἅγιο, ἀλλά καί τήν παράδοση, οἱ 
σημερινοί κάτοικοι τῆς Κορησοῦ τιμοῦν τή μνήμη του 
μέ μεγαλοπρέπεια.  Ὅλες οἱ διοργανώσεις ἔχουν τίς 
ρίζες τους στό Βυζάντιο, ἀλλά τό ἔθιμο παραπέμπει 
στίς «χορηγίες» τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων. 

υγκεκριμένα, μιά βδομάδα πρίν ἀπό τή γιορτή του, 
ὁρίζεται ἀπό τόν ἐφημέριο ἐπιτροπή πού ὀνομάζεται 
«πιτροπή τοῦ Ἁγίου Φαραλάμπους».  Ατή διενεργεῖ 
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κλήρωση ἀνάμεσα στούς κατοίκους τῆς κωμόπολης, 
πού «θέλουν σπίτι τους τόν Ἅγιο Φαράλαμπο».   
κάτοικος πού θά κληρωθῆ διαθέτει τό σπίτι του, ὅπου 
τήν παραμονή θά ἑτοιμάσουν κόλλυβα μέ τή φροντίδα 
κατοίκων πού προσφέρονται γι’ ατόν τό σκοπό 
(κυρίως γυναικῶν) καί τήν μέρα τῆς γιορτῆς 
φιλοξενοῦν Δεσπότη, Νομάρχη, τρατηγό κ.ἄ.  

Σό σπίτι πού κληρώνεται γιά φιλοξενία θεωρεῖται 
τυχερό γιά ὁλόκληρη τή χρονιά.  Λέγεται, μάλιστα, 
ὅτι στά τυχερά ατά σπίτια συνέβησαν ετυχῆ 
γεγονότα. 
 

Πηγή: περιοδικό Μακεδονική Ζωή, τεῦχος 214, 3
ος

/ 1984. 
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Ὁμηρικές γυναῖκες στό ἀρχαῖο δρᾶμα 
τοῦ Δημήτρη Μαρωνίτη 

 
Εἰσαγωγικά 
Υοβᾶμαι ὅτι ὁ τίτλος πόσχεται λαγούς μέ 

πετραχήλια. πιβάλλονται, συνεπῶς, κάποιοι περι-
ορισμοί.  Προφανῶς δέν ἀπογράφονται ὅλες οἱ γυναῖ-
κες τῶν δύο ἐπῶν πού συμμετέχουν στό ἀρχαῖο 
δρᾶμα. Γίνονται περιωρισμένες καί ἀντιπρο-
σωπευτικές μόνο ἐπιλογές.  Ἔτσι, ἀπό τήν Ἱλιάδα 
ξεχωρίζουμε τίς παρακάτω γυναικεῖες μορφές, κατά 
σειρά ἐμφάνισης: Φρυσηίδα, Κλυταιμνήστρα, 
Βρυσηίδα, κάβη, λένη, Ἀνδρομάχη, Κασσάνδρα.   
ἀντίστοιχος κατάλογος τῆς δύσσειας βγῆκε κάπως 
πλουσιώτερος: Πηνελόπη, Ερύκλεια, Ναυσικά, Ἀρήτη, 
λένη, Ἀντίκλεια, Ερυνόμη, Κληταιμνήστρα, 
Μελανθώ. Καί ατές, ὅμως, οἱ καταλογικές ἀπογραφές 
ἀποδείχτηκαν πολλές καί ἀτίθασες γιά τό 
συγκεκριμένο δοκίμιο.  Σελικά, ἐπιλέχτηκαν δύο μόνο 
κορυφαῖες γυναικεῖες μορφές, πού κατεβαίνουν ἀπό τά 
ὁμηρικά ἔπη στό ἀττικό δρᾶμα γιά διεξοδικώτερη 
συζήτηση: Ἡ λένη καί  Κλυταιμνήστρα. 

Ὁμηρική Ἑλένη 
Γιά τήν αἰνιγματική ὁμηρική ατή ρωΐδα, 

μοιρασμένη ἀνάμεσα στήν Ἱλιάδα καί τήν δύσσεια, 
διχασμένη ἀνάμεσα στήν Σροία καί στή πάρτη, στόν 
Ἀλέξανδρο

(1)
 καί τό Μενέλαο, στήν ἐνοχή καί τήν 

ἀθωότητα, πάρχει ἀπέραντη βιβλιογραφία, στήν 
ὁποία ἀνήκει τόσο  σχετική μελέτη τοῦ Ι. Κακριδῆ, 
ὅσο καί δική μου μελέτη – πορίσματα τῆς δικῆς μου 
ἔρευνας, κυρίως, θά παραθέσω στήν παροῦσα δοκιμή. 

Ἡ λένη πρωτοεμφανίζεται στήν Ἱλιάδα στήν Γ’ 
Ραψωδία τοῦ ἔπους, στήν «Σειχοσκοπία»(2). Σήν 
προσκαλεῖ  Ἵρις στίς ἐπάλξεις τοῦ Κάστρου τῆς 
Σροίας, νά σταθῆ στό πλάϊ τοῦ Πριάμου, γιά νά 
παρακολουθήση τή μονομαχία Ἀλέξανδρου (Πάρη) καί 
Μενέλαου, πού θά κρίνη καί τή δική της μοῖρα(3).  Ἡ 
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μονομαχία ἐξελίσεται στό πεδίο τῆς μάχης. Θεατές  
Ἀχαιοί καί Σρῶες, περιβάλλουν τούς μονομάχους, ἐνῶ 
γιά τήν λένη καί τόν Πρίαμο ἔχει ἐξασφαλιστεῖ  
ἔπαλξη τοῦ κάστρου, ὡς θεωρεῖο. 

Ἡ λένη πρῶτα ἀναγνωρίζεται ἀπό τούς ἄλλους, 
κοντά στίς καιές Πῦλες, καθώς προσέρχεται στίς 
ἐπάλξεις τοῦ κάστρου, ἔχοντας πλάϊ της τήν Αἴθρα 
καί τήν Κλυμένη.  Ἡ θέα της συγκινεῖ τούς Σρῶες 
δημογέροντες, πού κάθονται σέ παράπλευρο πύργο.  
Γοητευμένοι ἀπό τήν παρουσία της, ἀναγνωρίζουν μέ 
θαυμασμό τήν ὀμορφιά της.  τή συνέχεια  λένη 
συστήνει στόν ἀπορημένο Πρίαμο τούς ἐπιφανεῖς 
ἀρχηγούς πού διακρίνονται στό στρατόπεδο τῶν 
Ἀχαιῶν.  Ξεκινᾶ μέ τόν Ἀγαμέμνονα, προχωρᾶ στόν 
δυσσέα,  καί καταλήγει στόν Αἴαντα καί τόν 
Ἰδομενέα.   Πρίαμος δηλώνει ἐξ ἀρχῆς τή συμπάθειά 
του στήν λένη, ἐπιμένοτας στήν ἀθωότητά της, ὡς 
πρός τόν πολυδάκρυτο ατό πόλεμο, τήν αἰτία τοῦ 
ὁποίου ἀποδίδει στούς θεούς.  κείνη, ὅμως, 
ἀναγνωρίζει, μέ ἔμφαση μάλιστα, τήν προσωπική της 
ἐνοχή, γιά τήν ἀφροσύνη της νά ἀκολουθήση τό γιό 
τοῦ Πρίαμου, ἐγκαταλείποντας σύζυγο, συγγενεῖς, 
φίλους καί, πρό πάντων, κόρη ἀνήλικη. 

Σόσο στήν Ἱλιάδα, ὅσο καί στήν δύσσεια, συχνά 
πυκνά  λένη ατοαναγνωρίζεται ὡς ἔνοχη.  
Ὡστόσο, ἀθωώνεται ἤ ἔστω ἀντιμετωπίζεται μέ 
συμπαθητική ἐπιείκεια ἀπό τούς ἄλλους, ὅπως τόν 
Πρίαμο, τόν Ἕκτορα, τό Μενέλαο καί, περιέργως, τήν 
Πηνελόπη. 

Προτοῦ κλείση  σκηνή τῆς Σειχοσκοπίας,  
Ἀφροδίτη ἔχει παραλλάξει τήν κρίσιμη μονομαχία σέ 
φάρσα ἁρπάζοντας τόν ἀγαπημένο της Πάρη ἀπό τά 
χέρια τοῦ Μενελάου, καί μεταφέροντας τον, ἑκόντα 
ἄκοντα, στόν παρασυζυγικό θάλαμο, ὅπου ἔχει 
προσχεδιάσει τή συνεύρεσή του μέ τήν λένη.  
Μεταμορφωμένη, στό μεταξύ,  θεά σέ γριά, πιέζει 
τήν λένη νά προσαρμοστῆ στό ἐρωτικό της σχέδιο.  
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κείνη, ὅμως, ἀντιδρᾶ ἔντονα, ἀναγνωρίζοντας, κάτω 
ἀπό τό φτηνό πρακάλυμμα τῆς θεϊκῆς κεφαλῆς, τό 
ἐξαίσιο δέρμα τοῦ λαιμοῦ.  Σελικά,  λένη, 
ἀπειλούμενη ἀπό τήν Ἀφροδίτη, ποχωρεῖ. 

Ατό τό ἀντιφατικό, (ἀθῶο καί συνάμα ἔνοχο), 
προφίλ τῆς λένης, ἐπιβεβαιώνεται καί στίς δύο 
ἑπόμενες ἐμφανίσεις της στήν Ἱλιάδα.  Ἡ μία 
πραγματοποιεῖται στό ερύτερο πλαίσιο τῆς 
συζυγικῆς ὁμιλίας Ἕκτορα καί Ἀνδρομάχης (ραψ. Ζ).  
Ἡ ἄλλη, στή σκηνή τοῦ θρήνου, κατά τήν πρόθεση τοῦ 
νεκροῦ Ἕκτορα (ραψ. Ζ). 

τήν πρώτη σκηνή  λένη ἀναγνωρίζει μπροστά 
στόν ἄνδράδελφό της, πού τήν βλέπει μέ συμπάθεια, 
τή βαριά προσωπική της ἐνοχή στόν πόλεμο.  
Ατοχαρακτηρίζεται καταραμένη καί κακομήχανη 
σκύλα, προβλέποντας πώς ὁ παράνομος ἔρωτάς της 
μέ τόν Πάρη θά εἶναι χιλιοτραγουδισμένος ἀπό τούς 
ἀνθρώπους τοῦ μέλλοντος (ραψ. Ζ).  τή δεύτερη 
περίπτωση, ἀπρόσμενα ἴσως, προσθέτει τρίτο καί 
τελευταῖο τό δικό της θρῆνο στούς σπαρακτικούς 
θρήνους τῆς Ἀνδρομάχης καί τῆς κάβης, 
ἐπιμένοντας, κυρίως, στήν ἐξαίρετη συμπάθεια πού 
τῆς ἔδειχνε ὁ Ἕκτορας ὅσο ζοῦσε, ὅταν οἱ ἄλλοι, 
προπάντων οἱ Σρωδίτισσες γυναῖκες, τήν κοιτοῦσαν 
μέ ἀπωθητική καχυποψία. 

τήν δύσσεια οἱ κυριώτερες ἐμφανίσεις τῆς 
λένης πραγματοποιοῦνται στήν τέταρτη ραψωδία 
(ραψ. Δ΄).   Μενέλαος ἔχει ποδεχτεῖ, προτοῦ γίνουν 
οἱ ἀναγνωριστικές συστάσεις, τόν Σηλέμαχο καί τόν 
Πεισίστρατο στό Παλάτι τῆς πάρτης, πού  λάμψη 
του ἀφήνει κατάπληκτο τόν ἄβγαλτο γυιό τοῦ 
δυσσέα.  

  Μενέλαος μετριάζει τό θαυμασμό τοῦ νέου, 
θυμίζοντας τί μεσολάβησε στή δική του περίπτωση, 
μετά τήν ἅλωση τῆς Σροίας, μέ μαῦρο στίγμα τή 
σφαγή τοῦ ἀδελφοῦ του, τοῦ Ἀγαμέμνονα.  Πόνος 
ατός ἀβάσταχτος, πού τόν διπλασιάζει  ἐξαφάνιση 
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τοῦ δυσσέα, τοῦ πιό ἀγαπημένου του φίλου καί 
σύντροφου στόν πόλεμο τῆς Σροίας.  Ἀκούγοντας τό 
ὄνομα τοῦ πατέρα του ὁ Σηλέμαχος βουρκώνει, ὁπότε 
ὁ βασιλιάς τῆς πάρτης ποπτεύεται τήν ταυτότητα 
τοῦ νέου.  Σοῦ κλέβει, ὅμως, τόν ἀναγνωρισμό  λέ-
νη, κάνοντας τήν πρώτη ὀδυσσειακή της ἐμφάνιση.  
Κατεβαίνει μεγαλόπρεπη ἀπό τό θάλαμό της, ὡραία 
σάν τήν Ἄρτεμη, μέ τά χρυσά της βέλη. Σήν 
συνοδεύουν  Ἀδρήστη καί  Υυλώ, πού τῆς κρατᾶ τό 
ἀσημένιο πανέρι, χάρισμα τῆς Ἀλκάνδρης, ἀπό τή 
Θήβα τῆς Αἰγύπτου, μέ τά ἀπαραίτητα σύνεργα: νῆμα 
δουλεμένο, λακάτη τυλιγμένη μέ μαλλί μενεξεδένιο.  
Κάθεται ἄνετα  βασίλισσα στό θρόνο της, καί μέ τήν 
πρώτη ματιά ἀναγνωρίζει στό πρόσωπο τοῦ νεαροῦ τό 
γυιό τοῦ δυσσέα. Κυριαρχεῖ γενική συγκίνηση, ὁ 
Πεισίστρατος ἐξηγεῖ τούς λόγους τῆς ἐπίσκεψης, καί 
ὅλοι ξεσποῦν σέ κλάματα, ὁ καθένας γιά τό δικό του 
πόνο. 

Ἡ λένη ἀναλαμβάνει νά μαλακώση τόν πόνο τους· 
ρίχνει πρῶτα στό κρασί ἕνα βοτάνι, πού φέρνει 
λησμοσύνη, ἀκόμη καί τῆς πιό μεγάλης συμφοράς. 
«Νηπενθές φάρμακον, κακῶν ἐπίληθον ἀπάντων», πού 
τῆς τό χάρισε  Πολυδάμη, γυναίκα τοῦ Θώνα, κάπου 
στήν Αἴγυπτο, πού  γῆ βγάζει πολλά τέτοια βότανα.  
Μετά παίρνει τό λόγο, προτείνοντας νά ἀκουστοῦν 
ἔνδοξες διηγήσεις.  Ἡ ἴδια διηγεῖται ἕνα ἐπεισόδιο τοῦ 
πολέμου μέ πρωταγωνιστή τόν δυσσέα.  δυσσέας, 
λέει, πληγώνει τό σῶμα του, καί, τέλεια 
παραλλαγμένος, γλιστρᾶ στό κάστρο τῆς Σροίας γιά 
κατασκοπεία. Ἡ λένη, ὅμως, τόν ἀναγνώρισε.  Ὄχι 
μόνο δέν τόν πρόδωσε, λέει, στούς Σρῶες, ἀλλά τόν 
πῆρε μέσα, τόν ἔλουσε, τόν ἔντυσε, καί τόν βοήθησε 
νά φέρη σέ πέρας τήν ἀποστολή του, σφάζοντας 
πολλούς Σρῶες, καί προκαλώντας θρῆνο καί 
σπαραγμό στίς γυναῖκες τους.  Ἡ ἴδια, ὅμως, ἔνοιωσε 
μέσα της χαρά μεγάλη, γιατί εἶχε, πιά, ὁ νοῦς της 
μετανιώσει γιά τήν τύφλα πού τήν ἔστειλε  
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Ἀφροδίτη, ὅταν τήν παρέσυρε νά ἀφήση πίσω της 
πατρίδα, θυγατέρα καί τό νόμιμο ταίρι της, πού σέ 
τίποτε δέν πολείπεται, μήτε στήν ὄψη, μήτε στό 
μυαλό. 

Σό λόγο παίρνει στή συνέχεια ὁ Μενέλαος.  Δέν 
ἔχει, λέει, βρεθεῖ ὡς τώρα ἄνδρας μέ τό κουράγιο, τό 
πεῖσμα καί τήν ἀντοχή τοῦ δυσσέα. Παράδειγμα 
ἐκεῖνο τό κατόρθωμά του μέ τό δούρειο ἵππο, ὅπου 
εἶχαν κρυφτεῖ οἱ ἄριστοι τῶν Ἀχαιῶν.  Καί πάνω ἐκεῖ 
ἐμφανίστηκε  λένη μέ τό Διήφοβο πίσω της, καί 
πῆρε νά χαϊδεύη τρεῖς φορές τήν κοιλιά τοῦ ἀλόγου, 
καλώντας ὀνομαστικά ἕναν - ἕναν τούς κρυμμένους 
Ἀχαιούς, μέ μιά φωνή κάθε φορά ὁλόϊδια μέ τῆς 
γυναίκας τοῦ καθενός.   ἴδιος ὁ Μενέλαος καί ὁ 
Διομήδης ἦσαν ἕτοιμοι νά ἀνταποκριθοῦν στό 
κάλεσμα τῆς λένης, ὅμως ὁ δυσσέας τούς 
συγκράτησε.  Κι ὅταν ὁ Ἀντίκλος δέ βάσταξε καί πῆγε 
νά φωνάξη, ὁ δυσσέας τοῦ βούλωσε μέ τή παλάμη 
του τό στόμα, ὡσότου  Ἀθηνᾶ ἀπομάκρυνε τήν 
λένη, καί σώθηκαν ἔτσι οἱ Ἀχαιοί. 

υνάγοντας ἀπό ατές τίς διηγήσεις τά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς λένης, θά λέγαμε 
ὅτι τό πρῶτο εἶναι  ἀναγνωριστική δεξιοσύνη της.  
Ἀναγνωρίζει ἀμέσως τόν Σηλέμαχο, ἀναγνωρίζει τό 
μεταμορφωμένο δυσσέα, ἀναγνωρίζει τούς 
κρυμμένους Ἀχαιούς στήν κοιλιά τοῦ ἀλόγου. 

Ἀναλλοίωτη παραμένει, ἐξ ἄλλου,  θεόμορφη 
ὀμορφιά της (ὁ ποιητής τήν παραβάλλει ἐδῶ μέ τήν 
Ἄρτεμη).  Πρέπει, ἐπίσης, νά ἐπισημάνουμε τό πᾶρε – 
δῶσε τῆς λένης μέ τήν Αἴγυπτο, στοιχεῖο πού κολλά 
καλά στό ὁμώνυμο δρᾶμα τοῦ Εριπίδη.  Ἔπειτα, τά 
μάγια της, ἀποτυπωμένα ὄχι μόνο στό βοτάνι τῆς 
λησμοσύνης, ἀλλά καί στήν ἀπίστευτη ἰκανότητά της 
νά μιμῆται ξένες φωνές καί γλῶσσες, νά αἰσθάνεται 
μέ τήν ἀφή τί κρύβει  κοιλιά τοῦ ξύλινου ἀλόγου.  
Δαιμονική ἱκανότητα, πού παραπέμπει, ἴσως, στήν 
ξεχασμένη μέσα στό ἔπος θεϊκή της φύση.  Μέ ἄλλα 
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λόγια  λένη συστήνεται ἐδῶ μέ ὅλα της τά 
προσόντα: Ὡραία, ἀναγνωριστική, μάγισσα, δίβουλη.  
Μπροστά της ὁ Μενέλαος μοιάζει λιγάκι ἀφελής. 

Καιρός, ὅμως, νά περάσω στήν ἀδελφή της, τή 
φοβερή Κλυταιμνήστρα, πού οἱ τραγικοί τήν ἀνέδειξαν 
περισσότερο ἀπό ὁποιανδήποτε ἄλλη ὁμηρική μορφή. 

Ὁμηρική Κλυταιμνήστρα 
τήν Ἱλιάδα μόλις πού ἀναφέρεται τό ὄνομα τῆς 

Κλυταιμνήστρας ἀπό τόν Ἀγαμέμνονα, σέ μιά ἀθέμιτη 
ἐξίσωσή της μέ τή Φρυσιήδα, πού οἱ Ἀχαιοί ἔδωσαν ὡς 
δῶρο λάφυρο στόν Ἀγαμέμνονα, ὅταν διαγούμιζαν τά 
περίχωρα τῆς Σροίας.  τήν δύσσεια, ὅμως, φαίνεται 
νά παίρνη τό αἷμα της πίσω γιά τήν προσβλητική 
μεταχείρηση ἀπό τό νόμιμο σύζυγό της στήν Ἱλιάδα. 

 λόγος τοῦ Δία στήν ἀγορά τῶν θεῶν στήν α’ 
ραψωδία τῆς δύσσειας ἐξονομάζει τόν Αἴγισθο ὡς 
παράνομο ἐραστή της καί φονιά τοῦ Ἀγαμέμνονα, τόν 
ρέστη ὡς φονικό ἐκδικητή τοῦ πατέρα του, ἀφήνει, 
ὅμως, τήν Κλυταιμνήστρα στήν ἀφάνεια. 

τήν γ’ ραψωδία, ὅταν ὁ Νέστωρ ἀπαντᾶ στή 
σχετική ἐρώτηση τοῦ νεαροῦ Σηλέμαχου, μᾶς δίνει 
περισσότερα στοιχεῖα.   Αἴγισθος ἐκμεταλλεύτηκε, 
λέει, τήν ἀπουσία τοῦ Ἀγαμέμνονα καί τῶν ἄλλων 
Ἀχαιῶν στήν τροία, καί ξεγέλασε τήν Κλυταιμνήστρα, 
πού ἐν τοῦτοις στήν ἀρχή ἀντιστάθηκε.  Ὕστερα, 
ὅμως, δαμασμένη ἀπό τόν ἀφροδίσιο πόθο ἐνέδωσε 
στήν ἐρωτική πολιορκία τοῦ Αἰγίσθου.  Μέ τό τέλος 
τοῦ πολέμου καί τό γυρισμό τοῦ Ἀγαμέμνονα, ὁ 
Αἴγισθος διέπραξε τό φόνο του – δέ γίνεται ἐδῶ λόγος 
γιά φονική σύμπραξη τῆς Κλυταιμνήστρας. 

πτά χρόνια ὁ Αἴγισθος τό παίζει βασιλιάς· πάνω 
στόν ὄγδοο, ὅμως, χρόνο ἐπιστρέφει ὁ ρέστης

(4)
 καί 

κατασφάζει τό φονιά τοῦ πατέρα του, καί παραθέτει 
ἐπικήδειο δεῖπνο στούς Ἀργείους, γιά τή σφαγή τοῦ 
Αἴγισθου καί τῆς φονικῆς μάνας. 

Κάπως ἀποκλίνουσα περιγραφή ἔχουμε στήν δ’ 
ραψωδία, ὅπου ὁ Μενέλαος ἀναδιηγεῖται στόν 
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Σηλέμαχο τό φόνο τοῦ Ἀγαμέμνονα, ὅπως τοῦ τόν 
διηγήθηκε ὁ ἐνάλιος Πρωτέας: Γυρίζοντας ὁ 
Ἀγαμέμνονας μέ τό καράβι στήν πατρίδα, ἀσπάζεται 
τό χῶμα, τόν βλέπει, ὅμως, ἀπό ψηλά ὁ ἐντεταλμένος 
φύλακας τοῦ Αἴγισθου, καί τοῦ στήνει καρτέρι.  Σόν 
παρασύρει στό παλάτι, καί πάνω στό δεῖπνο τόν 
κατασφάζει σάν βόδι στό παχνί του – μνεία τῆς 
Κλυταιμνήστρας δέν πάρχει κι ἐδῶ. 

τή ραψωδία λ’ (νέκυια), ὁ Ἀγαμέμνων ὁ ἴδιος 
διηγεῖται τά πάθη του στόν δυσσέα, πού τόν 
συνάντησε στόν Κάτω κόσμο, ὅταν κατέβηκε ὁ 
δυσσέας στόν Ἄδη γιά νά ζητήσει χρησμό ἀπό μάντη 
Σειρεσία. Σό φόνο, λέει, τόν τέλεσε ὁ Αἴγισθος, 
συνέπραξε, ὅμως, καί  Κλυταιμνήστρα. Θέαμα οἰκτρό 
καί ἀσύγκριτο: αἷμα χυμένο στό δάπεδο νά ἀχνίζη, καί 
ἐκείνη  σπαρακτική φωνή τῆς Κασσάνδρας, τήν ὥρα 
πού  πανούργα Κλυταιμνήστρα τήν σκότωνε καί ὁ 
Ἀγαμέμνονας μέ χέρια ψωμένα, σφάδαζε αἱμόφυρτος, 
ὥσπου ξεψύχησε. 

υμπύκνωση, τέλος, τῆς φονικῆς καί ἀνόσιας 
πράξης ἀπολογίζει ὁ Ἀγαμέμνων καί στή ραψωδία ω’, 
συγκρίνοντας τή φρικτή ἀπιστία τῆς Κλυταιμνήστρας 
μέ τήν ἐνάρετη πίστη τῆς Πηνελόπης. 

πιμέλεια: Ἀθηνά Σσιτλακίδου 

Υιλόλογος 

 

 (1) Πάρης:  Πάρης πουθενά στήν Ἰλιάδα δέν ἀναφέρεται μέ 
τό ὄνομα ατό, ἀλλά μέ τό Ἀλέξανδρος 

(2) Σειχοσκοπία: Ἔτσι ὀνομάζεται  Γ’ Ραψωδία τῆς Ἰλιάδας, 
ἀπό τό ὅτι στά τείχη τῆς Σροίας, κάθονταν οἱ δημογέροντες καί 
παρακολουθοῦσαν τίς μάχες, τίς μονομαχίες κ.ἄ. 

(3) Μονομαχία: πειδή  Σροία δέν ἔπεφτε, παρά τή δεκαετή 
διάρκεια τοῦ πολέμου, ὡρίσθηκε ὁ πόλεμος νά κριθῆ ἀπό τό 
ἀποτέλεσμα τῆς μονομαχίας Πάρη (Ἀλέξανδρου) καί Μενέλαου. 

(4) Ὀρέστης: Γιά νά μήν πάρη τό θρόνο τοῦ πατέρα του, τοῦ 
Ἀγαμέμνονα, καί κατόπιν πάρει ἐκδίκηση, ὅταν θά μεγάλωνε, ὁ 
Αἴγισθος τόν ἐξόρισε στή Υωκίδα, στόν Βασιλιά τρόφιο.  
ρέστης τόν ὄγδοο χρόνο τῆς ἐξορίας του ἐπέστρεψε καί 
ἐκδικήθηκε τόν θάνατο τοῦ πατέρα του. 
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ΣΕΥΑΝΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΨΡΗ 
 

Γιατρός καί φιλόλογος, γεννημένος στό Βοσνοχώρι 
τῆς Ἀδριανούπολης, τό 1789.  Ἀφοῦ διδάκτηκε τά 
γυμνασιακά του μαθήματα στή σχολή τῶν Κυδωνιῶν, 
σπούδασε στή συνέχεια ἐπί δέκα χρόνια ἰατρική, 
μαθηματικά, φιλοσοφία καί φιλολογία, στήν Πίσα τῆς 
Ἰταλίας καί πῆρε τό πτυχίο τῆς Ἰατρικῆς τό 1819.  
Ἀφοῦ ἐπέστρεψε στήν Ἀδριανούπολη, ἀνέλαβε τή 
διεύθυνση τῆς ἐκεῖ ἑλληνικῆς σχολῆς καί ἐξάσκησε 
τήν ἰατρική μέχρι τό 1825, ὁπότε πῆγε στήν 
Κωνσταντινούπολη.  Ἀπό τό 1827 ἔως τό 1861 
διετέλεσε γιατρός τῶν ουλτάνων Μαχμούτ καί 
Μεδγήτ.  υνετέλεσε ὥστε ἀπό τόν πρῶτο σουλτάνο 
νά ἱδρυθῆ ατοκρατορική ἰατρική σχολή, στήν ὁποία 
τό 1823 διωρίστηκε καθηγητής, πού σ’ ατή δίδαξε 
περίπου σαράντα χρόνια, ἰδίως ζωολογία καί βοτανική 
στήν τουρκική καί γαλλική γλῶσσα. 

πίσης,  τουρκική κυβέρνηση τόν διώρισε ὡς 
σύμβουλο τοῦ πουργείου Παιδείας.  Κατά τό μεγάλο 
διάστημα τῆς θητείας του, κατέχοντας σημαντική 
θέση στήν Κωνσταντινούπολη, βοηθούμενος ἀπό τή 
μεγάλη παιδεία του, μπόρεσε καί ἐργάστηκε γιά τά 
συμφέροντα σέ ζητήματα πού ἀφοροῦσαν τήν 
κκλησία καί τό Γένος. Ἰδίως ὠφέλησε πολύ τόν 
πόδουλο λληνισμό, μέ τούς ἀγῶνες του γιά τή 
διάδοση τῆς ἐκπαίδευσης, καθώς καί γιά ἄλλες πη-
ρεσίες, σάν ἱδρυτής καί πρόεδρος τοῦ «Υιλολογικοῦ 
υλλόγου Κωνσταντινούπολης».  πῆρξε μέλος τῆς 
ἐπιτροπῆς πού συνέταξε τούς θνικούς κανονισμούς 
τῶν θνοσυνελεύσεων καθώς καί μέλος τοῦ πρώτου 
θνικοῦ Μεικτοῦ υμβουλίου τοῦ Πατριαρχίου. 

κτός ἀπό τήν ἑλληνική καί λατινική γλῶσσα, 
γνώριζε ἐπίσης καί τήν ἰταλική, τήν ἀγγλική, τή 
γαλλική, τήν ἰσπανική, τή γερμανική, τή σλαβονική, 
τήν περσική, τήν ἀραβική, τήν ἀρμενική, τή συριακή, 
τή χαλδαϊκή, τήν κοπτική, τήν ἀβησσυνιακή καί τήν 
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σανσκριτική γλῶσσα.  Ἀπό τό πολυπληθές συγγραφικό 
του ἔργο, τά περισσότερα γραπτά του ἔμειναν 
ἀνέκδοτα, ἐνῶ ἐκδόθηκαν: «Εἰδύλλια», τό 1816, 
«Ὕμνοι», « Σάφος», τό 1817, «Βακχικά», «Ἀπόλογοι 
τρεῖς», «ύντομος διατριβή περί τῆς πιστήμης τοῦ 
καλοῦ», «Πραγματεία περί τῆς πανώλους καί τῶν κατ’ 
ατῆς προφυλακτικῶν μέτρων», «Θέσις περί θικοῦ 
χαρακτῆρος», «πίτομος Βοτανική», «Προλεγόμενα 
εἰς τήν πό τοῦ Θησέως ἔκδοσιν τοῦ μήρου» 1811 – 
1815, «Περί τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου», «Προλε-
γόμενα εἰς τούς παπιστικούς ἐλέγχους», 1850, κ.ἄ..  
τά ἀνέκδοτα ἔργα του περιλαμβάνονται μετα-
φράσεις, φιλολογικές, φιλοσοφικές, ἰατρικές καί 
βοτανικές πραγματεῖες, θεολογικά ἔργα κ.λ.π., τῶν 
ὁποίων πλήρη κατάλογο καί βιογραφία φιλοπόνησε ὁ 
Ἡλίας Σανταλίδης.  Πέθανε τό 1867. 
 

Πηγή: Μεγάλη γκυκλοπαίδεια 

πιμέλεια: Μ.Π. 
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ΣΟ ΜΕΓΑ ΣΕΙΦΟ ΣΗ ΚΙΝΑ 

Σό περιβόητον τοῦτο τῆς ἀρχαιότητος μνημεῖον 
ἐκτείνεται καθ’ ὅλον τό βόρειον σύνορον τῆς Κίνας, 
χωρίζον τόν τόπον ατόν ἀπό τήν Σαρταρίαν.  Σό 
μῆκος ατοῦ λογαριάζεται πέρ τά 1500 μίλια· κατά 
δέ τό ὕψος διαφέρει ἀπό ἐννέα ἕως ἕνδεκα πήχεις, 
ἐνῶ τό πάχος ἤ πλάτος ατοῦ εἶναι σχεδόν ἑπτά 
πηχῶν.  Καθ’ ὅλον ατοῦ τό μῆκος εἶναι ἀνηγερμένοι 
πύργοι, ἀπέχοντες ἀπ’ ἀλλήλων περί τούς ἑκατόν 
τριάκοντα πήχεις. 

Ἡ χώρα, τήν ὁποίαν διαβαίνει, εἶναι ἀγρία καί 
λοφώδης· εἰς τόπους δέ τινάς εἶναι κτισμένο ἐπί τῶν 
ἀποκρήμνων πλευρῶν ὀρέων, ἀπό δισχιλίους ἕως 
δισχιλίους πεντακοσίους πήχεις πέρ τό ἐπίπεδον τῆς 
θαλάσσης· ἀναβαίνει ἐπάνω εἰς τάς κορυφάς των, καί 
πάλιν καταβαίνει εἰς τάς κοιλάδας· περνῶν ποταμόν 
τινά, σχηματίζει καμάραν εμεγέθη· μέρη ερύχωρα 
γῆς λιμνώδους ἀντέβαλλαν κάποτε μεγάλα ἐμπόδια 
εἰς τήν πρόοδον τῶν ἀρχιτεκτόνων· ἀλλ’ αἰ δυσκολίαι 
ὅλαι αὖται ἐνικήθησαν ἀπό τήν προσκαρτέρησιν 
ατῶν, καί τό γιγαντικόν ἐπιχείρημα ἐτελειώθη εἰς 
πενταετές διάστημα. Πρός κατόρθωσιν τοῦ ἔργου 
τούτου, γγαρεύθη πᾶς τρίτος ἄνθρωπος εἰς τήν 
ατοκρατορίαν, νά δουλεύη ἑωσοῦ τό ἔργον νά 
τελειωθῆ. 

Ἀρχή τοῦ κραταιοῦ τούτου ὀχυρώματος εἰς ἄνθη 
προπύργιον πέτρινον μεγαλώτατον, ἐντός τῆς 
θαλάσσης ἀνεγερθέν, εἰς ἐπαρχίαν τινά πρός 
ἀνατολάς τοῦ Πεκίνου.  Λέγεται δέ ὅτι ἐκτίσθη πρό 
περίπου 2000 ἐτῶν, ἀπό τόν πρῶτον Κινικόν 
ατοκράτορα ἐκ τῆς οἰκογενείας τοῦ Σζίν, μέ σκοπόν 
νά ἐμποδίζη τάς ἐφόδους τῶν Σαρτάρων, οἵτινες 
εἶχαν ἀδιακόπως ἐνοχλήσεις τούς κατοίκους τῶν 
ἀρκτικῶν χωρῶν τῆς Κίνας.  Εἰς μέρη τινά, ὅπου  
χώρα εἶναι πλέον ἀδύνατος, τό ἐδιπλοῦτο, κἄποτε δέ 
καί ἐτριπλοῦτο, πρός ἀναπλήρωσιν τῆς ἐλλείψεως. 
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Σό 1212 οἱ Μογγόλοι ἐβίασαν τό τεῖχος, εἰσέβαλαν 
ὥς τό Πεκῖνον, καί ἐνίκησαν στράτευμα 300.000 
ἀνδρῶν.  μετά πολλάς δέ μεταβολάς τύχης, ὁ ἔσχατος 
Κινικός ατοκράτωρ, ἐγκαταλειφθείς πό τοῦ λαοῦ 
του, καί διωκόμενος πό τῶν Σαρτάρων, φάνισεν 
ἑαυτόν ὁμοῦ μέ τήν βασίλισσαν καί θυγατέρα του·  δ’ 
ατοκρατορία ἐκυβερνήθη ἔκτοτε πό Σαρτάρου 
μονάρχου· ἄν καί, ἐπειδή μετέφεραν τήν καθέδραν τῆς 
ατοκρατορίας εἰς τό Πεκῖνον, καί οἰκειοποιήθησαν 
τήν Κινικήν γλῶσσαν, ἤθη κάι ἔθη, οἱ Σάρταροι 
φαίνονται μᾶλλον ὡς συνενωθέντες μέ τούς ίνας, 
παρά ὡς νικήσαντες ατούς.  Σό τεῖχος μένει ἀκόμη 
εἰς τόσον ἐξαίρετον κατάστασιν, ὥστε πιθανόν ὅτι 
ἐπεσκευάσθη πολλάκις, ἀφοῦ πρῶτον ἀνηγέρθη. 
 

Πηγή: Περιοδικό «Μελής», τεύχος Ἰανουαρίου 1837 
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Ὅλοι, λίγο πολύ, κυρίως, οἱ κάτοικοι τῆς Κεντρικῆς 
Μακεδονίας, ἐπισκεφτήκαμε τή Θεσσαλονίκη, μείναμε 
σ’ ατήν, γιά δουλειές, ψώνια, σπουδές κ.λ.π..  Μέ τήν 
πόλη ατή συνδέεσαι εὔκολα καί ἀποκτᾶς, συνήθως, 
καλές ἀναμνήσεις.  Ἀπολαμβάνεις τόν περίπατο στούς 
μεγάλους της δρόμους, νιώθοντας μιά ἀνεμελιά.  Σήν 
νοσταλγοῦμε πάντα, ἰδίως, οἱ μεγαλύτεροι στήν 
λικία, τότε πού  ἐγκληματικότητα ἦταν ἐλάχιστη. 

Κάνοντας ἀρχή ἀπό τό παρόν τεῦχος θά 
παρουσιάζουμε καί ἀπό μία σειρά μέ θέματα ἀπό τήν 
παλιά ἐποχή. 

 

ΠΑΛΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Μπουλεβάρ Φαμιντιέ τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰῶνα. 
ταν  σημερινή ὁδός Βασιλίσης οφίας ἀνοίχτηκε 

γιά πρώτη φορά τό 1866 μέ τήν κατεδάφιση ἑνός 
τμήματος τῶν ἀνατολικῶν τειχῶν ἀπό τό υντριβάνι 
ὡς τό Λευκό Πύργο, πῆρε τήν ἀρχική ὀνομασία τοῦ 
μπουλεβάρ (λεωφόρος) Φαμιντιέ, πρός τιμή τοῦ 
ουλτάνου Ἀβδούλ Φαμίτ. 

Ὅταν τό 1916 ἐγκαταστάθηκε τό ἀρχηγεῖο τῆς 
προσωρινῆς κυβέρνησης Βενιζέλου – Κουντουριώτη – 
Δαγκλῆ, ἔπειτα ἀπό τή διαφωνία τοῦ τότε 
πρωθυπουργοῦ μέ τό βασιλιά Κωνσταντῖνο, πῆρε τήν 
ὀνομασία θνικῆς Ἀμύνης, πού τήν διαδέχτηκε  
ὀνομασία Βασιλίσης οφίας. (ήμερα ἔχει πάλι τό 
ὄνομα θνικῆς Ἀμύνης). 

Σό Μπουλεβάρ ατό στρώθηκε μέ κυβόλιθους καί 
στολίστηκε μέ πυκνή σειρά δενδροστοιχιῶν.  Πολλά 
ἀπό τά δέντρα ἐκεῖνα πῆρχαν πρίν ἀπό λίγα, ἀκόμα, 
χρόνια.  ιγά – σιγά κατά μῆκος τοῦ δρόμου ατοῦ 
ψώθηκαν ὡραῖα κτίρια.  Ἔτσι,  Θεσσαλονίκη εἶχε 
ἀποκτήσει στίς ἀρχές τοῦ αἰῶνα μας, τότε ἀκριβῶς 
πού ἄρχισε νά δημιουργῆται τό τμῆμα ξοχῶν, πέρα 
ἀπό τό Λευκό Πύργο, μιά περιοχή μέ καθαρά 
ερωπαϊκό χαρακτῆρα.  Σήν ἴδια ἐποχή κυκλοφοροῦν 
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τά πρῶτα ἱππήλατα τράμ. Γρήγορα ἀντικαταστάθηκαν 
μέ λεκτροκίνητα, χάρη στή βελγική ἑταιρεία πού 
εἶχε ἀναλάβει καί τόν λεκτροφωτισμό τῆς πόλης. 

Παράλληλα,  γαλλική ἑταιρεία λιμένος 
διαμόρφωσε τόν παραλιακό χῶρο ἀπό τό τελωνεῖο ὡς 
τό Λευκό Πύργο, καί δημιούργησε ἕνα ἀξιόλογο 
λιμάνι.  Ἔτσι στήν περίοδο 1880 – 1905 γεννιέται μιά 
Θεσσαλονίκη, πού ἀποκτᾶ κοσμοπολίτικη ὄψη. 

Ἀπό τό Μπουλεβάρ Φαμιντιέ περνοῦσε μιά ἀπό τίς 
γραμμές τοῦ Σράμ.  Ατή ἕνωνε ἀπό τήν τότε πλατεῖα 
τοῦ Λευκοῦ Πύργου τήν κάτω γραμμή μέ τή γραμμή 
τῆς γνατίας ὁδοῦ, πού κατέληγε στήν πλατεῖα 
Βαρδαρίου, ἔκανε στροφή καί ξαναγύριζε στήν 
ἀφετηρία της. 

Σότε χτίστηκαν καί τά γνωστά διώροφα κτίρια πού, 
ἀκόμη, ὥς τήν ἐποχή τῶν τελευταίων σεισμῶν 
χρησίμευαν γιά τή στέγαση τῶν δικαστικῶν 
πηρεσιῶν, δηλαδή, γιά 60 καί παραπάνω χρόνια, 
μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης, τό 1912. 

έ φωτογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰῶνα διακρίνονται 
καθαρά οἱ κυβόλιθοι, οἱ δεντροστοιχίες, τά κτίρια τῶν 
δικαστηρίων, ἀλλά καί παίθρια τουρκικά καφενεῖα, 
μέ χαρακτηριστικά στρογγυλά τραπεζάκια. 

ιγά – σιγά, ἀνάμεσα στά 1905 – 1910, 
δημιουργεῖται στό «Μπουλεβάρ Φαμιντιέ», μιά 
κοσμική ζωή, καθαρά ἑλληνική.  Σό Μπουλεβάρ 
γίνεται ὁ ἀγαπητός περίπατος τῆς νεολαίας τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης, καί οἱ «λιμοκοντόροι»

(1)
, ὅπως 

ἀπεκαλοῦντοι οἱ δανδῆδες(2) τοῦ παλιοῦ ἐκείνου 
καιροῦ, «σουλάτσαραν», ἔκαναν δηλαδή τόν περίπατό 
τους κορδωμένοι μέ «μπεμπέδες», μπαστουνάκια μέ 
ἀσημένια λαβή, λουλούδι στό πέτο καί νεανική 
ἐπιθετική διάθεση ἐναντίον τοῦ ἀσθενοῦς φύλου.  
Ἀλλά, καί ατό ἀνταπέδιδε μέ ἴσην κομψότητα καί 
προκλητικότητα τά πειράγματα, τά «τσατίσματα», 
τῶν ποικίλης προέλευσης ποψηφίων. 
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Μιά μακρινή, ὅμως, σπαρταριστά ζωντανή χώ τῶν 
ἀπογευματινῶν περιπατητικῶν φλέρτ, ἔφθασε ὡς 
ἐμᾶς, χάρη σέ στιχουργήματα πού σατίριζαν 
παραστατικά τά «περιφλεγῆ βλέμματα», τά 
«σκωπτικά πονοούμενα» τῶν νεαρῶν τῆς μακάριας 
ἐκείνης ἐποχῆς. 

ήμερα, καθώς οἱ παλιότεροι μέ δυσκολοσυγκρά-
τητη νοσταλγική διάθεση, ἀναπολοῦν ὅσα ἄκουσαν ἤ 
διάβασαν γι’ ατό τό κομμάτι τῆς Θεσσαλονίκης, 
στεκόμαστε ἐμεῖς, ὡς σχετικά νεώτεροι, μπροστά 
στούς τσιμεντένιους ὄγκους πού ψώνονται πάνω στά 
ἐρείπια πού ἄφησε ὁ τελευταῖος μεγάλος σεισμός καί 
ἀνακαλύπτουμε τήν ἀνθρωποκεντρική μηδαμινότητά 
μας, καθώς ἀναλογιζόμαστε πώς «ἐν μιᾶ νυκτί καί 
μόνη», ὁ ἐγκέλαδος ἐξαφάνισε τά ὕστατα σημάδια τοῦ 
ξεχασμένου, πιά, «Μπουλεβάρ Φαμιντιέ». 
Πηγή: Περιοδικό Μακεδονική Ζωή, τεῦχος 210, 11

ος
/ 1983 

 

Παραπομπές:  

(1) Λιμοκοντόρος: νέος πού, παρά τή φτώχεια ἤ τήν 
πεῖνα του, ντύνεται καί στολίζεται ἐπιδεικτικά, 
προκειμένου νά κάνη ἐντύπωση στούς ἄλλους καί 
ἰδιαίτερα στίς νέες κοπέλλες. 

(2) Δανδής: Ἄνδρας μέ ἐπιτηδευμένη κομψότητα στήν 
ἐνδυμασία καί στόν τρόπο συμπεριφορᾶς του. 
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Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΓΚΙ 

 

 Λέγεται ὅτι οἱ χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις 
προέρχονται ἀπό ἕνα ἔθιμο τῶν Ρωμαίων, οἱ ὁποῖοι 
συνήθιζαν νά στέλνουν κλαδιά δένδρων, μαζί μέ ἄλλα 
δῶρα στούς φίλους τους, κατά τή διάρκεια τοῦ 
ἑορτασμοῦ τῆς Satumalia. Ατό τό ἔθιμο τό 
υἱοθέτησαν καί οἱ πρῶτοι Φριστιανοί.  Ἡ ἄποψη ατή 
ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό ἕνα διάταγμα τῆς κκληςίας 
τῆς Bracara, πού ἐκδόθηκε ἀργότερα καί ἀπαγόρευε 
τούς Φριστιανούς νά διακοσμοῦν τά σπίτια τους μέ 
κλαδιά δέντρων, τήν ἴδια ἐποχή μέ τούς 
εἰδωλολάτρες, καθώς  Salumalia ξεκινοῦσε, περίπου, 
μιά ἑβδομάδα πρίν ἀπό τά Φριστούγεννα. 

 Ἡ προέλευση τῶν διακοσμήσεων φαίνεται νά 
συνδέεται καί μέ τούς Δρυΐδες, οἱ ὁποῖοι 
διακοσμοῦσαν τίς καλύβες τους μέ ἀειθαλῆ δέντρα 
κατά τή διάρκεια τοῦ χειμώνα, γιά νά τά 
χρησιμοποιοῦν σάν κατοικία τους τά πνεύματα τοῦ 
δάσους. 

 έ πολλά ἐκκλησιαστικά μερολόγια βρίσκουμε 
τήν παραμονή τῶν Φριστουγέννων νά ἀναφέρεται ὥς 
 μέρα πού οἱ ἐκκλησίες εἶναι δαφνοστόλιστες, καί 
τό ἔθιμο εἶναι ριζωμένο, τό ἴδιο βαθειά, στή σύγχρονη 
ἐποχή, ὅπως καί στούς εἰδωλολάτρες ἤ τούς πρώτους 
Φριστιανούς. 

 Ἕνας παλιός μῦθος λέει ὅτι τό γκί φύτρωσε γιά 
πρώτη φορά στίς πατημασιές τοῦ Φριστοῦ, ὅταν 
ατός βάδιζε στή γῆ καί τά ἀγκαθωτά φύλλα του, 
ἀλλά καί οἱ κόκκινοι καρποί του, συμβολίζουν τά 
μαρτύρια τοῦ ωτῆρα, λόγος γιά τόν ὁποῖο τό γκί  
λέγεται καί «τό ἀγκάθι τοῦ Φριστοῦ», σέ πολλές 
γλῶσσες τῆς Βόρειας Ερώπης.  Πιθανώτατα,  σχέση 
μέ ατούς τούς μύθους, ἦταν ὁ λόγος πού τό γκί 
ὠνομάστηκε «Ἅγιο Δέντρο», ὅπως ἀναφέρεται, 
γενικώτερα, ἀπό τούς παλαιότερους συγγραφεῖς. 
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  Πλίνιος τό περιγράφει μέ τό ὄνομα 
Ἀκουϊφόλιους (Aquifolius  λατινική ὀνομασία) καί 
πρόκειται γιά τό ἴδιο δέντρο, πού ὁ Θεόφραστος 
ἀποκαλοῦσε Κρόταιγο, (Crataegus  λατινική 
ὀνομασία), ἀλλά οἱ μεταγενέστεροι σχολιαστές 
διαφωνοῦν. 
  Πλίνιος ἀναφέρει ὅτι τό γκί, ἄν φυτευθῆ κοντά 
σέ ἕνα σπίτι ἤ ἀγρόκτημα, διώχνει μακριά τό 
δηλητήριο, τό προστατεύει ἀπό τούς κεραυνούς καί 
τή μαγεία, ὅτι τά λουλούδια τοῦ κάνουν τό νερό νά 
παγώνη καί τό ξύλο του, τό κορμό του, ἄν τό πετάξης 
σέ ὁποιοδήποτε ζῶο, ἀκόμα, καί χωρίς νά τό ἀγγίξη, 
ἔχει τήν ἰδιότητα νά κάνη τά ζῶα νά γυρίσουν πίσω 
καί νά ξαπλώσουν δίπλα του. 
Πηγή: Περιοδικό Βοϊακή Ζωή, τεῦχος 216 
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