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Θέξνο ηό ὀδπλεξόλ 

 

 ἥθζμξ ἀκῆθεεκ ἐκ θυθμζξ, 

ἀηηῖκεξ ημο ἤδδ ηαοηαί, 

ζηζᾶξ δνμζενᾶξ γδηδηαί 

πςνίξ κά ηήκ εὕνμοκ πμηέ, 

 εένιδ ημφξ ζθίββεζ ὡξ ὄθζξ. 

 

Σά δάζδ ἀθακίγεζ ἀζοζηυθςξ 

ὁ Ἕθθδκ ηαεχξ πονπμθεῖ, 

πςνίξ μδειζάκ ὀθεζθή, 

μἰηίακ κά ηηίζδ ι‟ αθή 

ηαί ὅθμ εενζεφεζ ὁ δυθμξ. 

 

Μέ δνάζηδκ ζαθῶξ ηυκ πμζιέκα, 

ἐβέκμκημ δάζδ αμζηαί. 

Σά δέκηνα, ὁιμῦ ηζ αἱ ζηζαί, 

ημῦ ηάεε ζηοβκμῦ νειπεζηέ, 

θςκάγμοκ, ηαηάνα ζηή βέκκα. 

 

Μ. Π. 
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                 Ἀιθεζηηο,   ηνῦ Δὐξηπίδε 

 Δἶκαζ ηυ ἀνπαζυηενμ δνᾶια ημῦ πμζδηῆ ἀπυ ηά ζςγχιεκά 

ημο. Γζδάπεδηε ηυ 438 π.Υ., ὅηακ ἦηακ ἀνπμκηαξ ὁ Γθοηίκμξ. ηυ 

δναιαηζηυ ἀβῶκα ἐηείκμο ημῦ ἔημοξ, πνῶημξ ἦθεε ὁ μθμηθῆξ ηαί 

δεφηενμξ ὁ Δνζπίδδξ, πμφ ηυηε ἦηακ 46 ἐηῶκ. Γίδαλε ιζά 

ηεηναθμβία, ζηήκ ὁπμία ηέηανημ δνᾶια ἦηακ  «Ἄθηδζηζξ» ηαί ἐπεῖπε 

εέζδ ζαηονζημῦ δνάιαημξ, πςνίξ ὅιςξ κά εἶκαζ, ζφιθςκα ιέ ηή 

ζοκδεζζιέκδ ζδιαζία ημῦ ὅνμο ηαί ζχγεηαζ ὁθυηθδνδ. Ἦηακ, 

ηονίςξ, ηναβζηή ηςιςδία πμφ βένκεζ πνυξ ηυ ζαηονζηυ δνᾶια βζαηί 

ζηνέθεηαζ ζηή πανά ηαί ηήκ επανίζηδζδ. Σέθμξ,  «Ἀθηδζηζξ» πμφ 

εἶκαζ ηναβζηή ηςιςδία ηνίκεηαζ ὡξ ζαηονζηυ δνᾶια, ἔπμκηαξ ζημπυ 

ζάκ ηέημζμ κά ἐκζζπφζδ ηή θαζδνυηδηα ζημφξ εεαηέξ, ηαί κά ημφξ 

ἐπακαθένδ ζηή θοζζηή ηαηάζηαζδ, πμφ εἶπε δζαηαναπεῆ ἀπυ ηα 

ηναβζηά παεήιαηα. Ἀπυ ημφξ ηναβζημφξ  «Ἄθηδζηζξ» ηαί ὁ 

«νέζηδξ» ἀπμαάθθμκηαζ ἀπυ ηήκ ηναβζηή πμίδζδ, ὡξ ἀκμίηεζεξ 

πνυξ αηήκ, βζαηί ἀνπίγμοκ ἀπυ ζοιθμνά ηαί ηεθεζχκμοκ ζέ πανά 

ηαζ επανίζηδζδ. 

Ο κῦζνο 

Ἡ Ἄθηδζηδ εἶκαζ ιζά ἀπυ ηζξ ηυνεξ ημῦ Πεθία, ααζζθζά ηῆξ 
Ἰςθημῦ, ηαί ηῆξ Ἀκαλζαίαξ ηῆξ βοκαίηαξ ημο. Δἶκαζ  πζμ ὄιμνθδ ηαί 
 πζμ εζεαήξ ἀπυ ὅθεξ

.
  ιυκδ πμφ δέκ πῆνε ιένμξ ζηή δμθμθμκία 

ημῦ Πεθία, ὅηακ  Μήδεζα ιέ ηίξ πμκδνζέξ ηδξ ηαί ηίξ ιαβεῖεξ ηδξ, 
ἔααθε ηίξ ἴδζεξ ημο ηίξ ηυνεξ κά ηυκ ζημηχζμοκ. 

Ὅηακ ὁ Ἄδιδημξ, ααζζθζάξ ηῶκ Φενῶκ ζηή Θεζζαθία, 
πανμοζζάζηδηε, βζά κά γδηήζδ βοκαίηα ηήκ Ἄθηδζηδ, ὁ Πεθίαξ, βζά 
κά ημῦ δχζδ ηήκ ηυνδ ημο, ημῦ γήηδζε πνμδβμοιέκςξ κα γέρδ ηήκ 
ἴδζα ιένα ζημ ἅνια ημο ἕκα θζμκηάνζ ηζ ἕκα ἀβνζμβμφνμοκμ.  
Ἀπυθθςκαξ πνμιήεεοζε ζηυκ Ἄδιδημ ηυ γεοβάνζ πμφ πνεζαγυηακ 
εἴηε ὡξ ἀκαβκχνζζδ βζά ηήκ ηαθή ιεηαπείνδζδ πμφ εἶπε ζηδ δζάνηεζα 
ηῆξ πδνεζίαξ ημο πνυξ ηυκ Ἄδιδημ, εἴηε βζαηί ἦηακ ἐνςηεοιέκμξ ι‟ 
αηυκ. Ἔηζζ ὁ Ἄδιδημξ ιέ ηή αμήεεζα ημῦ εεμῦ, πῆνε βζά βοκαίηα 
ημο ηδκ ηυνδ. 

Σήκ ὥνα, ὅιςξ, ηῆξ ηεθεηήξ ημῦ βάιμο ημο, ὁ Ἄδιδημξ λέπαζε 
κά εοζζάζδ ζηήκ Ἄνηειδ,  ὁπμία βζ‟ αηυ ηαί ἐλςνβίζηδηε ηαί 
βέιζζε ιέ θίδζα ηυ βαιήθζμ εάθαιμ.  Ἀπυθθςκαξ πμζπέεδηε ζηυκ 
Ἄδιδημ κά ἐλεοιεκήζδ ηήκ ἀδενθή ημο. Σαοηυπνμκα, γήηδζε ἀπυ 
ηίξ Μμῖνεξ ηή πάνδ, ὁ Ἄδιδημξ κά ιήκ πεεάκδ ηήκ ὡνζζιέκδ ἀπυ 
ηήκ ηφπδ ιένα, ἄκ εὕνζζηε ηάπμζμκ πμφ εα δεπυηακ κα πεεάκδ ζηή 
εέζδ ημο. Γζά κά ηυ πεηφπδ αηή, ηή πάνδ, ιέεοζε ηζξ Μμῖνεξ. Ὅηακ 
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ἦνεε  ιμζναία ιένα βζά ηυκ Ἄδιδημ, ηακείξ δέ δέπεδηε κά πεεάκδ 
ἀκηί βζ‟ αηυκ, πανά ιυκμ  βοκαίηα ημο,  Ἄθηδζηδ. 

Σα πξόζωπα:  

Ἀπυθθςκαξ, εευξ ημῦ θςηυξ 

Θάκαημξ 

Ἀθηδζηδ, ζφγοβμξ ημῦ Ἀδιήημο 

Υμνυξ, απμηεθεῖηαζ ἀπυ 15 ἄκδνεξ ηςκ Φενχκ 

Ἄδμητος, βασιλιάς των Φερών 
Ἡναηθῆξ, ιοεζηυξ ἥνςαξ  

Ἡ ὑπόζεζε 

Ἀνπζηά ἐιθακίγεηαζ ὁ εευξ Ἀπυθθςκαξ, ὁ ὁπμῖμξ ζηυ ιμκυθμβυ 
ημο ἀκαθένεζ πῶξ ηυκ ἔδζςλε ὁ Γίαξ ἀπυ ηυκ μνακυ, ἐπεζδή 
ζηυηςζε ημφξ Κφηθςπεξ. ηή ζοκέπεζα ὁ Ἀπυθθςκαξ πῆβε ὡξ 
πδνέηδξ ζηυ παθάηζ ημῦ Ἀδιήημο, ὅπμο ὁ ααζζθζάξ ημῦ θένεδηε 
ηαθά. 

Καεχξ ἦνεε  ὥνα κά πεεάκδ ὁ Ἄδιδημξ, ἀκηί βζ‟ αηυκ δέπεηαζ 
 βοκαίηα ημο Ἄθηδζηδ κά πεεάκδ. ιθακἰγεηαζ ὁ Θάκαημξ βζά κά 
πάνδ ηήκ Ἄθηδζηδ.  Ἀπυθθςκαξ πνμζπαεεῖ κά ιεηαπείζδ ηυ 
Θάκαημ, ὥζηε  Ἄθηδζηδ κα ἀθεεῆ κά πεεάκδ ὅηακ βενάζδ ηαί ἀκη‟ 
αηῆξ κά πάνδ ημφξ βένμκηεξ βμκεῖξ ημῦ Ἀδιήημο.  Θάκαημξ 
παναιέκεζ ἀιεηάπεζζημξ. Καηυπζ ὁ Ἀπυθθςκαξ πνμθέβεζ ὅηζ 
ηάπμζμξ - παζκίζζεηαζ ηυκ Ἡναηθῆ - εά ἁνπάλδ ἀπυ ηά πένζα ημο 
ηήκ Ἄθηδζηδ ηαί ἔηζζ ιαεαίκμοιε ηή θφζδ ημῦ δνάιαημξ. 

ιθακίγεηαζ ὁ πμνυξ πμφ ἀπμηεθεῖηαζ ἀπυ δέηα-πέκηε βένμκηεξ 
ηῶκ Φενῶκ ηαί ἀκηζηαεζζηᾶ ζηή ζηδκή ηυκ Ἀπυθθςκα ηαί ηυ 
Θάκαημ. Θέθεζ κά ιάεδ βζά ηήκ ηφπδ ηῆξ ααζίθζζζαξ. Υςνίγεηαζ ζέ 
δφμ ιζπχνζα ηαί ηυ ἕκα νςηᾶ ηυ ἄθθμ ηί ζοιααίκεζ ζηά ἀκάηημνα, 
ὅπμο δέκ ἀημφβεηαζ ευνοαμξ. Ἀπυ ηήκ ζοπία αηή ζοιπεναίκεζ ὅηζ 
 Ἄθηδζηδ γεῖ. Ββαίκεζ ιζά πδνέηνζα ἀπυ ηά ἀκάηημνα ηαί ιέ 
ηθάιαηα ἀκαθένεζ ὅηζ  ααζίθζζζα παθεφεζ ιεηαλφ γςῆξ ηαί εακάημο 
ηαί δέκ πάνπεζ ἐθπίδα ζςηδνίαξ. 

Ἡ ἀβςκία ηῶκ εεαηῶκ ιεβαθχκεζ ὅηακ αβαίκδ ζηή ζηδκή 
ἑημζιμεάκαηδ  Ἄθηδζηδ ηθαίβμκηαξ, ζοκμδεουιεκδ ἀπυ ηά δφμ 
παζδζά ηδξ ηαί πμααζηαγυιεκδ ἀπυ ηυ ζφγοβυ ηδξ. δηχκεζ ηά 
ιάηζα ζημφξ μνακμφξ ηαί ιέ θονζηχηαημοξ ζηίπμοξ ἀπμπαζνεηᾶ ηή 
θφζδ, ηυ ζπίηζ ηδξ, ηήκ παηνίδα ηδξ ηαί ὁναιαηίγεηαζ ηυκ Ἅδδ, ζηυκ 
ὁπμῖμ εά ηαηέαδ ζέ θίβμ. 
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Καηυπζ κμζχεεζ κά ηήκ ἐβηαηαθείπμοκ μἱ δοκάιεζξ ηδξ ηαί ἀθήκεζ 
παναββεθία ζηυκ Ἄδιδημ κά ιήκ λακαπακηνεοηῆ, δίκμκηαξ ιδηνζά 
ζηά παζδζά ημοξ. 

ηά θυβζα ηῆξ Ἄθηδζηδξ, ηά ὁπμῖα εἶκαζ ηυ ζοβηζκδηζηυηαημ 
ιἐνμξ ημῦ δνάιαημξ βζά ηήκ ἁπθυηδηα, ηή θοζζηυηδηα ηαί ηυ 
ααεφηενμ ἀκενςπζζιυ ημο, ὁ Ἄδιδημξ ἀπακηᾶ ὅηζ δέ εά πακηνεοηῆ 
ἄθθδ βοκαίηα ηαί εά ηήκ ἀβαπᾶ ηαί εά ηῆξ εἶκαζ πζζηυξ, ἔςξ ὅημο ηαί 
πάθζ εά ζοκακηδεμῦκ ζηυκ Ἅδδ. Ἡ ααζίθζζζα παναδίδεζ ηά ηέηκα 
ημοξ ζηά πένζα ημῦ Ἀδιήημο βζά ηεθεοηαία θμνά ηαί ἀπμπαζνεηχκηαξ 
αηά ηαί ηυ ζφγοβυ ηδξ, πεεαίκεζ πάκς ζηή ζηδκή, ιπνμζηά ζημφξ 
εεαηέξ, ηάηζ ηυ ἀζοκήεζζημ βζά ηυ ἀνπαῖμ εέαηνμ. 

 βοζυξ ημοξ Δὔιδθμξ ηαί ὁ Ἄδιδημξ ενδκμῦκ ηαί ὁ ααζζθζάξ 
ὁνίγεζ βζά ἕκα πνυκμ δδιυζζμ πέκεμξ ζημφξ Θεζζαθμφξ.  πμνυξ, 
ιε κεηνχζζιμ παζάκα, ἐηθνάγεζ ηή εθίρδ ημο βζα ημ παιυ ηῆξ 
θαιπνῆξ ααζίθζζζαξ, ηῆξ ὁπμίαξ  ἀθμζίςζδ ζηυ ζφγοβυ ηδξ ηαί ὅηζ 
δέπεδηε κά πεεάκδ ἀκηί βζ‟ αηυκ, εά ικῆηαζ ζηή πάνηδ ηαί ζηήκ 
ἔκδμλδ Ἀεήκα ηαί ηῆξ εὔπεηαζ κἀ γήζδ ιἐ πανά ζηυ ἄκήθζμ ζπίηζ ηδξ, 
ζηά δςιάηζα ημθο Ἅδδ. 

ηυ δεφηενμ ιένμξ ημῦ δνάιαημξ πμφ ιεηαηνέπεηαζ ζέ ηναβζηή 
ηςιςδία ηαί ηαζνζάγεζ πενζζζυηενμ ιέ ζαηονζηυ δνᾶια, ἔπμοιε 
ἥνςα ηυκ Ἡναηθῆ πμφ ἐιθακἰγεηαζ ζηή ζηδκή, ἔκῶ ζηά ἀκάηημνα 
ἑημζιἀγμοκ ηήκ ηδδεία ηήξ ααζίθζζζαξ.  Ἡναηθῆξ ἐλδβεῖ ὅηζ 
πδβαίκεζ ζηή Θνάηδ βζά κά ἐηηεθέζδ ἐκημθή ημφ Δνοζεέα ηαί γδηᾶ 
θζθμλεκία ζηά ἀκάηημνα ημῦ Ἀδιήημο, ὁ μπμῖμξ ἦηακ παθζυξ ημο 
ἐπζζηήεζμξ θίθμξ. Ἔνπεηαζ ὁ Ἄδιδημξ, ὁ ὁπμίμξ ἐηηζιᾶ ὅηζ, ἄκ ὁ 
Ἡναηθῆξ ιάεδ βζά ηυ εάκαημ ηῆξ Ἄθηδζηδξ. δέ εα δεπεῆ ηῆ 
θζθμλεκία ημο, ηαί βζά κά παναπθακήζδ ηυκ Ἡναηθῆ ημῦ θέεζ ὅηζ 
ηάπμζμ, λέκμ πνυζςπμ ἔπεζ πεεάκεζ

.
 ζηή ζοκέπεζα ιπαίκεζ ζηά 

ἀκάηημνα.  Ἡναηθῆξ δέπεηαζ ηή θζθμλεκία ηαί πάεζ κά θάδ, ἐκχ ὁ 
πμνυξ ἐλοικεῖ ηήκ παζίβκςζηδ θζθμλεκζηή δζάεεζδ ημῦ Ἀδιήημο. 

Καηυπζ πνμπςνεῖ  κεηνχζζιδ ἀημθμοεία ηαί ηαηαθεάκεζ ὁ 
Φένδξ, ὁ παηέναξ ημῦ Ἀδιήημο βζά κά παναημθμοεήζδ ηήκ ηδδεία, 
ἐκῶ ηυκ ζοκμδεφμοκ πδνέηεξ, ιέ πθμφζζα ζημθίζιαηα βζά ηή κεηνή. 
 Φένδξ πανδβμνεῖ ηυ βοζυ ημο, ἀθθά αηυξ ηαηδβμνεῖ ηυζμ αηυκ, 
ὅζμ ηαί  ηή ιδηένα ημοξ, μἱ ὁπμῖμζ, πανά ηή βδναζά θζηία ημοξ, δέκ 
ἔδςζακ ηή γςή ημοξ βζ‟ αημκ, ἀθθά βζ‟ αηυκ πέεακε  Ἄθηδζηδ.  
πμνυξ ιάηαζα πνμζπαεεῖ κά νειήζδ ηυκ Ἄδιδημ.  Φένδξ ιέ ηή 
ζεζνά ημο ἀκηζηαηδβμνεῖ ηυ βοζυ ημο ηαί  ζογήηδζδ ζηθδναίκεζ.  
πμνυξ βζά ηεθεοηαία θμνά ἐηεεζάγεζ ηή κεηνή ηυνδ ημῦ Πεθία ηαί  
ηδδεία πνμπςνεί. 

Πνμξ ζηζβιή  ζηδκή εἶκαζ ἄδεζα, ὅζπμο ιπαίκεζ ἕκαξ δμῦθμξ 
πμφ ηαηαηνίκεζ ηυκ Ἡναηθή πμφ ηνχεζ, πίκεζ ηαί ηναβμοδᾶ, ἐκῶ ὅθμζ 
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μἱ ἄθθμζ ηθαῖκε. ιθακίγεηαζ ὁ Ἡναηθῆξ ζηεθακςιέκμξ, ζέ 
ηαηάζηαζδ ηναζπάθδξ ηαί ἐλδβεῖ ζηυ δμῦθμ ὅηζ ηά ιέβζζηα ζηή γςή 
εἶκαζ ηυ θαΐ, ηυ πμηυ ηαί  Αθνμδίηδ. Μυθζξ, ὅιςξ, ημφ θέεζ ὁ δμῦθμξ 
ὅηζ  κεηνή εἶκαζ  Ἄθηδζηδ αβάγεζ ηυ ζηεθάκζ, εοιᾶηαζ ὅηζ εἶκαζ 
βοζυξ ημφ Γία ηαί ηῆξ Ἀθηιήκδξ, εβκχιςκ βζά ηή θζθμλεκία ημφ 
Ἀδιήημο, πάεζ κά θένδ γςκηακή ηήκ Ἄθηδζηδ, ἁνπάγμκηάξ ηδκ ἀπυ 
ηά πένζα ημῦ Θακάημο. 

Φεφβεζ ὁ Ἡναηθῆξ ηαί ζηή ζηδκή ἐιθακίγεηαζ ὁ Ἄδιδημξ, 
ζοκμδεουιεκμξ ἀπυ ηυ πμνυ.  πμνυξ, παίνκμκηαξ ἀθμνιή ἀπυ ηή 
θμαενή εέζδ πμφ ανίζηεηαζ ὁ Ἄδιδημξ, ὁιμθμβεῖ ὅηζ ηίπμηα δέκ 
εἶκαζ πζμ ἰζπονυ ἀπυ ηήκ ἀηαηακίηδηδ ἀκάβηδ ηαί πανδβμνεῖ ηυ 
ααζζθζά.  

Ἀημθμοεεῖ  ἔλμδμξ ημῦ δνάιαημξ. Σήκ ὥνα αηή ηήξ εθίρδξ ηαί 
ημφ πέκεμοξ ἐπακειθακίγεηαζ ὁ Ἡναηθῆξ ζηή ζηδκή, ζοκμδεφμκηαξ 
βοκαίηα πμφ ηαθφπηεηαζ ιέ πέπθμ. Παναηαθεῖ ηυκ Ἄδιδημ κά 
ηναηήζδ ηή βοκαίηα αηή ζηά ἀκάηημνα, πμφ ηήκ ηένδζζε ζέ 
πακδβονζηυ ἀβῶκα, ἔςξ ὅημο ἐπζζηνέρεζ ἀπυ ηή Θνάηδ.  Ἄδιδημξ 
ἀνκεῖηαζ ἀνπζηά, ἀθθά ιεηά ἀπυ ἐπζιμκή ημφ Ἡναηθῆ, πμπςνεῖ. 
Μεηά ὁ Ἡναηθῆξ ἀπμηαθφπηεζ ηή βοκαίηα ηαί πανμοζζάγεηαζ  
Ἄθηδζηδ. Καηάπθδηημξ ὁ ααζζθζάξ ηήκ ἀκαβκςνίγεζ ηαί ιαεαίκεζ ἀπυ 
ηυκ Ἡναηθῆ ηυκ ηνυπμ, ιέ ηυκ ὁπμῖμ ηήκ ὡδήβδζε ἀπυ ηυ ζημηάδζ 
ζηυ θῶξ ημῦ ἥθζμο. Ἀπμνεῖ, ὅιςξ, ὁ Ἄδιδημξ βζα ηυ ὅηζ  ααζίθζζζα 
δε ιζθάεζ.  Ἡναηθῆξ ηυκ αεααζχκεζ ὅηζ εά ιζθήζδ ζέ ηνεῖξ ιένεξ, 
βζά κά ἱηεηεοεμφκ μἱ πευκζμζ εεμί. ηαηυπζκ ὁ Ἡναηθῆξ θεφβεζ, πανά 
ηίξ παναηθήζεζξ ημῦ ααζζθζᾶ κά εἶκαζ ιαγί ημοξ.  ααζζθζάξ δζαηάγεζ 
κά πακδβονίζδ  πχνα βζά ηήκ ἐπζζηνμθή ηήξ Ἄθηδζηδξ. 

Ἡ «Ἄθηδζηδ» εἶκαζ, ἴζςξ, ηυ ημθιδνυηενμ δνᾶια ημῦ 
ημθιδνυηαημο ηῶκ θθήκςκ ηναβζηῶκ, βειᾶημ ἀπυ ζηυπζιεξ 
ἀκηζεέζεζξ, ζηίξ ὁπμῖεξ ὁ πμζδηήξ ιέ ααεφηαηδ ηέπκδ αάγεζ πακημῦ ηυ 
ηαηυ ημκηά ζηυ ηαθυ, ηυ ὡναῖμ ημκηά ζηυ ἄζπδιμ, ηυκ ἐβςσζιυ 
δίπθα ζηήκ ἀθμζίςζδ. 

ηυ πνῶημ ιένμξ ημῦ δνάιαημξ αθέπμοιε ηήκ Ἄθηδζηδ κά 
παναδίδεηαζ ζηυ Θάκαημ, βζά κά ζχζδ ηή γςή ημῦ ζογφβμο ηδξ. Κζ 
ἄθθεξ βοκαῖηεξ ζηήκ ἑθθδκζηή ἀνπαζυηδηα ηῶκ ενφθςκ, ἀθθά ηαζ ηῆξ 
ἱζημνίαξ ἔδεζλακ πμδεζβιαηζηή ἀθμζίςζδ πνυξ ημφξ ζογφβμοξ ηςκ. 
Ἡ Πδκεθυπδ,  Ἀκδνμιάπδ,  Δάδκδ, ζηίξ «Ἰηέηζδεξ» ημῦ Δνζπίδδ, 
 Λαμδάιεζα ζηυ παιέκμ «Πνςηεζίθαμ», ἐπίζδξ ημῦ Δνζπίδδ,  
Πάκεεζα ζηήκ «Κφνμο Παζδεία» ημῦ Ξεκμθῶκηα ηαί ἄθθεξ. Ἀπυ 
αηέξ,  Πδκεθυπδ εηφπδζε βζα ηή ζηαεενή ηδξ ἀθμζίςζδ ζηυκ 
δοζζέα,  Ἀκδνμιάπδ ἔγδζε δμφθδ ηθαίβμκηαξ πάκηα ηυκ Ἕηημνα 
ἐκῶ μἱ ἄθθεξ δέ εέθδζακ κά γήζμοκ ιεηά ηυ εάκαημ ημῦ ζογφβμο ηαί 
εοζζάζηδηακ. Μυκμ  Ἄθηδζηδ ἔδςζε ηή γςή ηδξ βζά ηυ ζφγοβυ ηδξ, 
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πμφ ζφιθςκα ιέ ηυκ ηναβζηυ, πςνίξ κα πμηζιήζδ ηυ ἀβαευ ηῆξ 
γςήξ

.
 (ὅπςξ αηυ θαίκεηαζ ἀπυ ηυκ ἀπμπαζνεηζζιυ ηδξ πνυξ ηυ 

ζφγοβμ ηαί ηά ηέηκα ηδξ, ηυκ ὁπμῖμ ἀπμπαζνεηζζιυ ηυζμ ἐεαοιαγε ὁ 
Ραηίκαξ!) ηαί ἀηνζαῶξ αηυ εἶκαζ  ἀλία ημῦ ηναβζημῦ ιεβαθείμο ζηυκ 
ὁπμῖμ ὕρςζε ὁ Δνζπίδδξ ηυ ιῦεμ ηδξ. Ἡ Ἄθηδζηδ ἀπυ ηή ζηζβιή 
πμφ πῆνε ηήκ ἀπυθαζδ κά πεεάκδ, πνμεημζιάγεζ ηά ημῦ εακάημο 
ηδξ ιέ ὅθδ ηήκ ἀνπασηή ἁπθυηδηα ηαί ζμαανυηδηα. Καί ἀθμῦ εἶπε ηή 
βεκκαζυηδηα ηήξ ἀθμζίςζδξ πμο ζθναβίζηδηε ιε εοζία, ἔπεζ ηαί ηήκ 
πμθφ ιεβαθφηενδ βεκκαζυηδηα ηῶκ ηεθεοηαίςκ ἀπμπαζνεηζζιῶκ ηῶκ 
ὁπμίςκ  ἀπενίβναπηδ ὀδφκδ δέκ πενααίκεζ ηά ὅνζα ηῆξ ααζζθζηῆξ 
ἀλζμπνέπεζαξ. Ἡ Ἄθηδζηδ εἶκαζ  πθέμκ θζθυζημνβδ ιδηένα, ἄνζζηδ 
ἀνπυκηζζζα, ἀβαπδηή ζημφξ δμφθμοξ δζυηζ εἶκαζ ἀβαεή ηαί 
ζοιπαεήξ ζοβπνυκςξ δε ηαί  ἀθςζζςιέκδ ζφγοβμξ.  Δνζπίδδξ 
πανμοζζάγμκηαξ ηήκ «Ἄθηδζηδ» ζάκ ηέθεζμ πνυηοπμ ηάεε 
βοκαζηείαξ ἀνεηῆξ ηαί πάνδξ, ἀκέδεζλε, ἀνπζηά ζηυ εεζζαθζηυ ηαί 
ηαηυπζ ζηυ πακεθθήκζμ ενῦθμ ηήκ Ἄθηδζηδ, ζέ ἑθθδκζηυ βοκαζηεῖμ 
ἰδεῶδεξ. Ὅιςξ, ὁ ηναβζηυξ δέκ ἐλακηθήεδηε ζηήκ ἀνζζημηεπκζηή 

θάλεοζδ ημῦ παναηηῆνα ηῆξ Ἄθηδζηδξ.  
Ἄδιδημξ ηαί ὁ Φένδξ ἐιθακίγμκηαζ ιέ ὅθεξ 
ημοξ ηίξ ἀνεηέξ, ἀθθά ηαί ηήκ ἐκαβχκζα 
ἀβάπδ ημοξ βζά ηή γςή, ἀπμηέθεζια ηῆξ 
ὁπμίαξ εἶκαζ ὁ εάκαημξ ηῆξ Ἄθηδζηδξ.  
Ἡναηθῆξ δέκ εἶκαζ ιυκμ ὁ πμθοθάβμξ ηαί 
πμθοπυηδξ, ἀθθά, ζφιθςκα ιέ ηήκ 
ἐθθδκζηή ἀκηίθδρδ εενβέηδξ ηῶκ 
ἀκενχπςκ.  Δνζπίδδξ ἀκαθένεηαζ ηαί 
ζηή θζμλεκία, παναηηδνζζηζηυ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ 
θοθῆξ. 

 Σέθμξ, ἐπεζδή ὁ Δνζπίδδξ 
παναηηδνίζηδηε ὡξ ιζζμβφκδξ, βνάθμκηαξ 
ηήκ «Ἄθηδζηδ», ιέζς ηήξ ὁπμίαξ ρχκεζ 

ηυ βοκαζηεῖμ ἰδεχδεξ, ἀπαθάζζεηαζ ἀπυ αηυκ ηυ παναηηδνζζιυ. 
 

Πδβή: Δβηοηθπαίδεζα «Ἥθζμξ» 

πζιέθεζα Μ.Π. 

Νά «δζααάγεζξ» ηήκ πναβιαηζηυηδηα ιέ ηή ιεεμδζηυηδηα ηῆξ 
ἐπζζηήιδξ ηαί ηή δζεζζδοηζηυηδηα ηῆξ ηέπκδξ. 

Ἀπυ ηυ ἀνπείμ ηδξ θπ. Λεηάηδ 
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Ἡ ἀλππόηαθηε Ὄιπλζνο ηῆο Υαιθηδηθῆο  

θαί ἡ ἐπηθή Ἱζηνξία ηεο 

 Δηοπήξ ηθδνμκυιμξ ηαί εειαημθφθαηαξ ἐκδμλςηάηςκ 
παναδυζεςκ  Υαθηζδζηή πενήθακδ ηαί ζηυ θνυκδια ἀδμφθςηδ, 
ἀκηζζηάεδηε βεκκαῖα ηαί πμθέιδζε πενάκενςπα ἐκακηίμκ 
πμθοανίειςκ ἐπενῶκ ηαί ααναάνςκ ἐπζδνμιέςκ, πεκεοιίγμοζα 
ηυκ ιφεμκ ημῦ ἀηαηααθήημο ἥνςμξ Ἀκηαίμο ηαί ηυ πνδζιυ ηῆξ 
ίαοθθαξ: «ἐζηυξ ἐκ μἴδιαζζ πμκημπυνμζζμ ααπηίγεζ, δμῦκαζ δέ μ 
Θέιζξ». 
 ημφξ ἀνπαζμηάημοξ πνυκμοξ ὅθδ  ιαηεδμκζηή πχνα, πμφ 
πμθοαπθχκεηαζ πνυξ κυημκ ηῆξ Μαβδμκίαξ ηαί ηῆξ Βζζαθηίαξ ηαί 
θεάκεζ ἀπυ ηυ  Θενιασηυ ηυθπμ ὡξ ηυ ηνοιμκζηυ, θεβυηακ 
Υαθηζδζηή. Χκμιάζεδηε ἔηζζ ἤ ἀπυ ηίξ πμθθέξ ἀπμζηίεξ ηῶκ 
Υαθηζδέςκ ηῆξ Δαμζαξ ἤ ἀπυ ηά ιαηαθθεῖα παθημῦ πμφ εἶπε. 
Πζεακχηενμ θαίκεηαζ ηυ πνῶημ. Γζαζνμῦκηακ ηυηε  Υαθηζδζηή ζέ 
ἑθηά ηιήιαηα, ηά ἑλῆξ: 
 1) ηή Γοηζηή ἤ Κνμζζαία, 2) ζηήκ Κεκηνζηή, 3) ζηή Βμηζηή (ἀπ‟ 
ηήκ Ἀκηζβυκεζα ιέπνζ ηήκ Πμηίδαζα), 4) ζηήκ Παθθήκδ ἤ Φθεθα 
(Καζζάκδνα), 5) ζηή ζεςκία (Λυββμξ), 6) ζηή Ἄηζηδ ἤ Ἀεςκζάδα 
(Ἅβζμκ Ὄνμξ) ηαί ηέθμξ 7) ζηήκ Ἀκαημθζηή. 
 Ἡ πχνα αηή δζαζπίγεηαζ ἀπυ δζάθμνα ὡναζυηαηα αμοκά πμφ 
πνμπςνμῦκ ἀπυ αμννᾶ πνυξ κυημ (Υμθμιχκηαξ Κζζζυξ ἤ 
Υμνηζάηδξ, Ἄηδηδ ἤ Ἄεςξ ηαί Ἅβζμκ Ὄνμξ).  ηυπμξ πενζθαιαάκεζ 
πμθθέξ βυκζιεξ πεδζάδεξ, ηονίςξ, ζηή κυηζα πθεονά ημο. Ἔπεζ 
πμθθμφξ ηυθπμοξ ηαί θοζζημφξ θζιεκίζημοξ, ἀκελάκηθδημ, δαζζηυ 
ηαί ιεηαθθεοηζηυ πθμῦημ ηαί βζά αηυ ἀπυ ηυκ 7

μκ
 ἤ 8

μκ
 π.Υ. αἰῶκα 

ηνάαδλε ἀπυ ηυηε ηήκ πνμζμπή ηῶκ κμηίςκ θθήκςκ. 
 Ἡ Γοηζηή Υαθηζδζηή ὠκμιάζεδηε Κνμζζαία ἀπ‟ ηυκ βοζυ ημῦ 
Μφβδμκμξ. ηηείκεηαζ ἀπυ ηυ Αἴκεζμκ ἀηνςηήνζμ ὡξ ηήκ Ἀκηζβυκεζα 
ηαί εἶπε πμθθέξ πυθεζξ. Κονζχηενεξ ἦζακ ηυ Αἴκεζμκ ἤ Αἰκεία ζηυ 
Θενιασηυ ηυθπμ, ημκηά ζηή ζδιενζκή πακςιή. Κηίζεδηε ἀπυ ηυκ 
Αἰκεία ηυκ βοζυ ημῦ Ἀβπζζημο ὅηακ αηυξ ἔθεοβε ἀπυ ηήκ Σνμία βζά 
ηήκ Ἰηαθία. Ἡ πυθδ αφηή ἦηακ ἐπίζδιδ βζά ηυκ καυ ηῆξ Θενιαίαξ 
Ἀθνμδίηδξ ηαί βζά ηίξ βζμνηέξ πμφ βίκμκηακ ηάεε πνυκμ ζηυκ ηάθμ 
ημῦ ἱδνοημῦ ηδξ Αἰκεία, βκςζηή δέ ἀπυ ηήκ ιάπδ πμφ ἔηαιε ζ‟ αηή 
ὁ ἀπυ ηήκ Ἀκηζβυκεζα Μέκςκ ζηναηδβυξ ημῦ ηεθεοηαίμο Βαζζθέςξ 
ηῆξ Μαηεδμκίαξ Ἀκδνίζημο ηαηά ηῶκ Ρςιαίςκ. Ἡ πυθδ 
ηαηαζηνάθδηε πνχηδ θμνά ἀπυ ηυκ Κάζζακδνμ ηζ‟ ὕζηενα ἀπυ 
ημφξ ηαηαηηδηέξ ηδξ Ρςιαίμοξ. 
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 Νμηζχηενα θίβμ ἀπυ αηήκ ἦηακ  ιίθηα ηαί Κάρα ἤ Κάιρα ηαί 
πζμ πένα  Γζκςκυξ ὅπμο ζηναημπέδεοζε ὁ ζηναηδβυξ ηῶκ 
Ἀεδκαίςκ Καθθίαξ ὅηακ εἶπε ἐηζηναηεφζεζ ηαηά ηῆξ Πμηείδαζαξ. 
 ηή Βμηηζηή Υαθηζδζηή ἀπυ ηίξ ηονζχηενεξ πυθεζξ ἦηακ: Ἡ 
Ἀκηζβυκεζα (ημκηά ζηυκ ζδιενζκυ Ἅβζμ Παῦθμ) ηηζζεεῖζα ἀπυ ηυκ 
Ἀκηίβμκμ Γμκαηᾶ, ἴζςξ ηαηά ηυ 280 π.Υ. Ἡ πάνηςθμξ (ἴζςξ  
ζδιενζκή Πμνηανζά) ὅπμο κζηήεδηε ὁ Ἀεδκαῖμξ ζηναηδβυξ 
Ξεκμθχκ, βοζυξ ημῦ Δνζπίδμο ἀπυ ημφξ ἑκςιέκμοξ ζηναημφξ ηῶκ 
θοκείςκ, Υαθηζδέςκ ηαί Βμηηζαίςκ ηυ 429 π.Υ. Ὕζηενα ἀπυ ηήκ 
Νίηεζμ εἰνήκδ ἔβζκε θυνμο πμηεθήξ ζημφξ Ἀεδκαίμοξ. 
 Ὑπῆνπε, ἐπίζδξ,  πυθδ ηῶθμξ αμνεζμακαημθζηά ηῆξ θφκεμο,  
ίθηςνμξ ηαί  ιεβάθδ ηαί πθμφζζα Ὄθοκεμξ. 
 Ἡ Ὄθοκεμξ ἦηακ ηηζζιέκδ ημκηά ζηυκ Σμνςκαῖμ ηυθπμ ηαί ἀπεῖπε 
ἀπυ ηήκ Πμηίδαζα ηάπμο 60 ζηάδζα, ἀπυ ηήκ Ἀπμθθχκζα 90 ζηάδζα 
ηαί ἀπυ ηήκ Μδηφαενκα 20 ζηάδζα. Κηίζεδηε ζημφξ Σνςσημφξ 
πνυκμοξ ηζ ὠκμιάζεδηε Ὄθοκεμξ, ηαη‟ ἄθθμοξ ἀπυ ηυκ Βνάββα ηυκ 
βοζυ ημῦ ααζζθέςξ ηῶκ Θναηῶκ Γνοιχκ, πνυξ ηζιήκ ημῦ ἀδεθθμῦ 
ημο θφκεμο, ηαη‟ ἄθθμοξ δέ πνυξ ηζιήκ ηάπμζμο παζδζμῦ ημῦ 
Ἡναηθέμοξ ὀκυιαηζ θφκεμο. 
 Ἡ πυθδ αηή ηηζζιέκδ ζ‟ ἔλμπδ εέζδ ἄνπζζε κά ἀηιάγδ ἀπυ ηήκ 7

δ
 

ἑηαημκηαεηδνίδα, ηαί πνίκ ἀπυ ημφξ Μδδζημφξ πμθέιμοξ ηήκ 
ηαηεῖπακ μἱ Βμηηζαῖμζ, ἀνβυηενα πεηάβδ ζημφξ Πένζεξ. Καεχξ 
ἀκαθένεζ ὁ Ξεκμθχκ ζηήκ Κφνμο Ἀκάααζδ, ιενζημί θφκεζμζ 
ὁπθίηεξ ιέ ἀνπδβυ ηυ Θεζζαθυ Μέκςκα ἐλεζηνάηεοζακ ιαγί ιέ ηυκ 
Κῦνμ ἐκακηίμκ ηῆξ θθάδμξ ηαί ἔημρε ηυκ ἰζειυ ημῦ Ἄες (480 π.Υ.) 
ημκηά ζηά ζδιενζκά Νέα Ρυδα (Πνυαθαηαξ) ηαηέθααε ιαγί ιέ ηίξ 
ἄθθεξ πυθεζξ ηῆξ Υαθηζδζηῆξ ηαί ηήκ Ὄθοκεμ,  ὁπμία ὅιςξ ὕζηενα 
ἀπυ ηήκ ηαηαζηνμθή ημῦ Πενζζημῦ ζηναημῦ ζηίξ Θενιμπφθεξ ηαί 
ηήκ καοιαπία ηῆξ αθαιῖκμξ (480 π.Υ.) ἐπακαζηάηδζε. 
Καηαζηνάθδηε ὅιςξ βζ‟ αηυ ἀπυ ηυκ Ἀνηάααγμ ηαί μἱ ηάημζημί ηδξ 
ἐζθάβδζακ. Ξακαμζημδμιήεδηε ἀνβυηενα ἀπυ ἀπμίημοξ Υαθηζδεῖξ. 
Ἦηακ, ὅιςξ, θυνμο πμηεθήξ ζημφξ Ἀεδκαίμοξ ιέπνζ ημῦ 
Πεθμπμκκδζζαημῦ πμθέιμο. 
 Ἡ Ὄθοκεμξ πνμχδεοζε ηαί ἔβζκε πμθφ ἰζπονή ζηήκ ἐπμπή ημῦ 
Μαηεδυκμξ Βαζζθζᾶ Πενδίηα ημῦ Β‟ (448 - 413 π.Υ.) ὁ ὁπμῖμξ 
ηαηέπεζζε ὅθμοξ ημφξ Υαθηζδεῖξ ηαί Βμηηζαίμοξ κά ἀθήζμοκ ηίξ 
πυθεζξ ηςκ ηαί κά ἐβηαηαζηαεμῦκ ιαγζηά ζηήκ Ὄθοκεμ. Συηε ἔβζκε 
πθμφζζα ηαί ζπμοδαία ηαί δζαηδνμῦζε 10.000 ζηναηυ. Συζμ δέ 
δοκαημί ἦζακ μἱ θφκεζμζ ὥζηε ὅθμζ μἱ ἄθθμζ Ἕθθδκεξ (Ἀεδκαῖμζ, 
Λαηεδαζιυκζμζ, Μαηεδυκεξ) γδημῦζακ ηή ζοιιαπία ημοξ. 
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 Πμθθέξ θμνέξ πμθέιδζε  Ὄθοκεμξ ἐκακηίμκ ηῶκ Ἀεδκαίςκ, ηαί 
ημφξ κίηδζε, ὕζηενα ὅιςξ ἀπυ ηήκ Νίηεζμ εἰνήκδ ηυ 421 π.Υ. 
λακάβζκε πάθζ θυνμο πμηεθήξ ζηήκ Ἀεήκα. 
 Συ 420 π.Υ. μἱ Ὄθφκεζμζ ηαηάθααακ ηή Μδηφαεμκα, ηήκ ὁπμία ηαί 
ἔηαιακ ἐπίκεζμ ηῆξ θφκεμο. ηυ ηέθμξ ημῦ Πεθμπμκκδζζαημῦ 
πμθέιμο (404)  Ὄθοκεμξ ἀκέηηδζε ηήκ ἐθεοεενία ηδξ ηαί 
ζοιιαπήζαζα ιέ ηίξ ἄθθεξ 32 πυθεζξ ηαί ηῶιεξ ηῆξ Υαθηζδζηῆξ 
ἔηαιε ηυ 302 π.Υ. ηήκ θοκεζαηή ιμζπμκδία ἤ ηυ βκςζηυ «Κμζκυκ 
ηῶκ Υαθηζδέςκ» (ημῦ ὁπμίμο ζχεδηακ ηαί κμιίζιαηα) ηυ ὁπμῖμ 
δζεθφεδ ηυ 379 π.Υ. ἀπυ ημφξ πανηζάηεξ ηαί ηυ Βαζζθζά ηῆξ 
Μαηεδμκίαξ Ἀιφκηα ηυκ Β᾿. 
 Ἡ Ὄθοκεμξ πμθέιδζε ηαί ἐκακηίμκ ημῦ Ἀιφκηα Β‟ γδηήζαζα ηαί 
ηήκ ζοιιαπία ηῶκ Ἀηηακείςκ (Ἱενζζζέςκ) ηαί ηῶκ Ἀπμθθςκζαηῶκ. 
Αημί ὅιςξ ὄπζ ιμκάπα ἀνκήεδηακ κά ζοιιαπήζμοκ, ιαγί ημοξ ἀθθά 
ἔζηεζθακ ζηή πάνηδ ηυκ Ἀηηάκεζμ Κθεζβέκδ ιαγφ ιέ Ἀπμθθςκζάηεξ 
πνέζαεζξ ηαί ζοκειάπδζακ ιέ ημφξ Λαηεδαζιμκίμοξ ἐκακηίμκ ηῶκ 
θοκείςκ. Ἔηζζ ἄνπζζε ἕκαξ πυθειμξ ιεηαλφ θοκείςκ ηαί Ἀιφκηα 
Β‟ πμφ πμζηδνίγμκηακ ἀπυ ημφξ ζοιιάπμοξ ημο Λαηεδαζιμκίμοξ ηυ 
(382 π.Υ. ιέπνζ ηυ 379 π.Υ.). ηήκ ἀνπή μἱ Λαηεδαζιυκζμζ ἔζηεζθακ 
ηυ ζηναηδβυ Δδαιίδδ ιέ 2.000 ἄκδνεξ ηαί πμζπέεδηακ ζηυκ 
Ἀιφκηα κά ζηείθμοκ ηζ‟ ἄθθεξ δοκάιεζξ ἀνβυηενα ιέ ηυκ ἀδεθθυ ημῦ 
Δδαιίδδ Φμζαίδα. 
  Δδαιίδδξ ὅηακ ἦθεε ζηήκ Υαθηζδζηή πηφπδζε ηήκ Πμηίδαζα. 
Νζηήεδηε ὅιςξ. Συηε ζηάθεδηε ἀπυ ηήκ πάνηδ ὁ ζηναηδβυξ 
Σεθεοηίαξ, ὁ ὁπμῖμξ ἀθμῦ ἦθεε ζηήκ Πμηίδαζα ηαί ἀκαζφκηαλε ηυ 
ζηνάηεοια λεηίκδζε ἐκακηίμκ ηῆξ θφκεμο. Φεάκμκηαξ ζέ 10 ζηάδζα 
ιαηνοά ἀπυ ηήκ πυθδ ζηναημπέδεοζε ηαί ηυ ιέκ ἀνζζηενυ ἄηνμ ημῦ 
ζηναημῦ ηυ δζδφεοκε ὁ ἴδζμξ ιέ αμδευ ημο ηυκ ἄνπμκηα ηῆξ θζιείαξ 
Γένδακ ιέ 300 ἱππεῖξ, ηυ δέ δελζυ ὁ Ἵππανπμξ Πμθφπανιμξ ὁ 
Λαηεδαζιυκζμξ, πμφ ἦηακ ἀνπδβυξ ηῶκ ζοιιαπζηῶκ δοκάιεςκ ηῆξ 
πάνηδξ, Θδααίςκ ηαί Μαηεδυκςκ. Οἱ θφκεζμζ ἐπεηέεδζακ ζηυ 
δελζυ ηαί κίηδζακ ημφξ ἑκςιέκμοξ ζοιιάπμοξ, ζηυηςζακ δέ ηαί ηυκ 
Πμθφπανιμ ηαί εά κζημῦζακ ηαί ημφξ πανηζάηεξ ἄκ ὁ Γένδαξ ιέ ηυ 
ἱππζηυ ημο δέκ ἔηνεπε κά ημφξ αμδεήζδ ηαί κά ἀκαβηάζδ ημφξ 
θοκείμοξ κά βονίζμοκ πίζς ηαί κά ηθεζζημῦκ ζηά ηείπδ. Οἱ 
πανηζάηεξ ηυηε πμθζυνηδζακ ηήκ πυθδ ηαί ἔιεζκακ ἐηεῖ ὅθμκ ηυκ 
πεζιῶκα. Σήκ ἄκμζλδ 500 ἱππεῖξ ηῶκ θοκείςκ αβῆηακ ἀπυ ηά ηείπδ, 
ἐπεηέεδζακ ηαηά ηῆξ Ἀπμθθςκίαξ ηαί ηήκ θεδθάηδζακ.  Γένδαξ, 
ὅιςξ, ηαζνμθοθαηηχκηαξ ημφξ ἐπεηέεδ λαθκζηά ηαί ημφξ ηοκήβδζε 
ὡξ ηά ηείπδ. Σαοημπνυκςξ ὁ Σεθεοηίαξ ἐπεηέεδ ηαηά ηῆξ θφκεμο. 
Οἱ θφκεζμζ ἔζηεζθακ ἐκακηίμκ ηςκ ιενζημφξ ἱππεῖξ, μἱ ὁπμῖμζ ἀθμῦ 
πέναζακ ηυκ πμηαιυ αάδζζακ ἐκακηίμκ ημο, ημφξ ἀκηζθήθεδηε ὅιςξ 
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ὁ Σεθεοηίαξ ηαί ἔζηεζθε ηυκ Σθδιμκίδδ ιέ ημφξ πεθηαζηέξ ημο κά 
ημφξ ηοκδβήζμοκ. Οἱ θφκεζμζ πνμζπμζήεδηακ ὅηζ θμαήεδηακ, 
βφνζζακ πίζς ηαί ἄθδζακ ηυκ Σθδιμκίδδ κά ημφξ ηαηαδζχλδ ηαί 
πένα ἀπυ ηυκ πμηαιυ. Ὅηακ ὅιςξ εἶδακ ὅηζ μἱ πεθηαζηέξ πέναζακ 
ηυκ πμηαιυ ηυηε ημφξ ἐπεηέεδζακ, ημφξ κζηήζακ ηαί ζηυηςζακ 
πενζζζυηενμοξ ἀπυ 100 ηαί ηυκ ἴδζμ ηυκ Σθδιμκίδδ. άκ ηυ ἔιαεε 
αηυ ὁ Σεθεοηίαξ ἄνπζζε ἐπίεεζδ ιἐ ὅθμ ηυκ ζηναηυ ημο ἐκακηίμκ ηῆξ 
θφκεμο. Οἱ θφκεζμζ, ὅιςξ, ὄπζ ιυκμ δέ θμαήεδηακ, ἀθθά αβῆηακ 
ἀπυ ηά ηείπδ ηαί πζάζηδηακ ζέ πεζζιαηχδδ ιάπδ, ζηήκ ὁπμία 
κζηήεδηακ μἱ Λαηεδαζιυκζμζ ηαί ζηυνπζζακ ἄθθμζ ζηήκ Ἄηακεμ, 
ἄθθμζ ζηήκ Ἀπμθθςκία ηαί ἄθθμζ ζηήκ Πμηίδαζα. ηήκ ιἀπδ αηή 
ζημηχεδηε ηαί ὁ Σεθεοηίαξ. 
 Ἀνβυηενα μἱ Λαηεδαζιυκζμζ ἔζηεζθακ ἐκακηίμκ ηῆξ θφκεμο ηυ 
Βαζζθέα ημοξ Ἀβδζίπμθζκ, ὁ ὁπμῖμξ ιέ ἀνηεηυ ζηναηυ ηαί ιέ ηήκ 
αμήεεζα ημῦ Ἀιφκηα ηαί ημῦ Γένδα ἐπεηέεδ ἐκακηίμκ ηῆξ θφκεμο. 
πεζδή δέ μἱ θφκεζμζ δέκ ἀκηεπεηέεδζακ ζηνάθδηε ἐκακηίμκ ηῶκ 
ζοιιάπςκ ηςκ, ἐθεδθάηδζε ηίξ πυθεζξ ηςκ ηαί ηαηέζηνερε ηά 
ζπανηά ηςκ. Καηυπζκ ηαηέθααε ηήκ Σμνχκδ. Ἀννχζηδζε ὅιςξ ηαί 
ηυκ ιεηέθενακ ζηήκ Ἄθοημ, ὅπμο ὕζηενα ἀπυ ἑθηα ιένεξ πέεακε. 
 Σέθμξ μἱ Λαηεδαζιυκζμζ ἔζηεζθακ ηυκ Πμθοαζάδδ πμφ ἐπμθζυνηδζε 
ηήκ Ὄθοκεμ ἀπυ λδνά ηαί εάθαζζα ηαί ἀκάβηαζε ημφξ ηαημίημοξ 
ηδξ κά ηάκμοκ εἰνήκδ ηυ 379 π.Υ. 
 Ἡ Ὄθοκεμξ πμθζςνηήεδηε ἀνβυηενα ηαί ἀπυ ηυ Βαζζθζά ηῆξ 
Μαηεδμκίαξ Φζθίππμο ηυκ Β‟ ιέ ηυ πνυζπδια ὅηζ μἱ θφκεζμζ 
ἀνκήεδηακ κά ημῦ παναδχζμοκ ηυκ ἀδεθθυ ημο Ἀνζδαῖμ, πμφ εἶπε 
ηαηαθφβεζ ἐηεῖ. ηίξ ἐπακεζθδιιέκεξ ἐηζηναηεῖεξ ημῦ Φζθίππμο μἱ 
θφκεζμζ ηνεῖξ θμνέξ γήηδζακ ηή αμήεεζα ηῶκ Ἀεδκαίςκ, ηυηε δέ ὁ 
Γδιμζεέκδξ ἐλεθχκδζε ημφξ βκςζημφξ θοκεζαημφξ θυβμοξ 
ἐκακηίμκ ημῦ Φζθίππμο. 
 Πνάβιαηζ μἱ Ἀεδκαῖμζ πείζεδηακ ἀπυ ηυκ Γδιμζεέκδ ηαί ἔζηεζθακ 
ζηήκ ἀνπή ηυ ζηναηδβυ Υαανία ιέ 2.000 πεθηαζηέξ ηαί 30 πθμῖα.  
Υαανίαξ ιέ ημφξ θοκείμοξ θεδθαηεῖ ηήκ Παθθήκδ ηαί ηήκ Βμηηζηή, 
ἐκῶ ὁ Φίθζππμξ ηαηαθαιαάκεζ ιία ιία ηίξ πυθεζξ ηῆξ Υαθηζδζηῆξ, ηαί 
ηονζεφεζ ηαί ηαηεδαθίγεζ ηυ ἱζπονυ θνμφνζμ Εείνα. Οἱ Ἀεδκαῖμζ 
ζηέθκμοκ ηαί δεφηενδ θμνά εἰξ αμήεεζακ ηυκ ζηναηδβυ Υανίδδιμ ιέ 
3.000 πεθηαζηέξ, 18 πθμῖα ηαί 300 ἱππεῖξ. Καί ηνίηδ θμνά μἱ 
Ἀεδκαῖμζ ἔζηεζθακ αμήεεζα ζημφξ θοκείμοξ, ηυ ζηναηδβυ Υάνδηα 
ιέ 2.000 ὁπθίηεξ, 17 ηνζήνεζξ ηαί 300 ἱππεῖξ. Ἀθθά  αμήεεζα αηή 
δέκ πνυθααε κά θηάζδ, βζαηί ὁ Φίθζππμξ ηονίεοζε ιέ πνμδμζία ηήκ 
Μδηφαενκα ηαί ηήκ Σμνχκδ, πμθζυνηδζε ζηεκά ηήκ Ὄθοκεμ ηαί 
ἔζηεζθε πνέζαεζξ ζημφξ θοκείμοξ θέβμκηαξ ημοξ, ὅηζ «ἤ αημί 
πνέπεζ κά θφβμοκ ἀπυ ηήκ Ὄθοκεμ ἤ αηυξ ἀπυ ηήκ Μαηεδμκία». 
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ηήκ ιάπδ πμφ ἔβζκε ηυηε κζηήεδηακ μἱ θφκεζμζ ηαί πζάζηδηακ 
αἰπιάθςημζ 5000 ἱππεῖξ. 
 Σέθμξ  Ὄθοκεμξ ιέ πνμδμζία ημῦ Δεοηνάημοξ ηαί ημῦ 
Λαζεέκμοξ παναδυεδηε ζηυ Φίθζππμ ηαί ηαηαζηνάθδηε (ηυ 347 
π.Υ.). Συ 148 π.Υ. πενζῆθεε ηζ‟ αηή ζημφξ Ρςιαίμοξ. Ἔηζζ ἔζαδζε 
 ιεβαθφηενδ πυθδ ηῆξ Υαθηζδζηῆξ  πακέιμνθδ Ὄθοκεμξ, πμφ 
ἦηακ βκςζηή, ἐπίζδξ βζά ηυκ πμθζηζζιυ ηδξ βζαηί ζέ αηήκ 
βεκκήεδηακ ζπμοδαῖμζ ἄκδνεξ πμφ ἀβαπδζακ ηαί ηαθθζένβδζακ ηά 
βνάιιαηα ὅπςξ ὁ Καθθίαξ, ὁ ἱζημνζηυξ ηνάηηζξ, ὁ Πμηείδζππμξ, ὁ 
Δθάκηδξ, ὁ ζηναηδβυξ Λοζίζηναημξ ηαί ὁ, ἐπίζδξ, ἱζημνζηυξ 
Καθθζζεέκδξ ἀκερζυξ ημῦ Ἀνζζημηέθμοξ ηαί ζοιιαεδηήξ ημῦ 
Μεβάθμο Ἀθελάκδνμο.  ηεθεοηαῖμξ αηυξ βεκκήεδηε ηαηά ηυ 380 
π.Υ. ηαί ζηήκ ἀνπή ἔβζκε ιαεδηήξ ημῦ ζμθμῦ εείμο ημῦ Καθθζζεέκδ 
ηαί ὕζηενα ημῦ Ἀνζζημηέθμοξ. Καηέβζκε, ηονίςξ, ιέ ἱζημνζηέξ 
ιεθέηεξ. ηυ ηέθμξ ηῆξ ααζζθείαξ ημῦ Φζθίππμο ἔβναρε δφμ ἀλζυθμβα 
αζαθία «ἑθθδκζηή Ἰζημνία» ηαί «Ἱζημνία ημῦ Ἰενμῦ πμθέιμο» ηακέκα, 
ὅιςξ, ἀπυ αηά δέ ζχεδηε. Ἀημθμφεδζε ηυκ Μέβα Ἀθέλακδνμ ἀπυ 
ηυκ Γνακζηυ πμηαιυ ιέπνζ ηυ Γάββδ. Ἀπυ ηήκ Βααοθχκα ἔζηεζθε ζηυ 
δζάζδιμ δάζηαθυ ημο Ἀνζζημηέθδ πθμφζζα ζοθθμβή ἀζηνμκμιζηῶκ 
παναηδνήζεςκ (πνμσυκ ἐνβαζίαξ ηῶκ Υαθδαίςκ Ἀζηνμκυιςκ άπυ 
ηά 2.000 πνυκζα), πμφ ηυ  ανῆηε ζηήκ πυθδ αηή, ὅηακ ηήκ ηαηέθααε 
ὁ Μ. Ἀθέλακδνμξ. ηήκ Ἀζία ἄνπζζε κά βνάθδ ηήκ ἱζημνία ημῦ Μ. 
Ἀθελάκδνμο. Καηδβμνήεδηε ὅιςξ ζάκ ζοκεηαῖνμξ ημῦ ζοκμιχημο 
νιμθάμο ηαί θοθαηίζεδηε ἀπυ ηυκ Μ. Ἀθέλακδνμ. Πέεακε ζηήκ 
Βαηηδνζακή ηυ 328 π.Υ. ζέ θζηία 33 πνυκςκ. 
 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΕΧΖ 
ηπ 203, ΑΠΡΗΛΗΟ 1983 
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Ὁ Γεκόθξηηνο θαί ἡ θνηλωληθή ζνθία ηνπ: Ἀγωγή 

 Ὅζμκ ἀθμνᾶ ζηήκ ἀβςβή, αηήκ ηήκ ἀκηζηνφγεζ ζάκ ιία ημζκςκζηή 
θεζημονβία ζπμοδαίαξ ζδιαζίαξ, βζαηί, ἐηηυξ ἀπυ ηά πμθθά ἄθθα 
ζοκδείγεζ ζηήκ ηαηημπμζδιέκδ ηαί εζοκείδδηδ ἐνβαζία, ηῆξ ὁπμίαξ 
ἀπχηενμξ ζημπυξ, ιᾶξ θέβεζ, εἶκαζ  δζαιυνθςζδ ημῦ θοζζημῦ 
άκενχπμο ζέ ιζάκ ἀκχηενδ εζηή θή. Ἡ θφζδ, δδθαδή μἱ θοζζηέξ 
πνμδζαεέζεζξ ιᾶξ ημκίγεζ ὁ Γδιυηνζημξ ηαί  ἀβςβή εἶκαζ ζοββεκζηά, 
βζαηί  ἀβςβή ιεηαθθάζζεζ ηυκ ἄκενςπμ ηαί ηαηά ηή ιεηαθθαβή αηή 
δδιμονβεῖ ιζά κέα θφζδ. 
 Ἡ ἀβςβή ηαί  παζδεία, ζοκεπίγεζ, εἶκαζ ηυζιδια βζά ηυκ ἄκενςπμ, 
βζαηί ηθείεζ ιέζα ηδξ ηήκ ἀνεηή. Συ ηαθυ ηδξ παζδείαξ ηυ εεςνεῖ 
ιεβάθμ, ηυζμ βζά ηυ ἄημιμ, ὅζμ ηαί βζά ηυ ζφκμθμ, «ὅηακ αηυ ηυ 
ἀπμηεθμῦκ, ὅιςξ, ἀπαίδεοημζ, ὁιμζάγεζ ζάκ ημπάδζ ἀπυ πνυααηα». 
Σήκ ἀβςβή παναηηήνςκ ηήκ εεςνεῖ ζάκ ααζζηή, βζαηί ὁ 
δζαπαζδαβςβδιέκμξ ιέ παναηηῆνα ἄκενςπμξ ηναηᾶ ζηή γςή ημο 
πάκηα ηάλδ ἐλαζνεηζηά ζφβπνμκεξ παναηδνήζεζξ πςνίξ, ὡζηυζμ, κά 
ηίξ πνμζέπμιε. Καί πῶξ κά ηίξ πνμζέλμοιε ιέζα ζέ ιζά εθζαενή 
ηαηάζηαζδ ἄθεαζηδξ ἀηαλίαξ ιαξ; Δἶκαζ παθζά  ζμθία ἀπυ ηυ 
Γδιυηνζημ ηαί ἀπυ ὅθμοξ ημφξ ζμθμφξ ηῆξ ἄνπαίαξ παηνίδαξ ιαξ, 
πχξ ὅπμο πάνπεζ ηάλδ ἐηεῖ πάνπεζ ηαί ροπζηή ἁνιμκία, 
«εεοιία». Ἡ ηάλδ εἶπακ ὅηζ εἶκαζ ηυ ιζζυ ηῆξ γςῆξ ιαξ. Οἱ παθζμί 
ιαξ ζμθμί ηαί ὁ Πθάηςκ εεςνμῦζακ ηήκ ηάλδ ζάκ ιία ρδθή εζηή 
ἀλία. 
 Ἀπυ ηυηε ηαί ἔπεζηα δέκ ἔπαοζακ πμηέ μἱ ζμθμί κά εεςνμῦκ ηήκ 
ηάλδ ὅπςξ ηήκ εεςνμῦζε ὁ ζμθυξ ηῶκ Ἀαδήνςκ ηῆξ Θνάηδξ, ηῆξ 
Ξάκεδξ ζάκ ιεβάθμ εζηυ ἀβαευ. Λαμί πμθζηζζιέκμζ δζαηνίκμκηαζ 
ἀκάιεζα ζηά ἄθθα βζά ηυκ ηαθφηενμ πμθζηζζιυ ημοξ ἀπυ ηήκ ηάλδ. 
Δἶκαζ πμθθά ἐηεῖκα, πμφ ὄπζ ιυκμκ δέκ πνμζέπμοιε ζηά ζπμθεία ιαξ 
ηαί ζηήκ μἰημβέκεζα ηαί ἔλς ζηήκ ημζκςκία, πανά ηά παναιενίγμοιε 
ὡξ ηήκ πενζθνυκδζδ. Καί ὅιςξ  Γδιμηναηία ιαξ ἀπαζηεῖ ὅπμο 
αηή ἔπεζ πενζεπυιεκμ ηαί μζία ζάκ ααζζηυ ζημπυ, ζημπυ ηῆξ 
ἀβςβῆξ πμφ ιᾶξ ημκίγεζ ὁ Γδιυηνζημξ, δδθαδή, ζάκ ααζζηυ ζημπυ 
ηή δζαιυνθςζδ ηαί δζαπαζδαβχβδζδ παναηηήνςκ. Ἀπαζηεῖ 
ἀκενχπμοξ ιέ ἦεμξ, δδθαδή, κά δζαπαζδαβςβμῦιε ἀκενχπμοξ ιέ 
δοκαηή αμφθδζδ, αηή πμφ εἶκαζ ηυ ηφνζμ βκχνζζια ημῦ παναηηήνα 
ηαί ηήκ ὁπμία πνέπεζ κά ηήκ ἀκηζηνφγμοιε ζέ δζάνηεζα. Ἡ δοκαηή ηαί 
ηῆξ δζανηείαξ αμφθδζδ εκμεῖ ηήκ ἀκάπηολδ ηῆξ ἐπζιεθείαξ, ηῆξ 
πμιμκῆξ ηαί ἐπζιμκήξ η.η.θ. 
  Γδιυηνζημξ ὡξ ιέζμκ ἀβςβῆξ δζαηνίκεζ ηήκ πεζεχ ηαί πμηέ ηή 
αία. Μυκμκ ιέ ηήκ πεζεχ, ηήκ πεηοπδιέκδ δζδαζηαθία ιπμνεῖ κά 
ἐπζηεοπεῆ  ἀβςβή, δζυηζ ηαηά παθζά ἀθήεεζα, Πθαηςκζηή «μδέκ 
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αίαζμκ ιέκεζ ἐκ ηῆ ροπῆ», δδθαδή, ηίπμηε δέκ ηαημνεχκεηαζ ζηυ 
πεδίμ παζδείαξ ηαί ἀβςβῆξ ιέ ηή αία, πανά ιυκμκ ιέ ηήκ πεζεχ. 
Σίπμηε δέκ εἶκαζ ἐπζδεηηζηυ ἀβςβῆξ, ὅζμ  ροπή. Ἀνηεῖ κά εεθήζδ, 
ιᾶξ θέβεζ μ πίηηδηαξ,  ροπή ηαί ἔπεζ βίκεζ αηυ πμφ γδηεῖ. Ἀπυ ηυ 
ἐζςηενζηυ ημῦ ἀκενχπμο, δδθαδή, ἀπυ ηυ ροπζηυ ημο ηυζιμ 
πνμένπεηαζ  ἀπχθεζα ἤ  ζςηδνία, ηυ ηαθυ ἤ ηυ ηαηυ ηῆξ 
αημηαηαζηνμθῆξ ημο. Κζ ἀηυιδ, ιᾶξ θέβεζ ὅηακ ανίζηεζαζ ιυκμξ 
ηαηάιμκμξ θέβε ἤ πνᾶηηε ηυ ηαθυ, ηίπμηε ηυ ηαηυ. Ἔηζζ ιπμνεῖξ κά 
δζδαπεῆξ ἀπυ ηυκ ἴδζμκ ηυκ ἑαοηυ ζμο, ηζ ὄπζ ηυζμ ἀπυ ημφξ ἄθθμοξ, 
ἄκ ζέαεζαζ ηυκ ἴδζμκ ηυκ ἑαοηυ ζμο. 
  ἄκενςπμξ ἀπυ ηήκ παζδζηή θζηία ημο πνέπεζ κά 
δζαπαζδαβςβδεῆ ἀπυ ημφξ βμκεῖξ ημο κά ἐηηζιᾶ ηαί κά ζέαεηαζ ημφξ 
ἄθθμοξ ἀκενχπμοξ ηαί ηυ ηαθηενμ θοζζηυ ιέζμκ βζά κά θηάζδ ζηυ 
ζεααζιυ ηῶκ ἄθθςκ εἶκαζ ηυ πανάδεζβια ηῶκ βμκέςκ η.η.θ. Γζά κά 
θηάζδ ηήκ ἔκκμζα ημῦ ζεααζιμῦ πνυξ ημφξ ἄθθμοξ ζζβά ζζβά ηά 
πνέπδ κά δζαπεδαβςβῆηαζ ἔηζζ ὥζηε κά θηάζδ ὡξ ηυκ αημζεααζιυ 
πμφ ὀνεῶξ ἀπαζηεῖ ὁ Γδιυηνζημξ ἀπυ ηυκ ἄκενςπμ, δζυηζ ὅπμζμξ δέ 
ζέαεηαζ ηυκ ἑαοηυ ημο δέκ ιπμνεῖ κά ζέαεηαζ ημφξ ἄθθμοξ 
ἀκενχπμοξ. 
 Αηυ εἶκαζ ηυ κυδια ημῦ Γμιμηνίημο.  ἄκενςπμξ πνέπεζ κα 
δζαπαζδαβςβδεῆ ἔηζζ, ιᾶξ θέβεζ ὁ Γδιυηνζημξ, ὥζηε κά ιήκ 
πνμααίκεζ ζέ ηίπμηε ηυ ηαηυ, ὄπζ δζυηζ εά κηνέπεηαζ πμφ εά ηυκ 
ιάεμοκ μἱ ἄθθμζ, πανά κά κηνέπεηαζ ηυκ ἑαοηυ ημο ηαί ιυκμκ ηαηά 
πνῶημκ. Δἶκαζ ζμαανή αηή  ἄπμρδ ημῦ Γδιμηνίημο ἀπαίηδζδ ηῆξ 
ἀβςβῆξ. 
 Ἔπεζηα ιᾶξ θέβεζ ὅηζ ηυ ηαθυ ηαί ηυ ἀθδεζκυ εἶκαζ ηυ ἴδζμ βζά ημφξ 
ἀκενχπμοξ, ἐκῶ επάνζζημ εἶκαζ ημῦ ἑκυξ ημῦημ, ημῦ ἄθθμο ἄθθμ. 
Δἶκαζ ἀκάβηδ ιέ ηήκ ἀβςβή ηῆξ πεζεμῦξ ηαί ηῆξ ιάεδζδξ κά 
δζαηνίκμοιε ηαί κά λεπςνίγμοιε, πχξ ἄθθμ εἶκαζ ηυ ηαθυ ηαί ηυ 
ἀθδεζκυ,  ἀθήεεζα, ἄθθμ ἐηεῖκμ πμφ ιᾶξ εἶκαζ επάνζζημ. Ἡ δζαθμνά 
εἶκαζ ιεβάθδ ηαί ζδιακηζηή. Ὅπςξ, ἐπίζδξ, εἶκαζ ἀκάβηδ ὁ 
ἄκενςπμξ κά δζαπαζδαβςβδεῆ, ἔηζζ ὥζηε «κά θέβδ πάκηα ηήκ 
ἀθήεεζα, δζυηζ αηυ εἶκαζ ηυ ηαθφηενμ». Υςνίξ ηή ιάεδζδ, πάθζ ιᾶξ 
θέβεζ, δέκ ιπμνεῖ ηακέκαξ ηάηζ κά πνμζθένδ μὔηε ζηήκ ηέπκδ μὔηε 
ζηήκ ἐπζζηήιδ. Μάεδζδ ηαί ἄζηδζδ ηάκεζ ημφξ ἀκενχπμοξ ἱηακμφξ, 
ηί ὅηακ, ἀηυιδ, δέκ ἔπμοκ ιζθήζεζ. Γίκεζ ιεβάθδ ζδιαζία ζηήκ 
ἄζηδζδ, αηή ιπμνεῖ, ἀηυιδ, κά πενθαθαββίζδ ηαί ηήκ ἔθθεζρδ 
ηθίζδξ ηαί ηαθέκηςκ. 
 Κάηζ πμφ ἐιεῖξ δέκ ἀκηζθαιαακυιαζηε ἤ δέκ εέθμοιε κά 
άκηζθδθεμῦιε, βζ‟ αηυ ηαί δέκ ἀζημφιεεα ἤ ηαευθμο ἤ ἁπθῶξ 
ρεοημαζημφιεεα βζά ηυκ ηφπμ πςνίξ μζία. 
  Ἀνζζημηέθδξ δίκεζ, ἐπίζδξ, ιεβάθδ ζδιαζία ζηήκ ἄζηδζδ. 
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 «Σνία πνάβιαηα, ιᾶξ θέβεζ, εἶκαζ ἀκαβηαῖα βζά κά ἀπμηηήζδ ηακείξ 
ιυνθςζδ, θοζζηή πνμδζάεεζδ, ιεθέηδ ηαί δζανηή ἄζηδζδ». ηήκ 
ἄζηδζδ ὡξ ιέζμκ παζδείαξ, ιυνθςζδξ ηαί ἀβςβῆξ μἱ παθζμί ιαξ 
ζμθμί ἔδζκακ ιεβάθδ ζδιαζία. ιεῖξ ζήιενα ζηά ζπμθεῖα ιαξ,  
ιζηνά ηαί ιεβάθα, δδθαδή, ὅθςκ ηῶκ ααειίδςκ, δέκ ηαθθζενβμῦιε 
ηαευθμο ηήκ ἄζηδζδ, ηήκ ἀπμννίπημοιε.  ζμθυξ ὅιςξ 
Πενίακδνμξ ιᾶξ ημκίγεζ «πχξ ηά πάκηα ἐπζηοβπάκμκηαζ ιέ ηήκ 
ἄζηδζδ».  ἴδζμξ ὁ Γδιυηνζημξ ιᾶξ ημκίγεζ ἀηυιδ ιζά θμνά ηαί ιᾶξ 
θέβεζ «ὅηζ πενζζζυηενμζ βίκμκηακ ἀλζυθμβμζ ιέ ηήκ ἄζηδζδ, πανά 
ἀπυ ηίξ θοζζηέξ ημοξ ηθίζεζξ».  Ἀνζζημηέθδξ ιᾶξ θέβεζ πχξ  ἕλδ 
εἶκαζ ἀπμηέθεζια πμθφπνμκδξ ἄζηδζδξ ηζ αηή ζηυ ηέθμξ βίκεηαζ 
θφζδ ζημφξ ἀκενχπμοξ.  
 Καηά ἀπυθοημ ζφβπνμκμ ηνυπμ ηαί κυδια ιᾶξ ιζθᾶ ζέ ὅ,ηζ ἀθμνᾶ 
ζηυ κά ζοκδείγμοιε ηά παζδζά ιαξ κά ημπζάγμοκ, βζαηί ἄκ δέκ ηά 
ζοκδείζμοιε ζηυ κά ημπζάγμοκ ηαί ἀζπμθμῦκηαζ ιέ ἄθθα ἄζπεηα, ἄκ 
παναιεθμῦιε ηαί δέκ ηά ἐπζαθέπμοιε μὔηε βνάιιαηα εά ιάεμοκ, 
μὔηε ιμοζζηή, μὔηε ἀεθδηζζιυ, μὔηε ἐηεῖκμ πμφ εἶκαζ ηυ ααζζηυ 
ζοζηαηζηυ ηῆξ ἀνεηῆξ, ηήκ Αἰδχ, βζαηί ἀπυ ηά ηνία αηά ιαεήιαηα 
βεκκζέηαζ  Αἰδχξ. 
 Σήκ Αἰδχ ηήκ ἀκηζηνφγεζ ὁ Γδιυηνζημξ ζάκ ἕκα ἀπυ ηά πζμ 
ζπμοδαῖα ιέζα ἀβςβήξ.  Πθάηςκ ηήκ αἰδχ ηήκ ἀκηίηνογε ζάκ 
ἑζςηενζηυ ζοκδεηζηυ ηνῖημ ηάεε ημζκςκζηῆξ δμιῆξ.  Γδιυηνζημξ, 
ὅπςξ ηαί μἱ ἀνπαῖμζ ιαξ, βεκζηχηενα, ἀπέαθεπακ πμθφ ζέ ὅ,ηζ 
ἀθμνμῦζε ζηήκ άβςβή ηαί ζηήκ παζδεία, ζηυ ἦεμξ ζάκ αάζδ ηῆξ 
δδιμηναηζηῆξ ζοιαίςζδξ, ὅζμ ηαί ζηήκ Αἰδχ. Σήκ ἀνεηή αηή ηήκ 
ἀκφρςζακ ζέ εεσηυ ζφιαμθμ, ηήκ ἔηαιακ εεά, ιάκα, ὅπςξ 
ἀκαθέναιε ηαί παναπάκς, ηῆξ ζςθνμζφκδξ, «πμηκία (ζεααζηή) 
ςθνμζφκδ εφβαηεν ιεβαθυθνμκμξ Αἰδμῦξ». Γοζηοπῶξ, ἐιεῖξ 
γμῦιε πςνίξ Αἰδχ ζήιενα, ηυζμ ζηήκ πθαηεζά ηδξ ὅζμ ηαί ζηή ζηεκή 
ηδξ ἔκκμζα. Ἡ ἀηιυζθαζνα  ὁπμία πενζννέεζ ηήκ ημζκςκία ιαξ εἶκαζ 
ἀηιυζθαζνα αεάδεζαξ ηαί λεδζακηνμπζᾶξ ηαί ιάθζζηα ηυζμ ζηήκ 
ἀημιζηή, ὅζμ ηαί ζηή δδιυζζα γςή.  Γδιυηνζημξ ζάκ ααζζηυ 
ζοζηαηζηυ ηῆξ ἀνεηῆξ εεςνεῖ ηήκ Αἰδχ. έ ιᾶξ, δοζηοπῶξ, ιέζα ζηά 
ἴδζα ηά πμθεῖα ιαξ, ιζηνά ηαί ιεβάθα, ἐπζπμθάγεζ  ἀκαίδεζα,  
ἀπμοζία ηάεε εἴδμοξ κηνμπῆξ. 
 Υαναηηδνζζηζηυ μἱ αἰζπνυθμβεξ βναθέξ ζημφξ ημίπμοξ ηῶκ 
αἰεμοζῶκ ηῶκ Α.Δ.Η. 
 Σή ζοκήεεζα, θμζπυκ, ὁ Γδιυηνζημξ ηήκ εεςνμῦζε ὡξ ζπμοδαῖμ 
ιέζμκ ἀβςβῆξ. Σμῦ ἦηακ ζοκεζδδηυ πχξ ηίπμηα δέ ζηαεενμπμζεῖηαζ 
πςνίξ ηήκ ἄζηδζδ ηαί ηή ζοκήεεζα. Ἡ γςή ιαξ εἶκαζ ἕκα δίπηο ἀπυ 
ζοκήεεζεξ, ἐπάκς ζ‟ αηέξ εά μἰημδμιήζμοιε ηήκ ἀβςβή ημῦ 
παζδζμῦ. 
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 Μ‟ αηέξ εά αάκδ ηίξ βενέξ αάζεζξ, βζά ηήκ ἀοημαβςβή ημο ηαί ηυκ 
αημζεααζιυ ημο πμφ ἀπαζηεῖ ὁ Γδιυηνζημξ (αἰδεῖζεαζ ἑαοημῦ). 
 πάκς ζηίξ ηαθέξ ζοκήεεζεξ ζηδνίγμκηαζ μἱ πκεοιαηζηέξ ηαί 
ζςιαηζηέξ ιαξ ἱηακυηδηεξ. Δἶκαζ πμθφ παθζά  πίζηδ ζηήκ 
παζδαβςβζηή αηή ἀνπή. «Πᾶκ ἦεμξ δζά ἔεμοξ» δζεηήνοζζακ μἱ 
παθζμί ζμθμί, (ηυ ἀπυθεεβια εἶκαζ Πθαηςκζηυ πμφ ιᾶξ δείπκεζ πυζμ 
ὁ Πθάηςκ κεχηενμξ ημῦ Γδιμηνίημο πθδζίαγε ζηίξ ἀνπέξ ημῦ ζμθμῦ 
ηῶκ Ἀαδήνςκ). Ἔεμξ, ζοκήεεζα, εζηή, ἔπμοκ ηήκ ἴδζα ἐηοιμθμβζηή 
νίγα ηαί  ζοββέκεζά ημοξ εἶκαζ ζηεκή, ὅπςξ ιᾶξ ηυ θέβδ ηαί ὁ 
Ἀνζζημηέθδξ (κεχηενμξ ηζ αηυξ ημῦ Γδιμηνίημο ηαί ημῦ Πθάηςκα). 
Δἶκαζ παθζά  ἀθήεεζα ὅζμ ηαζ κέα, ὅηζ δέκ εἶκαζ ιζηνυ πνᾶβια κά 
ζοκδείγδ ηακέκαξ ἔηζζ ἤ ἀθθμζῶξ, εἶκαζ ιεβάθμ, εἶκαζ ηυ ἄπακημκ. 
 Κζ αηυ ιᾶξ ηυ θέβεζ ηυζμ ὁ Ἀνζζημηέθδξ, ὅζμ ηαί ὁ Πθάηςκ 
πνμζεββίγμκηεξ ζηυ Γδιυηνζημ. Ἡ ηαθή ζοκήεεζα εἶκαζ εθμβία ζηυκ 
ἄκενςπμ εά πνέπδ κά λένμοιε, ὅζμ ηαί  ηαηή ζοκήεεζα, ὁ πζυ 
ηαηυξ δαίιςκ βζά ιᾶξ. 
 Γοζηοπῶξ, ἐιεῖξ ημῦηα ηά ηεθεοηαῖα πνυκζα ὄπζ ιυκμκ δέκ 
δζαπαζδαβςβμῦιε ημφξ κέμοξ ζηήκ ἄζηδζδ ηαί ζηίξ ηαθέξ ζοκήεεζεξ, 
πανά ηάκμοιε ηάηζ ηυ ἀκηίεεημ, θνμκηίγμοιε ὡξ βμκεῖξ, δάζηαθμζ, 
ὡξ ημζκςκία ηαί ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ κά ἀπαθθάζζμοιε, ἀηυιδ, 
ηαί ιέ κμιζηέξ δζαηάλεζξ ηά παζδζά ιαξ ἀπυ ημφξ ηυπμοξ ηαί ηήκ 
ἐνβαζία, ἀπυ ηίξ ηαθέξ ζοκήεεζεξ, ὅπμο θηάζαιε ζηυ ζδιεῖμ ηά 
ζπμθεῖα ιαξ κά ιήκ εἶκαζ ηέκηνα ἄζηδζδξ, δζαπαζδαβχβδζδξ ζέ 
ηαθέξ δδιζμονβζηέξ ζοκήεεζεξ, ηέκηνα ιεθέηδξ ηαί ιάεδζδξ, πανά 
ηέκηνα ναζηχκδξ ηαί ηαηῶκ ζοκδεεζῶκ ηαί ἄζηδζδξ ζηήκ 
ἀκεοεοκυηδηα ηαί ημῦ ιή πνάηηεζκ ζπεδυκ ηίπμηε ηυ δδιζμονβζηυ. 
Ἀπαίηδζδ ηῶκ ζοκδζηαθζζιέκςκ βμκζῶκ, ιαεδηῶκ, θμζηδηῶκ, 
δαζηάθςκ ηαί ηῆξ ημζκςκίαξ ιαξ, εἶκαζ κα πενκμῦκ ἀπυ ηάλδ ζέ ηάλδ 
ηαί ἀπυ πνμκζά ζέ πνμκζά, πςνίξ ηυπμ, πςνίξ ζμαανή πνμζπάεεζα, 
πανά ἄημπα πέηοπακ αηυ, βζαηί ζηή πχνα ιαξ ηονζανπεῖ ηυ 
πμθζηζηυ ηυζημξ, ημηέζηζκ  ρδθμεδνία η.η.θ. πανυιμζα ηῆξ 
αημηαηαζηνμθῆξ ιαξ. 
 άκ ηυ πζμ ζπμοδαῖμ ιέζμκ ηῆξ ἀβςβῆξ ὁ ζμθυξ ηῶκ Ἀαδήνςκ 
ηῆξ Θνάηδξ εεςνεῖ ηυ πανάδεζβια, βζαηί αηυ αβαίκεζ ἀπυ ηή γςή 
ηαί ιπαίκεζ πάκηα ζηή γςή. Ἔηζζ, ιᾶξ ηυκζγεζ ὁ Γδιυηνζημξ ηῶκ 
Ἀαδήνςκ ηῆξ Ξάκεδξ ὅηζ ημῦ παηένα ὁ εζηυξ αίμξ εἶκαζ  πζυ 
ἐκηοπςζζαηή δζδαζηαθία. Συ πανάδεζβια εἶκαζ πνάλδ. Αηή  πνάλδ 
εἶκαζ ηυ ααζζηυ ζηήκ Ἀβςβή. Πνάλεζξ ηαί ἔνβα ἔπμοκ ιέζα ημοξ ηήκ 
ἀνεηή. Αηά ιυκμκ δζαπαζδαβςβμῦκ ηαί ὄπζ ἁπθῶξ θυβζα πςνίξ 
ἀκηίηνοζια πνάλδξ ηαί ἔνβςκ. 
 Ὅζμζ, ιᾶξ θέβεζ ὁ Γδιυηνζημξ, ιέκμοκ ἁπθῶξ ζηά θυβζα, βοικά 
ἀπυ πνάλδ, αημί εἶκαζ πμηνζηέξ ηαί ρεῦηεξ. Συ ηαηυ ηαί ηυ ἀκήεζημ 
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εά πνέπδ, ιᾶξ ημκίγεζ, κά ηυ ἀπμθεφβμοιε, ὄπζ ἀπυ ηήκ ἐπζαμθή ημῦ 
κυιμο ἤ ἀπυ ἐλακαβηαζιυ, πανά ἀπυ κηνμπή πνυξ ηυκ ἑαοηὀ ιαξ. 
Καί ὅηακ εἶζαζ ιυκμξ, ηαηάιμκμξ ἀηυιδ, μὔηε κά θέξ μὔηε κά 
δζακμῆζαζ, μὖηε κά πνάηηδξ ηάηζ ηαηυ, πανά ιᾶεε κά κηνέπεζαζ ηυκ 
ἑαοηυ ζμο ηαί ημφξ ἄθθμοξ. Γζά πνχηδ θμνά ζοκακημῦιε ἐδῶ ζηυ 
Γδιυηνζημ εέια εζηῆξ ζοκείδδζδξ ιέ ηυ κυδια ηῆξ ἀκηίδναζδξ ημῦ 
ἑαοημφ ιαξ πνυξ ηυκ ἴδζμκ ηυκ ἑαοηυ ιαξ. 
 Μία ἐλαζνεηζηά ζφβπνμκδ ροπμθμβζηή παναηήνδζδ. Ἡ θςκή ημῦ 
ἀθδεζκμῦ ἑαοημφ ιαξ, πμφ ιᾶξ ἀκαηαθεῖ πίζς ζηυκ ἑαοηυ ιαξ, 
ιαηνοά ἀπυ πνάλεζξ ηαί ζηέρεζξ ηαί ζοκαζζεήιαηα πμφ αθάπημοκ 
ηήκ πνμζςπζηυηδηα ιαξ ηαί πνμηαθμῦκ ἕκα αἴζεδια δοζθυνζαξ ημῦ 
ηαθμῦ ἑαοημφ ιαξ πμφ ἀπμηεθεῖ ηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ἔκμπδξ 
ζοκείδδζδξ. δῶ, ζηυ Γδιυηνζημ, άκαδφεηαζ αηυ πμφ ηαθμῦιε 
ζήιενα ὀκμιαζηζηή, ἀκενςπζζηζηή ζοκείδδζδ, πμφ δέκ 
ἀκηζπνμζςπεφεζ ιυκμκ ηήκ ἔηθναζδ ημῦ ἀθδεζκμῦ ἑαοημῦ ιαξ, 
πανά πενζηθείεζ ηήκ μοζία ὅθςκ ηῶκ εζηῶκ αζςιάηςκ ζηή γςή. 
Κάηζ ηυ ὁπμῖμ ἐιεῖξ δφζημθα ιπμνμῦιε κά ηυ ἐκκμήζμοιε. 
  Γδιυηνζημξ ηήκ ἀβςβή ηαί ηή ιάεδζδ ηά ἀκηζηνφγεζ ὡξ ααζζηά 
ημζκςκζηά θαζκυιεκα ιζᾶξ πμθζηείαξ, ὅπμο πενζζζυηενα ἀλίγμοκ, 
ὅηακ ζοκδοάγμοκ ηή θοζζηή ηθίζδ, ιέ ηήκ ἄζηδζδ, βζαηί πςνίξ ηή 
δζδαζηαθία ηίπμηε δέ βίκεηαζ.  Γδιίηνζημξ δζαηνίκεζ πμθφ ηαθά ηίξ 
ζπέζεζξ πμφ πάνπμοκ ἀκάιεζα ζηή ιάεδζδ ηαί ζηήκ ἀβςβή. Συ 
πζμ ηαηυ, ιᾶξ θέβεζ, ζηήκ ἀβςβή ηῶκ κέςκ εἶκαζ κά ημφξ 
ζοκδείγμοιε ζηήκ εημθία ηαί ζηήκ ἐθαθνμιοαθζά, ἰδζυηδηεξ πμφ 
πνμηαθμῦκ ἔκημκδ ηάζδ πνυξ ηή ναζηῶκδ, ηήκ ἀπυθαοζδ, ζηήκ 
ἀηαηαζηαζία ὡξ ηήκ ἀζςηεία. Γοζηοπῶξ, ζέ ιᾶξ παναηδνεῖηαζ 
ζήιενα ἔκημκδ ἀπμοζία ἀβςβῆξ. Σήκ ἄζηδζδ, θμζπυκ, ηή ιεθέηδ, 
ηήκ ἐπζιέθεζα ηά ἀκηζηνφγεζ ὡξ ααζζηά ηῆξ ἀβςβῆξ ζημζπεῖα. Συ 
δμφθεια ημῦ κμῦ ηαί ηῆξ παναηήνδζδξ ιέ ἀκμζπηά ιάηζα, εἶκαζ ηυ πζμ 
ζπμοδαῖμ ηζ ὄπζ ἁπθῶξ  πμθοιάεεζα. Αηή ιᾶξ ημκίγεζ κυμκ (κμῦκ) 
μὔ δζδάζηεζ. 
  Γδιυηνζημξ ἀπμηνέπεζ ἀπυ ηυ αενιπαθζζιυ ιέ ηήκ πζυ ηαεανή 
ηαί πζυ ζφβπνμκδ παζδεοηζηή ημζκςκζηή ἀκηίθδρδ. Καί πμφ ἐιεῖξ 
ζήιενα ζηή εθζαενςηάηδ ηαηάζηαζδ πμφ ανίζηεηαζ  παζδεία ιαξ, 
εἶκαζ ἀδφκαημκ κά ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηυ ηαηυ ὅζμ ηζ ἄκ αηυ ιᾶξ 
εἶκαζ ημζκυξ ηυπμξ. Συ ἀκηζηνφγμοιε ὡξ ηάηζ ηυ αημκυδημ. 
  Γδιυηνζημξ δίκεζ ἰδζαίηενδ ζδιαζία ζηή ιυνθςζδ ηαί ζηήκ 
ἀβςβή, βζαηί ιυκμ ιέ ηήκ ἀβςβή ηαί ηή ιυνθςζδ ιπμνεῖ κ‟ ἀθθάλδ  
γςή ηῶκ ἀκενχπςκ πνυξ ηυ ηαθυ ηαί ηυ ηαθφηενμ. Καιιζά ἀθθαβή 
δέκ πναβιαημπμζεῖηαζ, πςνίξ εζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηῶκ πμθζηῶκ. Κζ 
αηή  ἀθθαβή βίκεηαζ ιυκμκ ιέ ηήκ ἀβςβή. 
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 Μία παναηήνδζδ ἑλαζνεηζηά ζφβπνμκδ, δζηή ιαξ, ζδιενζκή. 
Ὡζηυζμ, ἐιεῖξ ιζθμῦιε ἤ ιᾶθθμκ θθοανμῦιε πμκδνῶξ βζά 
ἀκμνεχζεζξ ἐπί ηά αεθηζχ, πςνίξ κά ἀθθάλμοιε κμκμηνμπία. Ἀθθαβή 
πςνίξ πνμζπάεεζα ηῶκ πμθζηῶκ βζά εζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ, ηῶκ 
βεηῶκ ηῶκ ημιιάηςκ ηαί ηῶκ ὁπαδῶκ ημοξ, δδθαδή, ὅθςκ ιαξ, δέ 
βίκεηαζ.  Γδιυηνζημξ αηά ηά εεςνεῖ ὡξ ηίκδζδ ηαί ἐπζεοιία 
ἀκμδιυκςκ ηαί ἀζοκέηςκ, ημηέζηζκ ἀκμήηςκ. Μία παναηήνδζδ 
ἐλαζνεηζηά ζδιενζκή δζηή ιαξ: Ἡβέηεξ ηῆξ ζοιπμθίηεοζδξ ηαί ηῆξ 
ἀκηζπμθίηεοζδξ δζαηοιπακίγμοκ δζανηῶξ ἀκμνεχζεζξ, ἀθθά πςνίξ 
ἀθθαβή κμμηνμπίαξ ηαί εζημῦ ιεηαζπδιαηζζιμῦ ηῶκ πμθζηῶκ. Σά 
ηαθά πνάβιαηα, ιᾶξ ημκίγεζ ὁ Γδιυηνζημξ, ηά πεηοπαίκεζ ηακέκαξ ιέ 
ηήκ ἀβςβή ηαί ηή ιυνθςζδ ηαί ηυκ ηυπμ. Ὥζηυζμ, ἐιεῖξ ὅθμζ ιαξ 
ἀπαζημῦιε ἀθθαβέξ, πςνίξ κά ἀθθάγμοιε κμμηνμπία, πμφ 
ἀκηαπμηνίκεηαζ ζηυ πκεῦια ηῶκ ἀθθαβῶκ πμφ ἀπαζημῦιε, ἀθθά ηαί 
πςνίξ ηυπμ ηαί ηή ζπεηζηή ἀβςβή ηαί δζαπαζδαβχβδζδ. ιεῖξ 
ηζκμφιεκμζ ιέζα ζηήκ αηαπάηδ ιαξ ηαί ζηή ζφβποζδ θνεκῶκ ζέ 
ὅ,ηζ ἀθμνᾶ ζηή ιυνθςζδ ηαί ζηήκ παζδεία, ηαηαθέναιε κά 
ιμζνάγμοιε πηοπία πςνία ἀλία. Ἔπεζ ημθθήζεζ ηυ θαυ ιαξ ιζά 
πηοπζμπακεπζζηδιζαηή ιακία, ιζά ηαί παίνκμκηαζ πςνίξ ηυπμ αηυ 
ζηνέθεζ βμκεῖξ ηαί παζδζά πνυξ ηά πακεπζζηήιζα, πμφ ηά ζπείναιε 
ἐδχ ηαί ἐηεῖ ζηή πχνα ιαξ πςνίξ ηαιιζά ιεθέηδ η.η.θ. Ὄπζ, θοζζηά, 
ἀπυ θυβμοξ ἐπζζηδιμκζημφξ, πανά ἀπυ ἄθθμοξ πμφ ἀπαζηεῖ  
ηαηακάθςζδ ηαί ὁ ηγίνμξ. Γζ‟ αηυ ηαί ηυαμκηαζ ζέ ἐκένβεζεξ βζά ηήκ 
ἵδνοζδ πακεπζζηδιίςκ ηά  ιπμνζηά πζιεθδηήνζα ηῶκ δζαθυνςκ 
πυθεςκ ηῆξ πχναξ, Πακεπζζηήιζα ὅπμο ἀπμοζζάγεζ ὁ πυεμξ βζά 
ιάεδζδ. Ἄθθςζηε ηυ παναηάκμοιε. Μᾶξ πενζζζεφμοκ αηά πμφ 
ἔπμοιε. 
 Μέ ηυ ἴδζμ κυδια ιζθμῦκ βζά ηήκ παζδεία ηαί μἱ κεχηενμζ, ἀπυ ηυ 
Γδιυηνζημ, Πθάηςκ ηαί Ἀνζζημηέθδξ.  Πθάηςκ πίζηεοε, ὅηζ ιυκμκ 
ιέ ηήκ ἀκαπηοβιέκδ εζηή δφκαιδ ημῦ κμῦ εεναπεφεηαζ  εζηή 
ηαηάπηςζδ ιζᾶξ πμθζηείαξ. Πίζηεοε, πχξ βζά κά πναβιαημπμζήζδ 
ημφξ ζημπμφξ ηδξ ιία πμθζηεία, ὅηζ ἔπεζ ἀκάβηδ κά δζαπαζδαβςβήζδ 
ημφξ πμθῖηεξ ζηήκ ἐηπθήνςζδ ηῆξ εζηῆξ ἀπμζημθῆξ ημοξ ιέζα 
ζηήκ πμθζηεία. Ἡ ἀπαίηδζδ αηή ημῦ ζημπμῦ ηῆξ ἀβςβῆξ ημῦ 
Πθάηςκα ἐλαζνεηζηά ζφβπνμκδ, ὅιμζα ιέ ἐηείκδ ημῦ Γδιμηνίημο, 
εἶκαζ βκῶιεξ ηαί πνμηάζεζξ ηαηαλζςιέκεξ ἀπυ ηήκ ἀθήεεζα ηαί ηήκ 
πναβιαηζηυηδηα δζά ιέζμο ηῶκ αἰχκςκ ηαί ηῶκ θαῶκ. Μία ἄθθδ 
ααζζηή ἀνεηή ἀβςβῆξ,  ὁπμία ἔπνεπε κά ηαθθζενβῆηαζ ιέζα ζηυ 
παζδεοιέκμ ηναηζηυ ζφζηδιά ιαξ εἶκαζ  εζηή δφκαιδ ημῦ κμῦ. 
Αηή πμφ ηάκεζ ηυκ ἄκενςπμ ἰηακυ κα ηναηῆ ιέηνμ ηαί ἰζμννμπία 
ἀκάιεζα ζηζξ νμπέξ, ηά ἔκζηζηηα ηαί ηυ κμῦ. Αηή πμφ ηάκεζ ηυκ 
ἄκενςπμ ἱηακυ κά ηναηῆ ιέηνμ ηαί ἱζμννμπία ἀκάιεζα ζηίξ νμπέξ, 
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ηά ἔκζηζηηα ηαί ηυ ηυζιζμ.  Πθάηςκ ιᾶξ δζδάζηεζ έηεῖκμ πμφ ἐιεῖξ 
δέ εέθμοιε κά ηυ ἀημθμοεήζμοιε. Γδθαδή, πχξ ἐηεῖκμξ ιυκμκ 
ιπμνεῖ κά ζηεθεῆ, ὁ ὁπμῖμξ ἔπεζ βίκεζ ηφνζμξ ημῦ ἑαοημφ ημο ηαί ηῶκ 
παεῶκ ημο.  Πθάηςκ δίκεζ ιεβάθδ ζδιαζία ζηήκ Ἀβςβή αηή πμφ 
ἐιεῖξ ηήκ ἔπμοιε ηέθεζα παναιενίζεζ ζηή ζςζηή ἔκκμζά ηδξ. 
 

 
 
 μαανή ζδιαζία δίκεζ ἐπίζδξ ὁ ζμθυξ ἀπυ ηά ηάβεζνα ηῆξ 
Υαθηζδζηῆξ ηῆξ Μαηεδμκίαξ, ὁ Ἀνζζημηέθδξ.  πζυ ρδθυξ ζημπυξ 
ηῆξ παζδείαξ ηαί ηῆξ ἀβςβῆξ ιᾶξ θέβεζ ὁ Ἀνζζημηέθδξ εἶκαζ  
ἀκάπηολδ ηῆξ πκεοιαηζηῆξ πνμζςπζηυηδηαξ ημῦ κέμο πνυξ δφμ 
ηαηεοεφκζεζξ, ηῆξ εζηῆξ αμφθδζδξ ηαί ηῆξ ζχθνμκμξ ζηέρδξ. 
Γδθαδή, ἀπμζημθή ηῆξ ἀβςβῆξ εἶκαζ: κά δζαιμνθχζδ ηήκ εζηή ηαί 
πκεοιαηζηή πνμζςπζηυηδηα.  ἄκενςπμξ ηαηά ηυκ Ἀνζζημηέθδ εἶκαζ 
ἐπζδεηηζηυξ ιάεδζδξ. Οἱ πνμδζαεέζεζξ ημο εἶκαζ ηαηά ἕκα ιένμξ 
ηθδνμκμιζηέξ ηαί ηαηά ἕκα ἄθθμ ἐπίηηδηεξ, ὅ,ηζ ιᾶξ δζδάζηεζ ηαί ὁ 
Γδιυηνζημξ. 
 

Ἰς. Ξδνμηφνδξ 
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ΒΟΚΚΑΚΗΟ 

Ὁ δεκηνπξγόο ηῆο λνπβέιιαο 

ΟΗ ΚΤΡΗΩΣΔΡΔ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΕΩΖ ΣΟΤ ΒΟΚΚΑΚΗΟΤ 

1313. Γεκκήεδηε ζηυ Πανίζζ. 
1328. Πδβαίκεζ ζηή Νεάπμθδ, ἀθμῦ ἔγδζε ἀνηεηά πνυκζα ζηή 
Φθςνεκηία. 
1336. οκακηᾶ ηήκ πενίθδιδ «Φζαιιέηα» ηαί ζοκδέεηαζ ιαγί ηδξ. 
1350. Ἀνπίγεζ  θζθία ημο ιέ ηυκ πμζδηή Πεηνάνπδ, πμφ ἀζηεῖ ιεβάθδ 
ἐπίδναζδ ζηή γςή ημο. 
1375. Πέεακε ζηυ Σζενηάθκημ ζέ θζηία 62 πνμκῶκ. 
 
 Εμῦζε ἀηυια ὁ ιεβάθμξ Ἰηαθυξ πμζδηήξ, ὄηακ, ζηά 1313, 
βεκκήεδηε ζηυ Πανίζζ ἕκα παζδί, πμφ ἦηακ πνμςνζζιέκμ, κ‟ 
ἀπμηεθέζδ ηυκ ἀκηίπμδα ημῦ πμζδηῆ ηῆξ «Θείαξ ηςιςδίαξ».  κέμξ 
αηυξ δζακμμφιεκμξ, πμφ ηυ ἔνβμ ημο ε‟ ἀπμηεθμῦζε ζηαειυ ζηήκ 
ἱζημνία ηῆξ ηέπκδξ ημῦ θυβμο, δέκ εἶπε ζημπυ κ‟ ἀζπμθδεῆ ιέ ηή 
ιέθθμοζα γςή, ἀθθά ιέ ηήκ πανμῦζα. Κζ ὁ ζοββναθέαξ αηυξ ἦηακ 
ὁ Βμηηάηζμξ, ὁ Σγμαάκκζ Μπμηηάηζζμ (JovanniBoccaccio), κυεμξ 
βοζυξ ἑκυξ Φθςνεκηζκμῦ ἐιπυνμο ηαί ιζᾶξ Γαθθίδαξ. 
 ηυκ ἄκενςπμ αηυκ δυεδηε ηυ πάνζζια ηαί  ζπάκζα δφκαιδ κά 
ζημνπάδ ηήκ εεοιία ζημφξ ἄθθμοξ. Ὄηακ ανζζηχηακ ἀκάιεζα ζέ 
βοκαῖηεξ, πμφ  ιμκυημκδ γςή ημοξ ηίξ βέιζγε ἀκία, εεςνμῦζε 
ηαεῆημκ ημο κά ηίξ δζαζηεδάγδ ηαί ηυ ηαηάθενκε πάκηα. Δὕνζζηε ὅηζ 
ηίπμηα δέκ πάνπεζ πζμ δζαζηεδαζηζηυ ζηυκ ηυζιμ ἀπυ ιζά ὡναία 
ἐνςηζηή ἱζημνία. Δἶπε πνμζέλεζ ὅηζ  ιεβαθφηενδ πανά ηῶκ βοκαζηῶκ 
ἦηακ κά παίγμοκ ιέ ηή θθυβα ημῦ πάεμοξ, ηζ ὅηζ ηαί ζηήκ πενίπηςζδ 
πμφ μἱ ἴδζεξ θμαυκηακ ιήπςξ ηάρμοκ ηά δάπηοθά ημοξ ζέ ιζά ηέημζα 
πυεεζδ, ἔκμζςεακ ιεβάθδ πανά κά ἀημφβμοκ ηίξ ἱζημνίεξ ἄθθςκ, 
πμφ εἶπακ παίλεζ ιέ ηέημζεξ θςηζέξ. Αηέξ μἱ ἀθδβήζεζξ 
πνμηαθμῦζακ ἐκημκχηαηεξ ζοβηζκήζεζξ. «Οἱ θζβχενμ ημθιδνέξ 
βοκαῖηεξ παίνμκηαζ κά θακηάγςκηαζ ὅηζ ηάκμοκ ὅ,ηζ μἱ πζυ ημθιδνέξ 
ἀδενθέξ ημοξ». Κ‟ ἔηζζ ὀ Βμηηάηζμξ, ιέ ηήκ πνμζπάεεζα ημο κά 
δχζδ ηνμθή ζηή θακηαζία ηῶκ θζβςηένςκ ημθιδνῶκ βοκαζηῶκ, 
ἔβζκε ὁ ἐθεονέηδξ ηῆξ ζφβπνμκδξ κμοαέθθαξ. 
 Οἱ κμοαέθθεξ ημῦ Βμηηάηζμο εἶκαζ, ιέ ηήκ ἀηεθείςηδ πμζηζθία ημοξ, 
ηυζμ βναθζηέξ, ὅζμ ηαί ηυ ἰηαθζηυ ημπίμ. Ἀνβονυδπα βέθζα ηάης ἀπυ 
ηυ θῶξ ημῦ θεββανζμῦ, θζαάδζα ιέ ἤνειδ ὀιμνθζά, λεζπάζιαηα 
ὁνιδηζημῦ πζμῦιμν, εφεθθεξ θοζζαζιέκδξ γήθεζαξ, πεναζηζηά 
ζφκκεθα ζηζβιζαίαξ εθίρδξ, θάιρδ ιζᾶξ ἐβηανδζυηδηαξ πμφ 
ἀβηαθζάγεζ ὅθμ ηυκ ηυζιμ, ἰδμφ ηά ζημζπεῖα ἀπ΄ ὅπμο ὁ ζοββναθέαξ 
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αηυξ παίνκεζ ηήκ ἔιπκεοζδ ημο, βζά κά δδιζμονβήζδ ηίξ ἱζημνίεξ 
ημο.  ηυζιμξ ημο θμφγεηαζ ἀπυ ἄπθεημ θῶξ. Δἶκαζ ἕκα ιεζαζςκζηυ 
ημπίμ πθμοηζζιέκμ ἀπυ ὁθμγχκηακα πνυζςπα, ἀπυ ἄκηνεξ ηαί 
βοκαῖηεξ πμφ ιζθᾶκε ηυζμ θοζζηά

.
 ηαί εἶκαζ πθδιιονζζιέκμζ ἀπυ 

ἀβάπδ. Υαζνυιαζηε κά ημφξ αθέπμοιε ηαί κά ημφξ ἀημῦιε, παν΄ ὅθμ 
ὅηζ ηυζμζ αἰῶκεξ πςνίγμοκ ηυκ ηυζιμ ημοξ ἀπυ ηυ δζηυ ιαξ. 
  Βμηηάηζμξ ἔδςζε ιέ ηυ ἔνβμ ημο ηυζμ γςκηακά ἕκα ηαενέθηδ 
ηῆξ γςῆξ, πμφ, ηάπμηε, ἕκαξ ηνζηζηυξ εἶπε βζ΄ αηυκ αηά ηά θυβζα: 
«Ὅηακ ὁ Θευξ ἔπθαζε ηυκ Σγζμαάκκζ, ἔηακε ἐπακάθδρδ ημῦ ἔνβμο 
ηῆξ δδιζμονβίαξ». 

Σά πξῶηα ηνπ ρξόληα 

  παηέναξ ημῦ Βμηηαηίμο ζφκημια ηυκ πῆνε ζηή Φθςνεκηία, 
ὅπμο ὁ Σγζμαάκκζ ἀκαηνάθδηε ιέζα ζηυκ ἐηηθδζζαζηζηυ ιοζηζηζζιυ. 
 κεανυξ ὅιςξ δέκ ἄνβδζε κ‟ ἀκηζιεηςπίζδ ηυ νεαθζζιυ ηῆξ γςῆξ. 
Γέκ ἔκμζςεε ηαιιζά ἰδζαίηενδ ἕθλδ βζά ηά ζοκδεζζιέκα ζπμθζηά 
ιαεήιαηα, ἔδεζπκε ιμκάπα ηθίζδ βζά ημφξ ηθαζζζημφξ ζοββναθεῖξ. 
Ἀθθά ὁ παηέναξ ημο ἤεεθε κά ηυκ ηάκδ ἔιπμνμ. ηά δέηα ημο πνυκζα 
ηυκ ἔααθακ ιαεδηεουιεκμ ζ‟ ἕκα ἐπζπεζνδιαηία ηαί θίβα πνυκζα 
ἀνβυηενα ἔβζκε πενζμδεφςκ ἐιπμνζηυξ ἀκηζπνυζςπμξ. ηεῖκμξ 
ὅιςξ ἔκμζςεε ἀηαηαιάπδηδ ἀκάβηδ βζά ιεθέηδ ηαί ιεβάθδ ἀπέπεεζα 
βζά ηά παγάνζα. «Αηυ ηυ παθζυπαζδμ», ἔθεβε ὁ παηέναξ ημο ιέ 
πανάπμκμ, «ἀβμνάγεζ πάκηα πενζζζυηενα ἀπ‟ ὅζα πμοθάεζ». Μέ ηυ 
ζςζηυ  ἔκζηζηηυ ημο βζά ιεθέηδ, ηαηχνεςζε κ‟ ἀπμηηήζδ 
πενζζζυηενεξ βκχζεζξ ἀπυ ὅζεξ εἶπακ μἱ ἀπυθμζημζ ημῦ 
πακεπζζηδιίμο ημῦ ηαζνμῦ ημο. Καί ηάηζ πενζζζυηενμ. Ἔηακε ηηῆια 
ημο ὄπζ ιμκάπα ηή θμβμηεπκία, ἀθθά ηαί ηή γςή ηήκ ἴδζα. Σμῦ ἄνεζε  
ζοκηνμθζά ηῶκ βοκαζηῶκ. Κζ ὅζμ βζά ηίξ δμοθεζέξ ἔθεβε: «Ἀθῆζηε 
ζηυκ παηένα ιμο αηή ηήκ ἐκαζπυθδζδ

.
 ἔπεζ πνοζάθζ ζηίξ θθέαεξ 

ημο, ἐκῶ ζηίξ δζηέξ ιμο ηοθάεζ ηαηαηυηηζκμ αἶια». 
  παηέναξ ημο, ἀθμῦ ἀπεθπίζηδηε ἀπυ ηήκ πνμζπάεεζά ημο κά 
ηυκ ηάκδ ἐπζπεζνδιαηία, εέθδζε κά ηυκ δῆ δζηδβυνμ ηαί ηυκ ἔζηεζθε 
ζηυ πακεπζζηήιζμ ηῆξ Νεάπμθδξ. Συ πακεπζζηήιζμ αηυ ἦηακ ἕκα 
ἀπυ ηά παθαζυηενα πμφ πῆνπακ ηαί εἶπε ηή ιμκαδζηή δδιυζζα 
αζαθζμεήηδ ηῆξ Ἰηαθίαξ. Ἀθθά ὁ Βμηηάηζμξ δέκ ἔδεζπκε ηαιιία ηθίζδ 
ζηά κμιζηά ηαί ζημφξ ροπνμφξ ημοξ ηφπμοξ. Οἱ ιεθέηεξ ημο ἦηακ 
ἄζπεηεξ ιέ ηά ιαεήιαηα πμφ ἔπνεπε κ‟ ἀημθμοεήζδ. Ρίπηδηε ιέ 
πάεμξ ζηή ιεθέηδ ηῶκ ηθαζζζηῶκ ηεζιέκςκ, ἀθθά, γςκηακυ πκεῦια 
ηαεχξ ἦηακ, δέκ ἔιεζκε δζυθμο πνμζημθθδιέκμξ ζέ ιζά ζηεῖνα 
ἀνπαζμθαηνεία. Δἶδε ὅηζ ηά θαηζκζηά ἦηακ πζά κεηνή βθῶζζα. 
πδνεαζιέκμξ ἀπυ ηυκ Γάκηδ εέθδζε κά βνάρδ ηζ αηυξ ζηή 
γςκηακή ἰηαθζηή. Ἡ πνμζπάεεζα ημῦ πμζδηῆ ηῆξ «Θείαξ ηςιςδίαξ» 
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ἄνπζζε κά θένκδ πθμφζζμοξ ηανπμφξ ηαί δζειυνθςζε ἕκα κέμ 
πκεοιαηζηυ ημζκυ. Ὄθα ηά ηθαζζζηά ἔνβα ἄνπζζακ κά 
ιεηαθνάγςκηαζ ζηά ἰηαθζηά. 
 Πυηε ἀπεθάζζζε ὁ Βμηηάηζμξ κά ἐπζδμεῆ ζηή θμβμηεπκία; Ἴζςξ 
βφνς ζηά 22 ημο πνυκζα, ὅηακ εἶπε, πζά, γήζεζ ἀνηεηά ζηή Νεάπμθδ 
ηαί εἶπε βκςνίζεζ ὅθμοξ ημφξ ἀκενχπμοξ ημῦ πκεφιαημξ. Συηε 
θαίκεηαζ κά πῆνε ηήκ ὁνζζηζηή ἀπυθαζδ κ‟ ἀημθμοεήζδ ηυ 
θμβμηεπκζηυ ζηάδζμ. Πανάθθδθα ὅιςξ ἤεεθε κ‟ ἀπμθαφζδ ηή γςή. 

Οἱ ἔξωηέο ηνπ 

 Δἶπε πμθθέξ ἐνςηζηέξ πενζπέηεζεξ. Γζά ημφξ πνχημοξ ημο ἔνςηεξ, 
ηίξ βμνβέξ ηαηαηηήζεζξ ηαί ηίξ ἀπμβμδηεφζεζξ δέκ λένμοιε πμθθέξ 
θεπημιένεζεξ, βζαηί ιᾶξ ἀθήκεζ ιμκάπα δφμ ὀκυιαηα ηαί πενζβνάθεζ 
ιέ θίβεξ βναιιέξ ηίξ ἔκημκεξ ηαί πεναζηζηέξ πανέξ ηαί θφπεξ ημο. 
Ἔβζκε ὁ ημλυηδξ ημῦ ἔνςηα ιέ ηά πνοζά αέθδ ηῆξ πμίδζδξ πμφ 
ηνοπμῦκ ηήκ ηανδζά. Ἔηζζ ημῦ δζαιμνθχεδηε  δζπθή θζθμδμλία κά 
γήζδ ἔκημκα ηαί κά βίκδ δζάζδιμξ. Σή θζθμδμλία ημο αηήκ ηήκ 
ἀπμηνοζηάθθςζε ὁ ιεβάθμξ ἔνςηαξ ηῆξ γςῆξ ημο. 
 Ὅπμζμ ηζ ἄκ εἶκαζ ηυ πνυζςπμ πμφ ἀπαεακάηζζε ιέ ηυ ὄκμια ηῆξ 
Φζαιιέηαξ, ηυ πάεμξ ημῦ Σγζμαάκκζ ἦηακ εἰθζηνζκέξ. Ἀθθά ἐκῶ ηυ 
γμῦζε, ηαοηυπνμκα ηυ ιεηέθενε ζηυ θμβμηεπκζηυ πεδίμ. Ἡ ηαναπή 
πμφ ημῦ ἔθενε αηή  βοκαίηα αάζηαλε πμθφ πενζζζυηενμ ἀπυ ηίξ 
ζπέζεζξ ημοξ. Ἦηακ  ιυκδ βοκαίηα πμφ ἀκηζπνμζχπεοε βζ‟ αηυκ 
ηάηζ παναπάκς ἀπυ ιζά πενζπέηεζα. Κνάηδζε ηήκ ἀκάικδζή ηδξ ηαί 
δέκ πακηνεφηδηε πμηέ.  ἄκενςπμξ αηυξ πμφ εἶπε ηυζμ πάεμξ βζά 
ηίξ βοκαῖηεξ, ὕζηενα ἀπ‟ αηυκ ηυκ ἔνςηα πέναζε ηήκ πυθμζπδ γςή 
ημο δίπςξ κά ἔπδ ζηυ πθεονυ ημο ηάπμζα πμφ κά ηήκ ἀβαπάδ 
πναβιαηζηά. Σή ζφκημιδ αίαζα ιέεδ ἀημθμφεδζε ιαηνμπνμκδ 
ιεθαβπμθία. Αηυ ημθάπζζημκ δζαθαίκεηαζ ἀπυ ηά βναπηά ημο. 
 Ἡ βοκαίηα αηή ἦηακ πμθφ ρδθῆξ ηαηαβςβῆξ. Λέκε πχξ ἦηακ 
ηυνδ ημῦ ααζζθζᾶ Ρμαένημο ηαί ἦηακ πακηνειέκδ ιέ ἕκα 
πθμοζζχηαημ εβεκῆ. Καηεῖπε ιεβάθδ εέζδ ζηήκ Αθή ηαί ἦηακ πμθφ 
κέα ηαί πμθφ ὄιμνθδ. Ἦηακ ἔλοπκδ, ηαθθζενβδιέκδ ηαί 
πκεοιαηχδδξ ηαί εἶπε πμθθμφξ εαοιαζηέξ. 
  Βμηηάηζμξ ηήκ εἶπε ζοκακηήζεζ πμθθέξ θμνέξ ζέ ημζιζηέξ 
ζοβηεκηνχζεζξ, ἀθθά εἶπε ἄθθμοξ δεζιμφξ ηζ μὔηε ιπμνμῦζε κά 
αάθδ ζηυ ιοαθυ ημο ιζά βοκαίηα ηυζμ  ἀκχηενδ ἀπ‟ αηυκ, ιζά ηυνδ 
ααζζθζᾶ. Μζά ιένα, ὅιςξ, ηήκ ανῆηε ιέζα ζηυ πθῆεμξ, ζηήκ 
ἐηηθδζία ημῦ άκ Λμνέκηγμ. Μμκμιζᾶξ ηαηάθααε πχξ ἦηακ ααεεζά 
ἐνςηεοιέκμξ ιαγί ηδξ.  ηεναοκμαυθμξ αηυξ ἔνςηαξ ημῦ ἔθενε 
ιεβάθδ ἀκαζηάηςζδ. Ὥξ ηυηε εἶπε βκςνίζεζ ηήκ ἐνςηζηή πενζπέηεζα, 
ἀθθά ηακέκα αἴζεδια δέκ ημῦ εἶπε ζηθααχζεζ ηήκ ροπή. Σχνα 
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ἔκμζςεε ὅηζ ὅθδ ημο  ὕπανλδ ζοβηεκηνςκυηακ βφνς ἀπ‟ αηήκ, ηαί 
ὅηζ ἄνπζγε βζ‟ αηυκ κέα γςή. 
 «Ὅηακ ζέ αθέπς, ἀβαπδιέκδ ιμο, κμζχες κά πενκᾶ ἀπυ ηά ιάηζα 
ιμο ιζά βθφηα, πμφ δζχπκεζ ἀπυ ηήκ ηανδζά ιμο ηάεε αία ηαί ὁ 
πυεμξ ιμο βζά ζέκα ιέ βειίγεζ δζαφβεζα…». «Ἡ ροπή ιμο πάκεζ ηυ 
δνυιμ ηδξ ηζ μὔηε, πζά, λένεζ μὔηε αθέπεζ πμῦ ανίζηεηαζ». 
 Ἡ ἀβαπδιέκδ βοκαίηα ηυκ εαιπχκεζ ηαί ηυκ ηάκεζ δεζθυ: 
 «Γέ γδηῶ ηίπμηε ἀκηίεεημ πνυξ ηήκ ηζιή ζμο. Υάνζζέ ιμο ιμκάπα 
ἕκακ ἀκαζηεκαβιυ…». Θέθεζ κά λεθφβδ, ἀθθά δέκ ιπμνεῖ. «Σί 
πνμζπαεεῖξ κά ηάκδξ;» ιμῦ θέεζ ὁ ἔνςηαξ. «Γζαηί ηνααᾶξ ηίξ 
ἁθοζίδεξ, πμφ ζέ ηναημῦκ δειέκμ δίπςξ ηήκ ἄδεζα ιμο; Σνεθέ! Ὅηακ 
κμιίζδξ πχξ βθφηςζεξ, ιζά θέλδ ἕκα παιυβεθμ, ιζά ιαηζά, ἕκα 
ὡναῖμ πνυζςπμ εά ζέ ἁθοζμδέζμοκ ἀηυια πενζζζυηενμ ἀπυ 
πνίκ». 
 Θά ἤεεθε κ‟ ἀπμζονεῆ ὅζμ ἦηακ ηαζνυξ. Ἀθθά ημῦ ἦηακ ἀδφκαημ. 
Σά αήιαηά ημο ηυκ ὡδδβμῦζακ ἐηεῖ, ὅπμο εά ἤλενε πχξ εἀ ηήκ 
ζοκακημῦζε. Ὅζμ ἦηακ ημκηά ηδξ δέκ ἔκμζςεε ηυκ πυκμ ημο, ἀθθά 
ιυθζξ ἔιεκε ιυκμξ ηυκ ἔπζακε  ἀπεθπζζία. 
 Ὅιςξ  ἀβαπδιέκδ ημο δέκ ἦηακ ἀδζάθμνδ ζηυ αἴζεδιά ημο. Σμῦ 
παιμβεθμῦζε ηαί ημῦ ἔδζκε κά ηαηαθάαδ ὅηζ εά ιπμνμῦζε κά ηυκ 
ἀβαπήζδ.  Βμηηάηζμξ ηυηε πανάηδζε ηάεε ἀζπμθία ηαί 
ἀθςζζχεδηε ζηυ ἔνβμ ηῆξ ἐνςηζηῆξ ηαηάηηδζδξ. Ἄθδζε ηυ 
Πακεπζζηήιζμ ηαί ηίξ ζμαανέξ ιεθέηεξ ηαί ἄνπζζε κά βνάθδ ζηίπμοξ. 
Κακέκαξ ζηήκ Αθή δέκ εἶπε ηυ ηαθέκημ ημο. Καί ἐπεζδή ημφξ ζηίπμοξ 
ημο ημφξ ἐκέπκεε ἕκαξ ἀθδεζκυξ ἔνςηαξ, ἔκμζςεε ὅηζ ἄββζγε ηήκ 
ηανδζά ηῆξ ἀβαπδιέκδξ ημο. 
 Μζά ιένα πμφ ὁ Βμηηάηζμξ πῆβε κά ηή δῆ ζ‟ ἕκα ιμκαζηήνζ, ὄπμο 
ηαηά ηή ζοκήεεζα ηῆξ ἐπμπῆξ, ιαγεφμκηακ μἱ ημζιζηέξ ηονίεξ, ἔβζκε 
θυβμξ βζά ηίξ πενίθδιεξ πενζπέηεζεξ ημῦ Φθυνζμ ηαί ηῆξ 
Μπζακημθζυνε. ηείκδ ηυηε ηυκ παναηάθεζε κέ βνάρδ ἕκα αζαθίμ 
πάκς ζ‟ αηυ ηυ εέια.  Βμηηάηζμξ ἄνπζζε ἀιέζςξ κά ηυ βνάθδ ηαί 
ηυ δζάααγε ηιδιαηζηά ιπνμζηά ζηήκ ἀβαπδιέκδ ηαί ζηίξ θίθεξ ηδξ. 
 ηίξ νίιεξ ημῦ Βμηηαηίμο ηήκ ἐπμπή ἐηείκδ πάνπμοκ ηναοβέξ 
πανᾶξ. Ἀθθά εἶκαζ ζφκημιεξ ηαί ζάκ πκζβιέκεξ. Ἔπνεπε κά ηναηδεῆ 
ηαθά ηυ ιοζηζηυ. Οἱ ἐνςηζηέξ ζοκακηήζεζξ, ηαεχξ θαίκεηαζ, δέκ εά 
ἦζακ πμθθέξ. Κάεε θμνά πμφ ἔθεζπε  ἀβαπδιέκδ ημο ηαί δέκ 
ιπμνμῦζε κά ηήκ ἀημθμοεήζδ, ὁ Βμηηάηζμξ βονκμῦζε 
ἀπανδβυνδημξ ζημφξ δνυιμοξ ηῆξ Νεάπμθδξ. 
 Ὅζμ ηζ ἄκ ἔθεβε ηυκ πυκμ ημο ζέ ζηίπμοξ ηαί ζέ πνυγα,  
ηαηάηηδζδ ἀκηί κά ἐθαηηχκδ ηυκ ἔνςηα ημο, ηυκ ἔηακε ἀηυια πζυ 
αίαζμ. πί πμθθά πνυκζα ἔκμζςεε ηήκ πζηνία ὅηζ πάνδηε ηυζμ θίβμ ηή 
βμδηεοηζηή ημο ἐνςιέκδ. 
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 Ἀβαπᾶ, πμθένεζ, ἐθπίγεζ ηαί ἀπμθαιαάκεζ ἔκημκα. Οἱ ζηίπμζ ημο 
ἐηθνάγμοκ ηίξ πζυ ἁπθέξ ηαηαζηάζεζξ ημῦ ἔνςηα. Δἶκαζ θζβχηενμ 
θεπημί ηαί θζβχηενμ θαιπζηανζζιέκμζ ἀπυ ηῶκ πενζζζμηένςκ 
ζοβπνυκςκ ημο. ίβμονα δέκ ἔπμοκ ηήκ ηεθεζυηδηα πμφ ἕπμοκ μἱ 
νίιεξ ημῦ Πεηνάνπδ βζά ηή Λάμονα, ἀθθά πδβάγμοκ πζυ ἄιεζα ἀπυ 
ηυ αἴζεδια πμφ ημφξ ἔιπκέεζ. 

Σό «Γεθαήκεξν» 

 Ἡ ἐνςηζηή ἔλανζδ ηαί  θμβμηεπκζηή θζθμδμλία ηυκ ὡδήβδζακ κά 
δμηζιάζδ ἕκα ἄθθμ εἶδμξ θυβμο, πμφ πνίκ ἀπ‟ αηυκ δέκ ηυ ἔβναρε 
ηακείξ. Ὅηακ  Φζαιέηηα ημῦ γήηδζε κά βνάρδ ἕκα ιοεζζηυνδια, 
δδιζμφνβδζε ἕκα ἀνζζημφνβδια δίπςξ πνμδβμφιεκμ, ηυ πενίθδιμ 
«Γεηαήιενμ». 
 Συ αζαθίμ ημο εἶκαζ ηαοηυπνμκα πμζδηζηυ δναιαηζηυ, θονζηυ, 
νδημνζηυ ηαί πενζβναθζηυ. Δἶκαζ αἰζεδιαηζηυ ηαί εἰνςκζηυ, ἀκήεζημ 
ηαζ εζηυ, πνζζηζακζηυ ηαί εἰδςθμθαηνζηυ. Ὑπάνπμοκ ἀιέηνδηεξ 
πενζπέηεζεξ ηαί δζάημζιμζ ἐπζαθδηζημί ηαί πανάλεκμζ. 
 Κάκεζ ιζά άκαηάθορδ πμφ ηυκ βμδηεφεζ. Ὅηζ  ἰηαθζηή θνάζδ 
ιπμνεῖ κά δζεονοκεῆ ἀνπζηεηημκζηά ζέ πμθθά ἐπίπεδα, ὅπμο ηά 
ζημζπεῖα ηῆξ ζηέρδξ παναηάζζμκηαζ ιέ ιεβαθμπνέπεζα. 
Γζαζζεάκεηαζ, ἄναβε, ηή ιεβάθδ ζδιαζία, πμφ εά ἔπδ  ἀκαηάθορδ 
αηή βζά ηή θμβμηεπκία ηῆξ πχναξ ημο; Γίπςξ ἄθθμ ηαηαθαααίκεζ ὅηζ 
δδιζμονβεῖ ὕθμξ. Μεεᾶ ἀπυ ηυ βνάρζιμ. 
  Βμηηάηζμξ ἄνπζζε κά βνάθδ ημ «Γεηαήιενμ» ιέ ηήκ πνυεεζδ 
κά δζαζηεδάζδ ημφξ ἀκαβκῶζηεξ ημο ηαί ἰδίςξ ηίξ ἀκαβκχζηνζεξ ημο. 
Ἦηακ ὅιςξ πδβή επανίζηδζδξ ηαί βζά ηυκ ἴδζμ. Γέκ ἦηακ ἀπυ ηά 
ἔνβα ημο, ὅπμο ἤεεθε κά αάθδ ὅθδ ημο ηή ζηέρδ ηαί κά ηαηααάθδ 
δφζημθδ πνμζπάεεζα. Ἦζακ δζδβήζεζξ πμφ δέκ ἔθεῦνε ὁ ἴδζμξ, 
ὅπςξ θέδ. Οὔηε ἐπζηά ιεβαθεῖα, μὔηε πένμπα δνάιαηα, ἀθθά 
ἁπθῶξ ημιιάηζα ἀπυ ηήκ πναβιαηζηυηδηα, πανιέκα ἀπυ πακημῦ. 
Ἔβναθε ιέ ἄκεζδ. Καί ζ‟ αηή ηήκ ἄκεζδ ηαί ηήκ ἐθεοεενία 
ἀπμηαθφθεδηε  ιεβαθμθοΐα ημο. Συ θζηυ πμφ εἶπε ζηά πένζα ημο 
ἦηακ πμζηίθμ ηαί ὁ Βμηηάηζμξ πνμζανιυζεδηε ζ‟ αηήκ ηή πμζηζθία. 
 Ἀπυ ηήκ ἀνπή ημῦ θμβμηεπκζημῦ ημο ζηαδίμο εἶκαζ 
ιοεζζημνζμβνάθμξ, εἶκαζ ἀθδβδηήξ. Σμῦ ἀνέζμοκ ὡναῖεξ ἱζημνίεξ. 
Σίξ ιαγεφεζ ἀπυ ηαζνυ. Καί δίπςξ ἄθθμ εά πνυζελε ὅ,ηζ ηακέκαξ ὥξ 
ηυηε δέκ εἶπε ηάκεζ, κά ζοβηεκηνχζδ αηυ ηυ θζηυ ζ‟ ἕκα 
θμβμηεπκζηυ ἔνβμ. Πμθθέξ, ὡζηυζμ, ἀπυ ηίξ κμοαέθθεξ ημῦ 
«Γεηαήιενμο» ἔπμοκ εέια βζά ὁθυηθδνμ ιοεζζηυνδια. Ἀθθά 
ζπαηαθᾶ αηυ ηυ εδζαονυ ἀθμβάνζαζηα. Ἠ ικήιδ ημο εἶκαζ 
πθμοζζςηάηδ ζέ γμοιενά ἀκέηδμηα ηαί ἀζηεῖα. ίβμονα εά 
ιπμνμῦζε κά ανῆ εέιαηα βζά πμθφ πενζζζυηενεξ ἀπυ ἑηαηυ 
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κμοαέθθεξ ιέζα ζηυ πθῆεμξ ηῶκ ιφεςκ, ηῶκ ἀθδβήζεςκ ηαί ηῶκ 
ἀκεηδυηςκ πμφ ημῦ πνμζέθενε  βναπηή ἠ  πνμθμνζηή 
πανάδμζδ. Ἀπυ ηήκ ἀνπαζμηδηα πμφ ἤλενε, ὅζμζ θίβμζ ἄκενςπμζ ημῦ 
ηαζνμῦ ημο, δέκ πῆνε ζπεδυκ ηίπμηε. Οὔηε ἀπυ ηυκ ἐπζηυ ηαί 
νμιακηζηυ ιεζαίςκα, πμφ βκχνζγε, ἐπίζδξ, πμθφ ηαθά.  ηφπμξ 
ζπεδυκ ὅθςκ ηῶκ δζδβήζεςκ εἶκαζ  Ἰηαθία ἤ μἱ βεζημκζηέξ πῶνεξ,  
Γαθθία, μἱ ἀηηέξ ηῆξ Μεζμβείμο ηαί ιενζηά ζδιεῖα ηῆξ ββφξ 
Ἀκαημθῆξ.  ηυζιμξ πμφ πανμοζζάγεζ ημῦ εἶκαζ πμθφ μἰηεῖμξ. Ἀηυια 
ηαί ὅηακ ηυ εέια ημο ηυ παίνκδ ἀπυ ηήκ πανάδμζδ ηῶκ αἰχκςκ, ηυ 
αθέπεζ ὁθμγχκηακμ ηαί πεζνμπζαζηυ. δέκ πάνπεζ θςημζηέθακμξ 
βφνς ἀπυ ηά πνυζςπά ημο. 
 Πανμοζζάγεηαζ ηαί ὁ ἴδζμξ ζηήκ ἀνπή ηαί ζηυ ηέθμξ ημῦ αζαθίμο, 
ηαεχξ ηαί ζηήκ ἀνπή ηῆξ ηεηάνηδξ ιέναξ ηῶκ ἀθδβήζεχκ ημο. 
ηήκ πνχηδ ζεθίδα, ἀκαθένεζ ηήκ ἀκάικδζδ ημῦ ιεβάθμο ημο 
ἔνςηα. Ἦηακ, θέβεζ, ἕκαξ ἔνςηαξ πμθφ ἀκχηενμξ ἀπυ ηήκ ηαπεζκή 
ημο ηαηαβςβή, ηαί ηυκ ἔηακε κά πμθένδ ζηθδνά, ηαί ἴζςξ κά 
πέεαζκε ἄκ δέκ ηυκ ζοβηναημῦζακ ηά θυβζα ηαί  πανδβμνζά ιενζηῶκ 
θίθςκ. Ἀνβυηενα ηυ πάεμξ πέναζε, ηυ ἄβπμξ ἐλαθακζζηδηε ηαί 
ἔιεζκε ιμκάπα  ὀιμνθζά ηῆξ ἀκάικδζδξ. Γζ‟ αηυ εά ἤεεθε ηχνα κά 
δχζδ ζέ ὅζμοξ εἶπακ ἀκάβηδ ηήκ ἴδζα πανδβμνζά πμφ δέπηδηε ὁ 
ἴδζμξ ἄθθμηε. 
 Σαοηίγμκηαξ ἔηζζ ηυκ ἑαοηυ ημο ιέ ὅζμοξ πάνδηακ ηυκ ἔνςηα ηαί 
πέθενακ ἀπ‟ αηυκ, ἀθήκεζ κά ἐκκμδεῆ ὅηζ εἶκαζ πανχκ ἔζης ηαί 
ὅηακ δζδβῆηαζ ἱζημνίεξ πμφ δέκ ἔπμοκ ηαιιζά ζπέζδ ιέ ηή δζηή ημο. 
 Υάκεζ ηακείξ πμθφ ἄκ δζααάζδ ηίξ κμοαέθθεξ ημο «Γεηαήιενμο» 
πςνζζιέκεξ ἀπυ ηήκ εἰζαβςβή ημοξ. Υάκεζ ηυ ἄνςια ηῆξ 
πανζηςιέκδξ μἰηεζυηδηαξ, πμφ πάνπεζ ζηυ ηάεε δζήβδια, ὅπμο ηά 
πνυζςπα ιζθμῦκ, ηνῶκε ηαί δζαζηεδάγμοκ ιαγί. Καί ημῦ δζαθεφβεζ 
ἕκα πμθφηζιμ ζημζπεῖμ ηῆξ ἐνςηζηῆξ ἀηιμζθαίναξ, πμφ εέθεζ κά 
δχζδ ὁ Βμηηάηζμξ ἀπυ ηήκ ιζάκ ἄηνδ ημῦ αζαθίμο ὥξ ηήκ ἄθθδ: Οἱ 
δέηα θίθμζ εἶκαζ ὅθμζ ζηήκ θζηία ημῦ ἔνςηα ηαί εἶκαζ ἐνςηεοιέκμζ. Οἱ 
ἐνςηζηέξ ἱζημνίεξ ἔπμοκ ηνοθέξ ἀπδπήζεζξ ζέ ηεῖκμκ πμφ ιζθᾶ ηαί 
ζέ ηείκμοξ πμφ ἀημῦκε. Συ κμζχεεζ ηακείξ ζηίξ ζφκημιεξ 
παναηδνήζεζξ, πμφ ηάκμοκ ὕζηενα ἀπυ ὡνζζιέκεξ κμοαέθθεξ ηαί 
ἰδίςξ ζηίξ ιπαθθάκηεξ ἤ ηά ηναβμφδζα πμφ ζοιπθδνχκμοκ ηήκ ηάεε 
ιένα. 
 ηυ «Γεηαήιενμ», δέηα πνυζςπα ἀθδβμῦκηαζ ἐνςηζηέξ ἱζημνίεξ. 
ηήκ ὁιαδα ηῶκ ἀθδβδηῶκ ηήκ πθεζμρδθία ηήκ ἔπμοκ μἱ βοκαῖηεξ. 
πηά βοκαῖηεξ, ηνεῖξ ἄκδνεξ. Ἀηιυζθαζνα βοκαζηεία, ἀηιυζθαζνα 
ἐνςηζηή. Συ κέμ ημο αζαθίμ, ὅπςξ θέδ ζηυκ πνυθμβμ, πνμμνίγεηαζ, 
ηονίςξ, βζά ηίξ βοκαῖηεξ, ημοθάπζζημκ βζά ηεῖκεξ πμφ ἀβαπμῦκ. 
Αηέξ, πενζζζυηενμ ἀπυ ημφξ ἄκηνεξ ἕπμοκ ἀκάβηδ κά 
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δζαζηεδάζμοκ ηαί κ‟ ἀημφζμοκ βζά ἔνςηα. «Μέζα ζηίξ θεπηέξ ημοξ 
ηανδζέξ θμαμῦκηαζ, κηνέπμοκηαζ ηαί ηναημῦκ ηνοιιέκδ ηήκ ἐνςηζηή 
θθυβα πμφ εἶκαζ ἀηυια γςδνυηενδ, ἐπεζδή εἶκαζ ηνοθή… 
Πενζςνζζιέκεξ ἀπυ ηή εέθδζδ, ηήκ ἱδζμηνμπία, ηίξ δζαηαβέξ ημῦ 
παηένα, ηῆξ ιδηέναξ, ηῶκ ἀδεθθῶκ ηαί ηῶκ ζογφβςκ, εἶκαζ ζπεδυκ 
πάκηα ηθεζζιέκεξ ιέζα ζημφξ ηέζζενζξ ημίπμοξ ημῦ δςιαηίμο ημοξ. 
Κάεμκηαζ ηαί δέκ ηάκμοκ ηίπμηε, εέθμοκ ηαί δέκ εέθμοκ, ηζ ἔπμοκ 
πίθζεξ ζηέρεζξ πμφ δέκ ιπμνεῖ πάκηα κά εἶκαζ πανμφιεκεξ…». 
 Αηή  πενζβναθή, βειάηδ ἀπυ ηνοθενυ μἶηημ, ηαζνζάγεζ ζηίξ κέεξ 
βοκαῖηεξ ηῆξ ἀκχηενδξ ημζκςκίαξ. ηεῖ ἀκήημοκ μἱ ἑπηά θίθεξ, πμφ 
πανμοζζάγεζ ὁ Βμηηάηζμξ ηαεχξ ηαί μἱ ζφκηνμθμί ημοξ. Ἄκ ημ 
«Γεηαήιενμ» πενζέπδ ἀνηεηά ποδαῖεξ δζδβήζεζξ,  πνμζςπζηυηδηα 
ηῶκ ἀθδβδηῶκ ηίξ πενζαάθθεζ ιέ ἕκα ηυκμ θεπηυηδηαξ. Οἱ ἀθδβδηέξ 
δέκ λεπκμῦκ ηυκ ηυζιμ ημοξ ηαί ηναημῦκ ὡνζζιέκμοξ ηακυκεξ. Ἡ 
εὔεοιδ ζοκηνμθζά ηῶκ δέηα κέςκ ιέζα ζηήκ ηέθεζα ἀπμιυκςζδ εά 
ιπμνμῦζε κά δχζδ θααή ζηήκ ηαημβθςζζζά. Γζ‟ αηυ, ἄκ ὄπζ ζηά 
θυβζα, ζηίξ πνάλεζξ εἶκαζ πμθφ θνυκζιμζ ηαί θνμκηίγμοκ κά 
δζηαζμθμβήζμοκ ζηυκ ἑαοηυ ημοξ, ζηίξ μἰημβέκεζεξ ημοξ ηαί θίθμοξ 
ημοξ ηήκ πανάλεκδ ἔιπκεοζή ημοξ. 
 Αηυξ εἶκαζ ἕκαξ ἀπυ ημφξ θυβμοξ, πμφ ἔηακακ ηυ Βμηηάηζμ κά 
ημπμεεηήζδ ζηήκ ἀνπή ημῦ αζαθίμο ημο ηήκ πενίθδιδ ἀθήβδζδ ηῆξ 
πακχθδξ ημῦ 1348. Ἴζςξ ὁ ηαθθζηέπκδξ ἤεεθε κά πανμοζζάζδ 
ηάπμζα ἀκηίεεζδ, ἀθθά ηφνζα πνυεεζή ημο εἶκαζ ἄθθδ. Μεηά ηήκ 
ἀθήβδζδ ηῆξ ἐπζδδιίαξ, ἀημθμοεεῖ  ζοκμιζθία ηῶκ ἑπηά βοκαζηῶκ 
ηαί ὕζηενα  ζογήηδζδ ιέ ημφξ ηνεῖξ κέμοξ πμφ ζοκακημῦκ. 
Ἀπμθαζίγμοκ κά θφβμοκ ιαηνοά ἀπυ ηήκ ἐνδιςιέκδ πυθδ, πμφ 
εἶκαζ βειάηδ ἀπυ θνζπηά εεάιαηα. Οἱ κέμζ ζηήκ ἀνπή λαθκζάγμκηαζ 
ἀπυ ηήκ πνυηαζδ, ηαί βζά ιζά ζηζβιή κμιίγμοκ ὅηζ μἱ βοκαῖηεξ ημφξ 
ημνμσδεφμοκ. Ὅηακ  ιεβαθφηενδ δείπκδ ζηίξ θίθεξ ηδξ ημφξ ηνεῖξ 
κέμοξ πμφ ηίξ ημζηάγμοκ ἀπυ ιαηνοά, θέεζ: «Αημί εά εἶκαζ μἱ ὁδδβμί 
ιαξ ηαί μἱ ζοκμδμί ιαξ». Καί ηυηε ιζά ἀπυ ηίξ κέεξ ημηηζκίγεζ, βζαηί ὁ 
ἕκαξ ἀπυ ημφξ ηνεῖξ ηήκ ἀβαπᾶ. ογδηήζεζξ, ἀκαπχνδζδ, 
ἐβηαηάζηαζδ, ὅθα πενζβνάθμκηαζ ιέ θεπημιένεζα.  Βμηηάηζμξ 
εέθεζ κά ιᾶξ βκςνίζδ ζηήκ ἀνπή ηαθά αηά ηά ἐηθεηηά πθάζιαηα, 
πμφ εἶκαζ πνμζηζζιέκα ιέ εθοΐα ηαί πθμῦημ ηαί πνμςνζζιέκα κά 
γήζμοκ ηήκ ὡναζυηενδ γςή. 
 Ἡ ημπέθθα ἐλδβεῖ ημφξ θυβμοξ, πμφ ηάκμοκ ἐηείκδκ ηαί ηίξ θίθεξ 
ηδξ κά θφβμοκ ἀπυ ηήκ πυθδ. Δἶκαζ ιυκεξ. Γφνς ημοξ ἄθθμζ 
πέεακακ ηζ ἄθθμζ ἔθοβακ. Δἶκαζ ἐηηεεεζιέκεξ ὄπζ ιμκάπα ζηή 
ιυθοκζδ ηῆξ ἀννχζηζαξ, ἀθθά ηαί ζηήκ εζηή δζαθεμνά…Θέθμοκ 
ὄπζ ιμκάπα κά ιήκ πεεάκμοκ, ἀθθά ηαί κά πανμῦκ ἀθδεζκά ηή γςή. 
Οἱ ἀθδβήζεζξ πμφ εά ἀκηθήζμοκ ἀπυ ηή ικήιδ ημοξ δέκ εἶκαζ 
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ιμκάπα δζαζηέδαζδ. Θά ηίξ αμδεήζμοκ κά βειίζμοκ ηυ θνζηηυ ηεκυ, 
πμφ δδιζμονβήεδηε βφνς ἀπυ  ηά κεζάηα ημοξ. Καί ηά ιένδ ὅπμο 
ημφξ ημπμεεηεῖ ὁ Βμηηάηζμξ δέκ εἶκαζ δζάημζιμξ. Δἶκαζ  γςή ηῆξ βῆξ 
ηαί ημῦ μνακμῦ, ηῶκ δέκδνςκ, ηῶκ κενῶκ πμφ ηνέπμοκ, ηῶκ γχςκ 
ιέζα ζηά δάζδ, ηῶκ εαοιαζηῶκ ηήπςκ ηαί ηῶκ θαιπνῶκ ιεβάνςκ. 
Δἶκαζ ιζά ηεθεζυηδηα πμφ ιᾶξ ηήκ πανμοζζάγεζ ιέ ὅθεξ ηδξ ηίξ 
θεπημιένεζεξ. Πανμοζζάγεζ ημφξ πδνέηεξ, θέεζ ηήκ πδνεζία ημῦ 
ηαεεκυξ ηαί ιᾶξ δίκεζ ηά ὀκυιαηά ημοξ. Γζανηῶξ ιᾶξ πεκεοιίγεζ 
αηή ηή βμδηεοηζηή πναβιαηζηυηδηα ἀηυια ηαί ζηήκ ἀνπή ηῆξ ἔκαηδξ 
ηαί πνμηεθεοηαίαξ ιέναξ: 
 «Συ θῶξ πμφ  θάιρδ ημο δζχπκεζ ηή κφπηα, εἶπε ἀθθάλεζ ζέ 
ααεοβάθαγμ ηυ ὠπνμβάθακμ πνῶια ημῦ ὁβδυμο μνακμῦ, ηαί ηά 
θμοθμφδζα ημοξ ἄνπζζακ κά ζδηχκμοκ ηυ ηέθαθζ, ὅηακ  Αἰιζθία 
ζδηχεδηε ηαί θχκαλε ηίξ θίθεξ ηδξ ηαί ημφξ κέμοξ. Ὅηακ ἦνεακ 
ὅθμζ, ἀημθμφεδζακ ηή ααζίθζζζα πμφ ιέ ἀνβά αήιαηα ημφξ 
ὡδήβδζε ζ‟ ἕκα δάζμξ ὄπζ ιαηνοά ἀπυ ηυ παθάηζ. ηεῖ εἶδακ γῶα, 
γανηάδζα, ἐθάθζα ηαί ἄθθα πμφ  πακμφηθα ηά πνμζηάηεοε ἀπυ ημφξ 
ηοκδβμφξ ηαί πθδζίαγακ δίπςξ θυαμ ζάκ ἐλδιενςιέκα. 
 Οἱ κέμζ δζαζηέδαγακ ἀημθμοεχκηαξ πυηε ηυ ἕκα ηαί πυηε ηυ ἄθθμ 
ἀπυ ηά γῶα αηά, ζπεδυκ η‟ ἄββζγακ ηαί ηά ἔηακακ κά ηνέπμοκ ηαί κά 
πδδμῦκ. Ὕζηενα, ἐκῶ ὁ ἥθζμξ ἀκέααζκε, ἀπεθάζζζακ κά 
ἐπζζηνέρμοκ. Δἶπακ ὅθμζ βζνθάκηεξ ἀπυ θφθθα ααθακζδζᾶξ ηαί 
ηναημῦζακ ζηά πένζα ημοξ ἀνςιαηζηά πμνηάνζα ηαί θμοθμφδζα. 
Ὅπμζμξ ημφξ ζοκακημῦζε, εἄθεβε: Αημί εἴηε εά βθοηχζμοκ ἀπυ ηυ 
εάκαημ, εἴηε ὁ εάκαημξ εά ημφξ ζημηχζδ ιέ ηή πανά». 
 Ἀθμῦ δζδβεῖηαζ ιέ ζοκημιία ηήκ ἐπζδδιία, ἀνπίγεζ ηίξ κμοαέθθεξ 
πμφ ἑημίιαζε βζά ημφξ κέμοξ ημο θίθμοξ. Ἔπεζ ζπέδζμ ηαί ηίξ 
ηαηακέιδ ιέ λεπςνζζημφξ ηίηθμοξ βζά ηήκ ηάεε ιένα ιέ ιεβάθδ 
ηέπκδ. ηήκ πνχηδ ηαί ζηήκ ἐκάηδ ιένα ηά εέιαηα ἀθήκμκηαζ ζηή 
θακηαζία ηῶκ ἀθδβδηῶκ. ηυ ηέθμξ ηῆξ ηάεε ιέναξ ὁ ααζζθζάξ ηαί  
ααζίθζζζα, πμφ μἱ ζοκηνμθμζ ἐηθέβμοκ βζά ηήκ ἑπμιέκδ, δζαθέβεζ ηυ 
εέια πμφ εά ἀκαπηοπεῆ. 
 ηυ ηέθμξ ηῆξ πνῶηδξ ιέναξ ιζθάεζ «βζά ηείκμοξ πμφ ααζακίγμκηαζ 
ἀπυ δζάθμνα ἐιπυδζα ἀθθά ζηυ ηέθμξ ηά πενπδδμῦκ». «Ἀπυ ηήκ 
ἀνπή ημῦ ηυζιμο, πνμζεέηεζ, μἱ ἄκενςπμζ πάκηα δζέπμκηαζ ἀπυ ηήκ 
Σφπδ». Συ ὅηζ ιενζημί ηαημνεχκμοκ κ‟ ἀνπάλμοκ ηήκ εηοπία παν‟ 
ὅθα ηά ἐιπυδζα, εἶκαζ  πζυ πανδβμνδηζηή ἱζημνία, πμφ ιπμνεῖ κά 
δζδβδεῆ ηακείξ ζημφξ ἀκενχπμοξ. Ἔηζζ, ηήκ ἑπμιέκδ ιένα 
ἐπακένπμκηαζ ζηυ ἴδζμ εέια. Μζθμῦκ βζά «ηείκμοξ πμφ πμεχκηαξ 
γςδνά ηάηζ, ηυ πέηοπακ ιέ ηήκ ἐπζδελίμηδηά ημοξ ἤ ηυ λακαανῆηακ, 
ἀθμῦ ηυ εἶπακ πάζεζ». 
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 Ἄθθμ επάνζζημ εέια εἶκαζ ὅηακ ενζαιαεφδ ὄπζ  ηφπδ, ἀθθά  
ἐλοπκάδα ημῦ ἀκενχπμο. Καιιζά θμνά ὁ ἄκενςπμξ ηυ πεηοπαίκεζ 
δίπςξ κά ημοναζηῆ, ιμκάπα ιέ ιζά εθομθμβία. Καί αηυ ἀνέζεζ 
ἰδζαίηενα ζηυ Βμηηάηζμ. Ἕκα πκεοιαηῶδεξ εὕνδια, πμφ δίκεζ 
δζέλμδμ ζέ ιζά δφζημθδ ηαηάζηαζδ δείπκεζ ηήκ ἀλία ημῦ ἀκενχπμο. 
Αηυ εἶκαζ ηυ εέια ηῆξ ἕηηδξ ιέναξ - ζηή ιέζδ ημῦ αζαθίμο. Ἀθθά 
πνίκ ηαί ηαηυπζκ αάγεζ ζοπκά ζηή ζηδκή πνυζςπα ιέ ηζμοπηενή 
βθῶζζα, πμφ πάκηα ἔπμοκ ηήκ πνμηίιδζή ημο. 
 Ἡ ηεηάνηδ ιένα ἔπεζ εέια ημφξ ἔνςηεξ πμφ ηεθεζχκμοκ ἄζπδια. Ἡ 
πέιπηδ, ημφξ ἔνςηεξ πμφ ηεθεζχκμοκ ηαθά. Ἡ ἔαδμιδ, ηά 
ηεπκάζιαηα πμφ ιεηαπεζνίγμκηαζ μἱ βοκαῖηεξ βζά ημφξ ζογφβμοξ ημοξ. 
Ἡ ὀβδυδ, ηά ηεπκάζιαηα πμφ ιεηαπεζνίγμκηαζ μἱ ἄκηνεξ ηαί μἱ 
βοκαῖηεξ ὁ ἕκαξ ἀπέκακηζ ημῦ ἄθθμο. Ἡ ηεθεοηαία ιένα ἔπεζ βζά εέια 
«ηίξ βεκκαζυθνμκεξ ἤ ιεβαθμπνεπεῖξ πνάλεζξ ζηυκ ἔνςηα». «Δἶκαζ 
βζά κά ηίξ ιζιζεῆηε», θέβεζ ὁ Πάιθζθμξ πμφ εἶκαζ ὁ ααζζθζάξ ἐηείκδξ 
ηῆξ ιέναξ.  ζοββναθέαξ εέθεζ κά ηθείζδ ηυ αζαθίμ, ὅπμο 
ἀθεμκμῦκ μἱ ἄζεικεξ ἱζημνίεξ ηαί ὅπμο ζοπκά θέβμκηαζ πμθθά ηαηά 
βζά ηίξ βοκαῖηεξ, ιέ ιζά πυικδζδ ηῶκ εβεκέζηενςκ αἰζεδιάηςκ. 
Συ ηάκεζ ἐπίηδδεξ βζά κά ἀκηζζημζπῆ ηυ ηέθμξ ιέ ηή ζμαανή ἀνπή. 
Αηή εἶκαζ  ζφκεεζδ ημῦ «Γεηαήιενμο». 

Ἡ θηιία ηνπ κέ ηόλ Πεηξάξρε 

 Σά πνυκζα πενκᾶκε.  Βμηηάηζμξ ιεθεηάεζ ηαί βνάθεζ ηυ ἕκα ἔνβμ 
ιεηά ηυ ἄθθμ. Δἶκαζ ηχνα ηνζάκηα ἑθηά πνμκῶκ ηαί δέκ ἔπεζ πζά 
δζάεεζδ κά ηάκδ ηαλίδζα, πμφ ηήκ ἐπμπή ἐηείκδ ἦζακ ἐπζηίκδοκα ηαί 
πνεζάγμκηακ ἀημθμοεία, ἄθμβα ηαί πνήιαηα πμφ δέκ δζέεεηε. 
βηαηαζηάεδηε, θμζπυκ, ζηή Φθςνεκηία ηαί ἀπεθάζζζε κα γήζδ 
πενζςνζζιέκδ γςή ζ‟ ἕκα ζηεκυ ηφηθμ δζακμμοιέκςκ. Γζά ηυ ιζηνυ 
αηυ ηφηθμ  ἐπίζηερδ ημῦ Πεηνάνπδ ζηήκ πυθδ αηή ἦηακ ιεβάθμ 
βεβμκυξ. 
 Ἦηακ ὅιςξ ηαί ἕκα ἀπυ ηά ιεβαθφηενα βεβμκυηα ηῆξ γςῆξ ημῦ 
Βμηηαηίμο. Ἀπυ ηή ζηζβιή ἐηείκδ ὁ Πεηνάνπδξ βίκεηαζ ιένμξ ηῆξ 
γςῆξ ημο. Συηε βεκκζέηαζ  θζθία ηῶκ δφμ ιεβάθςκ ζοββναθέςκ ηαί 
ἀπυ δῶ ηαί ιπνυξ δέκ ιπμνμῦιε κά ηαηαθάαμοιε ηυ Βμηηάηζμ, ἄκ 
δέκ ηυκ ἐλεηάζμοιε ιαγί ιέ ηυκ Πεηνάνπδ. Συ πμνηναῖημ ημῦ 
Πεηνάνπδ εἶκαζ ἀλεπχνζζημ ἀπυ ηυ πμνηναῖημ ημῦ Βμηηαηίμο. 
Ἀπμηεθμῦκ ἕκα δίπηοπμ. 
 Συηε ὁ Πεηνάνπδξ ἦηακ ζανάκηα ἕλ πνυκςκ ηαί  θήιδ ημο ἦηακ 
πακεονςπασηή. Ἀθθά μἱ θμβμηεπκζημί ηφηθμζ ηυκ παναημθμοεμῦζακ 
ἀπυ ηήκ πνχηδ ημο κευηδηα. Δἶκαζ ὁ εκμμφιεκμξ ηῆξ εεᾶξ Σφπδξ, 
πμφ ὁ Βμηηάηζμξ ηυζμ ζοπκά ηήκ ρέβεζ ὅηζ ζηάεδηε βζ‟ αηυκ 
«ιδηνοζά». 
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  Πεηνάνπδξ, βοζυξ ἑκυξ ἀζημῦ ηῆξ Σμζηάκδξ, πμφ πῆβε 
ἐλυνζζημξ ιέ ηήκ μἰημβέκεζα ημο ζηυ Ἀαζκζυκ, εἶπε ηήκ ηφπδ κά εἶκαζ 
ὡναῖμξ ηζ ἐλαζνεηζηά πνμζηζζιέκμξ. Ὕζηενα ὁ παηέναξ ημο 
ἐβηαηαζηάεδηε ζέ ιζά πυθδ, ὅπμο ιπμνμῦζε ηακείξ κά ζπμοδάζδ 
ηαθά ηαί κά ηάκδ ρδθέξ βκςνζιίεξ.  Πεηνάνπδξ ἐπςθεθήεδηε. 
νβάζηδηε εζοκείδδηα. Ὄηακ πῆβε θμζηδηήξ ζηή Μπμθυκζα 
ζοκδέεδηε ιέ πμθοηίιμοξ θίθμοξ. Ὅηακ ἐπέζηνερε ζηυ Ἀαζκζυκ ιεηά 
ηυκ εάκαημ ημῦ παηένα ημο, ζέ θζηία 23 πνμκῶκ ζοκδέεδηε ζηεκά 
ιέ πμθθά ιέθδ ηῆξ νςιασηῆξ μἰημβέκεζαξ ηῶκ Κμθυκκα πμφ ἦζακ 
πακίζπονμζ. Ἀκέθααακ ηήκ πνμζηαζία ημο ἕκαξ ἐπίζημπμξ ηαί ἕκαξ 
ηανδζκάθζμξ. Ἀπυ πμθφ κςνίξ ἔηαιε ιεβάθα ηαί ὡναῖα ηαλίδζα. Ὅηακ 
ἦηακ 25 πνμκῶκ πῆβε ζηυ Βέθβζμ ηαί ιεηά ηέζζενα πνυκζα ηαλίδερε 
ζηή Γαθθία ηαί ζηή Γενιακία. 
 ηυ Ἀαζκζυκ, μἱ ζπέζεζξ ημο ιέ ημφξ Ρςιαίμοξ πνίβηζπεξ Κμθυκκα 
ηαί ἄθθεξ ρδθέξ βκςνζιίεξ ημῦ ἐλδζθάθζζακ βζά ηά πνῶηα ημο ἔνβα 
ἕκα ἐηθεηηυ ημζκυ. Δἶκαζ ἀθήεεζα ὅηζ ηά δμηίιζά ημο ἦζακ ἐλαζνεηζηά, 
ηαί ηυκ ἐλοπδνεημῦζε πμθφ  βμδηεία ηῶκ ηνυπςκ ηςκ,  θοζζηή 
ημο εβθςηηία ηαί μἱ ζπάκζεξ βζά ηήκ θζηία ημο βκχζεζξ. Δἶπε ιεβάθδ 
ζζβμονζά ηαί αημπεπμίεδζδ. Δἶπε ζοκείδδζδ ηῆξ ἀλίαξ ημο ηαί ἤλενε 
κά ηήκ ἐηιεηαθθεοεῆ. 
 Ἀπυ ηά κεζάηα ημο πῆνε ηυκ ἀένα ημῦ δζακμμοιέκμο, πμφ  
ἀκςηενυηδηα ημῦ πκεφιαημξ ημῦ δίκεζ ηυ δζηαίςια κά ἐπειααίκδ ζέ 
ὅθεξ ηίξ πμεέζεζξ αημῦ ημῦ ηυζιμο. έ θζηία ιὄθζξ ηνζάκηα ἐηῶκ 
ἔβναρε ζηυκ Πάπα Βεκέδζηημ 12

μ
 ηαί ηυκ ηάθεζε κά ἀπμηαηαζηήζδ 

ηήκ Ἁβία Ἕδνα ζηή Ρχιδ. Ἦηακ ηυ ηαιάνζ ηῆξ παπζηῆξ αθῆξ ηαί 
εἶπε ἕκα ζςνυ ηζιδηζηέξ εέζεζξ ηαί ἐπζπμνδβήζεζξ. οκδευηακ ιέ 
πμθθμφξ Ἰηαθμφξ πνίβηζπεξ, ημφξ ἄνπμκηεξ ηῆξ Πάνιαξ, ηῆξ 
Πάδμααξ ηαί ηῆξ Φεννάναξ. Γζεηέθεζε πνεζαεοηήξ ημῦ Πάπα ζηήκ 
αθή ηῆξ ααζίθζζζαξ Ἰςάκκαξ ηῆξ Νεάπμθδξ. Καί πνυ πακηυξ ἦηακ 
ὁ «ἐζηειιέκμξ πμζδηήξ» ηαί ὁ πνίβηζπαξ ηῶκ βναιιάηςκ, ηαί δέκ 
ἦηακ ὁ ἄκενςπμξ πμφ εά ἐπέηνεπε εὔημθα κά ηυκ ἐηενμκίζμοκ. 
Δἶπε ηυ ἔκζηζηημ ηῆξ δζαθήιζζδξ. Ἀκήββεζθε ἕκα ιεβάθμ θαηζκζηυ 
πμίδια «Ἡ Ἀθνζηή». 
 Ὅθμξ ὁ θζθμθμβζηυξ ηυζιμξ πενίιεκε ιέ ἀβςκία ηυ ἀνζζημφνβδια, 
ἐηεῖκμξ ὅιςξ δέκ ἐπέηνερε ζέ ηακέκα κά ηυ δζααάζδ. Ἔβναθε 
θαηζκζηέξ ἐπζζημθέξ πμφ βίκμκηακ ἀκάνπαζηεξ ηαί ηοηθμθμνμῦζακ 
ἀπυ πένζ ζέ πένζ. Συ ημζκυ ἄθθςζηε πμθφ δίηαζα εαιπχεδηε ἀπυ 
ηυκ Πεηνάνπδ, βζαηί ιέζα ζηήκ ἄθεμκδ θονζηή παναβςβή ηῆξ 
ἐπμπῆξ ἐηείκδξ, ηά πμζήιαηά ημο πνυξ ηζιήκ ηῆξ Λάμοναξ ἦζακ 
ἀζοκαβχκζζηα. Ἠ βθῶζζα ημοξ ἦηακ ηαεανή ηαί ιεθςδζηή,  
ροπμθμβία ημοξ θεπημηάηδ ηαί εἶπακ εαννεῖξ ηή ιονςδζά ημῦ δάζμοξ 
ηαί ηή θνεζηάδα ημῦ ηνεπμοιέκμο κενμῦ.  Πεηνάνπδξ ἦηακ ὁ 
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ιεβάθμξ πμζδηήξ ηῆξ ἰηαθζηῆξ βθχζζαξ ιεηά ηυκ Γάκηδ ηαί ὁ 
ηαθφηενμξ βκχζηδξ ηαί ἑνιδκεοηήξ ηῆξ ηθαζζζηῆξ θαηζκζηῆξ 
θμβμηεπκίαξ. Ἡ ζηέρδ ημο ἦηακ ενειιέκδ ἀπυ ηήκ ηαθφηενδ 
πκεοιαηζηή μζία ημῦ ιεβάθμο αἰῶκα ηῆξ Ρχιδξ ηαί ηυ ηαθέκημ ημο 
ἦηακ ηέημζμ, ὥζηε ὄπζ ιμκάπα ἑνιήκεοε ηήκ ηθαζζζηή ἐπμπή, ἀθθά 
ηαί ηήκ ζοκέπζγε. 
 Μπμνμῦιε, θμζπυκ, εὔημθα κά θακηαζημῦιε ιέ ηί ζοβηίκδζδ 
πενίιεκε ὁ Βμηηάηζμξ ηήκ ἐπίζηερδ ημῦ ιεβάθμο αημῦ πμζδηῆ. 
  Πεηνάνπδξ ἦηακ ιαβαθφηενυξ ημο ηαηά δέηα ζπεδυκ πνυκζα, 
ἀθθά  ἀπυζηαζδ πμφ ημφξ πχνζγε ζηυ δνυιμ ηῆξ δυλαξ ἦηακ πμθφ 
ιεβαθφηενδ.  Βμηηάηζμξ, πνμηεζιέκμο κά ηνίκδ ηυκ ἑαοηυ ημο, 
ηαθακηεουηακ ἀκάιεζα ζηήκ ἱηακμπμίδζδ ηαί ηήκ ἀιθζαμθία. 
Ἀπέκακηζ ὅιςξ ζηυκ Πεηνάνπδ ἔκμζςεε ιεβάθδ ιεηνζμθνμζφκδ. 
Ἀπυ ηήκ ἐπζζημθή πμφ ημῦ ἔβναρε, ηυ 1339, θαίκεηαζ ὅηζ ηυκ 
θακηαγυηακ ζάκ ιίεεμ. Ἀνβυηενα ἔβναρε ιζά ιζηνή πναβιαηεία βζά 
ηή γςή ημο, ζφιθςκα ιέ ηίξ πθδνμθμνίεξ πμφ ιάγερε βζ‟ αηυκ ἀπυ 
ημφξ καπμθζηάκμοξ θίθμοξ ημο, πμφ εἶπακ βκςνίζεζ ηυ ιεβάθμκ 
ἄκδνα. 
 Σμῦ ἔηακε ἕκα πμνηναῖημ βμδηεοηζηυ. Συκ πανμοζζάγεζ ρδθυ, 
ὡναῖμ, ιέ βειᾶημ ηζ εβεκζηυ πνυζςπμ, ιέ αθέιια ζμαανυ, 
δζαπεναζηζηυ ηαί ὡζηυζμ παιμβεθαζηυ. Γεθᾶ πανμφιεκα, ἀθθά δέκ 
ηαβπάγεζ πμηέ. Οἱ ηζκήζεζξ ημο εἶκαζ ἤνειεξ. Μζθᾶ ααεοζηυπαζηα ηαί 
ηαεανά, ὥζηε κά ηυκ ηαηαθαααίκμοκ ηαί μἱ πζυ ἁπθμί, ἀθθά ηυζμ 
πενζεηηζηά, ὥζηε μἱ ἀηνμαηέξ ημο βμδηεφμκηαζ ζά κά ἀημῦκε 
ηναβμφδζ ζεζνήκαξ. Δἶκαζ πμθφ εζπνμζήβμνμξ ηαί ἁπθυξ ζηά 
βμῦζηα ημο. Ἀνηεῖηαζ ζηά πζυ ημζκά θαβδηά ηαί πζμηά. Γεφεηαζ ηίξ 
ζςιαηζηέξ ἀπμθαφζεζξ ιᾶθθμκ βζά κά ιήκ λεπςνίγδ ἀπυ ημφξ 
ἄθθμοξ, πανά ἐπεζδή ημῦ εἶκαζ ἀπαναίηδημ. (Συ πενίενβμ εἶκαζ ὅηζ ὁ 
Βμηηάηζμξ πμεέηεζ ὅηζ  Λάμονα δέκ ἦηακ πναβιαηζηή βοκαίηα 
ἀθθά ζιαμθμ). 
  Πεηνάνπδξ ἐνπυηακ ἀπυ ηήκ Πάνια ηαί πήβαζκε ζηή Ρχιδ. 
Μυθζξ ἀκαββέθεδηε  ἀθζλή ημο, ὁ Βμηηάηζμξ ἔηνελε ζηίξ πφθεξ ηῆξ 
πυθδξ κά ηυκ πνμτπακηήζδ ηαί ηυκ πῆνε ζηυ ζπίηζ ημο. Γέκ λένμοιε 
πυζεξ ιένεξ ἔιεζκε ἐηεῖ, λένμοιε, ὅιςξ, ὅηζ  θζθία ηῶκ δφμ 
πμζδηῶκ αάζηαλε ὅθδ ημοξ ηή γςή. 
  Πεηνάνπδξ εἶπε ηυ πάεμξ ηῆξ θζθίαξ. πεζδή ἐνβαγυηακ πμθφ ηή 
κφπηα, ηήκ ιένα εἶπε ἀκάβηδ ἀπυ ζοκηνμθζά.  Πεηνἀνπδξ 
πενζθνμκεῖ ὅθμοξ ημφξ ἀιαεεῖξ. ηά πκεοιαηζηά γδηήιαηα εἶκαζ 
ἀδζάθθαηημξ ἀνζζημηνάηδξ. 
  Βμηηάηζμξ, ἀκηίεεηα, ἐκδζαθένεηαζ βζά ημφξ ηαπεζκμφξ. Μέ ηυκ 
Πεηνάνπδ εἶκαζ ἀκαβηαζιέκμξ κά γῆ ζηίξ ρδθέξ πκεοιαηζηέξ 
ζθαῖνεξ, ηαί ὁ «δάζηαθμξ», ὅπςξ ηυκ ὀκμιάγδ, εἶκαζ δφζημθμξ. 
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Δἶκαζ πνυ πακηυξ εζημθυβμξ ηαί ιάθζζηα παεζαζιέκμξ. ‟ αηυ ηυ 
ζδιεῖμ  ἐπαθή ημο ἔθενε ηυ ιεβαθφηενμ ηθμκζζιυ ζηυ Βμηηάηζμ. 
Ὥξ ηυηε εἶπε ἀνηεζηῆ ζέ ιζά εζηή ημῦ ημζκμῦ, πμφ εἶπε ἐπζείηεζα ηαί 
ἄκενςπζά. Ξαθκζηά ἔβζκε θίθμξ ηαί ιαεδηήξ ἑκυξ αζηδνμῦ ηήνοηα 
ηῆξ ἀνεηῆξ, πμφ εἶπε ιεβάθδ ἐπίδναζδ ἐπάκς ημο, βζαηί ἦηακ πμθφ 
εὔβθςηημξ ηαί ημῦ ιζθμῦζε ιέ βμδηεοηζηή πεζεχ. 

Ἡ κεγάιε κεηαβνιή 

 Κάης ἀπυ ηήκ ἐπίδναζδ ημῦ Πεηνάνπδ, ἀνπίγεζ ιζά ἐκηεθῶξ κέα 
πκεοιαηζηή βζά ηυ Βμηηάηζμ πενίμδμξ.  ζοββναθέαξ ἀπανκεῖηαζ ηά 
ἔνβα ηῆξ θακηαζίαξ ηαί ἀθμζζχκεηαζ ἀπμηθεζζηζηά ζηή θζθμθμβζηή 
ηαί θζθμζμθζηή ἔνεοκα.  ζμθυξ κίηδζε ηυκ ηαθθζηέπκδ.  
Βμηηάηζμξ ανίζηεζ πζυ ἐκδζαθένμκ κά βνάρδ ἕκα ενεηήνζμ ηῆξ 
ιοεμθμβίαξ, πανά ἕκα κέμ «Γεηαήιενμ». Καί ηάηζ ἀηυια πζυ πμθφ. 
Καίεζ ηυ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηῶκ πμζδιάηςκ ημο, ηζ ἀπανκζέηαζ ηυ 
ἀνζζημφνβδιά ημο… 
 Σχνα ιεθεηάεζ ιέ πάεμξ ημφξ ἀνπαίμοξ ζοββναθεῖξ ηαί ημφξ 
ζπμθζάγεζ, βνάθεζ αζμβναθίεξ ιεβάθςκ ἀκδνῶκ ηαί βοκαζηῶκ, ηάκεζ 
ἕκα εἶδμξ βεςβναθζημῦ θελζημῦ, ἀζπμθεῖηαζ ιέ ηή ιοεμθμβία… 
 Πενκάεζ πνυκζα ιεβάθμο ιυπεμο. Εῆ ηνζβονζζιέκμξ ἀπυ ηά αζαθία 
ημο ηαί δέ ιεηαηζκεῖηαζ δζυθμο. Συ 1359 πμηφπηεζ ζηίξ παναηθήζεζξ 
ημῦ Πεηνάνπδ ηαί πδβαίκεζ ζηυ Μζθάκμ, ὅπμο ὅιςξ δέκ ἔιεζκε πμθφ. 
‟ ἕκα βνάιια πμφ ἔβναρε ὁ Πεηνάνπδξ ζέ ημζκυ ημοξ θίθμ 
παναπμκζυηακ ὅηζ « πμθφ βθοηεζά ζοκηνμθζά ημῦ ημζκμῦ ημοξ θίθμο 
εά ἦηακ ηυζμ ζκημιδ». Ἔηακε ὅ,ηζ ιπμνμῦζε βζά κά ηυκ ηναηήζδ, 
ἀθθά δέκ ηυ ηαηχνεςζε. 
 Συκ Αὕβμοζημ ημῦ 1373 ὁ Βμηηάηζμξ ἀννχζηδζε ηυζμ αανοά 
ὥζηε κυιζζε πχξ ἦνεε  ηεθεοηαία ημο ὥνα. Ἔαβαγε ἔηγεια ζέ ὅθμ 
ημο ηυ ζῶια. Δἶπε δοζπερία, πυκμ ζηά κεθνά, δζυβηςζδ ηῆξ 
ζπθήκαξ, δφζπκμζα, αήπα ηαί γαθάδεξ. Σά πένζα ημο ἔηνειακ, ἦηακ 
εακάζζια ὠπνυξ, δέκ εἶπε ὄνελδ ηαί ηυκ ἀδδίαγακ ὅθα, ἀηυια ηαί ηυ 
δζάααζια. Ἡ ικήιδ ημο ηάιθεδηε, ηυ ιοαθυ ημο ευθςζε ηαί ὅθεξ 
ημο μἱ ζηέρεζξ ηυκ ἔθενκακ πνυξ ηυκ ηάθμ. έ ιζά ἐπζζημθή ημο 
πενζβνάθεζ ηίξ θεπημιένεζεξ ηῆξ ἀννχζηζαξ ημο. 
 Ἕκα ανάδο εἶπε ηνίζδ. Μεβάθμ πονεηυ, ηαί ηνμιενμφξ πυκμοξ ζηυ 
ηεθάθζ. Αηή ηή θμνά ἔθεακε ηυ ηέθμξ. Θά πανμοζζαγυηακ ιπνμζηά 
ζηυκ Κνζηή ημο ηαί εἄδζκε θυβμ βζά ὅθεξ ημο ηίξ ἀιανηίεξ. Σνέιεζ ἀπυ 
ηυ θυαμ ημο ηαί ηθαίεζ. Δἶκαζ ιυκμξ ιέ ηήκ πδνέηνζά ημο πμφ ηυκ 
πενζπμζεἶηαζ ἀπυ πνυκζα. Σμῦ θέεζ κά ηάκδ πμιμκή ιέ ηυζδ 
ἀθέθεζα, ὥζηε ηυκ ηάκεζ κά βεθάδ. ηέπηεηαζ ημφξ θίθμοξ ημο ηαί 
ημφξ παναηαθεῖ κά ιεζμθααήζμοκ ζηυ Θεμ κά ηυκ ζοβπςνήζδ. 
Ἄθθμηε ἀπμγδηᾶ ηυ εάκαημ ηαί ἄθθμηε ηυκ ηνέιεζ. Σέθμξ ὅηακ 
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λδιένςζε ἦνεακ μἱ θίθμζ ημο μἱ πςνζάηεξ (ἔιεκε ζηήκ ἐλμπή) ηαί ηυκ 
ἐλυνηζζακ κά ηαθέζδ βζαηνυ. Γέπηδηε «βζά κά ιή θακῆ ηζζβημφκδξ». 
 βζαηνυξ ἦηακ ἁπθυξ ἄκενςπμξ, ζοκδεζζιέκμξ κά κμζδθεφδ 
πςνζημφξ. Συκ ἔηαρε ιέ πονςιέκμ ζίδενμ ηαί ημῦ πάναλε ηήκ πθάηδ 
ιέ ηυ λονάθζ. Ἀθθά πάν‟ ὅθα ηά ααζακζζηήνζα ἀκαημοθίζηδηε, ὅηακ 
ημῦ πῆνακ ηυ αἶια. Ἔπεζε ὁ πονεηυξ ημο ηζ ἀπμημζιήεδηε. 

Σό ηέινο ηνπ 

 Συ ηεθεοηαῖμ ἴπκμξ ηῆξ θμβμηεπκζηῆξ δναζηδνζυηδηαξ ημῦ 
Βμηηάηζμο εἶκαζ ιζά ἐπζζημθή ηαί ἕκα ζμκέημ βζά ηυ εάκαημ ημῦ 
Πεηνάνπδ. Δἶπε ἀπμζονεῆ ζηυ πςνζυ Σζενηάθκημ ηαί γῆ ηυζμ 
ἀπμιμκςιέκμξ, ὥζηε ιυθζξ ηυκ ηηχανζμ ημῦ 1374 ἔιαεε ὅηζ ὁ 
θίθμξ ημο πέεακε ηυκ Ἰμφθζμ. ηυ βαιπνυ ημῦ Πεηνάνπδ, πμφ ημῦ 
ἀκήββεζθε ηυ εάκαημ, ἀπάκηδζε ιέ ιζά θαηςκζηή ἐπζζημθή βναιιέκδ 
ιέ ιεβάθμ ηυπμ: «Ἔηακα ηνεῖξ ὁθυηθδνεξ ιένεξ κά ηή βνάρς ιέ 
θίβεξ ὦνεξ δζαημπή, βζά κ‟ ἀκαζηήζς ηίξ δοκάιεζξ ιμο… Συ δένια 
ημῦ ζχιαηυξ ιμο εἶκαζ ὁθυηεθα ἄδεζμ, ηά βυκαηα ηαί ηά πένζα ιμο 
ηνέιμοκ. Μυθζξ ιπυνεζα κά ζονεχ ὥξ ηυ Σζενηάθκημ ὅπμο ιέκς, 
ιζζμπεεαιέκμξ, βειᾶημξ ἄβπμξ ηαί ζαπίγς ζηήκ ἀδνάκεζα…». 
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Καί ὁ ζπζκεδνμαυθμξ ζοββναθέαξ ημῦ «Γεηαήιενμο», ὁ ἄκενςπμξ 
πμφ ἔααθε ηίξ αάζεζξ ηῆξ ζφβπνμκδξ κμοαέθθαξ, ηαί πμφ εἶπε πανῆ 
ηή γςή ημο ὅζμ θίβμζ, πέεακε ζηυ πςνζυ ἐηεῖκμ ζηίξ 21 Γεηειανίμο 

ημῦ 1375, ζέ θζηία ἑλήκηα δφμ πνμκῶκ, ιυκμξ ηαί εθζιιέκμξ… 
 
 

ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΒΟΚΚΑΚΗΟΤ 

Συ Γεηαήιενμ 
Φζθυζηναημξ 
Φζαιιέηα 
νςηζηή ὀπηαζία 
Ἀιέημ 
Κμνιπάηζζμ 
 αίμξ ημῦ Γάκηδ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ἀπυ ηυ αζαθίμ ημο πφνμο Μεθᾶ «Οἱ ιεβάθμζ θμβμηέπκαζ» 
ηδυζεζξ «ΓΔΛΣΑ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΚΡΗΓΖ ΔΡΜΖΝΔΤΣΖ 

ΝΑΤΗΚΑ, Ζ ΚΟΡΖ ΣΟΤ ΑΛΚΗΝΟΟΤ 

 Ὄηακ ὁ δοζζέαξ ηανααμηζαηζζιέκμξ θηάκδ ζηυ κδζί ηῶκ 
Φαζάηςκ, πςνίξ κά λένδ πμφ ανίζηεηαζ, ηυ πνῶημ πνυζςπμ πμφ ε‟ 
ἀπακηήζεζ, πμφ εά ηυκ ηαηαημπίζεζ ηαί εά ηυκ ὁδδβήζεζ ζηήκ πυθδ 
εἶκαζ  Ναοζζηᾶ,  ὄιμνθδ ηυνδ ημῦ Ἀθηίκμμο, ημῦ ααζζθζᾶ ηῆξ 
πχναξ. δδβδιέκδ, πςνίξ κά ηυ πμπηεφεηαζ, ἀπυ ηή εεά Ἀεδκᾶ, 
πμφ παναζηέηεζ πάκηα ηυκ δοζζέα, ανίζηεηαζ κά πθέκδ ηά νμῦπα 
ηῶκ δζηῶκ ηδξ ιαγί ιέ ηίξ αάβζεξ ηδξ ζηυ πμηάιζ, ημκηά ζηή 
εάθαζζα, θίβμ πζυ πένα ἀπυ ηεῖ πμφ ηυ ηφια εἶπε αβάθεζ ηυκ 
πμθοααζακζζιέκμ ἥνςα. 
 Ἡ ημπέθα πμφ δείπκεζ ηυ δνυιμ ζηυκ πθακδιέκμ ηαί ζηυκ 
ηαηαηνεβιέκμ εἶκαζ ἕκα εέια πμφ ανίζηεηαζ ζοπκά ζέ παναιφεζα ηαί 
ζέ ἄθθεξ θασηέξ ἱζημνίεξ. Ἀπυ ηά παναιφεζα εἶκαζ πανιέκμ ηαί ηυ 
εέια ηῆξ ὁιμνθζᾶξ ηῆξ Ναοζζηᾶξ. Πμζά ααζζθμπμφθα δέκ εἶκαζ 
πεκηάιμνθδ; Ὥζηε ὁ Ὅιδνμξ δακείγεηαζ ηαί ζηήκ δφζζεζα 
ζημζπεῖα πανιέκα ἀπυ ηήκ παθαζυηενδ ηαί ηή ζφβπνμκδ θασηή 
δδιζμονβία. ηεῖκμ πμφ ἔπμοιε κά νςηήζμοιε εἶκαζ ἄκ ηά ζημζπεῖα 
αηά ηαηαπςνίγμκηαζ ηοπζηά ηαί ἀδμφθεοηα ιέζα ζηήκ ἄθθδ δζήβδζδ 
ηῆξ δφζζεζαξ ἤ ιήπςξ ὁ Ὅιδνμξ γήηδζε ηαί ηαηυνεςζε κά ημφξ 
πανίζεζ ηαζκμφνβζα γςή, κά ηά ἐηιεηαθεοηεῖ ἐκηαηζηυηενα ηαί κά 
πμθθαπθαζζάζεζ ηήκ ἀλία ημοξ. 
 Πμζά εἶκαζ  ἀνπή, πμζά  πμνεῖα ηαί πμζυ ηυ ηέθμξ ηῆξ ζπέζδξ 
ἀκάιεζα ζηυκ ὥνζιμκ ἄκηνα, πμφ εἶπε δμηζιάζεζ ηήκ πείνα ηῆξ γςῆξ 
ὅζμ ηακέκαξ ἄθθμξ, ηαί ζηήκ ηυνδ ηῶκ δεηάλδ πνυκςκ, πμφ ηίπμηε 
ὡξ ηυηε δέκ ηῆξ εἶπε ηανάλεζ ηήκ πανεεκζηή βαθήκδ; 
  δοζζέαξ θηάκμκηαξ ζηυ κδζί, ὕζηενα ἀπυ δου ιενυκοπηα πμφ 
πανμπάθεοε ιέζα ζηυ ηφια, ἀπμηνααζέηαζ ηάης ἀπυ δφμ εάικμοξ 
ηαί ἀπμηαιςιέκμξ αοείγεηαζ ζηυκ ὕπκμ, ἀθμῦ πνῶηα ζηεπάζηδηε 
ιέ θφθθα, βζά κά ιήκ παβχζεζ. Ὅηακ ηήκ ἄθθδ ιένα, λοπκδιέκμξ 
ἀπυ ηίξ θςκέξ ηῶκ ημνζηζζῶκ, πμφ ἀθμῦ ηέθεζςζακ ηήκ πθφζδ 
παίγμοκ, αβαίκεζ ἀπυ ηυ βζαηάηζ ημο ηαί πανμοζζάγεηαζ ιπνμζηά 
ημοξ, μἰ αάβζεξ θμαζζιέκεξ ηυ αάγμοκ ζηά πυδζα. Καί ιέ ηυ δίηζμ 
ημοξ. Γίπςξ κά ηυ πενζιέκμοκ, ἐηεῖ ζηήκ ἐνδιζά εἶπε πνμαάθεζ 
λαθκζηά ἕκαξ ἄκηναξ ἄβκςζημξ, ὁθυβοικμξ - ηυ ιυκμ πμφ πνυθηαζε 
κά ηάκδ ὁ δοζζέαξ ἦηακ κά ζηεπάζδ ηήκ κηνμπή ημο ι΄ ἕκα ηθαδί 
- ηί ἀβνζειέκμξ ἀπυ ηήκ ἅνιδ ηῆξ εάθαζζαξ. Κζ‟ ἐηεῖκεξ δέκ ἦηακ 
πανά ημνίηζζα ἀπνμζηάηεοηα. 
 Μμκάπα  Ναοζζηᾶ ιέκεζ ζηή εέζδ ηδξ ἀηάναπδ, ἔηζζ πμφ ηῆξ 
ζηοθχκεζ ηήκ ηανδζά  Ἀεδκᾶ.  δοζζέαξ ηυηε πνμηζιάεζ κά ηῆξ 
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ιζθήζδ ἀπυ ιαηνοά, ζηυ θυαμ ημο ιήπςξ, ἄκ ζίιςκε, ηνμιάλεζ ηζ‟ 
αηή ηαί θφβεζ: 

ηά βυκαηά ζμο πέθης, ἀνπυκηζζζα! Θευξ, εκδηυξ - ηί κά „ζαζ; 
Θευξ ἄκ εἶζαζ, ἀπ΄ ὅζμοξ η‟ ἄζςζηα ρδθά ηναημῦκ μνάκζα, 

ζέ πανμιμζάγς ιέ ηήκ Ἄνηειδ, ημῦ ηνακμῦ Γία ηήκ ηυνδ, 
ζηήκ ὀιμνθζά ηαί ζηυ πανάζηδια ηαί ζημῦ ημνιζμῦ ηή πάνδ. 

Θκδηῶκ ἄκ εἶζαζ πάθζ βέκκδια, πμφ γμῦκ ζηή βῆξ ἀπάκς, 
πανά ζηυκ ηφνδ ηαί ζηή ιάκα ζμο, ηαί ηνεῖξ θμνέξ πάνα ημοξ, 

ηαί ηνεῖξ θμνέξ πανά ζη‟ ἀδένθζα ζμο, πμφ ἀπ΄ ἀθμνιή δζηή ζμο 
ααεζά ἀκαβάθθζα ιέξ ζηά ζηήεδ ημοξ εά κζχεμοκ ηάεε ηυζμ, 

ηέημζμ αθαζηάνζ ηαιανχκμκηαξ πμνυ κά ζένκδ πνχηδ. 
Μ‟ ἀπ΄ ὅθμοξ ημφξ ἀκενχπμοξ πζυηενμ πανά ζ‟ αηυκ πμφ δῶνα 

πενίζζζα δίκμκηαξ ζηυ ζπίηζ ημο ηαίνζ ἀηνζαυ ζέ πάνεζ. 
Σέημζμ εκδηυ πμηέ ηά ιάηζα ιμο δέκ ἔπμοκ δεῖ, ιήη‟ ἄκηνα 

ιήηε βοκαίηα ἀθήεεζα. εάιπςζα εςνχκηαξ ζε ιπνμζηά ιμο. 
ηή Γῆθμ, ζηυ αςιυ ημῦ Ἀπυθθςκα πανέηεζ, ηάπμζα ιένα 

ιζᾶξ πμονιαδζᾶξ αθαζηάνζ κζυαβαθημ πμφ λεπεηζυηακ εἶδα… 
Ἔηζζ ηζ‟ ἐηεῖκμ, ζάκ ηυ ἀκηίηνοζα, πμθθή ζηεηυιμοκ ὥνα 

ηαί εάιαγα
.
 ηί  βή δέκ ἔαβαθε ηέημζμ δέκηνμ πμηέ ηδξ. 

Ἔηζζ ηαί ζέκα ηαιανχκμκηαξ ζαζηίγς ηχνα, ηυνδ. 
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Σμῦ δοζζέα  δζάεεζδ ηάεε ἄθθμ πανά ηαηάθθδθδ ἦηακ ηή ζηζβιή 
αηή βζά κά ηαιανχζδ ηή βοκαζηεία ὀιμνθζά. Κζ‟ ὅιςξ ηῆξ ηυνδξ  
εςνζά εἶκαζ ηέημζα πμφ βζά ιζά ζηζβιή ὁ ἥνςαξ ἀκανςηζέηαζ ἄκ δέκ 
ἀκηζηνφγεζ ιζά εεά, πμφ παναηχκηαξ ηυκ Ὄθοιπμ ηαηαδέπεδηε κά 
πανμοζζαζηῆ ιπνμζηά ζηά εκδηά ημο ιάηζα, βζά κά βαθδκέρδ ηήκ 
ηυζμ δμηζιαζιέκδ ηαί ηαναβιέκδ ροπή ημο. Ἄκ πάθζ εἶκαζ εκδηή, 
πανά ζημφξ βμκζμφξ ηαί ζη‟ ἀδένθζα ηδξ πμφ ηαιανχκμοκ ἕκα ηέημζμ 
αθαζηάνζ. 
 Ἡ θέλδ αθαζηάνζ λοπκάεζ ζηυκ δοζζέα ιζά παθζά εφιδζδ: 
ηάπμηε, πνίκ ἀπυ πνυκζα πμθθά, ηυηε πμφ ἀνιέκζγε βζά ηήκ Σνμία, 
πέναζε ηζ ἀπυ ηή Γῆθμ, ηζ ἐηεῖ εἶδε ιζά πμονιαδζά κζμθφηνςηδ, πμφ 
λεπεηαβυηακ ἴζζα ρδθά, ὅθμ ὀιμνθζά ηαί πάνδ. Ὥνα πμθθή ζηεηυηακ 
ιπνμζηά ηδξ ηαιανχκμκηάξ ηδ. Αηυ ηυ δέκηνμ, πμφ ὅιμζμ ημο δέκ 
ἔαβαθε ἄθθμ  βή, ημῦ εοιίγεζ ηχνα  Ναοζζηᾶ. Μέ πμζυκ ἄθθμ 
ηνυπμ εά ιπμνμῦζε κά δμεῆ παναζηαηζηυηενα  ὀιμνθζά,  
θοβενάδα,  ἀηιή ηῆξ κζυηδξ,  δνμζζά,  πανεεκζηυηδηα ηῆξ ηυνδξ; 
 Ἀπυ ηυκ ηαζνυ ημῦ Λέζζζβη ιάεαιε κά εαοιάγμοιε ηήκ ηέπκδ ημῦ 
πμζδηῆ ηῆξ Ἰθζάδαξ, πμφ ἀκηί κά ιᾶξ ιζθήζδ νδηά βζά ηήκ ὀιμνθζά 
ηῆξ θέκδξ, πνμηζιάεζ κά ηεκηνίζδ ηή θακηαζία ιαξ, βζά κά ηήκ 
πθάζδ ὅπςξ αηή εέθδ, ιέ ηυ κά πανμοζζάγδ ηῆξ Σνμίαξ ημφξ 
βένμκηεξ, ημφξ ἀκέναζημοξ πζά ηαί ημφξ πανμηαιέκμοξ ὕζηενα ἀπυ 
ηυζδ ζθαβή, κά παθαθίγμοκ ὅθμ ηυ αἶια πμφ πφεδηε ἀπ‟ ἀθμνιή 
ηδξ: 

Κζ ὡξ εἶδακ ηήκ θέκδ ἀκηίηνο ημο ζηυκ πφνβμ ἐηεῖ κά θηάκδ, 
θυβζα ἀκειάνπαζηα ζζβυθςκα ζηαονχκακ ιεηαλφ ημοξ: 

- Πμζμξ κά εοιχζδ, ἄκ ααζακίγμοκηαζ βζά ιζά βοκαίηα ηέημζα 
ιαγί ηζ μἱ Ἀνβίηεξ μἱ θζμκηυηανδμζ ηζ μἱ Σνῶεξ ηαζνμφξ ηαί πνυκζα; 

 Ὡζηυζμ ηζ ἐδῶ ζηήκ δφζζεζα ιέ ηήκ ἴδζα ηέπκδ ὁ πμζδηήξ ἀκηί κά 
ιᾶξ πενζβνάρδ ὁ ἴδζμξ ηήκ ὀιμνθζά ηαί ηή πάνδ ηῆξ Ναοζζηᾶξ, αάγεζ 
ηυκ δοζζέα, ηυ βοικυ, ηυ καοαβζζιέκμ, ηυκ ηαθαζπςνδιέκμ, ηυκ 
ἔνδιμ, κά λεπκάδ βζά ιζά ζηζβιή ημφξ ηαδιμφξ ημο, βζά κά πανῆ ηυ 
εαῦια αηυ πμφ ημῦ εάιπςζε ηά ιάηζα, ιυθζξ ηά ἄκμζλε πάκς ζηήκ 
ἄβκςζηδ βή. 
 Σήκ ἱηεζία ημῦ δοζζέα  Ναοζζηᾶ η δέπεηαζ ιέ ὅθδ ηδξ ηήκ 
ηανδζά. Μαθχκεζ ηίξ δμῦθεξ ηδξ πμφ θμαήεδηακ ηαί ηίξ πνμζηάγεζ κά 
δχζμοκ ζηυκ λέκμ νμῦπα βζά κά κηοεῆ ηαί ηνμθή βζά κά πμνηάζδ ηήκ 
πεῖκα ημο. ηεῖκμξ ἀπμηνααζέηαζ, θμφγεηαζ ἀκαζένκμκηαξ κενυ ἀπυ 
ηυκ πμηαιυ ηαί θμνάεζ ηά ηαζκμφνβζα νμῦπα. Ἡ Ἀεδκᾶ,  
παναζηάηζζζά ημο, ημῦ πανίγεζ λακά κζάηα ηαί ὀιμνθζά ηαί πάνδ. Καί 
 Ναοζζηᾶ ηυκ ηαιανχκεζ ηχνα ιέ ηή ζεζνά ηδξ, ηαί θέεζ ζηίξ αάβζεξ 
ηδξ: Μμζάγεζ εευξ, ἀπ΄ ὅζμοξ η΄ ἄζςζηα ρδθά ηναημῦκ μνάκζα. 

Νά „ιεκε, εέ ιμο, ἐδῶ, ηζ ὁ ηυπμξ ιμο κά ημῦ ἄνεζε κά ηάηζδ, 
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ηαί κά „ηάκε ηῆξ ιμίναξ ιμο ἄκηναξ ιμο κά βέκεζ ἐημφημξ ηχνα. 
  πυεμξ ηῆξ Ναοζζηᾶξ, ὁ ἄβκςζημξ αηυξ ἄκηναξ κά ιείκδ ζηυ 
κδζί ημοξ ηαί κά βίκδ ηαίνζ ηδξ, δέκ εἶκαζ κά αβῆ ἀθδεζκυξ.  
δοζζέαξ θηάκμκηαξ ζηυ παθάηζ ημῦ παηένα ηδξ ημῦ Ἀθηίκμμο, ηαί 
πνίκ ἀηυια ἀπμηαθοθηεῖ πμζμξ εἶκαζ, δζαηοπχκεζ ηάεε ηυζμ ηήκ 
ἐπζεοιία κά βονίζδ ιζάκ ὥνα ἀνπφηενα ζηήκ παηνίδα ημο. Γνήβμνα 
ηυ ηαηαθαααίκμοκ ὅθμζ πχξ ἐηεῖ πένα ηυκ πενζιέκμοκ ηαί ζπίηζ ηαί 
βοκαίηα. Κζ ὅζμ ηζ ἄκ ηαί ὁ Ἀθηίκμμξ ὁ ἴδζμξ εά ἤεεθε κά ηυκ 
ηναηήζδ ημκηά ημο ηαί κά ηυκ ηάκδ βαιπνυ ημο,  ἐπζεοιία ημῦ 
λέκμο εἶκαζ ἱενή. Μζάκ ὥνα ἀνπφηενα εά ημῦ ἀνιαηχζμοκ ἕκα 
ηανάαζ, ηαί ἀθμῦ ηυκ βειίζμοκ δῶνα, εά ηυκ ὁδδβήζμοκ ζηήκ 
πμεδηή Ἰεάηδ. 
 Καί  Ναοζζηᾶ; Αηή, ὕζηενα ἀπυ ηήκ πνχηδ ημοξ ζοκάκηδζδ, ε‟ 
ἀπακηδεῆ ιαγί ημο ιζά δεφηενδ θμνά - ἀηυια δέ εά ημ λένδ πχξ 
εἶκαζ ὁ δοζζέαξ -, ιμκάπδ πάθζ. Γζαηί ιέζα ζηῶκ ἀκηνῶκ ηή 
ζφκαλδ, ὅπμο ανίζηεηαζ ὅθδ ιένα ὁ ἥνςαξ, ιζά ἀκφπακηνδ ηυνδ δέκ 
ἔπεζ εέζδ. 
  δοζζέαξ ηήκ ἄθθδ ιένα ἔπεζ πάνεζ ηυ θμοηνυ ημο ιέζα ζηυ 
παθάηζ ηαί λεηζκάεζ κά πάδ κά ζοκακηήζδ ηυ ααζζθζά ηαί ημφξ ἄθθμοξ 
Φαζάηεξ. ηείκδ ηή ζηζβιή πανμοζζάγεηαζ  Ναοζζηᾶ πακέιμνθδ, 
ἀημοιπᾶ ζηήκ παναζηάδα ηῆξ πυνηαξ ηαί ἀθμῦ πνῶηα ζηαεεῖ βζά 
θίβμ ηαί ηυκ ηαιανχζεζ, ημῦ θέεζ ηά θυβζα ημῦ ἀπμπαζνεηζζιμῦ: 

Καί ηυηε  Ναοζζηᾶ, πακέιμνθδ ιέ ηῶκ εεῶκ ηή πάνδ, 
ἦνεε ηζ ἀημφιπδζε ζηυ ιάβμοθμ ηῆξ ζηένεδξ πυνηαξ πάκς, 
ηζ ἀθμῦ ηυκ δοζζέα ηά ιάηζα ηδξ ηαιάνςζακ εςνχκηαξ. 
βονκάεζ ιεηά ηαί ιέ ἀκειάνπαζηα ημῦ ζοκηοπαίκεζ θυβζα: 

- Γεζά ηαί πανά ζμο, λέκε! Φηάκμκηαξ ζηή βή ηήκ παηνζηή ζμο 
κά ιέ εοιᾶζαζ εέθς ηάπμηε, ηί ἐβχ ζ‟ ἔπς βθζηχζεζ. 

  ἐνςηζζιυξ πμφ ηθείκμοκ ηά θυβζα αηά ηῆξ ηυνδξ εἶκαζ 
ὁθμθάκενμξ, ἕκα πενζζζυηενμ πμφ  ἴδζα ἐηείκδ δέ θαίκεηαζ κά ηυκ 
ηαηαθαααίκεζ. Συ λένεζ ηχνα ηζ αηή πχξ ὁ ἄκηναξ ἐηεῖκμξ, πμφ ιζά 
ζηζβιή πυεδζε κά ηυκ ηάκδ ηαίνζ ηδξ, δέκ ιπμνεῖ κά βίκδ δζηυξ ηδξ. 
 ὄιμνθμξ ηαί δοκαηυξ λέκμξ εά θφβεζ ηαί δέ εά βονίζεζ πμηέ πζά 
πίζς. Συκ ηαιανχκεζ ὡζηυζμ ηαί ηυ ιυκμ πμφ ημῦ γδηᾶ εἶκαζ κά ηή 
εοιᾶηαζ πυηε πυηε - ὅπςξ ηαί βζά ηείκδ εά βίκδ αηυξ εφιδζδ 
άηνζαή, ηζ ἄξ ιήκ ηυ θέδ. 
 Καί ὁ δοζζέαξ; Γίκεηαζ ὁ πμθφπεζνμξ ἄκηναξ κά ιήκ εἶπε 
δζααάζεζ ζηά ιάηζα ηῆξ ηυνδξ ηυ ιοζηζηυ ηδξ; Γίκεηαζ, αθέπμκηαξ ηήκ 
ηυζδκ ὀιμνθζά ηδξ, κά ιείκδ ἀζοβηίκδημξ, ηζ ἀηυιδ κά ιήκ 
ηαηαθάαδ ηήκ ροπή ηδξ, πυζδκ υιμνθζά ηαί δνμζζά ἔηθεζκε ηζ αηή; 
  ηυζιμξ ημῦ πμζδηῆ εἶκαζ θακενυξ: Γίπθα ζηήκ πίζηδ ηῆξ 
Πδκεθυπδξ εέθεζ κά ημκίζδ ηαί ημῦ δοζζέα ηήκ πίζηδ.  ἥνςαξ 
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ιέκεζ πζζηυξ ζηή εφιδζδ ηῆξ βοκαίηαξ ημο, ὅζμ ηζ ἄκ γδημῦκ δου 
εεέξ πνῶηα κά ηυκ ηναηήζμοκ βζ ἄκηνα ημοξ:  Κίνηδ ζηήκ ἀνπή,  
Καθορχ ἔπεζηα ζηυ πακέιμνθμ κδζί ηδξ, ιέ ηή ααεεζά βοκαζηεία 
ἀβάπδ ηδξ ηαί ιέ ηή ιεβάθδ πυζπεζδ κά ηυκ ηάκδ ηζ αηυκ 
ἀεάκαημ. ηενκή ηζ ὄπζ ιζηνυηενδ δμηζιαζία ημῦ δοζζέα εά ζηαεῆ 
 ζοκάκηδζή ημο ιέ ηή ααζζθμπμφθα ηῶκ Φαζάηςκ, ηήκ πανεεκζηή 
ηυνδ ιέ ηήκ ηυζδ δνμζζά ηαί πάνδ. Κζ ὅιςξ ηαί ἀπυ ηή δμηζιαζία 
αηή ὁ ἥνςαξ εά αβῆ κζηδηήξ. 
 Συ εέια ηῆξ ὀιμνθζᾶξ ηῆξ ηυνδξ ηυ πῆνε ἀθήεεζα ὁ Ὅιδνμξ ἀπυ 
ηά παναιφεζα

.
 ηυ ἴδζμ, εἴδαιε, ηαί ηῆξ πανεέκαξ πμφ παναζηέηεηαζ 

ζηυκ ἄβκςζημ ἄκηνα πμφ ἔπαζε ηυ δνυιμ ημο ηαί δέκ λένεζ πμῦ 
ανίζηεηαζ. Ὕζηενα ὅιςξ ἀπ‟ ὅζα εἴπαιε ιπμνμῦιε κά ηαηαθάαμοιε 
πυζμ ἀκακέςζε ηαί αάεοκε ηά δάκεζα αηά εέιαηα ηαί πυζμ 
ηαζκμφνβζα γςή ημφξ θφζδλε. 
 

 
 

Πενζμδζηυ Φζθυθμβμξ ηπ 66 
Υεζιχκαξ 1991 
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Γλωξηκία κέ ηήλ Ἀξραία ιιάδα, ΜΔΡΟ Σ’  

πηπιώζεηο, εἴδε θωηηζκνῦ θαί ζέξκαλζεο, 

 ἀγγεῖα, καγεηξηθά ζθεύε, δνρεῖα λπθηόο 

α’  πηπιώζεηο 

Σά ἔπζπθα ηῶκ Ἀνπαίςκ θθήκςκ ἦζακ ηά ἑπυιεκα: 
Γίθνμζ. Ἕκα εἶδμξ ζηαικζῶκ ιέ λφθζκμ ζηεθεηυ ηαί θαζιάηζκεξ 

θμονίδεξ ζηήκ ἐπζθάκεζα ημοξ. 
Κθζζμί (ἤ Κθζζιμί). Καείζιαηα ιέ πθάηδ. 
Θνυκμζ. Καείζιαηα ρδθά πμφ ηά ζοκχδεοε ἕκα ιζηνυ ζηαικί, ὁ 

“ενῆκοξ”, βζά ηήκ ἀκάπαοζδ ηῶκ πμδζῶκ. οκήεςξ ἀκαπαφμκηακ ζ‟ 
αημφξ μἱ ηφνζμζ ημῦ ζπζηζμῦ ἤ μἱ θζθμλεκμφιεκμζ ημοξ. 

Κθίκαζ. Σά ηνεαάηζα ἔιμζαγακ ιέ ηά ζδιενζκά κηζαάκζα. Σά 
ἔζηνςκακ ιέ ιαθαηά θάζιαηα ἤ ιέ δένιαηα γχςκ. Υνδζίιεοακ 
βζά ηυκ ὕπκμ, βζά ηά βεφιαηα ηαί βζά ηήκ ἀκάβκςζδ ηαί βναθή. 

Σνάπεγα. Σήκ ηνάπεγα ηήκ πνδζζιμπμζμῦζακ βζά ηυ θαβδηυ. 
Δἶπε ἀπυ ἕκα ἔςξ ηέζζενα πυδζα. Ἡ ἐπζθάκεζά ηδξ εἶπε δζάθμνα 
ζπήιαηα. 

Κζαςηυξ. Ἡ ηζαςηυξ ἤ “θάνκαλ” ἦηακ ἕκα εἶδμξ ιπαμφθμο βζά ηή 
θφθαλδ νμφπςκ. Σά ημζιήιαηα ηαί ηά πμθφηζια ἀκηζηείιεκα ηά 
θφθαβακ ζέ ιζηνέξ ηζαςημφξ ἀπυ λφθμ ἤ ἐθεθακημζηυ. 

Κάημπηνα. Σά ηάημπηνα ἤ “ἔκμπηνα” ἤ  ”ἐζμπηνα” ἦζακ 
ηαενέθηεξ ιεηαθθζημί ιέ ζπῆια ζηνμββοθυ ἤ ηεηνάβςκμ. 

 

β’ Δἴδε θωηηζκνῦ θαί ζέξκαλζεο 

 1) Φςηζζηζηά. Γζά ηυ θςηζζιυ μἱ Ἀνπαῖμζ Ἕθθδκεξ 
πνδζζιμπμζμῦζακ ηά ἑλῆξ: 

 Γάδεξ, δδθαδή, νααδζά ἀθεζιιέκα ιέ πίζζα, νδηίκδ ἤ ηενί. 
 Φακμφξ. Σά θακάνζα ηά πνδζζιμπμζμῦζακ βζά κά ηοηθμθμνμῦκ 

ηά ανάδοα. Ἦζακ δμπεῖα ζηά ὁπμῖα ημπμεεημῦζακ ιζηνέξ δάδεξ. 
 Λφπκμοξ. Οἱ θφπκμζ θεζημονβμῦζακ ιέ θάδζ ηαί θοηίθζ. Σμφξ 

πνδζζιμπμζμῦζακ βζά θςηζζιυ ζηά ζπίηζα. Καηά ηίξ ἑμνηεξ 
πνδζζιμπμζμῦζακ θφπκμοξ ιέ δφμ θοηίθζα. 

 2) Θένιακζδ. Ὡξ εενιακηζηά ζχιαηα πνδζζιμπμζμῦζακ ηά 
ἑλῆξ: 

 Πφναοκμξ. Ἦηακ ἕκα εἶδμξ ιαβηαθζμῦ (θμοθμῦ) ζηυ ὁπμῖμ 
ἔηαζβακ λφθα, ηάναμοκα ἤ ἀθεζιέκα ημοημφηζζα ἐθζᾶξ (πονῆκα). 
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 Γμπεῖα ιέ ιεηαθθζηέξ ζπάνεξ, ιέζα ζηά μπμῖα δζαηδνμῦζακ 
ἀκαιιέκα ηάναμοκα ιέζα ζε ζηάπηδ. 

 3) Πονεῖα. Ὡξ πονεῖα ιεηαπεζνίγμκηακ δφμ λφθα ἤ δφμ 
ηαηάθθδθεξ πέηνεξ, ηά ὁπμῖα ηνζαυιεκα ιεηαλφ ημοξ ἔαβαγακ 
ζπζκεήνα ιέ ηυκ ὁπμῖμ ἄκααακ θςηζά. 
 

γ’  Ἀγγεῖα 

 Σά ἀββεῖα ηά ὁπμῖα πνδζζιμπμζμῦζακ ζηήκ ηαεδιενζκή ημοξ 
γςή μἱ Ἀνπαῖμζ Ἕθθδκεξ ἦζακ πμθθῶκ είδχκ: 

 Οἱ ἀιθμνεῖξ. Γμπεῖα ιέ δφμ θααέξ. ‟ αηά ημπμεεημῦζακ 
ηναζί, θάδζ, ιέθζ η.ἄ. 

  ηναηήν. Ἀββεῖμ πνυξ “ηνᾶζζκ” (ἀκάιεζλδ) μἴκμο ιέ κενυ. 
 Οἱ δνίεξ. ἦζακ ζηάικεξ βζά ηυ κενυ. 
 Οζ ηφθζηεξ. Πμηήνζα ιέ δφμ θααέξ. 
 Οἱ ζηφθμζ. Δἶδμξ πμηδνζῶκ βζά ἁβίαζια. 
 Οἱ θήηοεμζ. Μζηνά δμπεῖα βζά θάδζ ηαί ιῦνα. 
 Οἱ ηάκεανμζ. Ἱενά πμηήνζα ημῦ Γζμκφζμο. 
 Συ ηανπήζζμ. Δἶδμξ πμηδνζμῦ ιέ θεπηή αάζδ. 
 Οἱ μἰκμπυεξ. πζηναπέγζα δμπεῖα βζά πνμζθμνά ηναζζμῦ. 
 Ἡ ημηφθδ. Δἶδμξ πμηδνζμῦ ηυ ὁπμῖμ πνδζζιμπμζμῦζακ ηαί ὡξ 

ιέηνμ βνχκ ηαί ὡξ ιέηνμ ζηανζμῦ ηαί ηνζεανζμῦ. 
 Ἡ θζάθδ. Δἶδμξ ιπμοηαθζμῦ. 
 Συ ηοάεζμ. Κφπεθθμ ιέ ηυ ὁπμῖμ ἀκηθμῦζακ μἶκμ ἀπυ ηυκ 

ηναηῆνα. 

 

δ’  Μαγεηξηθά ζθεύε 

 Σά ιαβεζνζηά ζηεφδ ἦζακ πήθζκα ηαί ιεηαθθζηά. Σά 
ζπμοδαζυηενα ἦζακ: 

 Ἡ πφηνα. Γμπεῖμ ζθαζνμεζδέξ ιέ ιεβάθμ ζηυιζμ. 
  ηνίπμδαξ. Γμπεῖμ ιεηαθθζηυ ιέ ηνία πυδζα. 
  θέαδξ. Μεβάθμ ιεηαθθζηυ ηαγάκζ. 
 Ἡ θεηάκδ. Πήθζκμ ἀββεῖμ ααεφ ηαί πθαηφζημιμ. 

 

ε’ Γνρεῖα λπθηόο 

 Ἦζακ πθαηεζά πήθζκα ἀββεῖα ηά ὁπμῖα πνδζζιμπμζμῦζακ ὡξ 
μνμδμπεῖα ἤ βζά ἀθυδεοζδ ιζηνῶκ παζδζῶκ ηαηά ηίξ αναδοκέξ 
ὧνεξ. 
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Σά γεύκαηα, ηά θαγεηά, ηά πνηά, ηά ζπκπόζηα 

Γεκζηά 

 Οἱ Ἀνπαῖμζ Ἕθθδκεξ βκχνζγακ κά ζζηίγςκηαζ ηαηά θοζζηυ ηαί 
βζεζκυ ηνυπμ, ἀημθμοεχκηαξ ζπεηζηέξ ἐιπεζνζηέξ ηαί ἰαηνζηέξ 
ζοιαμοθέξ. Γζά ηή δζαηνμθή ημοξ πνδζζιμπμζμῦζακ θθδκζηά ιυκμ 
πνμσυκηα θοζζηά ηαί βζεζκά ζέ ιεβάθδ πμζηζθία. Γέκ ἦζακ 
ημζθζυδμοθμζ ὅπςξ ἄθθμζ θαμί, ἰδίςξ μἵ Ρςιαῖμζ. Πανά ηαῦηα  
ἐθεβπυιεκδ βαζηνζιανβία δέκ ἦηακ ἄβκςζηδ. χγμκηαζ πεζνυβναθα 
πμφ πενζέπμοκ 100 ἔιιεηνεξ ζοκηαβέξ θαβδηῶκ. Οἱ ζοκηαβέξ αηέξ 
δίκμοκ ηυ δζηαίςια κά θεπεῆ ὅηζ  Ἀνπαία θθάδα ἀκηζπνμζςπεφεζ 
βζά ηυ ζφβπνμκμ ηυζιμ, ἐηηυξ ἀπυ ηίξ ἐπζζηῆιεξ ηαί ηήκ ηαθθζηεπκία, 
ηαί ηήκ ημζηίδα ηῆξ ιαβεζνζηῆξ ηαί εἰδζηά ηῆξ ρδθῆξ ιαβεζνζηῆξ. 

 Ἀκαθένμκηαζ ἀπυ Ἀνπαίμοξ Ἕθθδκεξ ζοββναθεῖξ ὀκυιαηα 
ἐπζθακῶκ ιαβείνςκ, ἀπυ δζάθμνεξ πυθεζξ, ὅπςξ ημῦ Ἀνπεζηνάημο, 
ημῦ Ακηζθάκμοξ, ημῦ Δοαμφθμο, ημῦ Ονεζααζίμο, ημῦ Γζθίθμο η.ά. 

  ζοββναθέαξ - ἐνεοκδηήξ Γζχνβμξ Ἡθζυπμοθμξ, ζηυ αζαθίμ 
ημο “Γαζηνμκμιζηυκ. Ἡ ηέπκδ ηῆξ ιαβεζνζηῆξ ζηήκ Ανπαία Δθθάδα” 
βνάθεζ (ζεθίδα 44): 

 “Ἦδδ ἀπυ ηυκ 5μ πνμπνζζηζακζηυ αἰῶκα ἐιθακίγμκηαζ δζάθμνα 
ἐβπεζνίδζα πμφ ἀκαθένμκηαζ ζέ εέιαηα ιαβεζνζηῆξ ηαί οἱμεεημφκ, 
ζφιθςκα ιέ ὅθεξ ηίξ ἐκδείλεζξ, ηυ ἔιιεηνμ ὕθμξ, ζημζπεῖμ ἀνηεηά 
πανάδμλμ, ἄκ ζοκεηηζιδεῆ ὅηζ ηυκ πνμδβμφιεκμ αἰῶκα ὅθα, ζπεδυκ, 
ηά ζοββνάιιαηα, ἐλαζνμοιέκςκ ηῶκ πμζδηζηῶκ ηαί εεαηνζηῶκ 
ἔνβςκ, βνάθμκηακ ζέ πεγυ θυβμ. Αηή  ἰδζμιμνθία ὀθείθεηαζ, ἴζςξ, 
ζηυ βεβμκυξ ὅηζ μἱ ζοββναθεῖξ βαζηνμκμιζηῶκ εειάηςκ ἀημθμοεμῦκ 
ηυ ὕθμξ ηῆξ δςνζηῆξ ηςιςδίαξ, ζηά ἔνβα ηῆξ ὁπμίαξ ἐιθακίγμκηαζ 
πάιπμθθεξ ἀκαθμνέξ ζέ εέιαηα ιαβεζνζηῆξ, ηαηηζηή πμφ οἱμεεηεῖηαζ 
ἀνβυηενα ηαί ἀπυ ηυκ Ἀνζζημθάκδ.” 

 ηυ ἐκ θυβς αζαθίμ πανμοζζάγμκηαζ Ἀνπαζμεθθδκζηέξ ζοκηαβέξ 
βζά 57 θαβδηά, ζάθηζεξ ηαί βθοηά. Ἀκαθένμοιε ἐκδεζηηζηά: 

  1. “Σάηνεξ ιέ ηαναιεθςιέκμ ιάναεμ”. 
  2. “Γςνζηή ζαθάηα”. 
  3. “λαθιδ” (είδμξ ζαθάηαξ). 
  4. “ημνυδαθιδ” (ζημνδαθζά). 
  5. “Μἀγα” (παηέ) ιε αμδζκυ ζοηχηζ ηαζ ιακζηάνζα. 
  6. “Φζθέηα εφκκμο” (ηυκμο). 
  7. “Σδβακίαζ” (ηδβακίηεξ). 
  8. “Υυκδνμξ” (πθζβμφνζ). 
  9. “Παζηυ πμζνζκυ ιε αυηακα ηαζ ηανοηεφιαηα”. 
 10. “Γάζηνζξ” (βθφηζζια Κνήηδξ) 
 11. “Εφεμξ”. 
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 12. “Φφζηα” (θμοηάκζημ πμκδνυ). 
 13. “Κάκδαοθμζ ηαζ ηάνοηεξ” (ζάθηζεξ). 
 14. “Ὠὰ πκζηηά”. 
 15. “Μάγα” (πμονέξ ζέθζκμο). 
 Ἡ 15δ ζοκηαβή ακαθένεζ: 
 Ὑθζηά: ζεθζκυννζγα, λενυ ηνειιφδζ, 2/3 ημφπαξ ηναζί θεοηυ, 2 

ημοηαθζέξ βθοημῦ βάνμξ (άθιδ), 1 ημοηαθζά ζμφπαξ ἐθαζυθαδμ, 2 
ημοηαθζέξ βθοημῦ ζπυνμζ θζβοζηζημφ, 2 ημοηαθζέξ νίβακδ 
θνεζημηνζιιέκδ, ιζζή ημοηαθζά βθοημῦ ιαῦνμ πζπένζ. 

 ηηέθεζδ: Σειαπίγεηαζ  ζεθζκυννζγα ηαί ηυ ηνειιφδζ βζά κά 
ημπμεεηδεμῦκ ζέ πφηνα ιέ ἄθεμκμ κενυ ηαί κά ανάζμοκ ἔςξ ὅημο 
θεάζμοκ ζέ ζδιείμ κά εἶκαζ ηνοθενά ηαί ἀνηεηά ιαθαηά, ὁπυηε 
ζηναββίγμκηαζ ηαί ημπμεεηεῖηαζ ηυ ηνειιφδζ ἐη κέμο ζηή πφηνα πςνίξ 
κενυ. Πνμζεέημοιε ηυ ηναζί, ηυ βάνμ, ηυ ἐθαζυθαδμ ηαί ἁνςιαηζά 
η.η.θ.η.η.θ. 

 ηίξ Ἀβμνέξ ηῶκ πυθεςκ δζάθμνμζ ἔιπμνμζ πμοθμῦζακ 
ηνέαηα, θαπακζηά, ὄζπνζα, θνμῦηα, ηονζά, ράνζα η.ἄ. Πμοθμῦζακ, 
ἀηυια, ηναζί ηαί θάδζ. 

 Ἄλζμ ακαθμνάξ εἶκαζ ὅηζ μἱ Ἀνπαῖμζ Ἕθθδκεξ ιεβαθμφνβδζακ 
ηαί ζηυκ ημιέα ἐθέβπμο ηῆξ πμζυηδηαξ ηῶκ δζαθυνςκ ηνμθίιςκ ηαί 
πμηῶκ. Γφμ ἐκεπίβναθεξ ζηῆθεξ ζηυ Μμοζεῖμ ηῆξ Θάζμο, 
ἀκαθένμκηαζ ζέ ηνεῖξ κυιμοξ - ὁδδβίεξ ζπεηζηά ιέ ηήκ ἐιπμνία, ηή 
δζαηίκδζδ ηαί ηυκ ἔθεβπμ ηνμθίιςκ ηάζ πμηῶκ. Οἱ κυιμζ αημί 
ἀθςνμῦζακ ιζά βεςβναθζηή πενζμπή ηαί ηή Υενζυκδζμ ημῦ Ἄες. 
Γζά ημφξ πανααάηεξ πνμαθέπμκηακ ιεβάθα πνυζηζια. 

α’ Σα γεύκαηα 

 Οἱ ηάημζημζ ηῆξ Ἀνπαίαξ θθάδμξ ἔηνςβακ 4 θμνέξ ηήκ ιένα. 
Σά ἀκηίζημζπα βεφιαηα εἶπακ ηίξ ὀκμιαζίεξ “ἀηνάηζζια”, “δεῖπκμκ”1, 
“δεζθζκυκ” ηαζ “δυνπμκ”. 

 Σμ “αηνάηζζια” ἦηακ ηυ ζδιενζκυ πνυβεοια ηυ ὁπμῖμ ἔπαζνκακ 
ηυ πνςΐ. Ἡ ὀκμιαζία “ἀηνάηζζια” πνμῆθεε ἀπυ ηυ βεβμκυξ ὅηζ 
ἔανεπακ ηυ ρςιί ιέ “ἀηναημκ μἶκμκ”2. Συ “δείπκμκ” ἦηακ ηυ 
ζδιενζκυ ιεζδιανζκυ βεῦια. Συ “δεζθζκυκ” ἦηακ  ἀπμβεοιαηζκή 
ἐθαθνα ηνμθή. Συ “δυνπμκ” (ἤ “δυνπμξ”) ἀκηζπνμζχπεοε ηυ 
αναδοκυ θαβδηυ, πμφ ὠκμιαγυηακ ηαί “ζοιπυζζμκ” ἤ “ἑζηίαζζξ” 
ὅηακ πῆνπακ ηαί πνμζηεηθδιέκμζ. 

 Καηά ηά δζάθμνα βεφιαηα πνδζζιμπμζμῦζακ ημοηάθζα ηά 
ὁπμῖα ὠκμιάγμκηακ “ιοζηίθθαζ” ἤ “βθῶζζαζ”. οπκά ὅιςξ 
πνδζζιμπμζμῦζακ ηαί ηά δάηηοθά ημοξ. Ὑπῆνπακ ηαί ιαπαίνζα, ἀθθά 
δέκ ηά πνδζζιμπμζμῦζακ πμθφ. Σά θαβδηά ηά ημπμεεημῦζακ ζέ 
νδπέξ θεηάκεξ. Πνίκ ηάζ ιεηά ηυ θαβδηυ ἔπθεκακ ηά πένζα ημοξ. 
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 ηήκ Ἀνπαία πάνηδ πῆνπακ ημζκά ζοζζίηζα βζά ὅθμοξ ημφξ 
πανηζᾶηεξ. Ἡ πμζυηδηα ημῦ θαβδημῦ πμφ πνμζθενυηακ ἀπυ 
ημζκμῦ ζέ ἄκδνεξ, βοκαῖηεξ, παζδζά ηαί Ἄνπμκηεξ ἦηακ αοζηδνά 
ἐθεβπυιεκδ, ὥζηε κά ιήκ πνμηαθῆ μὔηε ημνεζιυ μὔηε πεῖκα. Ἡ 
δζαηνμθή αηή δέκ ὤθεζθυηακ ζέ μἰημκμιζημφξ θυβμοξ, ἀθθά 
ἀπέαθεπε ἀθ‟ ἑκυξ ιέκ κά δαιαζεῆ  θαζιανβία ηαί ἀθ‟ ἑηένμο κά 
ιή βίκςκηαζ εηναθεῖξ μἱ ιυκζιμζ ζηναηζῶηεξ - πμθίηεξ ηαί μἱ 
ιέθθμοζεξ ιδηένεξ. 

β’ Σα θαγεηά 

 1) Κφνζεξ ηνμθέξ. Ζ ηονζχηενδ ηνμθή ζηήκ Ἀνπαία θθάδα βζά 
πθμφζζμοξ ηαί θηςπμφξ ἦηακ ηυ ρςιί. Συ ἀθεφνζ, ηυ πνμενπυιεκμ 
ἀπυ ηυ ηνζεάνζ ηυ ὠκυιαγακ “ἄθθζημ”. Συ ζηανέκζμ ἀθεφνζ ηυ 
ὠκυιαγακ “ἀθείαημ”. Οἱ Ἀεδκαῖμζ πνμηζιμῦζακ ηυ ζηανέκζμ ρςιί, 
ἐκῶ μἱ πανηζᾶηεξ ηυ ηνζεανέκζμ. 

 Βαζζηή ηνμθή ἦηακ ηυ ρδηυ ηαί ηυ αναζηυ ηνέαξ ἀπυ γῶα 
αμζηῆξ ἤ ηοκδβζμῦ. Σά ζπθάπκα ηῶκ ἀνκζῶκ ηαί ηῶκ ηαηζζηῶκ 
ἀπμηεθμῦζακ, ιεηά ηυ ρήζζιυ ημοξ, εαοιάζζα ὀνεηηζηά. Ἀβαπδιέκμ 
θαβδηυ ἀπμηεθμῦζακ ηαί ηά ηάεε εἴδμοξ ράνζα. Πνμηζιμῦζακ, ὅιςξ, 
ηά ράνζα ηῆξ εάθαζζαξ, ἀπυ αοηά ηῶκ πμηαιῶκ.  

 Οἱ Ἀεδκαῖμζ εἶπακ πνμηίιδζδ ζηίξ ζανδέθθεξ (“ἀθφαζ”) ημῦ 
Φαθδνζημῦ ὅνιμο. 

 Ἔιπμνμζ ἔθενκακ ἀπυ ηυκ θθήζπμκημ, ηήκ Μαφνδ εάθαζζα 
ηαί ἀπυ ηίξ ἀηηέξ ηῆξ Ἰζπακίαξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ παζηῶκ ηαί 
ηαπκζζηῶκ ρανζῶκ. Ἔθενκακ, ἀηυια, πααζάνζ ηαί ζηνείδζα. Οἱ 
εὔπμνμζ Ἀεδκαῖμζ εἶπακ ιεβάθδ πνμηίιδζδ ζηά πέθζα ηῆξ Κςπαΐδμξ. 

 Ἀβαπδιέκα ὀνεηηζηά ἦζακ μἱ παζηέξ ζανδέθθεξ, “αἱ ἀθφαζ” 
ὅπςξ ηίξ ἔθεβακ, ηά ὀζηναημεζδή, μἱ ἀπζκμί ηαί ηά ὠιἀ θαπακζηά. 

 Ἀνεζακ, ἐπίζδξ, ηά ὄζπνζα, ἰδίςξ,  θαηή ηαί  θάαα, ηαεχξ 
ηαί μἱ γςιμί. 

 Ἀπυ ηά πμοθενζηά ἔηνςβακ “ὀνκζεαξ”, “κήζζαξ”, “πήκαξ”, 
“ὄνηοβαξ”, “πενζζηενάξ”, “ημζζφθμοξ”, “ηνοβυκαξ”, ”πένδζηαξ” ηαί 
“ηίπθαξ” (ηζίπθεξ). 

 Ἀπυ ηυ ηοκήβζ ηῶκ γχςκ πνμηζιμῦζακ ημφξ θαβμφξ. 
 Ὅθμζ, ζπεδυκ, μἱ Ἕθθδκεξ ἔπζκακ άθεμκμ βάθα, ηυ ὁπμῖμ 

εεςνμῦζακ ενεπηζηή ηαί βζεζκή ηνμθή. 
 Ἡ παναζηεοή ημῦ ηονζμῦ ἦηακ βκςζηή, ὅπςξ βκςζηυ ἦηακ ηαί 

ηυ ἐθαζυθαδμ. οκδεζζιέκδ ἦηακ, ἐπίζδξ, ηαί  πνήζδ ημφ ἁθαηζμῦ. 
Γεκζηά, ηά θαβδηά ηῶκ Ἀνπαίςκ θθήκςκ ἦζακ κυζηζια, δζυηζ 
πνδζζιμπμζμῦζακ πμθφ ηά ηνειιφδζα, ηά ζηυνδα, ηή νίβακδ, ηυ 
εοιάνζ ηαί ὠνζζιέκα ιπαπανζηά. 
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 2) Φνμῦηα, λδνμί ηανπμί. Μεηά ηυ θαβδηυ, ὡξ ζοιπθήνςια 
ηῶκ βεοιάηςκ, εἶπακ δζάθμνα θνμῦηα, ἰδίςξ, ἐζπενμεζδή, ζηαθφθζα 
ηαί ζῦηα. 

 3) Σά βθοηά. Σά δζάθμνα βεφιαηα ζοκςδεφμκηακ ιέ ηθοηά, ηά 
ὁπμῖα εἶπακ ὡξ ηφνζα βθοηακηζηή ὕθδ ηυ ιέθζ. Γκςζηά εἶκαζ μἱ 
ιεθυπζηεξ, ηυ  “ιεθίηναημκ” (ἀπυ ἀθεφνζ, ιέθζ ηαί βάθα) ηαί μἱ 
βαθαηυπζηεξ. 

γ’ Σά πνηά 

 Ἡ ἀιπεθμονβία ηαί  μἰκμπμζία ἦζακ πμθφ δζαδεδμιέκεξ ζηήκ 
Ἀνπαία θθάδα. Οἱ Ἀνπαίμζ θθδκεξ ἦζακ μἱ ηαθφηενμζ ἀιπεθμονβμί 
ηαί μἰκμπμζμί ἀπυ ὅθμοξ ημφξ βεζημοκζημφξ θαμφξ, δίδαλακ δέ ηίξ 
ηέπκεξ αηέξ ζέ πμθθμφξ λέκμοξ. Καηακάθςκακ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 
ηναζζμῦ, ἰδίςξ, ηαηά ηίξ ἑμνηέξ ηαί ηά ζοιπυζζα. Μυκμ ζηή πάνηδ 
 ηαηακάθςζδ ηναζζμῦ ἦηακ αοζηδνά ἐθεβπυιεκδ. 

 Συ ἔδαθμξ ηῆξ θθάδμξ αμδεμῦζε πμθφ ζηήκ ηαθθζένβεζα ηῶκ 
ηαθφηενςκ πμζηζθζῶκ ηῶκ ἀιπεθζῶκ ιέ ἀπμηέθεζια κά πανάβςκηαζ 
ἀκχηενεξ πμζυηδηεξ ηναζζῶκ. Ὑπῆνπακ ηναζζά δζαθυνςκ 
πνςιάηςκ, ιαῦνμ, ἐνοενυ, θεοηυ ηαί πυλακεμ. 

 Ἡ ιπφνα ἦηακ, επίζδξ, βκςζηή ζηήκ Ἀνπαία θθάδα. Πμθθμί 
Ἀνπαῖμζ ζοββναθεῖξ ἀκαθένμοκ ζοκηαβέξ βζά ηήκ παναζηεοή ημῦ 
γφεμο ιέ αάζδ ηυ ηνζεάνζ ηαί ηυ ζηάνζ. Ἀνπαῖμζ θθδκεξ ζοββναθεῖξ 
ἀκαθένμοκ ἕκα πμηυ πμφ ὠκμιαγυηακ “πνυπμια”, ἄβκςζηδξ, 
ὅιςξ, ζοκεέζεςξ. Συ πμηυ αηυ ηυ ἔπζκακ πνίκ ηυ θαβδηυ ὡξ 
ὀνεηηζηυ. 

δ’ Σά ζπκπόζηα 

  ζημπυξ ηῶκ ζοιπμζίςκ ζηήκ Ἀνπαία θθάδα δέκ ἦηακ 
ιυκμ  ἀπυθαοζδ ημῦ ηναζζμῦ, ἀθθά  εὔεοιδ ζοκακαζηνμθή,  
ὁπμία δέκ πενέααζκε ηά ὅνζα ηῆξ ηαηαπνήζεςξ ηῆξ μἰκμπμζίαξ. 

 Σά ζοιπυζζα βίκμκηακ βζά κά ἑμνηαζεμῦκ ιέ ζοκακαζηνμθέξ 
δζάθμνα βεβμκυηα ηῆξ γςῆξ ηῶκ Ἀνπαίςκ θθήκςκ. κμιαζηζηέξ 
ἑμνηέξ, βεκέεθζα, ἐπέηεζμζ η.ἄ. Καηά ημφξ ηθαζζζημφξ πνυκμοξ, ηαηά 
ηή δζάνηεζα ηῶκ ζοιπμζίςκ ἦηακ ζφκδεεξ θαζκυιεκμ  ἀπαββεθία 
πμζδιάηςκ,  ἐηθχκδζδ θυβςκ ηαί  ἐηηέθεζδ δζαθυνςκ 
επάνζζηςκ παζπκζδζῶκ. πίζδξ, θάιαακακ πχνα δζαβςκζζιμί 
αἰκζβιάηςκ ηαί ηαθθζηεπκζηέξ ἐπζδείλεζξ. Γζά κά ἀπμθεφβςκηαζ μἱ 
ζοκέπεζεξ ηῆξ ιέεδξ ηυ ηναζί ηυ πνυζθενακ ἀκαηαηειέκμ ιέ κενυ. 
Ἦηακ αάναανδ  ζοκήεεζα κά πνμμζθένεηαζ “ἄηναημξ μἶκμξ”, 
δδθαδή, ηναζί πςνίξ κενυ. 

 ηά ζοιπυζζα ἔπαζνκακ ιένμξ ιυκμ ἄκδνεξ. ηήκ πενίπηςζδ, 
ὅιςξ, μἰημβεκζαηῶκ ἐηδδθχζεςκ ζοιιεηεῖπακ ηαί βοκαίηεξ. Ὅθμζ δέ 
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μἱ ζοιιεηέπμκηεξ θμνμῦζακ ζηήκ ηεθαθή ζηέθακμ ἀπυ θφθθα 
δάθκδξ ἤ θμοθμφδζα. ηά ἀιζβχξ ἀκδνζηά ζοιπυζζα μἱ 
πνμζηεηθδιέκμζ ἔπθεκακ ηά πένζα ημοξ ηαί ηαηυπζκ λάπθςκακ ζέ 
ἕκα εἶδμξ κηζαακζῶκ. Γμῦθμζ ἔθενκακ ηά θαβδηά ιέζα ζέ θεηάκεξ ηίξ 
ὁπμῖεξ ημπμεεημῦζακ ζέ παιδθά ηναπέγζα. οκήεςξ, ἔηνςβακ ιέ ηή 
αμήεεζα ηῶκ δαηηφθςκ ημῦ δελζμῦ πενζμῦ, δζυηζ ζηήνζγακ ηυ ζχια 
ημοξ ιέ ηυκ ανζζηενυ ἀβηχκα πάκς ζέ ιαλζθάνζα. 

 Γζά κά πανπδ ιία ηάλδ ζηίξ πνμπυζεζξ, ζηίξ ὁιζθίεξ ηαί ζηίξ 
ἀπαββεθίεξ ἐλέθεβακ ιεηαλφ ηῶκ ζοιπμζζαζηχκ ἕκα εἶδμξ 
πνμέδνμο, ηυκ “ζοιπμζίανπμ” ἤ “ααζζθέα ημῦ ζοιπμζίμο” ἤ 
“ἄνπμκηα ηῆξ πυζεςξ”. Αηυξ εἶπε ηαεῆημκ κά ηναηᾶ ηή δζαζηέδαζδ 
ιέζα ζηά ὅνζα ηῆξ ημζιζυηδηαξ. πακέθενε δέ, ιέ ηαθυ ηνυπμ, ζέ 
ηάλδ ημφξ πανεηηνεπυιεκμοξ. πζπθέμκ εἶπε ηαεῆημκ κά ἐπζαθέπδ 
ηδκ πενζπμίδζδ ηῶκ πνμζηεηθδιέκςκ ηαί ηήκ ἀκάιζλδ ημῦ ηναζζμῦ. 
Ὡξ αμδεμφξ εἶπε ημφξ “μἰκμπυμοξ”1. 

 Σά ζοιπυζζα εῑπακ δζάθμνα ὀκυιαηα ἀκάθμβα ιέ ηυ εἶδμξ 
ημοξ: 

 “Δἰθαπίκαζ”, ὠκμιάγμκηακ ηά ζοιπυζζα ηαηά ηά ὁπμῖα ὁ 
μἰημδεζπυηδξ ηαθμῦζε ημφξ θίθμοξ ημο ηαί ηαηέααθε ὁ ἴδζμξ ηά 
ἔλμδα ημῦ πθμφζζμο βεφιαημξ. 

 “νακζηά”, ὅηακ μἱ πνμζενπυιεκμζ ηαηέααθακ ηυ ιενίδζμ πμφ 
ημφξ ἀκαθμβμῦζε ζηίξ δαπάκεξ. οκήεςξ, ηά ζοιπμζία αηά ἦζακ 
θζηά. 

 “Κμζκά ἠ δδιμηζηά”. ηά ζοιπυζζα αηά ζοιιενεῖπακ μἱ 
ἄννεκεξ ημῦ ἴδζμο δήιμο. 

 “Φοθεηζηά ἠ ἐζηζάζεζξ”. Ὠκμιάγμκηακ ηά δεῖπκα ηά ὁπμῖα ὁ 
ηαεέκαξ ἀπυ ημφξ εηαηάζηαημοξ Ἀεδκαίμοξ ὤθεζθε κά πνμζθένδ 
ιέ ἔλμδα ημο ζημφξ ἄκδνεξ ηῆξ θοθῆξ ημο, ημοθάπζζημκ, ιία θμνά ηυ 
πνυκμ. οκήεςξ, ζηά θοθεηζηά δεῖπκα ὁ ἀνζειυξ ηῶκ 
πνμζηεηθδιέκςκ ἦηακ πενίπμο 2000,  δέ ζοκμθζηή δαπάκδ ἦηακ 
700 Ἀηηζηέξ ἀνβονέξ δναπιέξ. 

 “Φναηνζηά” ὠκυιαγακ ηά βεφιαηα ηά ὁπμῖα πνμζέθενε  
θαηνία, ὁιάδα ιέ ἴδζα ἐκδζαθένμκηα. 

 “Φεζδίηζα ἠ θζθίηζα” ὠκυιαγακ ηά βεφιαηα ζηή πάνηδ. ‟ αηά 
ἔπαζνκακ ιένμξ πμπνεςηζηά ιυκμ ἄκδνεξ. Ἡ ιδκζαία πνμζθμνά 
βζά ηή ζοιιεημπή ζηά βεφιαηα αηά ἦηακ 1,5 ιέδζικμξ1 ηνζεάνζ, 11 
πυεξ2 ηναζί, ηονί, ζῦηα ηαί 10 Αἰβζκήηζημζ ὀαμθμί3. Οἱ θαιαάκμκηεξ 
ιένμξ ὤθεζθακ κά πάνμοκ ὡξ ζοιπθήνςια θαβδημῦ ηυ “ιέθακα 
γςιυ”, δδθαδή, αναζηυ πμζνζκυ ιέ γςιυ. 

 “Ἀκδνεῖα” ὠκυιαγακ ηά ημζκά βεφιαηα ζηήκ Κνήηδ ζηά ὁπμῖα 
ἀπαβμνεουηακ  ζοιιεημπή βοκαζηῶκ. Καηά ηά “ἀκδνεῖα” μἱ 
ζοκδαζηδιυκεξ ηάεμκηακ ζηυ ἔδαθμξ, ηά δέ θαβδηά ἦζακ θζηά. 
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(1) Ζ εηοιμθμβία ηδξ θέλδξ είκαζ “δεῖ - πμκεῖκ” (πνέπεζ κα 

ημοναζηῆξ), επεζδή ιεηά απ‟ αοηυ άνπζγε δ ενβαζία. 

(2) Πμθφ δοκαηυ ηναζί. 

(1) “οιπυζζμκ” = εοςπία, ζοκδζαζηέδαζδ, “πμηυξ” (θαβμπυηζ) ιεηά 

ημ δεῖπκμ. 

(1) Οἰκμπυμξ = Ο πνμζθένςκ μἶκμ απυ ημκ ηναηῆνα ζημφξ 

ζοιπυηεξ. 

(1) 1 ιέδζικμξ = 52 ζδιενζκά ηζθά. 

(2) πμῦξ = 3 ¼ ζδιενζκά ηζθά. 

(3) 6 μαμθμί = 1 δναπιή. 

 Πδβή: Δαββέθμο παvδάβμο 

«Ἡ ἄβκςζηδ Ἀνπαία θθάδα» 

ηδυζεζξ «Αίενα» 
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Ἡ Κπξά ηῆο Ρνύκειεο 

Γῆ ἁβία, ἑθθδκζηή βῆ. Καηάζπανηδ εἶκαζ  παηνίδα ιαξ ἀπυ 
ιζηνά ἠ ιεβάθα «εενιμηήπζα πνμζεοπῆξ», ηυπμξ ροπζηῆξ ἀκάηαζδξ 
ηαί πκεοιαηζηυ ἀπμημφιπζ ηῶκ πζζηῶκ ιέζα ζημφξ αἰῶκεξ.  θυβμξ 
βζά ηά ιμκαζηήνζα πμφ ημζιμῦκ ηυκ πάνηδ ηῆξ θθάδαξ ζέ ηάεε ημο 
βςκζά. Ἀπυ ηίξ πμθφαμοεξ πυθεζξ ιέπνζ ηυ πζυ ιζηνυ λενμκήζζ ηζ 
ἀπυ ηήκ ἀηνμεαθαζζζά ιέπνζ ημφξ ἀπυηνδικμοξ ανάπμοξ ηαί ηά 
ιεβαθυπνεπα δφζααηα ἑθθδκζηά αμοκά, εἶκαζ ἔκημκδ  πανμοζία ηῆξ 
νεμδμλίαξ ιέζα ἀπυ ηά πμζηίθα πνμζηοκήιαηα. 

έ ἕκα ἀπυ αηά ἄξ ηαλζδέρμοιε βζά θίβμ ιέ ηή ζηέρδ ιαξ. ηήκ 
ἱζημνζηή Ἰενά Μμκή ηῆξ Πακαβίαξ ηῆξ Πνμοζζχηζζζαξ, πμφ ζηέηεζ 
ἐπζαθδηζηά ζέ ἕκα ἀπυ ηά πζμ ἄβνζα ηαί ἀθζθυλεκα ἑθθδκζηά ημπία, 
ιεηαλφ ηῶκ αμοκῶκ Υεθζδυκα, Καθζαημφδα ηαί ηῆξ ἐθαηυθοηδξ 
ὀνμζεζνᾶξ ημῦ Σοιθνδζημῦ, ζέ ἀπυζηαζδ πενίπμο 35 πζθζμιέηνςκ 
ἀπυ ηυ Κανπεκήζζ. 
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Ἡ Μμκή ὀθείθεζ ηυ ὄκμιά ηδξ ζηή εαοιαημονβή εἰηυκα ηῆξ 
«Πακαβίαξ ηῆξ Πνμοζζχηζζζαξ», πμφ ηαηάβεηαζ ἀπυ ηήκ Πνμφζα 
ηῆξ Μζηνᾶξ Ἀζίαξ. φιθςκα ιέ ηήκ πανάδμζδ, ηήκ πενίμδμ ηῆξ 
Δἰημκμιαπίαξ, ζηά πνυκζα ημῦ αημηνάημνα Θεμθίθμο,  εἰηυκα 
ανζζηυηακ ζέ καυ ηῆξ Πνμφζαξ. ηήκ πνμζπάεεζά ημο, θμζπυκ, κά 
ηήκ βθζηχζεζ ἀπυ ηυ αημηναημνζηυ δζάηαβια ηαηαζηνμθῆξ ὅθςκ 
ηῶκ ἱενῶκ εἰηυκςκ, ἕκα ἀνπμκηυπμοθμ ηήκ ιεηάθενε ζηά ιένδ ηῆξ 
θθάδαξ, ὅπμο ὅιςξ ηαί ηήκ ἔπαζε ηαηά πενίενβμ ηνυπμ. 

 Ἡ εἰηυκα ἐκημπίζηδηε ζηή ζδιενζκή ημπμεεζία ημῦ 
ιμκαζηδνζμῦ θίβμ ηαζνυ ἀνβυηενα ἀπυ αμζημφξ ηῆξ πενζμπῆξ, μἱ 
ὁπμῖμζ εἶπακ παναηδνήζεζ ἔκα θςηεζκυ ζηφθμ, πμφ λεηζκμῦζε ἀπυ ηή 
εέζδ ηῆξ εἰηυκαξ ηαί πακυηακ ρδθά ζηυκ μνακυ. Υνεζάζηδηε κά 
ἀκμίλμοκ ιμκμπάηζα ηαί κά ηαηααάθμοκ ιεβάθεξ πνμζπάεεζεξ, θυβῳ 
ημῦ δοζπνυζζημο ηῆξ πενζμπῆξ, ιέπνζ κά ηαηαθένμοκ κά 
πνμζεββίζμοκ ηή ζπδθζά ηήκ ὁπμία  Πακαβία εἶπε ἐπζθέλεζ βζά 
ηαηαθφβζμ. Λέβεηαζ, ιάθζζηα, πχξ ηυ κεανυ ἀνπμκηυπμοθμ πμφ εἶπε 
ιεηαθένεζ ηήκ εἰηυκα ἀπυ ηήκ Πνμφζα, ἀθμῦ ηήκ ἀκαβκχνζζε ηαί ηήκ 
πνμζηφκδζε ιέ δέμξ, ἀπμθάζζζε κά ιείκδ ἰζυαζα ζηυκ ηυπμ πμφ  
Πακαβία εἶπε πμδείλεζ. ηάνδ, θμζπυκ, πνῶημξ ιμκαπυξ ζηή Υάνδ 
ηδξ ιέ ηυ ὄκμια Γζμκφζζμξ. Ἀνβυηενα,  ζπδθζά ζηήκ ὁπμία ανέεδηε 
 εἰηυκα δζαιμνθχεδηε δέ καΰδνζμ, ιέζα ζηυ ὁπμῖμ θοθάζζεηαζ 
ἀηυιδ ηαί ζήιενα. 

Ἡ Ἱενά Μμκή ἀπεηέθεζε ἔηημηε πυθμ ἕθλδξ βζά ημφξ πζζημφξ 
ἀπυ ηάεε βςκζά ηῆξ θθάδμξ. Δἰδζηχηενα, ιάθζζηα, ηαηά ηήκ 
πενίμδμ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ ἐπακάζηαζδξ ημῦ 1821, πῆνπε ἐηεῖ ιεβάθδ 
ιμκαζηζηή ημζκυηδηα,  ὁπμία θεζημφνβδζε ἀηυιδ ηαί ζπμθεῖμ. 

Πμθθμί ἦζακ ηαί μἱ ἀβςκζζηέξ πμφ ανῆηακ ηαηαθφβζμ ζηή 
ἀβηαθζά ηῆξ Πακαβίαξ ζηήκ ἀπυηνδικδ αηή βςκζά ηῆξ ἑθθδκζηῆξ 
βῆξ, ὅπςξ ὁ Λάιπνμξ Καηζχκδξ, ὁ Γεχνβζμξ Κανασζηάηδξ ηαί ὁ 
Μάνημξ Μπυηζανδξ. Γζαζχγεζ δέ  πανάδμζδ ηήκ πθδνμθμνία ὅηζ 
ὁ ημνοθαῖμξ ὁπθανπδβυξ ηῆξ πακάζηαζδξ, Γεχνβζμξ 
Κανασζηάηδξ, δχνδζε ηυ ἀζδιέκζμ ηάθοιια ηῆξ εἰηυκαξ, ζέ ἔκδεζλδ 
εβκςιμζφκδξ πνυξ ηήκ Πακαβία, βζά ηή εεναπεία ημο, ηαηά ηήκ 
παναιμκή ημο ζηυ ιμκαζηήνζ, ἀπυ ηή εένιδ πμφ ηυκ 
ηαθαζπςνμῦζε. 

Μεηά ηήκ ἀπεθεοεένςζδ,  Μμκή πενζέπεζε ζέ παναηιή, ἀπυ 
ηήκ ὁπμία ἀκέθααε κά ηήκ ἀκμνεχζδ ὁ ἁβζμνείηδξ πκεοιαηζηυξ 
Κφνζθθμξ Καζηακμθφθθδξ. 

Ἀνηεηά πνυκζα ἀνβυηενα, ιεβάθμ ιένμξ ηῆξ Μμκῆξ ηάδηε ἀπυ 
πονπυθδζδ ηῶκ Γενιακῶκ ζηίξ 16 Αβμφζημο ημῦ 1944. 
Καηαζηνάθδηακ ηυηε πμθθά ηεζιήθζα, ζηεφδ, πεζνυβναθα ηαί αζαθία, 
εηοπῶξ ὅιςξ ὄπζ ηαί  πμθφηζιδ εἰηυκα ηῆξ Πακαβίαξ,  ὁπμία εἶπε 



51 

ημπμεεηδεεῖ ζέ ηνφπηδ. Μεηά ηυκ ἐιθφθζμ πυθειμ, ὁ βμφιεκμξ ηῆξ 
Μμκῆξ λεηίκδζε ἐη κέμο ηήκ ἀκμζημδυιδζή ηδξ,  ὁπμία ζοκεπίζηδηε 
ηαί ζηή δεηαεηία ημῦ 1970 ἀπυ ηυκ ηυηε βμφιεκμ ηῆξ Μμκῆξ ηαί 
ιεηέπεζηα βμφιεκμ ηῆξ Ἱ.Μ.Γμπεζανίμο ημῦ Ἁβίμο Ὄνμοξ, Γνδβυνζμ. 

 ζδιενζκυξ πνμζηοκδηήξ, ιεηά ἀπυ ιία ζπεηζηά δφζημθδ, ἀθθά 
ζέ πμθθά ζδιεῖα ιαβεοηζηή δζαδνμιή, θηάκεζ ζηυ  Μμκαζηήνζ ηῆξ 
Πακαβίαξ ηῆξ Πνμοζζχηζζζαξ. Ἔλς ἀπυ ηή Μμκή πάνπμοκ δφμ 
ηάζηνα, ἀνζζηενά ηαί δελζά, «μἱ πφνβμζ ημῦ Κανασζηάηδ». „Τπάνπεζ, 
ἐπίζδξ, ἐηηθδζάηζ ηῶκ Ἀβίςκ Πάκηςκ ἐκῷ ζχγεηαζ ηαί ηυ ηηίνζμ 
ὅπμο ζηεβάζηδηε ἐπί Σμονημηναηίαξ  «πμθή θθδκζηῶκ 
Γναιιάηςκ» πμφ θεζημφνβδζε ζηή Μμκή. 

Συ Καεμθζηυ ηῆξ Μμκῆξ, ἕκαξ ζηαονμεζδήξ καυξ ιέ ηνμφθμ, 
ηζιᾶηαζ ζηήκ Πακαβία Πνμοζζχηζζζα ηαί πακδβονίγεζ ζηίξ 23 
Αβμφζημο ιέ ηάεε θαιπνυηδηα. Ἡ ζδιενζκή ἁβζμβνάθδζδ ημῦ καμῦ 
πνμκμθμβεῖηαζ πενίπμο ζηά 1785. ηά δοηζηά ημῦ καμῦ ζχγεηαζ 
ηνφπηδ, δζαιμνθςιέκδ ζέ πανεηηθήζζμ, ὅπμο θοθάζζεηαζ ηαί  
ἱενή εἰηυκα ηῆξ Πακαβίαξ. ηυ Μμκαζηήνζ θεζημονβεῖ ἀλζυθμβμ 
ιμοζεῖμ ιέ πμζηίθα ἐηεέιαηα, ὅπςξ εἰηυκεξ ημῦ 15

μο
 ηαί 16

μο
 

αἰῶκμξ, ἱενά ζηεφδ ηαί ἄιθζα, πεζνυβναθμοξ ηχδζηεξ, 
ηοπμβναθδιέκα αζαθία, ηαεχξ ηαί ιένμξ ημῦ ὁπθζζιμῦ ημῦ 
Κανασζηάηδ. 

Καηά ηά πνυκζα θεζημονβίαξ ηῆξ Μμκῆξ, ηαηαβνάθδηε πθῆεμξ 
εαοιάηςκ πμφ ἀπμδίδμκηαζ ζηήκ Πακαβία ηήκ Πνμοζζχηζζζα. 
χγεηαζ ηυ πενζζηαηζηυ ηῆξ ηζιςνίαξ ημῦ Γενιακμῦ ἀλζςιαηζημῦ, 
πμφ, ἀθμῦ ηαηέηαρε ηά ηηίνζα ηῆξ Μμκῆξ, ζηνάθδηε ἐπίιμκα 
ἐκακηίμκ ημῦ καμῦ. Συηε ἕκα δοκαηυ πηφπδια ηυκ ἔννζλε ζηυ 
πθαηυζηνςημ ηαί ιέ ηυκ ηνυπμ αηυ ηυ πένζ ηῆξ Πακαβίαξ δζεθφθαλε 
ἀηέναζμ ηαί ἀαθααῆ ηυκ μἶημ ηδξ. 

φιθςκα ιέ ἄθθδ δζήβδζδ, ηαηά ηή δζάνηεζα ημῦ ἐιθοθίμο 
πμθέιμο, ηά πςνζά ηῆξ Δνοηακίαξ ηαί ηῆξ ὀνεζκῆξ Ναοπαηηίαξ 
ἐνδιχεδηακ, ὅηακ μἱ ηάημζημί ημοξ πνμζέθοβακ βζά ἀζθάθεζα ζέ 
άθθα ιένδ ηῆξ θθάδμξ. Συηε, ηάπμζμζ ἀλζςιαηζημί ηαί ζηναηζῶηεξ 
ηῆξ ἐκάηδξ ιενανπίαξ, πμφ εἶπε ἀκαθάαεζ ηίξ ἐηηαεανζζηζηέξ 
ἐπζπεζνήζεζξ ζηήκ πενζμπή, ἔθηαζακ ζηή Μμκή ηαί ιπῆηακ ζηήκ 
ἐηηθδζία κά πνμζηοκήζμοκ. 

Μέ ἔηπθδλή ημοξ ἀκηίηνοζακ ιπνμζηά ζηυ ηέιπθμ ἕκα ηακηήθζ 
ἀκαιιέκμ ηαί ιζά ηαθυβνζα βμκαηζζηή. Θέθδζακ κά ιάεμοκ πῶξ γεῖ 
ἐηεῖ ιυκδ ηδξ ηαί ζοκηδνεῖηαζ ηαί ἐηείκδ ζεικά ηαί ηαπεζκά ημφξ 
ἀπάκηδζε: «βζά ηή δζηή ιμο γςή δέκ πνεζάγμκηαζ θαβδηυ ηαί ρςιί. 
Μμῦ ανηεῖ πμφ ἔπς ηυ ηακηήθζ ιμο ἀκαιιέκμ». 

έ ζοκάκηδζδ ηῶκ ἀλζςιαηζηῶκ ἀνβυηενα ιέ ηυκ πίζημπμ 
Ναοπαηηίαξ ηαί Δνοηακίαξ, Υνζζηυθμνμ,  πυεεζδ θςηίζηδηε, 



52 

ηαεχξ ζέ εἰηυκα πμφ ἐηεῖκμξ ημφξ πέδεζλε, ἀκαβκχνζζακ ζηυ 
πνυζςπμ ηῆξ Θεμιήημνμξ ηή ιμκαπή πμφ εἶπακ ζοκακηήζεζ ζηυ 
ἐηηθδζάηζ ηῆξ ζπδθζᾶξ, ζηυ ἔνδιμ ιμκαζηήνζ ημῦ Πνμοζμῦ. 

Ἀκανίειδηεξ μἱ ιανηονίεξ ηῆξ εαοιαημονβζηῆξ ἐπέιααζδξ ηῆξ 
Πακαβίαξ, ἀπ‟ ἂηνδ ζ‟ ἂηνδ ηῆξ θθάδαξ ἀκά ημφξ αἰῶκεξ. Μέ 
ὅπμζμ πνμζςκφιζμ ηαί ἄκ ηήκ ηζιμῦκ ηαί ηήκ πνμζηοκμῦκ μἱ πζζημί, 
 Ὑπεναβία Θεμηυημξ,  Ὑπένιαπμξ ηναηδβυξ παναιέκεζ «ηυ 
θοθαηηήνζμκ πάκηςκ ηαί πανάηςια, ηαί ηναηαίςια, ηαί ἱενυκ 
ηαηαθφβζμκ».  

 

 
 

    
Πδβή: πενζμδζηυ Ρςικζυξ, ηπ 12 4-6/2013 
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ΕΩΖ ΚΑΠΛΑΝΖ 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΔΝΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΤΔΡΓΔΣΖ 

Ἀπυ ιζηνυξ ὁ Εχδξ Καπθάκδξ πῆνλεκ ἥνςξ ηῆξ γςῆξ. Θά ἦημ 
ηεζζάνςκ ἐηῶκ -ἐηεῖ πένακ εἰξ ηυ πςνίμκ ηῆξ Ἠπείνμο Γναιιέκμκ- 
ὅηακ ἀπέεακεκ  ηαθή ημο ιήηδν. Συ εέαια ηῆξ ἐλδπθςιέκδξ 
ἀρφπμο βοκαζηυξ ὁ Εχδξ δέκ ηυ ἐθδζιυκδζε πμηέ.    θίβα ἔηδ 
αναδφηενμκ ὁ παηήν ημο ἐκοιθεφεδ ηαί πάθζκ. Γοζηοπῶξ  ιδηνοζά 
δέκ ζοκεπάεδζε ηαευθμο ηυ λέκμκ παζδί. Γέκ πανῆθεε πμθφξ 
ηαζνυξ ηαί κέα ζοιθμνά ἐηηφπδζε ηυκ ιζηνυκ Εχδκ: Ἀπέεακε ηαί ὁ 
παηήν ημο! οκῆθεεκ ὅιςξ ηαπέςξ ηαί ἀπεθάζζζε κά ἐνβαζεῆ, δζά 
κά ζοκηδνήζδ ηυκ ἑαοηυκ ημο ηαί ηήκ ιδηνοζάκ, ηήκ ὁπμίακ δέκ 
ἤεεθε κά ἐβηαηαθείρδ. 

- Δἶζαζ ἀλζέπαζκμξ, ιζηνέ ιμο Εχδ, ημῦ εἶπε ιίακ ιένακ ὁ 
ἱενεφξ, πμφ αμδεεῖξ ηήκ ιδηνοζάκ ζμο, ηαί ὁ Θευξ εά ζέ ἀκηαιείρδ. 

 Εχδξ ιέ ἕκα ηειάπζμκ λδνμῦ ἄνημο ἔηνεπεκ εἰξ ηάεε ἐνβαζίακ. 
Σέθμξ ἔβζκε ηαί λοθμηυπμξ. Σά λφθα, ὅζα ἔημπηε, ηά ιεηέθενεκ ὁ 
ἴδζμξ εἰξ ηά Ἰςάκκζκα, ὅπμο ηά ἐπχθεζ. Καί ιέ ηά πνήιαηα βυναγε ηά 
ἀκαβηαῖα ηαί ἐπέζηνεθεκ εἰξ ηυ πςνίμκ. Δἰξ ηήκ παηνζηήκ μἰηίακ 
ὅιςξ ηυκ ἀκέιεκμκ, ἀκηί επανζζηζῶκ, αἱ ὕανεζξ ηαί ηάπμηε ηαί ηυ 
λφθμκ ηῆξ ζηθδνᾶξ ιδηνοζᾶξ. Ὤ! Ἧημ πμθφ δοζηοπήξ  γςή ημῦ 
ιζηνμῦ Εχδ. Καί δζ‟ αηυ είξ ὅθδκ ηήκ πενζμπήκ ηυκ ὠκυιαγμκ 
«Πζηνμγχδκ». 

 

 
 
πηά ὁθυηθδνα ἔηδ πέιεζκεκ ὁ Εχδξ ηήκ ζηθδνάκ ἐνβαζίακ, 

ἀθθά ηαί ηήκ ἄδζημκ ηαημιεηαπείνζζζκ ηῆξ ιδηνοζᾶξ ημο. Ἡ ροπή ημο 
εἶπεκ ἐηπεζθίζεζ ἀπυ πζηνίακ. Ἕκα ἀπυβεοια ἐπέζηνερε ηαηάημπμξ 
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εἰξ ηήκ μἰηίακ ηαί, ἀκηί κά εὕνῃ ὀθίβδκ ηνμθήκ ηαί ἕκα, ἔζης, βθοηφκ 
θυβμκ, ἤημοζε πάθζκ ὕανεζξ ηαί ἐδέπεδ ἰζπονυκ νάπηζζια. Ἡ ἀδζηία 
ηυκ ἔπκζλεκ, ἀθθά δέκ εἶπε ηίπμηε. ζηνάθδ, ἤκμζλε ηήκ εφνακ ηαί 
ἐλῆθεεκ. Ἔπεζηα ημθμφεδζεκ ἀπμθαζζζηζηῶξ ηυκ ηάης δνυιμκ ημῦ 
πςνίμο -λοπυθοημξ ηαί ηαημεκδεδοιέκμξ- πςνίξ κά ζηέπηεηαζ 
ηίπμηε, ἀθθά ηαί πςνίξ κά παφζδ ηά δάηνοα.Αἴθκδξ εἰξ ηυ αάεμξ 
ηάης ηῆξ πεδζάδμξ δζαηνίκεζ ηήκ θίικδκ ηῶκ Ἰςακκίκςκ ιᾶθθμκ 
ζημηεζκήκ. Πένακ αηῆξ, εἰξ ηήκ πυθζκ θαίκμκηαζ ηά πνῶηα θῶηα. 

- Θά πάς ζηά Γζάκκεκα, ρζεονίγεζ. 
Καί ζθμοββίγεζ δζά ηῆξ πεζνυξ ημο ηά δάηνοα. Καί ἀιέζςξ 

ἀημθμοεεῖ ηυ ηαηςθενέξ ιμκμπάηζ. Μίακ ὥνακ αναδφηενμκ 
πενζπθακᾶηαζ εἰξ ηάξ ὁδμφξ ηῆξ Ἠπεζνςηζηῆξ πνςηεομφζδξ. Ἡ κφλ 
ἐπνμπχνδζεκ. Ἔπνεπε κά εὕνῃ ἕκα ηαηάθοια. Σά ὀθίβα πνήιαηά 
ημο ὅιςξ ηά εἶπε δχζεζ εἰξ ηήκ ιδηνοζάκ. Πανεηάθεζεκ εἰξ ἕκα 
πακδμπεῖμκ κά ημῦ ἐπζηνέρμοκ κά ημζιδεῇ ηάπμο, ἀθθά ηυκ 
ἐηδζχημοκ. Πμῦ κά ζηαεῇ, ηαηάημπμξ, ὅπςξ ἦημ; Ἡ πυθζξ ἔπεζ 
ζοπάζεζ. Πενζθένεηαζ ὀθίβμκ άηυιδ ὡξ ζηζά ηαί ηέθμξ ἐλαπθχκεηαζ 
εἰξ ηυ πθαηφ αάενμκ ηῆξ εἰζυδμο ιζᾶξ ἀνπμκηζηῆξ μἰηίαξ.  Καί ιήπςξ 
ιπμνεῖ κά ημζιδεῇ; Συκ ααζακίγμοκ ηυ κοηηενζκυκ ρῦπμξ,  
ιμκαλζά, αἱ ζηέρεζξ, αἱ ἀκαικήζεζξ. Σά δάηνοα πθδιιονίγμοκ πάθζκ 
ημφξ ὀθεαθιμφξ ημο. Ἀκαζδηχκεηαζ ηυηε ηαί ἀνπίγεζ ιίακ εενιήκ 
πνμζεοπήκ πνυξ ηυκ Θευκ. Σά πείθδ ζαθεφμοκ: 

- Καί φ, Υνζζηέ ιμο, ὅηακ ἤζμοκ ιζηνυ παζδάηζ, ἐβκχνζζεξ 
ηαηεηνεβιμφξ. Ἡ ηαθή μο Μδηένα ιέ ηυκ Ἰςζήθ, δζά κά έ 
ζχζμοκ, έ ἐπῆβακ πμθφ ιαηνζά, ἐηεῖ ηάης εἰξ ηήκ Αἴβοπημκ. Γζ‟ 
αηυ, Ἰδζμῦ, ἀβαπᾷξ ἰδζαζηένςξ ηά ὀνθακά ηαί ἔνδια παζδζά. 
Πνμζηάηεοζέ ιε θμζπυκ ηαί ιέ. Γυξ ιμο εάννμξ ηαί ἐπθίδα. 

Ἡ πνμζεοπή αηή δίδεζ δφκαιζκ εἰξ ηυ υνθακυκ. Σέθμξ ὁ ὕπκμξ 
ημῦ ζθναβίγεζ ημφξ ὀθεαθιμφξ. 

ΘΔΟΣΑΛΣΟ ΠΡΟΣΑΣΖ 

Ἀκέηεζθε ηυ θῶξ ηῆξ ιέναξ. Δἶκαζ Κονζαηή, Κονζαηή ηῆξ 
νεμδμλίαξ. Οἱ ηχδςκεξ ηῶκ καῶκ ἀκηδπμῦκ εἰξ ὅθδκ ηήκ πυθζκ. Ἡ 
ιία εφνα ιεηά ηήκ ἄθθδκ ἀκμίβμκηαζ ηαί ιζηνμί, ιεβάθμζ, πθμφζζμζ ἠ 
πηςπμί πδβαίκμοκ εἰξ ηυκ μἶημκ ημῦ Θεμῦ. Μυκμκ ὁ ιζηνυξ Εχδξ 
ημζιᾶηαζ ἀηυιδ. Αἴθκδξ  ιεβάθδ εφνα ημῦ ἀνπμκηζημῦ ἀκμίβεηαζ ηαί 
αηή ηαί ὁ μἰημδεζπυηδξ -ὁ ηφνζμξ Υαηγδκίημο- ζηέηεηαζ ἔηπθδηημξ. 
Συ εέαια ημῦ ημζιςιέκμο παζδζμῦ ηυκ ζοβηζκεῖ. - Συ δοζηοπζζιέκμκ! 
ρζεονίγεζ. Πμζυξ λένεζ ηήκ ζοιθμνάκ ημο ηαί ηυκ πυκμκ ημο! 
ηείκδκ ηήκ ζηζβιήκ ἐλοπκᾷ ὁ Εχδξ ἀπμηυιςξ. δηχκεηαζ. Σνίαεζ 
ημφξ ὀεθαθιμφξ ημο. Σαηημπμζεῖ ὀθίβμκ ηά ιαθθζά ημο. Καί 
παναηδνεῖ, ἔηπθδηημξ ηαί αηυξ, ηυκ μἰημδεζπυηδκ. 
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- Πῶξ ενέεδξ ἐδῶ, παζδί ιμο; ηυκ νχηδζε ηυηε ὁ πμκεηζηυξ 
Ἠπεζνχηδξ. 

Καί πςνίξ κά πενζιέκῃ ἀπάκηδζζκ, θςκάγεζ ημφξ πδνέηαξ ημο 
ηαί ημφξ ζοκζζηᾷ κά πενζπμζδεμῦκ ηυ λέκμκ παζδί. Καί ἀιέζςξ αηυξ 
θεφβεζ δζά ηήκ ἐηηθδζίακ. ηεῖ πνμζεφπεηαζ ηαί δζά ημφξ ἰδζημφξ ημο 
ηαί δζά ηυ ἄβκςζημκ παζδί, ηυ ὁπμῖμκ ἀπμθαζίγεζ κά πνμζηαηεφζῃ. 
Οἱ πδνέηαζ εἰζάβμοκ ηυκ Εχδ εἰξ ηυ ἀνπμκηζηυκ. Συ παζδί ιέκεζ 
ηαηάπθδηημκ ἀπυ ὅζα αθέπεζ. Πυζμξ πθμῦημξ! Ἀθθά ηαί πυζμκ 
ηαθμί ἄκενςπμζ! Ὅθμζ βεθαζημί. Καί ημῦ ὁιζθμῦκ ιέ ἀβάπδκ, ζάκ κά 
βκςνίγςκηαζ ἀπυ πμθθά ἔηδ. Σμῦ δίδμοκ ἀιέζςξ ηαζκμονβῆ 
ἐκδφιαηα. Σμῦ πνμζθένμοκ εενιυκ πμηυκ ηαί ἄθεμκμκ ρςιί.  
Εχδξ πνχηδκ θμνάκ ἀκηζηνφγεζ ηυζδκ ηαθςζφκδκ.   ηεῖκμξ ὁ 
ιάβεζνμξ, ηί πνοζυξ ἄκενςπμξ! Συκ πενζπμζεῖηαζ ζάκ κά εἶκαζ οἱυξ 
ημο. 

- Φάβε, Εχδ, ημῦ θέβεζ, βζαηί ἔπεζξ ἀδοκαηίζεζ πμθφ. 
 Εχδξ ἐκεοιεῖηαζ πῶξ δζῆθεε ηήκ κφηηα. Καηυπζκ ημῦ ἔνπεηαζ 

εἰξ ηυκ κμῦκ  πνμζεοπή ηαί θέβεζ ιέζα ημο ιέ ααεεῖακ ζοβηίκδζζκ: 
- Θεέ ιμο, έ επανζζηῶ! έ επανζζηῶ!  
κ ηῷ ιεηαλφ ὁ ηφνζμξ Υαηγδκίημο ἐπζζηνέθεζ ἀπυ ηήκ 

ἐηηθδζίακ. Κάπμζμξ ηυηε θςκάγεζ: 
- Εχδ, ἔθα ἐδῶ, ζέ εέθεζ ηυ ἀθεκηζηυ. 
 Εχδξ εἶκαζ ηαναβιέκμξ, ζπεδυκ ηνέιεζ. Πανμοζζάγεηαζ εἰξ ηυκ 

ηαθυκ μἰημδεζπυηδκ, ἀθθά ενίζηεζ ἀνηεηυκ εάννμξ ηαί ἀπακηᾷ εἰξ 
ὅζα ἐηεῖκμξ ηυκ ἐνςηᾷ.  ηφνζμξ Υαηγδκίημο ἀημφεζ ιέ πνμζμπήκ 
ηήκ ἱζημνίακ ημῦ ιζηνμῦ αζμπαθαζζημῦ, ἐκκμεῖ ηήκ εἰθζηνίκεζακ ηαί 
ἁβκυηδηα ημῦ παζδζμῦ. οβηζκεῖηαζ ηαί ημῦ θέβεζ: 

- Ἀθμῦ ὁ Θευξ ζέ ἔζηεζθε ζηυ ζπίηζ ιμο, εά ιείκεζξ ἐδῶ, παζδί 
ιμο. Θά αμδεῇξ ηυκ ιάβεζνμ. Θά ἔνπεζαζ ηάπμηε είξ ηυ ηαηάζηδιά 
ιμο βζά ηακέκα εέθδια. Γέπεζαζ; 

 Εχδξ δέκ δφκαηαζ κά ὁιζθήζῃ. Κφπηεζ ιυκμκ ηαί ἀζπάγεηαζ ιέ 
δάηνοα ηήκ πεῖνα ημῦ εενβέημο ημο.  πνμζηάηδξ ημῦ Εχδ δζεηήνεζ 
ηυηε εἰξ Ἰςάκκζκα ηεκηνζηυκ ηαηάζηδια βμοκανζηῶκ. Δἶπε ηαί 
πμηαηάζηδια εἰξ ηυ Βμοημονέζηζμκ. 

ΝΔΑ ΠΔΡΗΟΓΟ ΕΩΖ 

 ιζηνυξ Ἠπεζνχηδξ, ἀθμῦ ἐλδζθάθζζε ηήκ ζημνβζηήκ 
πνμζηαζίακ ημῦ ηαθμῦ ἀκενχπμο, ἀνπίγεζ ιίακ κέακ πενίμδμκ ηῆξ 
γςῆξ ημο. Βμδεεῖ ηυκ ιάβεζνμκ, ρςκίγεζ εἰξ ηήκ ἀβμνάκ, ἐηηεθεῖ 
πνμεφιςξ δζάθμνα εεθήιαηα, ἀηυιδ ηαί ηῶκ ιεβαθοηένςκ ημο 
πδνεηῶκ. έαεηαζ ὅθμοξ ημφξ ιεβαθοηένμοξ, ἂξ εἶκαζ πδνέηαζ. Καί 
θένεηαζ ιέ δζαηνζηζηυηδηα, δζά κά ιή είλδ ηακέκα. κχπζμκ ηῶκ 
ἄθθςκ δέκ ὁιζθεῖ. 
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-Λέβε ηαί ζφ ηίπμηε, ηυκ ἐκεαννφκεζ ὁ ιάβεζνμξ. 
 Εχδξ ὅιςξ ιεζδζᾶ. 
-Λέβε ιαξ, εἶπε ιίακ ιένακ εἶξ ἐη ηῶκ παθθήθςκ ημῦ ηονίμο 

Υαηγδκίημο, ηά ἔιαεεξ ὅθα ηά βνάιιαηα ημῦ ἀθθααήημο; 
-Σά ἔιαεεκ, ἀπήκηδζεκ ὁ ιάβεζνμξ. Καί ιάθζζηα δζααάγεζ ἀνηεηά 

ηαθά. 
 ιζηνυξ, ὅηακ ημῦ ἔιεκε ηαζνυξ, ἐιεθέηα.πμπή ζηθδνᾶξ 

δμοθείαξ ηυηε. θθάξ ὡξ ηνάημξ δέκ πῆνπεκ. Εχδξ μἰημκυιδζεκ 
ἓκ αζαθίμκ, ηυ ὁπμῖμκ εἶπε ηάξ εἰηυκαξ ημῦ Υνζζημῦ ηαί ηῆξ Θεμηυημο 
εἰξ ηυ ἐλχθοθθμκ ηαί ηάξ θέλεζξ: «ηαονέ, αμήεεζ!». Πυζδκ πανάκ 
ᾐζεάκεδ ηυ παζδί, ὅηακ δζά πνχηδκ θμνάκ ηαηῶνεςζε ηαί ἔβναρε 
ηάξ δφμ ἐηείκαξ θέλεζξ! 

Μίακ κφηηα ὁ μἰημδεζπυηδξ βένεδ ηοπαίςξ ηαί ἐλῆθεε ημῦ 
δςιαηίμο ημο. Συηε δζέηνζκεκ, ὅηζ εἰξ ηυ δςιάηζμκ ημῦ ιζηνμῦ 
πῆνπεκ ἀηυιδ θῶξ.  Εχδξ ἐιεθέηα ηαί ἔβναθεκ. Ἀκηεθήθεδ δέ, 
ὅηζ ηάπμζμξ εἶπε πθδζζάζεζ ηήκ εφνακ ημῦ δςιαηίμο, ηαί δζ‟ αηυ 
ἔζαδζε ηυκ θφπκμκ ηαί ἐπχεδ εἰξ ηά ζηεπάζιαηα ημο. 

-Μήπςξ ιέ πανεθφθαλακ; ἐζηέθεδ. Καί ἄκ ἦημ ηυ ἀθεκηζηυ ηαί 
ι‟ ἐηαηάθααε, ἀζθαθῶξ εά ιμῦ άπαβμνεφζῃ ηήκ ιεθέηδκ. 

Σήκ ἑπμιέκδκ ὁ μίημδεζπυηδξ ἐηάθεζεκ εἰξ ηυ βναθεῖυκ ημο ηυκ 
Εχδκ. 

-Παζδί ιμο, ημῦ θέβεζ, εἶιαζ πμθφ επανζζηδιέκμξ ἀπυ ζέ. Ἔπς 
πθδνμθμνδεῆ ηάξ πνμυδμοξ ζμο ηαί εἰξ ηά βνάιιαηα ηαί ζέ 
ζοβπαίνς. Νμιίγς θμζπυκ, ὅηζ πνέπεζ ηχνα κά θφβῃξ ἀπυ ηυ 
ιαβεζνεῖμκ ηαί ἀπυ ηάξ ἐνβαζίαξ ημῦ ζπζηζμῦ ηαί κά ἔθεῃξ κά 
ἐνβάγεζαζ εἰξ ηυ ηαηάζηδια. ηεῖ εά ζμῦ ιέκῃ ηαζνυξ ηαί δζά 
ιεθέηδκ. 

Γζά δεοηένακ θμνάκ ὁ Εχδξ ἀζπάγεηαζ ηήκ πεῖνα ημῦ εενβέημο 
ημο ηαί ηήκ ανέπεζ ιέ ηά δάηνοά ημο, πςνίξ κά δφκαηαζ κά εἴπῃ θέλζκ.
Δἰξ ηήκ κέακ ημο ἐνβαζίακ ὁ Εχδξ ἐπζδεζηκφεζ ἐλαζνεηζηήκ 
πνμζμπήκ, πνμεοιίακ ηαί ἐπζιέθεζακ. κηυξ ὀθίβμο ιακεάκεζ ηυκ 
ιδπακζζιυκ ηῆξ ἐνβαζίαξ ηαί αθέπεζ ἐπίζδξ πῶξ πθφκμοκ ηά 
βμοκανζηά, πῶξ ηά νάπημοκ ηαί πῶξ ηά ζοζηεοάγμοκ εἰξ δέιαηα.  
ηφνζμξ Υαηγδκίημο παίνεζ δζά ηάξ πνμυδμοξ ημῦ πνμζηαηεομιέκμο 
ημο ηαί εεςνεῖ ηαφπδιά ημο κά ἔπῃ εἰξ ηυ ηαηάζηδιά ημο πανυιμζμκ 
πάθθδθμκ.Βναδφηενμκ αλάκεζ ηυκ ιζζευκ ημῦ Εχδ ηαί ηαεζζηᾷ 
ημῦημκ ζπμοδαῖμκ πανάβμκηα εἰξ ηήκ ἐπζπείνδζίκ ημο.  κέμξ δέκ 
πενδθακεφεηαζ ηαευθμο. οιπενζθένεηαζ πνυξ ημφξ ἀκενχπμοξ 
ημῦ πνμζηάημο ημο ὅπςξ ηαί πνίκ. λ ἄθθμο ζοκεπίγεζ ηήκ ιεθέηδκ. 
Καί δέκ θδζιμκεῖ κά επανζζηῇ ηυκ Θευκ εἰξ ηάξ πνμζεοπάξ ημο δζά 
ηήκ ηυζδκ πνμζηαζίακ. 
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ΓΔΝ ΛΖΜΟΝΔΗ ΣΟΝ ΣΟΠΟΝ ΣΟΤ 

θίβα ἔηδ ηαηυπζκ ὁ ηφνζμξ Υαηγδκίημο ἀκαπςνεῖ ἐλ Ἰςακκίκςκ 
ηαί ἐβηαείζηαηαζ εἰξ ηυ Βμοημονέζηζμκ. Συκ ζοκηνμθεφεζ ηαί ὁ Εχδξ 
Καπθάκδξ, ἔιπεζνμξ πθέμκ εἰξ ηυ ἐιπυνζμκ ηῶκ βμοκανζηῶκ. Καί μἱ 
δφμ άκαπηφζζμοκ ηάξ ἐνβαζίαξ.  πνῶημξ δζεοεφκεζ ηυ ηαηάζηδια 
ηαί ὁ Εχδξ ηαλζδεφεζ δζά βμοκανζηά εἰξ ἀνηεηάξ πχναξ ηῆξ 
Δνχπδξ. Πυζδκ πανάκ αἰζεάκεηαζ, ὅηακ  πθδζίμκ ημῦ ηονίμο 
Υαηγδκίημο! Καί πάκημηε ημῦ πεκεοιίγεζ: 

 -θδζιυκδζεξ, ηφνζε, ηυκ δφζηοπμκ Εχδκ, ηυκ ὁπμῖμκ 
ἀκηίηνοζεξ ιέ πυκμκ ιίακ Κονζαηήκ ἐιπνυξ εἰξ ηήκ εφνα ημῦ 
ζπζηζμῦ ζμο! Θοιᾶζαζ, ὅηζ ἔηνειεκ ἀπυ ηήκ πεῖκακ ηαί ηυ ηνφμκ! 
Ἦημ πεκηάνθακμξ ηαί πακηένδιμξ εἰξ ηυκ ηυζιμκ. Συ ζπίηζ ζμο 
ἔβζκε παηνζηυκ ιμο. Καί ενῆηα ὅ,ηζ ιμῦ ἔθεζπε.πενζπμίδζζκ ηαί πνυ 
πακηυξ ἀβάπδκ. ζηάεδξ δζ‟ ἐιέ πνμζηάηδξ ηαί δζδάζηαθμξ. Ὅ,ηζ 
εἶιαζ ηχνα ηαί ὅ,ηζ ἔπς ηυ πνεςζηῶ εἰξ ζέ. 

Μεη‟ ὀθίβα ἔηδ ὁ ηφνζμξ Υαηγδκίημο ἀπέεακε ηαί ὁθυηθδνμξ  
ἐπζπείνδζζξ ἔιεζκεκ εἰξ πεῖναξ ημῦ Καπθάκδ. Πθμῦημξ πμθφξ, ὁ 
ὁπμῖμξ ζοκεπῶξ δὔλακε.  Εχδξ δέκ θδζιμκεῖ ηυκ ηυπμκ ημο ηαί 
ημφξ δοζηοπεῖξ. 

-Θά δχζς πνήιαηα εἰξ ηά ὀνθακά ηαί εἰξ ημφξ πεζκαζιέκμοξ, 
θέβεζ ιυκμξ ημο. Θά ηηίζς ζπμθεῖα εἰξ ημκ ηυπμκ ιμο, δζά κά ιάεμοκ 
βνάιιαηα ὅζα παζδζά εέθμοκ κά ζπμοδάζμοκ. Σά πνήιαηα δέκ εῖκαζ 
ἰδζηά ιμο. Μμῦ ηά ἔδςζεκ ὁ Θευξ. Καί δέκ ἔπς δζηαίςια κά ηά 
δζαεέζς δζ‟ ἄθθμοξ ζημπμφξ. 

Ἀνπίγεζ θμζπυκ ηάξ δςνεάξ. ηέθκεζ πμθθάξ πζθζάδαξ πνοζῶκ 
νμοαθίςκ ηαί ηηίγεζ ἔκα ιεβάθμκ πνυηοπμκ ζπμθεῖμκ εἰξ Ἰςάκκζκα. 
οκηδνεῖ ιέ ἰδζηά ημο πνήιαηα ηάξ πενζθήιμοξ ηυηε ζπμθάξ, ηήκ 
Ἀεςκζάδα ημῦ Ἁβίμο Ὄνμοξ ηαί ηήκ Παηιζάδα ηῆξ Πάηιμο. ηέθθεζ 
πμθθά πνήιαηα εἰξ ηυ κμζμημιεῖμκ, δζά κά ἐθεοεενςεμῦκ, δζά κά 
κμζδθεφςκηαζ μἱ ἀπμνμζ. ηέθεζ ἐπίζδξ πνήιαηα, δζά κά 
ἐθεοεενςεμῦκ ζοιπαηνζῶηαζ ημο ἀπυ ηάξ ημονηζηάξ θοθαηάξ. 
Ἀβαπᾷ ἰδζαζηένςξ ηά ὀνθακά ηαί ζηέθθεζ δζ‟ αηά δέηα πζθζάδαξ 
νμοαθίςκ εἰξ Ἰςάκκζκα ηαί δέηα πζθζάδαξ δζά ηά ὀνθακά ημῦ 
Γναιιέκμο. 

 κ ὅζῳ ἔγδ ὁ Εχδξ Καπθάκδξ δέκ ἔπαοζε κά εενβεηῇ ηυκ 
ηυπμκ ημο. Καί ὅηακ ἀπεδήιδζεκ εἰξ Κφνζμκ, ἀθῆηεκ ὅθδκ ημο ηήκ 
πενζμοζίακ -ἑηαηυκ ὀβδμήημκηα ηνεῖξ πζθζάδαξ νμοαθίςκ- εἰξ 
θζθακενςπζηά ἱδνφιαηα. 

 
ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ» 

Θ. ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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Ἰωάλλεο πθνπηξῆο ὁ θεηκελακνηβόο 

ύληνκν ρξνληθό κηᾶο θαηαθόξπθα ἀλνδηθῆο πνξείαο 
θαί ἕλα κηθξό ἀθηέξωκα ὄπωο αὐηό 

 
 Καί ἕκα ιζηνυ ἀηυιδ ἀθζένςια - ὅπςξ αηυ - ζηυ ιεβάθμ Ἕθθδκα 
θζθυθμβμ πμφ ηυζμ πνυςνα ηαί ἄδζηα πάεδηε, ὀθείθεζ κά 
ζοκμδεφεηαζ ἀπυ ηάπμζα ζημζπεῖα ηῆξ πκεοιαηζηῆξ ηαί 
ἐπζζηδιμκζηῆξ πμνείαξ ημο.  Ἰςάκκδξ οημοηνῆξ (1901 - 1937) 
δέκ ἦηακ ιεβάθμξ θζθυθμβμξ ιέ ηά ηυηε ἤ ηά ηςνζκά ἑθθδκζηά 
πακεπζζηδιζαηά ιέηνα. Ἦηακ ἕκαξ θαιπνυξ ἐπζζηήιμκαξ ιέ 
ενςπασηή ηαί, ηονίςξ, βενιακζηή ἀκαβκχνζζδ. θαιπε - πανά ηυ 
κεανυκ ηῆξ θζηίαξ - δίπθα ζηά ιεβάθα ὀκυιαηα ηῶκ Δνςπαίςκ 
θθδκζζηῶκ. Συ ηί ζηενήεδηακ μἱ ηθαζζζηέξ, αογακηζκέξ ηαί 
κεμεθθδκζηέξ ζπμοδέξ ιέ ηυκ πνυςνμ εάκαηυ ημο ιυκμ κά ηυ 
εἰηάζμοιε ιπμνμῦιε. Κζ αηυ βζαηί δέκ ἔπμοιε ιζά ζοκμθζηή 
ἐηηίιδζδ ηῆξ πνμζθμνάξ ημο ζηά βνάιιαηά ιαξ. Γέκ πάνπεζ ηἄκ 
ιζά ἔηδμζδ ηῶκ Ἀπάληωλ ημο. 
 Σμ 1956 ηοηθμθυνδζε ἕκαξ ηυιμξ ιέ ἑθθδκυβθςζζα ηείιεκά ημο, 
«Μεθέηαζ ηαί ἄνενα». ηίξ εἰδζηέξ αζαθζμεῆηεξ ανίζηεζ ηακείξ - ζηήκ 
πναβιαηζηυηδηα πνδζζιμπμζεῖ ηαί ζοιαμοθεφεηαζ - ηίξ ικδιεζχδεζξ 
ἑνιδκεοηζηέξ ἐηδυζεζξ ημῦ πθαηςκζημῦ «οιπμζίμο» (1934) ηαί ηῆξ 
ἀνζζημηεθζηῆξ «Πμζδηζηῆξ» (1937), δφμ ἐνβαζίεξ ιέ ηίξ ὀπμῖεξ 
ἐβηαζκζάζεδηε  «Δθθδκζηή Βζαθζμεήηδ» ηῆξ Ἀηαδδιίαξ Ἀεδκῶκ. 
πίζδξ, πένζζο ἐηδυεδηε ἀπυ ηυ Μμνθςηζηυ Ἵδνοια εκζηῆξ 
Σνάπεγαξ ὁ πνῶημξ ηυιμξ ηῶκ βενιακυβθςζζςκ ιεθεηῶκ ημο, 
ιεηαθναζιέκεξ ἀπυ ημφξ Γ. Ἰαηχα ηαί Ἀ. Ρεβηάημ, ἐκῶ ἀκαιέκεηαζ 
κά ἐηδμεῆ ζφκημια ηαί ὁ δεφηενμξ ηυιμξ, ζέ ιεηάθναζδ ημῦ Ἡ. 
Σζζνζβηάηδ. ηυνπζα ηαί δοζεφνεηα, ηάπμηε, ηείιεκα, πμφ ηακμκζηά 
εά ἔπνεπε κά εἶκαζ πνμζζηά  ζηυ ενφ ἀκαβκςζηζηυ ημζκυ. πί 
πθέμκ θείπεζ ιία ηνζηζηή αζμβναθία ημῦ ἀκδνυξ. 
 Ὅζμ γμῦζε ὁ Ἰςάκκδξ οημοηνῆξ, ὄπζ ιυκμ δέκ πέναζε 
ἀπαναηήνδημξ, ἀθθά ηυ ἀκηίεεημ

.
 ἐηηζιήεδηε άηυιδ ηαί ζηυκ 

ἑθθδκζηυ πῶνμ ηαί ηαηαπμθειήεδηε θοζζαθέα ἀπυ ηυ 
πακεπζζηδιζαηυ πενζαάθθμκ ηῶκ Ἀεδκῶκ.  πυθειμξ ἐκακηίμκ ημο 
ἀπυ ιία ὡνζζιέκδ ὁιάδα ζηυ πακεπζζηήιζμ ηαί ἔλς ἀπ‟ αηυ 
λεπέναζε, ἀηυιδ, ηαί ηά ὅνζα ηῆξ αζμθμβζηῆξ ημο πανμοζίαξ.Οἱ 
ἀκηίεεηεξ ἀπυρεζξ, βζαηί ἐηθνάζηδηακ ηαί ηέημζεξ, ἦηακ θίβεξ ηαί 
ἀκαπμηεθεζιαηζηέξ. «Πεδίμκ ιἀπδξ»  ἑνιδκεία ημῦ «οιπμζίμο» 
ημο Πθάηςκμξ. Ἡ θζαεθμβναθία ἐκακηίμκ ημῦ οημοηνῆ λεηίκδζε ηαί 
ηνάηδζε ὡξ ηυ ηέθμξ ἀπυ ηυ πενζμδζηυ «πζζηδιμκζηή Ἠπχ», ἀθθά, 
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ἐκζζπουηακ ηαί ἀπυ πνμθμνζηή θδιμθμβία. Γέκ εἶκαζ ζίβμονμ ἄκ 
ημφξ πμθέιζμοξ ημο ημφξ ἐκχπθδζακ ηά ζπυθζα ημῦ οημοηνῆ ζηυ 
«οιπυζζμ» ἤ  πμρδθζυηδηα ημο βζά ηαεδβδηζηή ἕδνα ζηυ 
Πακεπζζηήιζμ Ἀεδκῶκ, ηήκ ὁπμία δζεηδζημῦζακ ηαί ἄθθμζ. 
  Ἰ. οημοηνῆξ βεκκήεδηε ζηή ιφνκδ -πνςηυημημξ βοζυξ θηςπῆξ 
μζημβέκεζαξ. Φμίηδζε ζηήκ Δαββεθζηή πμθή ηῆξ Πυθδξ. Συ 1917 
πεεαίκεζ ὁ παηέναξ ημο, ἐκῶ ηυκ ἑπυιεκμ πνυκμ ἀπμθμζηᾶ ἀπυ ηή 
πμθή ιέ «ἄνζζηα» ηαί δζμνίγεηαζ δάζηαθμξ ζηήκ Ἀζηζηή πμθή ζηήκ 
ηςιυπμθδ Μμοναδηζέ ηῆξ Μαβκδζίαξ. 
 Συ 1919, ὅιςξ, ηυκ ανίζημοιε δεοηενμεηή θμζηδηή ζηή 
Φζθμζμθζηή πμθή ημῦ Πακεπζζηδιίμο Ἀεδκῶκ, ἀπ‟ ὅπμο εά 
ἀπμθμζηήζδ ηυ 1922 ηαί ηυκ ἴδζμ πνυκμ δζμνίγεηαζ ηαεδβδηήξ ζηυ 
Ἱενμδζδαζηαθεῖμ ηῆξ Λάνκαηαξ (ἐηεῖ πζά, ἐπζδίδεηαζ ζέ ζμαανέξ 
ηοπνζαηέξ ιεθέηεξ ηαί ἱδνφεζ ηά «Κοπνζαηά Υνμκζηά»). Συ 1924 
ἐπζζηνέθεζ ζηήκ Ἀεδκά ὅηακ δζμνίγεηαζ αμδευξ ημῦ Φζθμζμθζημῦ 
πμοδαζηδνίμο ζηυ Πακεπζζηήιζμ. Συκ ἑπυιεκμ πνυκμ 
ἀκαβμνεφεηαζ δζδάηηςν ηῆξ Φζθμζμθίαξ, πακηνεφεηαζ ηή Υανά 
Πεηοπάηδ ηαί ἀκαπςνεῖ ζηή Γενιακία βζά ζπμοδέξ Ἀνπαζαξ 
θθδκζηῆξ Φζθμθμβίαξ ιέ πμηνμθία. ηή Γενιακία εά ιείκδ ὡξ ηυ 
1929 ηαί ἐηεῖ εά ἀκαδεζπεῆ ζέ ιεβάθμ θζθυθμβμ, ὅπςξ ιανηονῆ ηαί 
ηυ βενιακυβθςζζμ ἔνβμ ημο. 
 πζζηνέθεζ ζηήκ Ἀεήκα. Γζμνίγεηαζ ηαεδβδηήξ ζηυ Ἀνζάηεζμ ηαί 
αζαθζμεδηάνζμξ ηῆξ Ἀηαδδιίαξ Ἀεδκῶκ. Συ 1930, ὅιςξ, ἐηθέβεηαζ 
παιρδθεί θδβδηήξ ηῆξ θθδκζηῆξ Φζθμθμβίαξ ζηυ Πακεπζζηήιζμ 
Ἀεδκῶκ ηαί δφμ πνυκζα ιεηά εά δχζδ ηυ έκανηηήνζμ ιάεδιά ημο. 
Συ 1933 ημῦ βίκεηαζ πνυηαζδ βζά ηήκ ἕδνα Κθαζζζηῆξ Φζθμθμβίαξ 
ζηυ Πακεπζζηήιζμ ηῆξ Πνάβαξ, ἀθθά αηυξ εέηεζ πμρδθζυηδηα βζά 
ηή πδνεφμοζα ἕδνα Γναιιαημθμβίαξ ζηυ Πακεπζζηήιζμ Ἀεδκῶκ. 
 Συ 1936 εά λακαεέζδ πμρδθζυηδηα βζά ηήκ ἕδνα Ἀνπαίαξ 
θθδκζηῆξ Φζθμθμβίαξ. Συηε εἶκαζ πμφ ἀνπίγεζ ὁ πυθειμξ ἐκεκηίμκ 
ημο -θακενυξ ηάζ ηνοθυξ. Συ ηαθμηαίνζ ημῦ 1937 ηαλζδεφεζ ιἐ ὁιάδα 
θμζηδηῶκ ημο ζηή Γενιακία. Γονίγεζ, ἀπμβμδηεοιέκμξ -ηυ ηί ηαί πυζα 
εἶδε ζηή καγζζηζηή Γενιακία δέκ εἶκαζ ηαί ηυζμ λεηάεανμ. Πάκηςξ, ηυ 
επηέιανζμ ημῦ ἴδζμο πνυκμο αάγεζ ηέθμξ ζηή γςή ημο. Ἦηακ ιυκμ 
36 πνυκςκ. 
 Δἶιαζ αέααζμξ ὅηζ ὁ ηίηθμξ πμφ ἐπέθελα πνμηαθεῖ δζηαζμθμβδιέκδ 
ἀπμνία:  θέλδ ηεζιεκαιμζαυξ δέ ιανηονεῖηαζ ζηά ηνέπμκηα θελζηά 
ηῆξ Νέαξ θθδκζηῆξ μὔηε ἀπακηᾶ ζηή οκαβςβή κέςκ θέλεςκ ημῦ 
ηέθακμο Κμοιακμφδδ. Ὑπάνπεζ, ὡζηυζμ, ἕκα πενίθδιμ ζηάζζιμ 
ζηυκ Ἀβαιέικμκα ημῦ Αἰζπφθμο, ὅπμο ὁ Υμνυξ ἀπμηαθεῖ ηυκ 
πυθειμ «πνοζαιμζαυ ζςιάηςκ», ἐπεζδή ζηυ θμαενυ  
ἀκηαθθαηηήνζυ ημο παναθαιαάκεζ γςκηακά ζχιαηα ηαί ἐπζζηνέθεζ 
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ζηά ὀνθακειέκα ζπίηζα ηή ζπμδυ ηῶκ ζςιάηςκ αηῶκ.  Γζῶνβμξ 
εθένδξ παναθθάζζεζ ζοκεζδδηά ηυκ παναηηδνζιυ ημῦ αἰζπφθεζμο 
Ἄνδ, ημῦ εεμῦ ημῦ πμθέιμο, ηαί ηάκεζ θυβμ, δδιζμονβχκηαξ ἕκα 
ἅπαλ, βζά ηυκ ροπαιμζαυ πυθειμ. Σχνα, θακηάγμιαζ, βίκεηαζ θακενή 
 πνυεεζδ ιμο κά ἀπμδχζς, πνδζζιμπμζχκηαξ ἕκα κεμθμβζζιυ, 
ιζά ιμκαδζηή ηαί ἀλζμεαφιαζηδ δελζυηδηα πμφ δζέεεηε ὁ οημοηνῆξ. 
Ὅπςξ ὁ ἀνβοναιμζαυξ ιπμνῆ κά ἀπμθακεῆ ἄκ ἕκα αανφηζιμ 
ηυζιδια ἤ ἕκα πνοζυ κυιζζια εἶκαζ βκήζζμ, ἔηζζ ηαί ὁ οημοηνῆξ, 
πνμζηζζιέκμξ ιέ ἀκεπακαθδπημ θμθμβζηυ αἰζεδηήνζμ, εἶπε ηή 
ζπάκζα δοκαηυηδηα κά ἀκαηαθφπηδ ιέζα ζηυ ζςνυ ρεοδεπίβναθςκ 
ἔνβςκ βκήζζα ηείιεκα. Ἄξ πάνμοιε, ὅιςξ, ηά πνάβιαηα ἀπυ ηήκ 
ἀνπή. 
 Ἄκ ὁ Θευθναζημξ ζηυπεοε κά ζοκηάλδ ηυκ ηνζαημζηυ πνῶημ 
Υαναηηῆνα ημο ιέ εέια ηυ θζθυθμβμ, ἀζθαθχξ εά ἔβναθε, 
ἐπζπεζνχκηαξ κά δχζδ ἕκακ ὁνζζιυ, ὅηζ θζθυθμβμξ εἶκαζ ἕκα 
ἐλαζνεηζηά ηαπφπμπημ ἄημιμ, ηυ ὁπμῖμ ἐβείνεζ δζανηῶξ ἐκζηάζεζξ βζά 
ηή βκδζζυηδηα ηῶκ ιενῶκ ἤ ημῦ ζοκυθμο ἑκυξ ηεζιέκμο. Ἀοηυ ηυ 
ἐηηεκηνζηυ βκχνζζια δέκ εἶκαζ μὔηε ηαζκμφνβζμ μὔηε ἀπμηθεζζηζηά 
ενςπασηυ. Συ ζοκακημῦιε, ἤδδ, ζηήκ ἀνπαία Ἀθελάκδνεζα, ὅπμο 
ζοπκά μἱ βναιιαηζημί ηῆξ ἐπμπῆξ παναηδνμῦκ ὅηζ ὁ δεῖκα 
ζοββναθέαξ ἔβναρε ἕκακ ἀνζειυ ἔνβςκ ἀπυ ηά ὁπμῖα ιενζηά εἶκαζ 
κυεα. Συ ἀπμημνφθςια αηῆξ ηῆξ πνμζθζθμῦξ πναηηζηῆξ ηυ 
βκχνζζε  ηθαζζζηή θζθμθμβία ζηυ δέηαημ ἕκαημ αἰῶκα ηαί ηυ πνῶημ 
ηνίημ ημῦ εἰημζημῦ, ὅπμο ημπμεεηεῖηαζ ηαί  ἐπζζηδιμκζηή δνάζδ ημῦ 
οημοηνῆ. Γζααυδηδ εἶκαζ  πενίπηςζδ ηῶκ ὁιδνζηῶκ ἐπῶκ, ὅπμο  
παναιζηνή ἀκηίθαζδ ἤ ἀζοκέπεζα ἐηθααάκμκηακ ὡξ ἀπμπνῶζα 
ἔκδεζλδ βζά ηήκ πανέιααζδ ηάπμζμο, ζοκήεςξ, ἀηάθακημο ηαί 
ἀηαθαίζεδημο, δζαζηεοαζηῆ. Ἔηζζ ηυ ζῶια ηῆξ ὁιδνζηῆξ πμίδζδξ 
δζαιεθίζηδηε ηαί ηαημπμζήεδηε αάκαοζα, ὅπςξ ηυ ἄροπμ ζῶια ημῦ 
Ἔηημνα ἀπυ ηυκ Ἀπζθθέα ζηήκ «Ἱθζάδα». πζηνέρηε ιμο κά ζᾶξ 
εοιίζς ἐπί ηνμπάδδκ ιενζηά ἀηυιδ βκςζηά παναδείβιαηα. Ἀπυ ηυ 
ἔνβμ ημῦ Αἰζπφθμο ἀιθζζαδημφκηαζ ηυ ηέθμξ ηῶκ «πηά ἐπί Θῆααξ» 
ηαί ὁθυηθδνμξ ὁ «Πνμιδεέαξ Γεζιχηδξ», ἐκῶ ὁ πεζνυβναθμξ 
ηαηάθμβμξ πμφ παναδίδεζ ημφξ ηίηθμοξ ηῶκ δναιάηςκ ημῦ ιεβάθμο 
ηναβζημῦ ἀκαβνάθεζ ὡξ κυεμ ηυ ἔνβμ «Αἰηκαῖαζ». Ἀπυ ηά ζςγυιεκα 
ἔνβα ημῦ Δνζπίδδ, ηέθμξ, κμεεφεηαζ ὁ «Ρῆζμξ». Ἀκανίειδηα ἄνενα, 
δζδαηημνζηέξ δζαηνζαέξ ηαί ιμκμβναθίεξ ἔπμοκ ἀθζενςεῆ ζέ 
γδηήιαηα βκδζίμηδηαξ, ἀθθά  ζογήηδζδ, ἀηυιδ, ηαθά ηναηεῖ. 
Μεηαααίκμκηαξ ηχνα ζηήκ ἐπζζημθμβναθία, πμφ ιᾶξ ἐκδζαθένεζ ἐδῶ 
εἰδζηχηενα, ηενάζηζα ἐπίδναζδ ἄζηδζε  νδλζηέθεοεδ ἐνβαζία ημῦ 
δζάζδιμο Ἄββθμο θζθμθυβμο RichardBentley, πμφ ἀπέδεζλε πεζζηζηά 
ζηά 1699 ὅηζ μἱ ἐπζζημθέξ ημῦ αἱιμζηαβμῦξ ηονάκκμο Φαθάνζδμξ 
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ἦζακ πένακ πάζδξ ἀιθζαμθίαξ κυεεξ. Ἔηημηε αανεζά πμρία ζηίαγε 
ὅθα ηά ηείιεκα ηαί πμπνέςκε ημφξ θζθμθυβμοξ κά ηά εέημοκ ζηυ 
ιζηνμζηυπζμ ιέ ηυ ἐνχηδια ἄκ εἶκαζ βκήζζα.  οημοηνῆξ, ὅπςξ 
εἶκαζ βκςζηυ, πῆνλε ὁ εειεθζςηήξ ἑκυξ ἀνηεηά παναιεθδιέκμο 
ἀπυ ηή θζθμθμβζηή ἔνεοκα ηθάδμο, ηῆξ ἐπζζημθμβναθίαξ. πεδίαγε 
ηήκ ηνζηζηή ἔηδμζδ ηῶκ ζςηναηζηῶκ ἐπζζημθῶκ ηαί εἶπε ἀνπίζεζ ηήκ 
πνμενβαζία βζά ηυ ζημπυ αηυκ δδιμζζεφμκηαξ ιεθέηεξ βζά ηή 
πεζνυβναθδ πανάδμζή ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζοκεεηζηά ἐβηοηθμπαζδζηά 
θήιιαηα, ὅπςξ ηυ ἀλεπέναζημ ἄνενμ βζά ηήκ ἄνπαία 
ἐπζζημθμβναθία ζηήκ πενίθδιδ ηαί δοπνυζζηδ ζημφξ λέκμοξ 
Realenzyklopaedie. 
 ηή ζοθθμβή, θμζπυκ, ηῶκ ζςηναηζηῶκ ἐπζζημθῶκ,  ὁπμία εἶκαζ 
ζίβμονα ρεοδεπίβναθδ, ζοβηαηαθέβεηαζ ηαί ιία ἐπζζημθή πμφ 
πνμηάθεζε ηυ γςδνυ ἐκδζαθένμκ ημῦ οημοηνῆ. Ἀπμδίδεηαζ ζηυ 
δζεοεοκηή ηῆξ πθαηςκζηήξ Ἀηαδδιίαξ ηαί δζάδμπμ ημῦ Πθάηςκα, ηυ 
πεφζζππμ, πνυξ ηυ ααζζθζά ηῆξ Μαηαδμκίαξ Φίθζππμ. Σά ἱζημνζηά 
βεβμκυηα πμφ δζαθαιαάκεζ ἤ πνμτπμεέηεζ ὡξ βκςζηά  ἐπζζημθή 
ἦηακ ἀπαναίηδημ κά δζενεοκδεμῦκ ζοζηδιαηζηά ἀπυ ηάπμζμκ 
ἱζημνζηυ, ηαί βζ‟ αηυ ηνίεδηε ἀκαβηαία  ζοκενβαζία ημῦ 
Bickermann. Δἶκαζ πνμθακέξ ηυ ζηεπηζηυ ημῦ κεανμῦ Ἕθθδκα 
ιεθεηδηῆ: ἄκ  ἱζημνζηή ένεοκα ἔδεζπκε, ἀκελάνηδηα ἀπυ ηή 
θζθμθμβζηή, ὅηζ ηά βεβμκυηα δέκ εἶκαζ παθηεοιέκα ἀπυ ηάπμζμκ 
ιεηαβεκέζηενμ ζοιπζθδηή, ηυηε εά ιπμνμῦζε κά πμζηδνζπεῆ 
αάζζια  ἀπμρδ ὅηζ  ἐπζζημθή εἶκαζ αεεκηζηή.  οημοηνῆξ 
ιεθέηδζε ἐλμκοπζζηδηά ὅθα ηά θζθμθμβζηά γδηήιαηα: θελζθυβζμ, ὕθμξ, 
εθςκζημφξ κυιμοξ, ημζκμφξ ηυπμοξ ιέ ημφξ νήημνεξ ημῦ ηεηάνημο 
αἰῶκα, εέιαηα ιαηεδμκζηῆξ πνμπαβάκδαξ η.η.ὅ. ηαί ηαηέθδλε ιέ ηυκ 
ἱζημνζηυ ζοκάδεθθμ ημο ζηυ ημζκυ ζοιπέναζια ὅηζ  ἐπζζημθή δέκ 
ιπμνεῖ πανά κά „καζ βκήζζα ηαί δέκ ἔπεζ ηαιιία ζπέζδ ιέ ηά ροπνά 
ηαηαζηεοάζιαηα ημῦ ἀηηζηζζιμῦ. 
 Συ ἐηθεπηζζιέκμ θμθμβζηυ ημο αἰζεδηήνζμ ἐπζζηναηεφεηαζ ηαί 
ζηήκ πενίπηςζδ ημῦ Γδιμζεέκεζμο «πζηαθίμο». δῶ πνμζάβμκηαζ 
ηά ἀπαναίηδηα ηεηιήνζα, νδημνζηά, ἰδεμθμβζηά ηαί ἱζημνζηά, ηαεχξ 
ηαί ηυ ἀκαβηαῖμ ζοβηνζηζηυ θζηυ, πμφ ηαεζζημῦκ πμθφ πζεακή ηήκ 
ἀπυδμζδ ημῦ θυβμο ζηυ ιεβάθμ Ἀεδκαῖμ πμθζηζηυ. 
 Ἡ ζοζζςνεοιέκδ αηή ἐιπεζνία ὁδδβεῖ ζέ πθῆεμξ δζμνεχζεςκ 
ηαί ηνζηζηῶκ παναηδνήζεςκ, πμφ θζθμλεκμῦκηαζ εἴηε ζηίξ δζηέξ ημο 
ιεθέηεξ εἴηε ζέ αζαθζμηνζζίεξ βζά λέκα δδιμζζεφιαηα, μἱ ὁπμῖεξ 
δζαηνίκμκηαζ βζά ηήκ αζηδνυηδηα ηαί ηήκ εεοηνζζία ημοξ. Οἱ 
ὀλοκμφζηαηεξ αηέξ πανειαάζεζξ εἶκαζ ζοπκά, πνμθακῶξ, μνεέξ ηαί 
ἀπμηαεζζημῦκ ἀπμθφηςξ ἱηακμπμζδηζηά ηυ θεανιέκμ ηείιεκμ ἤ εἶκαζ 
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πμθφ πζεακέξ ηαί, πάκηςξ, πμθφ πζεακυηενεξ ἀπυ ἄθθεξ 
παθαζυηενεξ πνμηάζεζξ. 
 Οἱ πνμδβμφιεκεξ ἐπζζδιάκζεζξ ἴζςξ δδιζμφνβδζακ ηήκ ἐκηφπςζδ 
ἑκυξ θζθμθυβμο πμφ δέκ εἶπε ἄθθδ ιένζικα πανά ηή ζογήηδζδ 
εειάηςκ βκδζζυηδηαξ, πεζνυβναθδξ πανάδμζδξ ηαί ηνζηζηῆξ ηῶκ 
ηεζιέκςκ. Ἡ εἰηυκα αηή, ιάθζζηα, θαίκεηαζ κά ἐκζζπφεηαζ ἀπυ ηήκ 
ηνζηζηή ἔηδμζδ ημῦ Γδιμζεέκδ πμφ ὁ οημοηνῆξ ἐπζιεθήεδηε βζά 
ηυκ πενζχκοιμ ἐηδμηζηυ μἶημ Teybner, ηήκ ὁπμία, ὅιςξ, δέκ 
πνυθααε κά ὁθμηθδνχζδ. Ἡ εἰηυκα αηή εἶκαζ, ὡζηυζμ, 
παναπθακδηζηή. Γέκ εά ἀκαθενεῶ ἐδῶ ζηά ενφηενα ἐκδζαθένμκηα 
ημῦ οημοηνῆ βζά ηή αογακηζκή ηαί κεμεθθδκζηή ἤ ηή λέκδ θμβμηεπκία, 
μὔηε ζηή θζθμζμθζηή ημο ηαηάνηζζδ ἤ ηυ εεςνδηζηυ ημο 
πνμαθδιαηζζιυ, πμφ ἀκαπηφζζεηαζ ζηυ ηθαζζζηυ ἄνενμ ημο βζά ηυκ 
«Δαβυνα» ημῦ Ἰζμηνάηδ, ἄνενμ πμφ δέκ ἀπμοζζάγεζ ἀπυ ηαιιία 
ζφβπνμκδ ζοθθμβή, ἤδδ, δδιμζζεοιέκςκ ιεθεηδιάηςκ βζά ηυ ιεβάθμ 
νήημνα. 
 Πάκηςξ, δέκ ιπμνεῖ ηακείξ κά ἀκηζπανέθεδ ηίξ ικδιεζχδεζξ 
πμικδιαηζζιέκεξ ἐηδυζεζξ ημῦ πθαηςκζημῦ «οιπμζίμο» ηαί ηῆξ 
ἀνζζημηεθζηῆξ «Πμζδηζηῆξ», ημῦ ηφηκεζμο ἄζιαηυξ ημο. Δἶκαζ βκςζηή 
 ἀλμκζηή ζδιαζία, πμθζηζηή ηαί πμθζηζζιζηή, πμφ ἔπεζ ηυ ζοιπυζζμ 
βζά ηήκ ἐθθδκζηή ἀνπαζυηδηα. Δἶκαζ ὁ ηυπμξ ζοβηέκηνςζδξ ηῶκ 
ἀνζζημηναηῶκ ιέ ημζκέξ πμθζηζηέξ ἰδέεξ ηαί ἐπζδζχλεζξ, ηαεχξ ηαί 
ηυπμξ ηαθθζηεπκζηῆξ ἔηθναζδξ. ηά ζοιθναγυιεκά ημο εοιίγς ὅηζ 
ἀκαπηφπεδηε ηυ ζδιακηζηυ εἶδμξ ηῆξ ἐθεβείαξ. Σήκ ὀνβάκςζδ ἑκυξ 
ηέημζμο ζοιπμζίμο ιέ ηήκ εηαζνία ιζᾶξ κίηδξ ημῦ ηναβζημῦ πμζδηῆ 
Αβάεςκα ἀκαπανζζηᾶ ὁ ὁιχκοιμξ πθαηςκζηυξ δζάθμβμξ, ζηυ 
πθαίζζμ ημῦ ὁπμίμο ημπμεεηεῖηαζ  θζθμζμθζηή ζογήηδζδ βζά ηυκ 
ἔνςηα. Ἡ ἀκχνζιδ, ὅιςξ, ζεικυηοθδ ηαζ πμηνζηζηή κεμεθθδκζηή 
ημζκςκία ηῆξ ἐπμπήξ ηαί ηυ θεμκενυ πακεπζζηδιζαηυ πενζαάθθμκ 
ανῆηακ ηήκ ἀπίθθεζμ πηένκα ημῦ οημοηνῆ ηαί ἄνπζζακ ιία ἄκίενδ 
ἐηζηναηεία ἐκακηίμκ ημο. Καθφηενδ πμδμπή εἶπε, ἄκ ηαί ὁ ἴδζμξ δέκ 
ηυ πθδνμθμνήεδηε πμηέ,  ἔηδμζδ ηῆξ «Πμζδηζηῆξ». Γέκ πάνπεζ 
ηαιιία ζμαανή κεχηενδ πμικδιαηζζιέκδ ἔηδμζδ ζηήκ Ἀιενζηή ἤ 
ηήκ Δνχπδ πμφ κά ἀβκμῆ ηυ αζαθίμ ημῦ οημοηνῆ ιέ ηήκ ιζηεθῆ 
εἰζαβςβή ημο,  ὁπμία εὔβθςηηα θακενχκεζ ηυ πάζια ημῦ ζεζζιμῦ 
πμφ ἄκμζλε ὁ πνυςνμξ παιυξ ημο. Συ ηείιεκμ ἔπεζ ἀπμηαηαζηαεῆ 
ηνζηζηά ἐη κέμο, ηαί μἱ ζδιεζχζεζξ ημο εἶκαζ βειᾶηεξ ιέ θυβζεξ, 
θεπηαίζεδηεξ ηαί ἄηνςξ  δζαθςηζζηζηέξ παναηδνήζεζξ ηαί 
πθδνμθμνίεξ, πμφ ἄθμνμῦκ πναβιαημθμβζηά ἤ εεςνδηζηά εέιαηα. 
 Ἡ ἐπζθεηηζηή ζηζαβνάθδζδ ηῆξ πθμφζζαξ ηαί πμθοζπζδμῦξ 
ἐνεοκδηζηῆξ πνμζθμνᾶξ ημῦ οημοηνῆ ἔδεζλε, πζζηεφς, ὅηζ 
ὅπμζαδήπμηε ιεθέηδ ζηυ πῶνμ ηῆξ νδημνζηῆξ, ηῆξ πμζδηζηῆξ ηαί ηῆξ 
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ἐπζζημθμβναθίαξ υθείθεζ κά ἔπδ ἀθεηδνία ηυ εειεθζχδεξ ἔνβμ ημῦ 
πανζζιαηζημῦ Ἕθθδκα θζθυθμβμο. ήιενα  ἀλζμπμίδζδ αηῆξ ηῆξ 
πμθφηζιδξ πκεοιαηζηῆξ ηθδνμκμιζᾶξ δζεοημθφκεηαζ ἀηυιδ 
πενζζζυηενμ ἀπυ ηή ιεηάθναζδ ηῶκ βενιακυβθςζζςκ 
ιεθεηδιάηςκ ημῦ οημοηνῆ,  ἔηδμζδ ηῶκ ¨μπμίςκ 
πναβιαημπμζεῖηαζ ἀπυ ηυ Μμνθςηζηυ Ἵδνοια ηῆξ εκζηήξ 
Σνάπεγαξ, πάνδ ζηίξ ἄμηκεξ θνμκηίδεξ ημῦ δζεοεοκηῆ ημο Γζμκφζδ 
Καράθδ. Ἔπεζ, ἤδδ, ηοηθμθμνήζεζ ὁ πνῶημξ ηυιμξ, ἐκῶ ιέζα ζηυ 
ἑπυιεκμ δίιδκμ ἀκαιέκεηαζ  ηοηθμθυνδζδ ηαί ημῦ δεοηένμο. Ἔηζζ, 
ιαγί ιέ ηίξ ἤδδ δδιμζζεοιέκεξ «Μεθέηεξ ηαί ἄνενα» δζαεέημοιε 
ηχνα ζπεδυκ ηυ ζφκμθμ ημῦ ἔνβμο ημῦ ιεβάθμο θζθυθμβμο, πμφ 
πδνέηδζε ηήκ ἐπζζηήιδ ημο ιέ θμβζζιυ ηαί ι‟ ὄκεζνμ. Γζηυ ιαξ 
ηαεῆημκ εἶκαζ κά ηυκ ηζιμῦιε, ἔιπναηηα, ζοκεπίγμκηαξ ηυ .ενβμ ημο 
ηαί ἐιπθμοηίγμκηαξ ιέ κέμοξ ηυιμοξ ηήκ Δθθδκζηή Βζαθζμεήηδ πμφ ὁ 
Μυηζανη ηῆξ θζθμθμβίαξ ιαξ, ἀημθμοεχκηαξ ηά ἴπκδ ημῦ Ἀδαιακηίμο 
Κμναῆ, ιέ ηυζμ ἐκεμοζζαζιυ ἐβηαζκίαζε. 

Ὁ ἅγηνο ηῆο ἑιιεληθήο θηινινγίαο 

 Γέκ πάνπεζ, κμιίγς, ἀιθζαμθία ὅηζ ὁ Ἰςάκκδξ οημοηνῆξ, ὁ 
ιμκαδζηυξ ἴζςξ ἅβζμξ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ θζθμθμβίαξ (Β. Λεκηάηδ, 
Παζδεναζηία: ἰδεμθμβζηά πμζηνχιαηα ζηήκ πνμζέββζζδ ημῦ 
οημοηνῆ, πεν. θθδκζηά 47, 1997, ζεθ.261), εἶκαζ ηαη‟ ἐλμπήκ 
βκςζηυξ ὡξ ηθαζζζηυξ θζθυθμβμξ. Γζά ηή ζπμθζαζιέκδ, ἄθθςζηε, 
ἔηδμζδ ημῦ πθαηςκζημῦ οιπμζίμο ζοκάκηδζε ηήκ ἀπμδμπή, ηυ 
ζεααζιυ, ἀθθά ηαί ηή ιεβάθδ ἐπενυηδηα ἀπυ ζοκαδέθθμοξ ημο ημῦ 
αηαδδιασημῦ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, πχνμο, μἱ ὁπμῖμζ ἐπεζηνάηεοζακ 
ἐκακηίμκ ημο ἀπυ ηυ 1936 πμθθμφξ, ἀπυ πμζηζθχκοιμοξ ηνζηζημφξ 
ἔςξ ηαί ζοκδζηαθζζηζημφξ θμνεῖξ, ὅπςξ ημφξ ἀπεμθυνμοξ ηῶκ 
Λμοηνῶκ Αἰδδρμῦ ηαί ημφξ ημοθμονμπχθαξ ηῆξ Πάηναξ, 
παζίβκςζημοξ ἔηημηε, ηαεχξ ὁ οημοηνῆξ ημφξ ημπμεέηδζε ζηυκ 
πυηζηθμ ημῦ ηναβζημῦ, ἐκ πμθθμῖξ, αζαθίμο ημο Ἡ ἐθζηξαηεία θαηά 
ηνῦ Σπκπνζίνπ (Τά θείκελα θαί νἱ θνπινπξνπώιαη), Ἀεήκα 1937.Γζά 
ηά βεβμκυηα, ὅιςξ, αηά ἔπμοκ πμθθά βναθηεῖ ηαί δέ κμιίγς ὅηζ 
πνεζάγεηαζ κά ἐπζιείκς. Γέκ εἶκαζ, ὅιςξ, ενέςξ βκςζηυ ὅηζ ὁ 
Μυηζανη ηῆξ Φζθμθμβίαξ ιαξ, ὅπςξ εθοέζηαηα εἶπε παναηηδνίζεζ 
ηυ οημοηνῆ ὁ Γζῶνβμξ αααίδδξ, εῖπε δζδαηημνζηυ δίπθςια ζέ 
αογακηζηυ εέια, ηυ ὁπμῖμ ημῦ ἀπμκειήεδηε ἀπυ ηυ Πακεπζζηήιζμ 
Ἀεδκῶκ ηυ Μάζμ ημῦ 1925, πνίκ, δδθ., ἀπυ ηήκ ἀκαπχνδζή ημο βζά 
ηή Γενιακία. Σίηθμξ ηῆξ δζαηνζαῆξ ημο εἶκαζ: Μηραήι Ψειινῦ, Βίνο θαί 
πνιηηεία ηνῦ ὁζίνπ Αὐμεληίνπ θαηά πξῶηνλ ἐθδηδόκελνο. Ἡ ιζηνή 
αηή ἐνβαζία, πμφ ζηδνίπεδηε ζέ ἕκα ηοπνζαηυ πεζνυβναθμ ημῦ 
Φεθθμῦ, ἐκηάζζεηαζ ζηυ πθαίζζμ ηῶκ πμθοανίειςκ ιεθεηδιάηςκ ηά 
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ὁπμῖα εἴηε πνμεημίιαζε εἴηε ἔβναρε ὁ οημοηνῆξ ηαηά ηυ πνμκζηυ 
δζάζηδια 1922-1924, ὁπυηε πδνέηδζε ζηήκ Κφπνμ (ηαί, ιάθζζηα, 
ζηυ Ἱενμδζδαζηαθείμ Λάνκαηαξ) ὕζηενα ἀπυ πνυηαζδ ημῦ 
ἀβαπδιέκμο δαζηάθμο ζηυ ἐδῶ Πακεπζζηήιζμ, ίιμο  Μεκάνδμο. 
Μέ ηή αμήεεζα ἑκυξ ἐλαζνεηζηά θςηζζιέκμο ἱενάνπδ, ημῦ 
ιδηνμπμθίηδ Κζηίμο Νζηυδδιμο, πμφ ηυκ ζηήνζλε ζέ ηάεε ημο αῆια 
ηαηά ηήκ παναιμκή ημο ζηυ κδζί,  ὁπμία ιυκμκ ἀκέθεθδ δέκ ἦηακ, 
ὁ οημοηνῆξ ἐνεφκδζε ἀνπεῖα ιμκαζηδνζῶκ ηαί πάιπμθθεξ 
αζαθζμεῆηεξ (ἀκάιεζα ζηίξ ὁπμῖεξ λεπςνζζηή εέζδ ηαηεῖπακ ἐηεῖκεξ 
ημῦ Λμοηᾶ Πζενίδδ ηαί ημῦ Νεμηθῆ Κονζαγῆ), ιέ ἀπμηέθεζια κά 
ζοβηεκηνχζδ πμζηζθυιμνθμ ηαί ἐκηοπςζζαηυ θζηυ. Ἀπυ αηυ 
ἀηνζαῶξ ηυ θζηυ πνμῆθεε, πένα ἀπυ ηή δζαηνζαή, ὁ ηφνζμξ ὄβημξ 
ηῶκ ηοπνμθμβζηῶκ ημο ιεθεηῶκ πμφ δδιμζζεφηδηε ἐκ πμθθμῖξ ζηά 
Κππξηαθά Χξνληθά, ἔκα ηαζκμφνβζμ πενζμδζηυ, ηήκ ἔηδμζδ ημῦ 
ὁπμίμο εἰζδβήεδηε ὁ ἴδζμξ ζηυ ιδηνμπμθίηδ Κζηίμο. Σά πενζζζυηενα 
ἀπυ ηά ιεθεηήιαηα αηά ημῦ οημοηνῆ, πμφ ἔπμοκ ιεβάθδ ζδιαζία 
βζά ηήκ ἱζημνία ηῆξ Κφπνμο ηαηά ημφξ Μέζμοξ ηαί Νευηενμοξ 
Υνυκμοξ, δζαηνίκμκηαζ βζά ηυκ ἱζημνζμδζθζηυ ημοξ παναηηῆνα: ὁ 
ηάθμξ ημῦ ἁβίμο ενβίμο,  ἁβία Θέηθα (ιμκή ηῆξ Λάνκαηαξ), 
ἐηδυζεζξ ἁβζμθμβζηῶκ ηεζιέκςκ, ἄβκςζημζ ηχδζηεξ αογακηζκῶκ 
πνμκμβνάθςκ, ζπυθζμ βζά ηυ Γζβεκῆ Ἀηνίηδ, ἐπζβναθέξ η.ἄ.π. 
Ἀκάιεζα ημοξ, πάκηςξ, εὔημθα λεπςνίγεζ  ἐπζαθδηζηή Ἔθζεζηο ηῆο 
θξηηηθῆο ἐπηηξνπείαο…ημῦ θζθμθμβζημῦ δζαβςκζζιμῦ πμφ εἶπε 
πνμηδνοπηεί ἀπυ ηυκ ηυηε Ἀνπζεπίζημπμ Κφπνμο ιέ εέια ηή 
ζοββναθή ἱζημνίαξ ηῆξ Κφπνμο ιεηαλφ ηῶκ ἐηχκ 1571-1878.  
ηίηθμξ Ἔθζεζηο εἶκαζ παναπθακδηζηυξ

.
 πνυηεζηαζ, μζζαζηζηά, βζά 

ἀκαθοηζηή ( ἔηηαζή ηδξ ἀββίγεζ ηίξ 200 ζεθίδεξ) ἱζημνζηή 
πνμζέββζζδ ηῆξ Σμονημηναηίαξ ηήξ κήζμο, ζηήκ ὁπμία πενζέπμκηαζ 
δδιμζζεφζεζξ ἀκέηδμηςκ ηεζιέκςκ ηαί ἐκεοιήζεςκ πεζνμβναθζηῶκ ἤ 
αζαθζμβναθζηῶκ ζημζπείςκ βζά Κοπνίμοξ θμβίμοξ ηῆξ πενζυδμο 
αηῆξ, ιεηαθνάζεζξ ἐββνάθςκ, ἐπζβναθζηυ θζηυ η.θ.π. Ἀλίγεζ κά 
ζδιεζςεῆ ὅηζ  Ἔθζεζηο, πμφ ηοπχεδηε ηυ 1924, δζαηδνεῖ ὡξ 
ζήιενα ἀιείςηδ ηήκ ἀλία ηδξ ηαί ἀπμηεθεῖ ηήκ πνχηδ ηαηαθοβή ζηυκ 
ἐνεοκδηή πμφ ἐπζεοιεί κά ιεθεηήζδ ηήκ ηυζμ ζδιακηζηή αηή ἐπμπή 
ηῆξ ηοπνζαηῆξ ἱζημνίαξ. 
 Ἡ παναιμκή ημῦ οημοηνῆ ζηή Λεζρία ηαί ηυ Βενμθῖκμ βζά 
ενφηενεξ ζπμοδέξ ιεηαλφ 1925-1929 ζδιαδεφεηαζ ἀπυ ἔκημκδ, 
ὅπςξ εἶκαζ βκςζηυ, δναζηδνζυηδηα βφνς ἀπυ ηά ηθαζζζηά 
βνάιιαηα, ιέ δδιμζζεφζεζξ ζέ ἀλζμθμβυηαηα πενζμδζηά ηαί 
ζοκενβαζίεξ ιέ ἐπζθακεῖξ ζοκαδέθθμοξ ημῦ πχνμο ηῆξ 
Ἀνπαζμβκςζίαξ ὅπςξ ηαί ἐβηφνμοξ ἐηδμηζημφξ μἴημοξ. Ἡ 
ζοβηεηνζιέκδ, ὅιςξ, αηή ἐπζζηδιμκζηή ἑζηίαζδ δέκ ηυκ 
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ἀπμιαηνφκεζ ἀπυ ηή θζθμθμβία ημῦ Μεζαζςκζημῦ ηυζιμο
.
 ἄθθςζηε, 

ὁ οημοηνῆξ εά ιᾶξ δζδάλδ θίβμ ἀνβυηενα ὅηζ  αογακηζκή 
ηθδνμκμιζά εἶκαζ ἰζυηζιδ εἰξ «ἐεκζηήκ ἀλίακ» ιέ ἐηείκδ ηῆξ 
Ἀνπαζυηδηαξ ηαί ανίζηεηαζ πμθφ ημκηά ιαξ, ἐκῶ «…μὔηε πάνπεζ, 
ὡξ πνυξ ηάξ ιεεμδζηάξ πνμτπμεέζεζξ, δζαθμνά εἰξ ηήκ θζθμθμβζηήκ 
ἐλέηαζζκ ημῦ Θμοηοδίδμο ἤ ημῦ Πνμημπίμο, ημῦ Ζνμδυημο ἤ ημῦ 
Υαθημημκδφθδ, ημῦ Πμθοαίμο ἤ ημῦ Φεθθμῦ» (Ἰςάκκδ οημοηνῆ, 
Μειέηαη θαί ἄξζξα, Ἀεήκα 1956, ζεθ. 241). Δἶκαζ ζδζαίηενα 
παναηηδνζζηζηυ ὅηζ ζηυ Ὑπυικδιά ημο πνυξ ηήκ ἐδῶ Φζθμζμθζηή 
πμθή (1933) ἐπζζδιαίκεζ ὅηζ πμθθέξ ἀπυ ηίξ ἐνβαζίεξ πμφ ηαηαεέηεζ 
«…ἀκήημοκ εἰξ ηήκ αογακηζκήκ ηαί ηήκ κεςηένακ ἑθθδκζηήκ 
(θζθμθμβίακ, ζοιπθδνχκς), πμαάθθμκηαζ δέ ιέ ηήκ πανάηθδζζκ κά 
θδθεμῦκ ἐλ ἴζμο π ὄρζκ δζά ηήκ πθήνςζζκ ἕδναξ ηῆξ Ἀνπαίαξ 
Φζθμθμβίαξ» (ζεθ.14). Κάης ἀπυ αηυ ἀηνζαῶξ, ηυ πνῖζια, ηυ ὁπμῖμ 
εἶκαζ πνμθακέξ ὅηζ θεζημφνβδζε πνυξ ημφξ ιαεδηέξ ημο ὡξ 
ἐνεοκδηζηή πνμηνμπή, εά πνέπδ κά εεςνδεῆ ηαί  ἐπίδμζδ ιζᾶξ 
ἀπυ ηίξ πνμζθζθέζηενεξ ιαεήηνζέξ ημο, ηῆξ Ἠνχξ Κμνιπέηδ, ηυζμ 
ζηήκ Κθαζζζηή Φζθμθμβία (ιέ ηή ιεηάθναζδ ηαί ηυ ζπμθζαζιυ ηῆξ Ε‟ 
ἐπζζημθῆξ ημῦ Πθάηςκα, πμφ πνςημδδιμζζεφηδηε ηυ 1938 ζηυ πεν. 
Τά Πξνπύιαηα, βζά κά ἐπακεηδμεῆ ἀπυ ηυκ ἐηδμηζηυ μἶημ «ηζβιή» 
ηυ 1997, ιέ ηή θνμκηίδα ημῦ Γζχνβμο Υνζζημδμφθμο), ὅζμ ηαί ιέ ηή 
Βογακηζκή Φζθμθμβία ἐηδίδμκηαξ ηυ πμθφ ζδιακηζηυ ἔβηχιζμ ζηυκ 
πηνπ. Κςκζηακηζκμοπυθεςξ Νζηυθαμ Μμογάθςκα (πεν. Ἑιιεληθά 7, 
ζεθ. 301-322). ηήκ ἴδζα εεεῖα ιέ ηήκ Κμνιπέηδ ηζκήεδηε, ὅπςξ εά 
δμῦιε ζηή ζοκέπεζα, ηαί ὁ Βαζίθεζμξ Λαμφνδαξ, ἀπυ ημφξ πζυ 
ζηεκμφξ ιαεδηέξ ημῦ οημοηνῆ. 
 Γζά κά ἐπζζηνέρμοιε ὅιςξ ζηίξ αογακηζκέξ δδιμζζεφζεζξ ημῦ 
οημοηνῆ, ἀπυ ἐηείκδ, ἀηνζαῶξ, ηήκ πενίμδμ, δδθ., ηά ηέθδ ηῆξ 
δεηαεηίαξ ημῦ ‟20, ἀνπίγεζ  ἐπζζηδιμκζηή ημο ζηνμθή

.
 ζζβά ἀθθά 

ζηαεενά  ἀκαδίθδζδ ζηά ἀνπεῖα ηἰεεηαζ ζηυ πενζεχνζμ ηαί ηυ 
ἐκδζαθένμκ ημο ιεηαηοθίεηαζ ζέ πχνμοξ ἐηδμηζηῆξ ηαί ηνζηζηῆξ 
ηεζιέκμο.  Γνδβυνζμξ Νφζζδξ, ηνεῖξ ιείγμκηεξ ἱζημνζημί ημῦ 
Βογακηίμο, ὁ Πνμηυπζμξ, ὁ Μζπαήθ Φεθθυξ ηαί ὁ Λέςκ μ Γζάημκμξ, 
ἀθθά ηαζ εέιαηα πμφ ἅπημκηαζ ηαεανά εεμθμβζηῶκ πνμαθδιάηςκ, 
ὅπςξ ἐηεῖκμ ημῦ ζπίζιαημξ ηῶκ Ἀνζεκζαηχκ πμφ ζοκεηθυκζζε ηήκ 
Αημηναημνία ηαηά ηυ δεφηενμ ιζζυ ημῦ 13

μο
 αἰ., εά ηνααήλμοκ, 

ἀκάιεζα ζέ πμθθά ιζηνυηενα, ἀθθά δζυθμο ἀιεθδηέα, ηυ δζεζζδοηζηυ 
ημο αθέιια ηαί εά ημφξ ἀθζενχζδ ιεζηέξ ηίξ ζεθίδεξ εἴηε ἀηναζθκῶξ 
πνςηυηοπεξ (ιέ ἐηδυζεζξ ηεζιέκςκ, ὅπςξ ημ πμθφ ἐκδζαθένμκ 
έβηχιζμ ημῦ Λέμκημξ ημῦ Γζαηυκμο πνυξ ηυκ αημηηάημνα ημῦ 
Βογακηίμο Βαζίθεζμ Β‟, πθδεχνα δζμνεχζεςκ, πνμζςπμβναθζηά 
ζπυθζα η.θπ.) εἴηε αζαθζμηνζηζηῆξ θῆξ. Θά ἀνημῦζακ ηά ὅζα ἐκηεθῶξ 
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δεζβιαημθδπηζηά πνμακέθενα βζά κά ημπμεεηήζμοκ ηυ οημοηνῆ 
ρδθά ηαί ζηυ πὦνμ ηῆξ Βογακηζκῆξ Φζθμθμβίαξ. 
 ηεῖκμξ, ὅιςξ, ηυκ ὁπμῖμκ εοιυιαζηε ἐδῶ, δέκ ἀνηέζηδηε ζηά 
ὅζα ικδιυκεοζα, ἀθθά πνμπχνδζε πανάγμκηαξ ἀηναζθκῶξ κέμοξ 
δνυιμοξ ζέ ἕκακ ημιέα πμφ ημῦ ἦηακ ἰδζαίηενα μἰηεῖμξ ἀπυ ηήκ 
ηθαζζζηή ημο, ηαηά ηφνζμ θυβμ, πμδμιή, ηαί ἔκκμῶ ηήκ 
ἐπζζημθμβναθία ημῦ Βογακηίμο. Συ 1929 ὁ οημοηνῆξ ἐπζζηνέθεζ 
ζηήκ θθαδα ηαί ηήκ ἑπμιέκδ πνμκζά ἀκαηδνφζζεηαζ παιρδθεί 
θδβδηήξ ηῆξ Κθαζζζηῆξ Φζθμθμβίαξ. Συκ ηηχανζμ ημῦ ἰδίμο 
ἐηείκμο ἔημοξ πναβιαημπμζήεδηε ζηήκ Ἀεήκα ηυ Γ‟ Γζεεκέξ 
Βογακημκμθμβζηυ οκέδνζμ, ηαηά ηή δζάνηεζα ηῶκ ἐνβαζζῶκ ημῦ 
ὁπμίμο ὁ 29πνμκμξ θδβδηήξ πανμοζίαζε -ζηή βενιακζηή βθῶζζα- 
ἀκαημίκςζδ ιέ ηίηθμ: «Πνμαθήιαηα ηῆξ αογακηζκήξ 
ἐπζζημθμβναθίαξ» (ProblemederbyzantinischenEpistolographie, 
ActesduIIIeCongresInternationald’ etudesbyzantines, „Αεήκα 1932, 
ζεθ. 295-310, Πνμαθήιαηα ηῆξ Βογακηζκῆξ πζζημθμβναθίαξ, ζηυκ 
ηυιμ: Ν.Β. Σςιαδάηδ, Βπδαληηλῆ ἐπηζηνινγξαθία, Θεζζαθμκίηδ 
1993, ζεθ. 307-320). Ὅηζ ὁ οημοηνῆξ, «ἀημφναζημξ» 
ἐπζζημθμβνάθμξ ὁ ἴδζμξ -ὁ παναηηδνζζιυξ ἀκήηεζ ζηυκ Ἰ. Θ. 
Καηνίδδ- εἶπε δείλεζ ἔηηαηημ ἔκδζαθένμκ βζά ηήκ ἀνπαία ἑθθδκζηή 
ἐπζζημθμβναθία ἦηακ βκςζηυ ζημφξ ἐνεοκδηέξ

.
 εἶπε, ἤδδ, 

δδιμζζεφζεζ, ζέ ζοκενβαζία ιέ ηυκ E. Bickermann, ηυ αζαθίμ βζά ηήκ 
ἐπζζημθή ημῦ πεοζίππμο ζηυ ααζζθζά ηῆξ Μαηεδμκίαξ Φίθζππμ Β‟, 
πθεζάδα, ἐπίζδξ, ζδιακηζηῶκ ζοιαμθῶκ ηαί ἀζθαθῶξ ἑημίιαγε, ἄκ 
δέκ ηυ εἶπε ηζυθαξ ὁθμηθδνχζεζ ἤ ηαί ζηέθκεζ ζημφξ ἐηδυηεξ, ηυ 
πενζχκοιμ ἄνενμ ημο ιέ ηίηθμ «πζζημθμβναθία» βζά ηυκ 5

μ
 

ζοιπθδνςιαηζηυ ηυιμ ηῆξ Realenzyklopaedie, ηυ ὁπμῖμ 
δδιμζζεφηδηε ηυ 1931 βζά κά εεςνδεῆ πμθφ βνήβμνα ηθαζζζηυ ζηυ 
εἶδμξ ημο (κεμεθθδκζηή ιεηάθναζδ ημῦ ηεζιέκμο αημῦ ημῦ οημοηνῆ 
ἀπυ ηυκ Γ. Ηαηχα, Ἰωάλλνπ Σπθνπηξῆ, Ἀξραία ἐπηζηνινγξαθία, 
Ἀεήκα 1988). 
 Μέ ηυκ, πνάβιαηζ, ιμκαδζηυ αηυκ ἐπζζηδιμκζηυ ὁπθζζιυ ὡξ 
πμδμιή, ἔπμκηαξ, ήδδ, ἀθμιμζχζεζ ηή εεςνία ημῦ Α.Deissman, ὁ 
ὁπμῖμξ πνῶημξ ἔηακε ηυ δζαπςνζζιυ ἀκάιεζα ζέ Brief (βνάιια) ηαί 
Epistel (ἐπζζημθή), ηαί ιέ ααεοηάηδ, πανάθθδθα, βκχζδ ηῶκ 
θμβμηεπκζηῶκ νεοιάηςκ ηῆξ ἐπμπῆξ, ηῆξ εεςνίαξ ηῆξ θμβμηεπκίαξ, 
ηῆξ ημζκςκζμθμβίαξ (ἄξ ζδιεζςεῆ ὅηζ δφμ πνυκζα ἀνβυηενα εά 
ιεηαθνάζδ Μαλ Βέιπεν), ὅζμ ηαί ηῆξ θζθμζμθίαξ ηῆξ ἱζημνίαξ ιέ 
δζαηνζηζηή κεμηακηζακή ζθναβίδα, ὁ οημοηνῆξ πμβναιιίγεζ ηἀ ἑλῆξ 
νδλζηέθεοεα: α) ὅηζ  αογακηζκή ἐπζζημθμβναθία εἶκαζ ηυ ιυκμ 
θμβμηεπκζηυ εἶδμξ ζηυ ὁπμῖμ ηυ Βογάκηζμ λεπέναζε ηαηά πμθφ ηά 
ηθαζζζηά ηαί ιεηαηθαζζζηά ημο πνυηοπα ηαί ὅηζ ηά αογακηζκά 
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ἐπζζημθμβναθζηά ηείιεκα «…ἐάκ ιεηνδεμῦκ πνυξ ἀπυθοημκ 
αἰζεδηζηυκ ιέηνμκ, ἀκήημοκ εἰξ ηήκ παβηυζιζμκ θμβμηεπκίακ», α) ὅηζ 
 ἐπζζημθή δέκ εἶκαζ, ἁπθῶξ ηαί ιυκμκ ἔνβμ ηέπκδξ ἀθθά πμζδηζηυ 
ἔνβμ ηέπκδξ (ὡξ πμζδηζηή ὁνιή βζά ηή δδιζμζονβία

.
  ἐπζννμή ἐδῶ 

ημῦ ιεβάθμο StefanGeorge ζηυ οημοηνῆ εἶκαζ ηαηαθακήξ), β) ὅηζ 
πνέπεζ κά ἑηδμεμῦκ ηνζηζηά ηείιεκα ηῶκ ἐπζζημθμβνάθςκ ηαί κά 
ζπμθζαζημῦκ ζηή ζοκέπεζα ηαί δ) ιεηά ηήκ ἔηδμζδ ηαί ηά ζπυθζα 
ἐπζαάθθεηαζ  ιμνθμθμβζηή ἑνιδκεία ηῶκ ἐπζζημθῶκ,  ὁπμία εά 
ὁδδβήζδ ζηήκ αἰζεδηζηή ημοξ ἀλζμθυβδζδ.  οημοηνῆξ εεςνεῖ ηήκ 
ἑνιδκεία ηῆξ ἐπζζημθμβναθζηῆξ παναβςβῆξ ηῶκ Βογακηζκῶκ 
ηαεήημκ ηῶκ θζθμθυβςκ. 
  ἐλμζηζςιέκμξ ιέ ηυ ἔνβμ ημῦ οημοηνῆ εά ἀκηζθδθεῆ, ζπεδυκ 
αιέζςξ, ὅηζ ηά ὅζα ιυθζξ ἀκέθενα ἀπμηέθεζακ ηυκ πονῆκα ημῦ 
πενζθήιμο ἐκανηηδνίμο ιαεήιαηυξ ημο ζηυ Πακεπζζηήιζμ Ἀεδκῶκ 
ιέ ηίηθμ «Φζθμθμβία ηαί γςή» (Μεθέηαζ ηαί ἄνενα, ζεθ. 210-239), ηυ 
ὁπμῖμ δίηαζα ἔπεζ εεςνδεῆ ιία ἀπυ ηίξ δοκαιζηυηενεξ ἑθθδκζηέξ 
ζοιαμθέξ ζηή βεκζηή εεςνία ηῆξ Φζθμθμβίαξ. Δἶκαζ πνμθακέξ ὅηζ, 
πένα ἀπυ ηήκ ἔηδμζδ,  ἑνιδκεία ηῶκ ηεζιέκςκ ηυκ ἀπαζπμθμῦζε 
πμθφ ηαί εἶπε πνμαπμθαζίζεζ ὅηζ εά ἀθζένςκε ζηυ ηυζμ ζδιακηζηυ 
αηυ γήηδια πμθθέξ ζεθίδεξ, ὅπςξ ἄθθςζηε, πζζημπμζεῖηαζ ἀπυ ηά 
δδιμζζεφιαηά ημο ιεηά ηυ 1930. Γζά κά ἐπζζηνέρμοιε ζηήκ 
ἀκαημίκςζδ ημῦ οημοηνῆ ζηυ Βογακηζκμθμβζηυ οκέδνζμ,  
πμδμπή πμφ ηῆξ ἐπζθοθάπεδηε δέκ ἦηακ, ἀνπζηά,  ἀκαιεκυιεκδ. 
Ἡ αογακηζκμθμβζηή ἐπζζηήιδ, πμφ ἔηακε ηυηε ηά πνῶηα ηδξ ιεβάθα 
αήιαηα, πανέιεζκε ἐπζθοθαηηζηή, ηαεχξ δέκ ῆηακ πνμεημζιαζιέκδ 
βζά κά δεπεῆ, ἤδδ, ἀπυ ηήκ ἀνπή ηῆξ πμνείαξ ηδξ ηαηεοεοκηήνζεξ 
βναιιέξ, μἱ ὁπμῖεξ εά δζαιυνθςκακ ηήκ ἔηδμηζηή δζαδζηαζία ζέ 
ἑκζαῖμ ζφκμθμ ιέ ηήκ αἰζεδηζηή εεχνδζδ ηαί, ιάθζζηα, ιέ θυβμ, 
πνμμπηζηή. Ἄκ ηαί ηά ηείιεκα πανέιεκακ ἀκέηδμηα ἤ πθδιιεθῶξ 
ἐηδεδμιέκα, ηυ πνυαθδια ἑδναγυηακ ζέ ηαεανά ἰδεμθμβζηή 
πανάιεηνμ, ὅπςξ ἀθθςζηε, ζδιεζχκδ ηαί ὁ ἴδζμξ ὁ οημοηνῆξ ζηυ 
Ὑπυικδιά ημο (ζεθ. 50)

. 
ἐπζηναημῦζε, ζοβηεηνζιέκα,  ἄπμρδ ὅηζ 

ηά αογακηζκά ἔνβα δέκ πυηεζκηαζ ζέ ηακυκεξ θμβμηεπκζηῆξ εεςνίαξ, 
ζοβηνζκυιεκα ιέ ηά ἀκηίζημζπα ηῆξ Ἀνπαζυηδηαξ, ηαί ἦηακ 
πνμηζιχηενμ κά ιεθεηῶκηαζ ιυκμκ ὡξ πδβέξ ιέ πνμθακῆ ζημπυ ηήκ 
ἄκηθδζδ ἱζημνζηῆξ θῆξ πθδνμθμνζῶκ πςνίξ ηαιιία πεναζηένς 
θζθμδμλία. Ἡ εεηζζηζηή αηή ἀπμηίιδζδ, πμφ δέκ ἔπεζ, ἀηυιδ, 
ὁθμηθδνςηζηά ἀπμαθδεῆ ἀπυ ηυκ αογακηζκμθμβζηυ, ηαί ὄπζ ιυκμκ, 
ἐπζζηδιμκζηυ πῶνμ, ζηάεδηε  αἰηία ηῆξ πνυζηαζνδξ 
παναεεχνδζδξ ηῆξ ἀκαημίκςζδξ αηῆξ ημῦ οημοηνῆ ζηυ ζοκέδνζμ 
ηῆξ Ἀεδκαξ,  ὁπμία ἦηακ αέααζα πμθφ ιπνμζηά ἀπυ ηήκ ἐπμπή ηδξ, 
ὅπςξ ὁιμθμβῆηαζ ζήιενα. 
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 Ἄκ  ἀκαημίκςζδ ημῦ οημοηνῆ εά πενάζδ ηαζνυξ βζά κά 
ἀλζμθμβδεῆ ἀπυ ηή δζεεκῆ αζαθζμβναθία ζηυ ιέηνμ πμφ ηῆξ ἄνιμγε, 
ζηυκ ἑθθαδζηυ πῶνμ  ἐπζννμή ηῆξ εειαημθμβίαξ ημῦ πανζζιαηζημῦ 
δαζηάθμο ἀπέθενε ηανπμφξ. Θά ικδιμκεφζς ἐδῶ δφμ 
ἐπζζηήιμκεξ, μἱ ὁπμῖμζ ἐπδνεάζηδηακ ἀπυ ηυ ηείιεκμ αηυ ημῦ 
οημοηνῆ

.
 πνυηεζηαζ βζά ηυκ Βαζίθεζμ Λαμφνδα, ηαί ηυκ Νζηυθαμ 

Σςιαδάηδ.  Λαμφνδμξ (†1971) ἀκῆηε, ὅπςξ, ἤδδ, ἀκέθενα, ζηυ 
ζηεκυ ηφηθμ ημῦ οημοηνῆ. Ἡ ἐπζζημθμβναθία ημῦ Βογακηίμο εά 
ἀπμηεθέζδ ἕκα ααζζηυ ἄλμκα ἀκάιεζα ζηά πμθοζπζδή ἐπζζηδιμκζηά 
ἐκδζαθένμκηα ημῦ Λαμφνδα

. 
εά δδιμζζεφζδ πθεζάδα ζπεηζηῶκ 

ιεθεηῶκ, ἀκάιεζα ζηίξ ὁπμῖεξ, ἀζθαθῶξ, λεπςνίγεζ  ἀθζενςιέκδ 
ζηυ παναηηῆνα ηῶκ ἐπζζημθῶκ ημῦ παηνζάνπδ 
Κςκζηακηζκμοπυθεςξ Φςηίμο (9

μξ
 αζ.), ηείιεκμ υπμο παναπέιπεζ 

εεέςξ ζηή ιεεμδμθμβία ημῦ πνυςνα παιέκμο δαζηάθμο ημο. Ἄξ 
ἐπζζδιακεῆ, ηέθμξ, ὅηζ ἀπυ ηά πθμφζζα ηαηάθμζπα πμφ ἄθδζε, 
ἐηδυεδηε ιεηά ηυ εάκαημ ημο ηαί ιέ ηή θνμκηίδα ημῦ L.G. Westerink, 
 ἀθθδθμβναθία ημῦ παηνζάνπδ Φςηίμο.  Νζηυθαμξ Σςιαδάηδξ 
(†1993), ηαεδβδηήξ ηῆξ Βογακηζκῆξ Φζθμθμβίαξ ζηυ Πακεπζζηήιζμ 
Ἀεδκῶκ (1949-1972), δέκ ἦηακ ιαεδηήξ ημῦ οημοηνῆ, ἀθθά ζηεκυξ 
ημο θίθμξ. Ἡ ἀκαημίκςζδ ημῦ οημοηνῆ ζηυ ζοκέδνζμ ηῆξ Ἀεήκαξ 
ὤεδζε ηυκ Σςιαδάηδ κά ἀζπμθδεῆ πμθφ ἐκςνίξ ιέ ηήκ 
ἐπζζημθμβναθία ημῦ Βογακηίμο. Συ 1952 δδιμζζεφεζ ηήκ πμθφ 
βκςζηή, ἔηημηε, Εἰζαγωγή εἰο ηήλ Βπδαληηλήλ Φηινινγίαλ, ὅπμο  
αογακηζκή ἐπζζημθμβναθία ηαηαθαιαάκεζ ἀλζυθμβμ ηιῆια ημῦ 
αζαθίμο, ἐκῶ ηνία πνυκζα ἀνβυηενα  Βπδαληηλή ἐπηζηνινγξαθία 
ἐιθακίγεηαζ αημηεθῶξ. Ἡ ἑπμιέκδ, ηνίηδ ἔηδμζδ, ημῦ ἔνβμο εά 
ηοηθμθμνήζδ ηυ 1970. Πνυηεζηαζ βζά ἐπζαθδηζηυ ηυιμ, ζηυ 
πανάνηδια ημῦ ὁπμίμο δδιμζζεφεηαζ κεμεθθδκζηή ιεηάθναζδ ηῆξ 
ἀκαημίκςζδξ ημῦ οημοηνῆ ζηυ Βογακηζκμθμβζηυ οκέδνζμ

.
  

ιεηάθναζδ ἔβζκε ἀπυ ηυκ Σςιαδάηδ, ἔπεζηα ἀπυ πανυνιδζδ ημῦ 
οημοηνῆ, ὅπςξ δδθχκεηαζ ζέ πμζδιείςζδ, ὅπμο ημκίγεηαζ ηαί  
ὀθεζθή ημῦ Σςιαδάηδ ζηυκ παθαζυ θίθμ. 
 Ἡ ἀλζμπμίδζδ ηῆξ ἀκαημίκςζδξ ημῦ οημοηνῆ βζά ηή αογακηζκή 
ἐπζζημθμβναθία, ηυζμ ζέ εεςνδηζηυ ἐπίπεδμ ὅζμ ηαί ζέ ἐπίπεδμ 
ἐθανιμβῆξ, ἀζθαθῶξ ἄνβδζε. Θἀ ἔπνεπε κά θηάζμοιε, ζπεδυκ, 
ζηίξ ἀνπέξ ηῆξ δεηαεηίαξ ημῦ ‟60, ὁπυηε ἄνπζζακ κά ἐιθακίγςκηαζ ὄπζ 
ιυκμκ μἱ πνῶηεξ ηνζηζηέξ ἐηδυζεζξ ηῶκ ἐπζζημθμβναθζηῶκ ηεζιέκςκ 
(βζά κά πμθθαπθαζζαζημῦκ ιέ βεςιεηνζηή πνυμδμ ζηή ζοκέπεζα, 
βεβμκυξ πμφ ἀζθαθῶξ εά ηυκ ἱηακμπμζμῦζε πμθφ) ἀθθά ηαί μἱ 
πνῶηεξ ζοκεέζεζξ βζά εἰδζηχηενα εέιαηα ηῆξ ἐπζζημθμβναθίαξ ημῦ 
Βογακηίμο, βζά κά ζοκακηήζμοιε ηυ ὄκμια ημῦ οημοηνῆ ζηή 
αζαθζμβναθία, ἀθθ‟ ὄπζ, ἀηυιδ, ιέ ηή δέμοζα ζοπκυηδηα. Σά 
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πνάβιαηα εά ἀθθάλμοκ νζγζηά ηά ηεθεοηαῖα πνυκζα ημῦ 20μῦ αἰ., 
ὁπυηε ἀνπίγεζ κά βεκζηεφεηαζ  ἀπυ ηαζνυ ἀκαιεκμιέκδ ιεβάθδ ηαί 
ἐλαζηενζηά ἐκδζαθένμοζα ζογήηδζδ βζά ηυ θμβμηεπκζηυ πυααενμ 
ηῶκ αογακηζκῶκ ηεζιέκςκ ἀπυ ἐπζζηήιμκεξ ὅπςξ  Margaret 
Mullett, o P. Hatlie, o A. R. Littlewood, o A. Kazhdan, o V. Smetanin, 
o Ja. Ljubarskij  ηαί πμθθμφξ ἄθθμοξ, ἀηυιδ. ηεῖ  ἐπζζημθμβναθία 
ὡξ ἀηναζθκέξ θμβμηεπκζηυ εἶδμξ, ἔζης ηί ἄκ ζηίξ ιένεξ ιαξ ὁ 
Derrida δζαηδνῆ πμθθέξ ἐπζθοθάλεζξ, ἔπεζ ηυκ πνῶημ θυβμ. ηίξ 
ἔνεοκεξ πμφ αθέπμοκ ηυ θῶξ ηῆξ δδιμζζυηδηαξ, ηαί ιμῦ ἀνηεῖ κά 
ἀκαθένς ἐδῶ ηά ὅζα ηαηαηέεδηακ, ζηή ζηνμββοθή ηνάπεγα βζά ηή 
Βογακηζκή πζζημθμβναθία ζηυ πθαίζζμ ημῦ ηεθεοηαίμο 
Βογακηζκμθμβζημῦ οκεδνίμο (Πανίζζ, Αὔβμοζημξ 2001), μἱ ἀπυρεζξ 
ημῦ κεανμῦ θδβδηῆ ημῦ Πακεπζζηδιίμο Ἀεδκῶκ εἶκαζ μἱ πνῶηεξ 
πμφ ικδιμκεφμκηαζ ηαί ἀλζμθμβμφκηαζ. Γέκ ἔπεζ ηαιιία ζδιαζία ἄκ 
ζήιενα ἔπμοιε ζηή δζάεεζδ ιαξ δζαθμνεηζηά ἐνβαθεῖα ἀπυ ἐηεῖκα 
πμφ εἴπε ὁ οημοηνῆξ βζά κά «λεηθεζδχζμοιε» ηή θμβμηεπκζηυηδηα 
ηῶκ αογακηζκῶκ ηεζιέκςκ

.
 εἶκαζ, ἀκηίεεηα, μζζχδεξ κά 

ἐπζζδιάκμοιε πυζμ ἐπίηαζνμξ εἶκαζ ζηίξ ιένεξ ιαξ ὁ 
βπδαληηλνιόγνο οημοηνῆξ. 
 Θά ζοιθςκήζμοιε,πζζηεφς, ὅηζ ηυ ἐβηχιζμ πμφ βνάθεηαζ ἀπυ 
ηάπμζμκ ἀκηίπαθυ ζμο, εἶκαζ ἐηεῖκμ πμφ ἔπεζ ιεβαθφηενδ αανφηδηα. 
Θά πνδζζιμπμίδζς, θμζπυκ, ηθείκμκηαξ, ἕκα αογακηζκυ πανάδεζβια: 
ὁ παηνζάνπδξ Φχηζμξ, ηυκ ὁπμῖμκ ἐηηζιμῦζε πμθφ ὁ οημοηνῆξ, 
ἐβηςιζάζηδηε ἀπυ ἕκακ θακαηζηυ ἀκηίπαθυ ημο, ηυκ Νζηήηα 
Παθθαβυκα, πμφ ἔβναρε ηἀ ἑλῆξ βζά ηυκ παηνζάνπδ ηῆξ 
Κςκζηακηζκμφπμθδξ: «…ὁ Φχηζμξ… ἐεεςνεῖημ ὁ πζμ ζδιακηζηυξ 
ἀκάιεζα ζ‟ ὅθμοξ ἐηείκμοξ πμφ πδνεημῦζακ ηήκ πμθζηεία, ηυζμ βζά 
ηή ζφκεζή ημο ὅζμ ηαί βζά ηή βεκζηχηενδ ιυνθςζή ημο

.
 ἄθθςζηε,  

βναιιαηζηή ηαί  πμίδζδ,  νδημνζηή ηαί  θζθμζμθία, ἀηυιδ, ηαί  
ἰαηνζηή, ὅπςξ ηαί ὅθεξ, ζπεδυκ, μἱ ημζιζηέξ ἐπζζηῆιεξ ημῦ ἦζακ 
ηυζμ μἰηεῖεξ, ὥζηε κά θέβεηαζ ὅηζ ὄπζ ιυκμκ πενίζποε ὅθςκ ηῶκ 
ζοβπνυκςκ ημο, ἀθθά ηαί ὅηζ ζοβηνζκυηακ ιέ ημφξ παθαζμφξ (εκκ. 
ζμθμφξ),… βζ‟ αηυ ηαί κφπηεξ ὁθυηθδνεξ ἄβνοπκμξ ιεθεημῦζε ιέ 
ἰδζαίηενδ ἐπζιμκή. Κζ ὅηακ ἔθηαζε  ζηζβιή κά ηαηαθάαδ 
ἐηηθδζζαζηζηά ἀλζχιαηα, ἄκ ηζ αφηυ ἦηακ ηάηζ, πμφ δέκ ἔπνεπε κά 
βίκδ, θνυκηζζε, ἰδζαίηενα, κά δζααάζδ ηαί αζαθία πμφ ἀκῆηακ ζ‟ αηυκ 
ηυκ πχνμ». Ἄκ ηάκμοιε ἕκα ιεβάθμ ἅθια ηαί ἀπυ ηυκ 9

μ
 αἰ. 

θηάζμοιε ζηυκ 20υ, εά δζαπζζηῶζμοιε, λεθοθθίγμκηαξ ηά 
δδιμζζεφιαηα ημῦ οημοηνῆ, ὅηζ ὁ ηεθεοηαῖμξ ἀκηάθθαλε ζηθδνά 
θυβζα ἀπυ ηίξ ζηῆθεξ ημῦ πενζμδζημῦ «Ἑιιεληθά» ιέ ἕκακ ἀπυ ημφξ 
πζυ ζδιακηζημφξ αογακηζκμθυβμοξ ημῦ ηαζνμῦ ιαξ, ηυκ ἀζμιρζμκζζηή 
παηένα V. Laurent. Ἀθμνιδ ζηάεδηε ηυ ζπῖζια ηῶκ Ἀνζεκζαηῶκ, βζά 
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ηυ ὁπμῖμ εἶπακ ηαί μἱ δφμ βνάρεζ ζδιακηζηέξ ζεθίδεξ. Ἡ δζαθςκία 
αηή δέκ ἐιπυδζζε ηυκ Laurent κά δδθχζδ ηυ 1945 ηά ἑλῆξ: «… ὁ 
ἐπζζηήιμκαξ πμφ ζοκέααθε πενζζζυηενμ ἀπυ ηάεε ἄθθμκ βζά κά 
 

 
 
δζαθςηζζηῆ ηυ ἐπεζζυδζμ αηυ ηῆξ Βογακηζκῆξ Ἱζημνίαξ εἶκαζ ὁ 
Ἰςάκκδξ οημοηνῆξ. Οἱ ἀκαθφζεζξ ημο… παναιέκμοκ ημθιδνέξ ηαί 
δζεζζδοηζηέξ. θείθς κά πῶ ζηή ικήιδ ημο ὅηζ πανά ηίξ δζαθςκίεξ 
πμφ ιᾶξ πχνζζακ, δέκ ἀιθζζαήηδζα πμηέ ηίξ ἱηακυηδηεξ, πμφ δέκ 
εἶπακ ηυ ηαίνζ ημοξ, αημῦ ημῦ ὀλοκμφζηαημο θζθμθυβμο, ὁ ὁπμῖμξ, 
ιέ ηήκ πάνμδμ ημῦ πνυκμο, εά ἀκαδεζηκοχηακ ζέ δάζηαθμ ἀπυ 
ημφξ θίβμοξ πμφ εά εἶπε βκςνίζεζ  θθάδα». 
 

Πενζμδζηυ «Βζαθζμεήηδ» 
ηπ 217, 16/08/2002 

Ἔκεεημ θδιενίδαξ «ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ» 
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ΚΡΗΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 1920 - 1960 

ΒΑΡΝΑΛΖ - ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ 

Κχζηαξ Βάνκαθδξ 1883 - 1974 
 Νά ἑνιδκεφζςιε ηήκ 
ἑθθδκμθαηνεία ημῦ Κχζηα 
Βάνκαθδ, ζηά κεζᾶηα ημο, ιέ ηυ 
πάεμξ βζά ηήκ παηνίδα, πμφ 
κζχεμοκ μἱ Ἕθθδκεξ ηῆξ 
δζαζπμνάξ; Πμθφ εειζηυ, ἄκ 
ζοκδοάζςιε, ιάθζζηα, ηήκ 
βέκκδζή ημο ζηυκ Πφνβμ ηῆξ 
Βμοθβανίαξ (ηί ὄπζ ζηή Βάνκα, 
ὅπςξ ζδιαίκεζ ηυ ρεοδχκοιυ ημο, 
ὅπμο ἐβηαηαζηάεδηεκ, ἀνβυηενα, 
 μἰημβέκεζα Μπμοιπμφξ) ιέ ηίξ 
πνῶηεξ ημο πμζδηζηέξ ἀβάπεξ, 
ημφξ ἀνπασζηέξ Ἀπζθθέα Πανάζπμ 
ηαί Γδι. Παπαννδβυπμοθμ. 

Ἀνβυηενα, ιέ ηυκ ἐνπμιυ ημο ζηήκ Ἀεήκα (1903), βζ‟ ἀκχηενεξ 
ζπμοδέξ, ηίξ ἀβάπεξ αηέξ ηίξ ἀπμζηνάθδηε, αέααζα, ηαεχξ 
πνμζπχνδζε, ιάθζζηα, ζηυ δδιμηζηζζηζηυ ηίκδια, ἀθθά, ἐηεῖκεξ, ηυκ 
εἶπακ ἀθήζεζ ιέζα ζηυ ὅναια ημῦ ἀνπαίμο ηυζιμο, πμφ  
ἀνπαΐγμοζα βθῶζζα ημοξ πῆνλε ηυ ζφιαμθμ ηῆξ ἀκααίςζήξ ημο, 
ηαηά ηήκ ὡναία πθήκ ἀθεθῆ ηςκ ἀκηίθδρδ. Κμκηά ζηήκ ἐπίδναζδ 
ημφηδ, ηῶκ ἀνπασζηῶκ, εά πνέπδ, θοζζηά, κά πνμζεέζςιε ηαί ιζά 
ηάπμζα ηυκςζδ ηῆξ αἰζεδζζαηῆξ, αἰζεδιαηζηῆξ ηαί αἰζεδηζηῆξ ηάζδξ 
ημο ἀπυ ηυ  δζμκοζζαηυ ιάεδια ημῦ Nietzsche, ιεηεθενιέκμ, ηυηε, 
ηαί ζηήκ θθάδα, ἀπυ ημφξ ηφηθμοξ ημῦ πενζμδζημῦ «Γζυκοζμξ» 
(1901), ὅπςξ ι‟ ὀλοδένηεζα ζδιεζχκεζ πμθφ πνμζεηηζηυξ ηνζηζηυξ, ὁ 
Σίιμξ Μαθάκμξ, πμφ ἔβναρε ηαί ηυ πθδνέζηενμ, ὥξ ζήιενα, 
ιεθέηδια βζά ηυκ πμζδηή Βάνκαθδ. 
 Συ βεβμκυξ πάκηςξ εἶκαζ, ὅηζ  ἑθθδκμθαηνεία ημῦ κέμο ηαί 
πνμζηζζιέκμο Βάνκαθδ πάνζζε ηά ὡναζυηενα, ἴζςξ, πανκαζζζαηά 
πμζήιαηα ηῆξ κεμεθθδκζηῆξ πμζήζεςξ, ηαηά ηίξ δφμ πνῶηεξ 
δεηαεηίεξ ημῦ αἰῶκα ιαξ, ἀπυ ηίξ «Κενῆενεξ» (1905) ὥξ ηυκ ιζηεθή 
«Πνμζηοκδηή» (1919). Ἀπίεακδ δζμκοζζαηή ιέεδ, ὡξ ηυ πνζαπζηυ, 
ζαθήκεζα ἔηθναζδξ ηαί ηαεανυηδηα εἰηυκςκ, δειέκα ζέ ιζά ιμνθζηή 
ηεθεζυηδηα, ἀπυ ηίξ πζυ ζπάκζεξ, βζά ηίξ ὡξ ηυηε πμζδηζηέξ 
πναβιαημπμζήζεζξ ημῦ δδιμηζηζζιμῦ, παναηηδνίγμοκ αηά ηά 
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πμζήιαηα, πμφ πμηέ δέ ζοβηεκηνχεδηακ, ζηήκ ὁθυηδηά ημοξ, ζέ 
αζαθίμ (μὔηε ηαί ζηήκ πνυζθαηδ ἔηδμζδ ηῶκ ηαη‟ ὄκμια ιυκμκ Ἁ π ά 
κ η ς κ ημῦ πμζδηῆ). Ὅθδ ημφηδ ηήκ πενίμδμ, ὁ Βάνκαθδξ 
ηεπκμονβεῖ, πςνίξ κά δίδδ ηίπμηα, ἐκ ημφημζξ, ἀπυ ηυκ ιμοζζηυ 
ηυζιμ ημο, - ηυ θονζηυ ημο βχ, ἄκ ιή ηυ ἴδζμ ημο ηυ πάεμξ βζά ηήκ 
ηέθεζα ιμνθή.  «Πνμζηοκδηήξ» (ὅ,ηζ ἔδςζε, δδθαδή, ἀπυ ἕκα 
ζπμζκμηεκέξ πμίδια, πμφ ἔιεθθε κά εἶκαζ ζοκεεηζηυ - παθαζμηάηδ 
πθδβή ηῆξ θονζηῆξ πμζήζεςξ -, ηάηζ λέκμ πνυξ ηήκ θφζδ ημο, θφζδ 
πνοζζημῦ ηζ ὅπζ ἀνπζηέηημκα, ὅπςξ ιανηονμῦκ ηά ιεηέπεζηα ἔνβα 
ημο) εἶκαζ ηυ πμίδια πμφ ηθείκεζ ηήκ ἑθθδκμθαηνζηή ημο πενίμδμ, ηζ 
ἀπμηεθεῖ ἕκακ ὕικμ ηῆξ ἀνπαίαξ ηαί ηῆξ κεχηενδξ θθάδμξ η‟ ἕκακ 
ἀπμπαζνεηζζιυ ηῆξ θαηνείαξ ηδξ ηαοηυπνμκα. Γνάθηδηε ηυκ πνῶημ 
ηαζνυ ηῆξ δζαιμκῆξ ημο ζηήκ Γαθθία, ὅπμο εἶπε πάεζ βζά 
ιεηεηπαίδεοζδ ηζ ἀπ΄ ὅπμο ἔιεθθε κά ἐπζζηνέρδ ἕκαξ Ἄθθμξ, - ὁ 
Βάνκαθδξ, πμφ βκςνίγμιε ζήιενα. Ἡ ιεηεηπαίδεοζδ ημφηδ ζηάεδηε 
ιμζναία, θμζπυκ, βζά ηυκ ροπζηυ ηυζιμ ημο, ημοθάπζζημκ, ιζά ηαί δέκ 
ιπμνεῖ κά βίκδ θυβμξ βζά ἰδέεξ, ἐθ‟ ὅζμκ  ἑθθδκμθαηνεία ημο δέκ 
εἶπεκ ἐηθναζεῆ πμηέ ἰδεμθμβζηά, πανά ιυκμκ ζάκ δζάεεζδ ηαί ζάκ 
ἀκηακάηθαζδ αηῆξ ηῆξ δζάεεζδξ ζ‟ αἰζεδηζηέξ ιμνθέξ ηαί ζ‟ 
ἑθθδκζηέξ εειαημβναθζηέξ βναθζηυηδηεξ. 
 Σά θζθεζνδκζηά ηδνφβιαηα ηῶκ ἐιζβηνέδςκ ηῆξ θαεηίαξ, ηαηά ηήκ 
πενίμδμ ημῦ πνχημο ιεβάθμο πμθέιμο, ηαί ημῦ H.Barbusse ζηδκ  
Γαθθία, ἔπαζνκακ ἕκακ ημζκςκζζηζηυ ἐπακαζηαζηζηυ παναηηῆνα ζηυ 
Πανίζζ, ζάκ ἀπυδπμ ηῆξ Ρςζζζηῆξ ηηςανζακῆξ πακάζηαζδξ, 
ζοδαοθζζιέκα, πνυξ αηήκ ηήκ ηαηεφεοκζδ ἀπυ ηυκ ἴδζμ ηυκ 
Barbusse.  Ἕθθδκαξ πμζδηήξ ανέεδηε ιέζα ζηυκ ἀκααναζιυ ηῶκ 
ηάεε θμβῆξ ἀκαηαηαηάλεςκ ηαί γοιχζεςκ, η‟ μἱ ἀκδζοπίεξ πμφ ἤδδ 
ηυκ ἔηακακ, βζά πνχηδ θμνά, ηυζμ ἐλμιμθμβδηζηυ ζηυκ 
«Πνμζηοκδηή», ανίζημοκ δζέλμδμ ζηήκ ἀκαηάθορδ ηῆξ πυεεζδξ 
ημῦ ἀκενχπμο. Σμῦ ημζκςκζημῦ ιυκμκ ἀκενχπμο, δοζηοπῶξ, ηζ ὄπζ 
ηῶκ εεζιίςκ, πμφ ηακμκίγμοκ ηήκ γςή ημο, βεκζηά, ηαί πμφ  νζγζηή 
ἀθθαβή ημοξ ἤ ὁ ζοβπνμκζζιυξ ημοξ ιέ ηίξ θοζζηέξ, πκεοιαηζηέξ ηαί 
εζηέξ ἀκαβηαζυηδηεξ ημῦ ἀκενχπμο εά εενάπεοε αημιάηςξ ηαί 
ηήκ μἰημκμιζηή δοζανιμκία ηῶκ ἀκενςπίκςκ ζπέζεςκ, πμφ εἶκαζ  
αάζδ ημῦ ημζκςκζημῦ ηαημῦ ηαί ημῦ ηαλζημῦ δνάιαημξ, ἀθθ‟ ὄπζ ηαί 
ημῦ ἀκενχπμο ζάκ θοζζημπκεοιαηζηυ - δεζημφ ὄκημξ. Μέζα ἀπμ ηά 
ἐνείπζα ιζᾶξ νδιαβιέκδξ Δνχπδξ, μἱ ἐπακαζηαηδιέκεξ 
ζοκεζδήζεζξ ἀκαγδημῦζακ ἕκακ πεφεοκμ. ηυ δζαθοηζηυ 
«Pourqoui?» ηῶκ Γάθθςκ, ὡζηυζμ,  Γενιακία ἀπακημῦζε 
κμζημηονεφμκηαξ ηυ δζηυ ηδξ πάμξ, - βζά κ‟ ἀπμδεζπεῆ, ὕζηενα ἀπυ 
πμθφ ὀθίβα πνυκζα, μημπία ηζ  ημζκςκζζηζηή πμθζηεία. Μέζα ζέ 
ημῦημ ηυ ηθῖια ηαί ιέζα ζηυκ πνῶημ ημο ἐκεμοζζαζιυ, ὁ Βάνκαθδξ 
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ἐβηαζκίαζε ηυ ηεθάθαζμ ιζᾶξ ημζκςκζζηζηῆξ θμβμηεπκίαξ, ζηήκ 
θθάδα, (ηῆξ πνχηδξ ἀλζυθμβδξ, ἐκκμῶ), πμφ ζοπκυηενα ἐκδζαθένεζ 
βζά ηίξ ἰδέεξ ηδξ (ηίξ ἰδέεξ πμφ ἀκαηζκεῖ ιᾶθθμκ, βζά κά ανζζηχιαζηε 
πζυ ημκηά ζηά πνάβιαηα), πανά βζά ηίξ αἰζεδηζηέξ ἐπζηεφλεζξ ηδξ. 
Μζᾶξ θμβμηεπκίαξ ἐπακαζηαηζηῆξ ἀηυιδ (δέκ πνέπεζ κά λεπκμῦιε 
ηήκ ἐπμπή), πμφ πδβάγεζ ἀπυ ηά ιέζα πνάβιαηα (ηυ αἴζεδια, ηήκ 
πίζηδ ζέ ιζά δίηαζδ πυεεζδ) ηζ ὄπζ ἀπυ ηά ἔλς (ηήκ ἕημζιδ ἰδέα ηαί 
ηήκ ἰδεμθμβζηή βναιιή, - θνμῦημ ιεηαβεκέζηενμ, ηῆξ ζηαθζκζηῆξ 
ἐπμπῆξ, πμφ ὁ Βάνκαθδξ δέκ ηυ βεφεδηε πμηέ, εηοπῶξ ηαί βζά 
ηεῖκμκ, ηαί βζά ημφξ ἁβκμφξ, ηαί βζά ηή θμβμηεπκία ιαξ), ἀθθά ηαί 
θμβμηεπκίαξ ααεφηαηα ιεθαβπμθζηῆξ ηαί, πμθφ ζοπκά, ααεφηαηα ηζ 
ἀκηζθαηζηχηαηα ἀπαζζζυδμλδξ. «Ἄκ ηνζεῆ ἰδεμθμβζηά  πμίδζδ ημῦ 
Βάνκαθδ, ζηήκ πενίμδμ αηή», βνάθεζ ὁ Μάνημξ Αβένδξ, ηνζηζηυξ 
ηῆξ Ἀνζζηενᾶξ, «εἶκαζ ἀκηζπμθειζηή ηζ ἀκηζδνςζηή, μημπζζηζηά 
θζθεζνδκζηή, ὅπςξ ἦηακ ηυ πκεῦια ηῆξ ἐπμπῆξ ηζ ἐδῶ ηζ ἀθθμῦ

. 
 ἦηακ 

ἀκηίεεηδ ιέ ηή θζθμζμθία πμφ ἤεεθε κ‟ ἀημθμοεήζδ ηαί πμφ 
ζηδνίγεηαζ, ἴζζα - ἴζζα, ζηήκ νςζηή ἐκένβεζα βζά ηή ιεηάπθαζδ ηῆξ 
γςῆξ».  
 άκ αἰζεδηζηυ ἐπίηεοβια, «Συ θῶξ πμφ ηαίεζ» πάζπεζ ἀπυ 
ζοκεεηζηή ἀδοκαιία, ημῦ θείπεζ ηυ ὀνβακζηυ δέζζιμ ηαί  ιζηνῆξ 
πκμῆξ ἔιπκεοζδ δέκ ιπμνεῖ κά ηυ ζοκηδνήζδ ὁθυηθδνμ. Συ 
δζαθμβζηυ ιένμξ ημο, ἐλ ἄθθμο, εἶκαζ βειᾶημ ἀθέθεζεξ, ηυζμ ζηήκ 
πμζυηδηα ὅζμ ηαί ζηυκ ηνυπμ ημῦ ζημπάγεζεαζ, ἄιμζνμξ δζαθεηηζηῆξ 
ἱηακυηδηαξ, ηαεχξ ἦηακ ἀηυιδ ὁ πμζδηήξ ημο, ηαί νδημνζηυ, ἀθθά 
πςνίξ ηήκ πεζζηζηήκ εθνάδεζα ημῦ ηνεθμιέκμο ἀπυ ηήκ ἔιπκεοζδ 
πάεμοξ. Ὅ,ηζ ἀπμιέκεζ ἀπ‟ αηυ εἶκαζ ηά ὡναῖα πμζήιαηα ημῦ 
Λονζημῦ Ἰκηενιέδμο (ιά πμφ δζαζπμῦκ ηήκ ἑκυηδηα ημῦ ηονίςξ 
ἔνβμο ηαί πμφ, ιέ ηήκ πμζυηδηά ημοξ, ηάκμοκ κά θαίκεηαζ, 
ἀκαβθοθζηχηενα ἀηυιδ,  ζημπαζηζηή ηαί πμζδηζηή πηςπεία ημο), 
πμζήιαηα, πμφ ζοκηδνμῦκ ηυκ εαοιαζιυ ιαξ ἀπέκακηζ ἑκυξ 
ηαθέκημο ηαη‟ μζίακ ζπαηαθδιέκμο. Αηά ηαεαοηά ηά πμζήιαηα 
ημῦηα, ηαεχξ ηζ ὅθα ηά ιεηαβεκέζηενα ημῦ Βάνκαθδ, ζάκ ἔηθναζδ 
ανίζημκηαζ ιέζα ζηήκ παθαιζηή πανάδμζδ, πςνίξ ηίπμηα ηυ 
κευηνμπμ. Ἀθθά, ηυηε; 
 Θά πνέπδ κά ζοιααίκμοκ δφμ ηζκά. Ἤ ὅηζ δέκ εἶκαζ ηακυκαξ πχξ 
μἱ αἰζεδηζηέξ ιμνθέξ ἀπμηεθμῦκ ἀκηακάηθαζδ ἤ ἀκηζζημζπία ηῶκ 
ημζκςκζηῶκ ηζ ἰδεμθμβζηῶκ ιμνθῶκ ιζᾶξ ἐπμπῆξ, ἤ ὅηζ ζηυ ἔνβμ ημῦ 
Βάνκαθδ πάνπεζ ηάηζ ηεπκδηυ, ρεφηζημ. Ἀθθά ηυ πνῶημ δέκ θαίκεηαζ 
ηαευθμο πζεακυ, εἶκαζ ἀδφκαημ, ιᾶθθμκ, ἐηηυξ ἄκ, βζά κά ζχζςιε 
ιζάκ ἀημιζηή πενίπηςζδ, εἴιαζηε ἕημζιμζ κά ηαηαζηνέρςιε 
ὁθυηθδνμ ηυ δζαθεηηζηυ ζφζηδια ηῆξ ἀθήεεζαξ, πμφ ἐπάκς ημο 
ζηδνίγεηαζ ὁ ιδπακζζιυξ ημῦ πμθζηζζιμῦ ιαξ. Πζεακχηενμ εἶκαζ ηυ 
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δεφηενμ, ὅζμ ηζ ἄκ εἶκαζ εθζαενυ. Θά πνέπδ, θμζπυκ, κά ἐλεηάζςιε 
ηίξ δου πενζπηχζεζξ, πμφ ἀθμνμῦκ ζηυκ ἴδζμ ηυκ Βάνκαθδ, ηυκ 
αἰζεδηζηυ ηαί ηυκ ἰδεμθυβμ, ἔζης ηαί ιέ ηίκδοκμ κά θακμῦιε ὅηζ 
δζαπςνίγμιε ηήκ θή (ἦεμξ, πενζεπυιεκμ) ἀπυ ηυ ὕθμξ (ιμνθή), 
πμφ, ζοιπκευιεκα, ἀπμηεθμῦκ ηήκ ἑκζαία ζοκάνηδζδ ημῦ ἔνβμο ηῆξ 
ηέπκδξ.  αἰζεδηζηυξ Βάνκαθδξ ἀκήηεζ ζηυκ κμζημηονειέκμκ  ἀζηυ: 
 ζηζπμονβία ημο, ὄπζ ιυκμκ δέκ ἀπζζηεῖ ζηήκ πανάδμζδ, ἀθθά εἶκαζ 
ηαί ὅζμ βίκεηαζ πζυ ηέθεζα, πζυ ζοκηδνδηζηή: ζεααζιυξ ζηυ ιέηνμ, 
ζεααζιυξ ζηήκ ὁιμζαηαηαθδλία, ζεααζιυξ ζηίξ θμβζηέξ ἔκκμζεξ, 
ζαθήκεζα ζηυ πενίβναιια ηῆξ εἰηυκαξ ηαεαοηέξ. Γέκ πνυηεζηαζ, 
θοζζηά, βζά ἕκακ ἁπθυ ζεααζιυ

.
  ἀκαγήηδζδ ηῆξ ηέθεζαξ ιμνθῆξ 

ζδιαίκεζ πίζηδ, ηαί, ιάθζζηα, πίζηδ ἀηνάδακηδ ζηήκ ἀλία πμφ 
ζοκζζηᾶ. ηήκ ζοκηήνδζδ ηῆξ πανάδμζδξ, ημκημθμβῆξ

.
 ζδιαίκεζ ἔεμξ

. 

ζδιαίκεζ ἦεμξ ηαί ὕθμξ
.
 ηεθζηά, ζδιαίκεζ παναηηήναξ, μζία, θφζδ. 

Δἶκαζ ἐκδεζηηζηυ, ἄθθςζηε, ὅηζ ὁ ἐθεφεενμξ ζηίπμξ, πμφ εἶπε 
πνδζζιμπμζδεῆ ζηήκ πενίμδμ ηῶκ ἀκδζοπζῶκ ημῦ πμζδηῆ 
(«Πνμζηοκδηήξ») ηαί ζηήκ πνχηδ βναθή ημῦ «Φςηυξ πμφ ηαίεζ» 
(1922), παναπχνδζε ηήκ εέζδ ημο, πένα βζά πένα, ζηυκ ηακμκζηυ, 
ζοκηδνδηζηυ  ζηίπμ ηῆξ πανάδμζδξ ζηήκ δεηενδ ηαί ηεθεζςηζηή 
βναθή ημῦ ἔνβμο (1933). Αηυ, ἑπμιέκςξ, πμφ δέκ πδβαίκεζ ηαθά, 
εά πνέπδ κά ηυ ἀκαγδηήζςιε ζηυκ ἰδεμθυβμ Βάνκαθδ. Δἴδαιε ἤδδ 
ηί θέεζ ὁ Μάνημξ Αβένδξ βζά ηυ «Φῶξ πμφ ηαίεζ», ηνίκμκηαξ ημ 
ἰδεμθμβζηά: ηυ ανίζηεζ ἀκηίεεημ πνυξ ηήκ ιανλζζηζηή θζθμζμθία. Ἄξ 
δμῦιε ηί θέεζ ἀηυια ηαί βζά ημφξ «ηθάαμοξ Πμθζμνηδιέκμοξ» 
(1927), ηυ δεφηενμ ααζζηυ ἔνβμ ημο, ιζά ηαί ὁ Αβένδξ πνμένπεηαζ 
ἀπυ ηυκ ἴδζμκ ἰδεμθμβζηυ ηυζιμ, εεςνεῖηαζ αεεκηία ζηά ιανλζζηζηά 
γδηήιαηα, ηαί, ἐπί πθέμκ, ὅηακ ιζθᾶ βζά ζοββναθέα, πμφ ἀκήηεζ ζηυκ 
ηυζιμ ημο, ηακείξ δέκ ιπμνεῖ κά ημῦ ηαηαθμβίζδ ηαημπζζηία, ηαί, 
θοζζηά, ζηήκ εἰδζηή ημφηδ πενίπηςζδ, ηακεκυξ εἴδμοξ ιενμθδρία. 
οβηνίκμκηαξ, θμζπυκ, ὁ Αβένδξ, ημφξ «θεφεενμοξ 
πμθζμνηδιέκμοξ» ημῦ μθςιμῦ ιε ημφξ «ηθάαμοξ 
πμθζμνηδιέκμοξ» ημῦ Βάνκαθδ (ὅπμο, ζημφξ «θζθμζμθδιέκμοξ 
ἥνςεξ», ηαηά ηήκ ηνίζδ ημο, ημῦ μθςιμῦ, ὁ πμζδηήξ ἀκηζεέηεζ ηή 
νεαθζζηζηή ἑνιδκεία ηῆξ γςῆξ, «ιέ ηίξ ἀζηήιζεξ, ημφξ θυαμοξ, ηίξ 
πθάκεξ, ηίξ ἀκενχπζκεξ ἀδοκαιίεξ» ηδξ) βνάθεζ: «Γέκ εἶκαζ  
ἀδνάκεζα ηζ μἱ λεπεζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ημῦ θαμῦ, πμφ δίκμοκ ηυκ 
ηυκμ ημοξ ηαί ηζκμῦκ ηήκ πναβιαηζηυηδηα, πανά ηυ ἀκηίεεημ. Οἱ 
«ηθάαμζ πμθζμνηδιέκμζ» ημῦ Βάνκαθδ ηναημῦκ ηήκ ἀνκδηζηή εέζδ, 
ιά μἱ «θεφεενμζ πμθζμνηδιέκμζ» ημῦ ςθμιμῦ ἐηθνάγμοκ ηή  
εεηζηή πθεονά αηῆξ ηῆξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ἀηυια ἀπυ ηυκ ηίηθμ ημῦ 
ἔνβμο θακενχκεηαζ  ἀκηζεεηζηή δζάεεζδ ημῦ πμζδηῆ κ‟ ἀκαζνέζδ ηήκ 
ἀκηίθδρδ, πμφ ἐιπκέεζ ηυ μθςιυ ιπνμζηά ζημφξ ἀβςκζζηέξ ημῦ 
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Μεζμθμββζμῦ.  μθςιυξ δίκεζ ημφξ ἀβςκζγμιέκμοξ, ιέ ηήκ 
ἀπμδμπή ὅθςκ ηῶκ εοζζῶκ ηαί ηήκ ἀπυθαζδ ημῦ εακάημο, ζηήκ πζυ 
ρδθή ἐεκζηή ἀκάηαζδ.  Βάνκαθδξ ημφξ ἀθαζνεῖ ηυ θςημζηέθακμ 
ηαί ημφξ πανμοζζάγεζ ζέ παιδθή ἀκενχπζκδ ααειίδα. Πμζμξ 
ανίζηεηαζ πζυ ημκηά ζηήκ πναβιαηζηυηδηα, ὁ ἐλζδακζηεοηήξ μθςιυξ, 
πμφ γςβναθίγεζ ηίξ εζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημῦ ἀβῶκα ζ‟ ἔλανζδ ἤ ὁ 
καημοναθζζηήξ Βἀνκαθδξ, πμφ αθέπεζ ιυκμ ηίξ ηαπεζκέξ πθεονέξ 
ημοξ; Μά ὁ Βάνκαθδξ εέηεζ ιπνμζηά ημο ἄθθμοξ ζημπμφξ, ζαηζνίγεζ

.
 

ηαί βζά κά πηοπήζδ ηυκ ἐλεοηεθζζιέκμκ ἀζηζζιυ ηῆξ ἐπμπῆξ ημο δέκ 
ἀθήκεζ ηίπμηα ὀνευ. Ἡ ζάηζνά ημο βηνειίγεζ ηζ ἰζμπεδχκεζ».  ἴδζμξ 
ὁ Αβένδξ, ζέ παθαζυηενμ δδιμζίεοιά ημο, «Ἡ ιοζηζημπάεεζα ημῦ 
μθςιμῦ» (1925) βνάθεζ ηά ἑλῆξ, ἐπίζδξ ζςζηά (ἀπυδεζλδ πχξ 
πάκηα ιπμνεῖ κά εἶκαζ ζςζηυξ, ὅηακ εέθδ): «ὁ ἰδεαθζζιυξ εἶκαζ 
πνῶηα ἰδζμζοβηναζία ηζ ἔπεζηα θζθμζμθζηυ ζφζηδια, ηζ μἱ 
ἰδεαθζζηέξ, μἱ ἄκενςπμζ πμφ εά πμηάζζμοκ ηυ ιενζηυ ζηυ βεκζηυ, 
εά ανίζηςκηαζ πάκηα ηαί εά πνμζθένμοκ ζηήκ πυεεζδ ηῶκ 
εεηζηῶκ πνμαθδιάηςκ ηήκ ἰδεαθζζηζηή νμπή ημοξ». 
 Ἄκ ηά ζοκδέζςιε ὅθα αηά, ηί ἀηυιδ πθῆεμξ ἀπυ ηνζηζηέξ ηζ 
αἰζεδηζηέξ ἰδέεξ, ἐβηαηεζπανιέκεξ ζηυ ὀλοκμφζηαημ ηαί ηαηά 
ηακυκα ζςζηυ ηνζηζημαζζεδηζηυ ἔνβμ, ημῦ ἴδζμο ημῦ Βάνκαθδ, βζά ηυκ 
ὁπμῖμκ ὁ αἰζεδηζηυξ πανάβςκ πνμέπεζ ημῦ ἰδεμθμβζημῦ («ἐηεῖ πμφ 
πνέπεζ κά ζηαιαηά ηάεε ηεπκμηνῖηδξ ηαί ηάεε θμβμηεπκζηυξ ηνζηζηυξ, 
δέκ εἶκαζ μἱ ἰδέεξ ἤ μἱ ἀθήεεζεξ ηαεαοηέξ, ιά ηυ αἰζεδηζηυ ημοξ 
ἀπμηέθεζια», πμβναιιίγεζ, ἐκδεζηηζηά, ζηυ αζαθίμ ημο « μθςιυξ 
πςνίξ ιεηαθοζζηή», 1925), ἄπμρδ πένα βζά πένα ἀκηίεεηδ πνυξ ηήκ 
ημιιμοκζζηζηή δεμκημθμβία πναβιαηζηυηδηα, εά θηάζςιε ζηυ 
ζοιπέναζια, ὅηζ ὁ Βάνκαθδξ, παν‟ ὅθα αηά, ἔιεζκε ἕκαξ ἀζηυξ 
ἑηαηυ ημῖξ ἑηαηυ. ηυ ἔνβμ ημο πάνπεζ εοιυξ, ηναοβαθέα δζάεεζδ, 
ηάζδ κά ἐλεοηεθζζημῦκ ηαί κά βηνειζζημῦκ πακάνπαζεξ ἀλίεξ ηαί 
ζφιαμθα (αθέπε ηαί ηά αζαθία ημο «Ἡ ἀθδεζκή ἀπμθμβία ημῦ 
ςηνάηδ» 1931, «Συ ιενμθυβζμ ηῆξ Πδκεθυπδξ» 1946), 
δζαηςιχδδζδ ηαί πθεοαζιυξ, πμφ ιανηονμῦκ βεκζηήκ ἀπζζηία, ηυ 
πμθφ - πμθφ ἐκεμοζζαζιυ ηαί, ιάθζζηα, ηυκ ἐκεμοζζαζιυ ημῦ 
κεμπνμζήθοημο.  ἐκεμοζζαζιυξ, ὅιςξ, δέκ εἶκαζ πίζηδ, ηζ  πίζηδ 
εἶκαζ ἀνναβήξ ζηήκ κδθαθζυηδηά ηδξ, εἶκαζ δδιζμονβία, εέηεζ. Ἕκα 
ἔνβμ ηέπκδξ, ὅπςξ εἶκαζ βκςζηυ, εἶκαζ ἤ ἐπακαζηαηζηυ (εέηεζ) ἤ 
ζοκηδνδηζηυ (ζοκηδνεῖ) ἤ ιδδεκζζηζηυ (ἀνκεῖηαζ) ἤ θςημβναθζηυ (δέκ 
εέηεζ, δέκ ζοκηδνεῖ, δέκ ἀνκεῖηαζ, πενζμνζγυιεκμ ζέ ιζάκ ἀιέημπδ 
δζαπίζηςζδ). Καί, ηυ ἔνβμ ημῦ Βάνκαθδ, αἰζεδηζηά, εἶκαζ 
ζοκηδνζηζηυ, ηαί, ἰδεμθμβζηά, ιδδεκζζηζηυ.  ἴδζμξ, ζέ ηεθεοηαία 
ἀκάθοζδ, ἀπμηεθεῖ ηθαζζζηή πενίπηςζδ ἰδεμθυβμο ἀζημῦ. 
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 Σεθζηά, ὁ Βάνκαθδξ ε‟ ἀημθμοεήζδ ηήκ ιμῖνα ημῦ Παθαιᾶ. Γζαηί, 
ἄκ ὁ Παθαιᾶξ πήνλεκ ἕκαξ, ιέζα ζηήκ ἐπακάζηαζή ημο ηαηά ηῶκ 
ἀνπασζηῶκ, ζοκηδνδηζηυξ, ηυ εἴπαιε ἤδδ, ὁ Βάνκαθδξ εἶκαζ ἕκαξ 
ζοκηδνδηζηχηενμξ ημφημο, ιέζα ζηήκ ημζκςκζηή ἐπακάζηαζδ ημο. 
Ἀθθά ζηυ ζδιεῖμ αηυ εά λακαβονίζςιε. 
Ἄκ ὁ Κςζηῆξ Παθαιᾶξ πῆνλεκ ἕκαξ ἀνπαζμθάηνδξ, ὁ ζηεθζακυξ 
ιζά εαοιαζηή ἀκααίςζδ ημῦ πνμζςηναηζημῦ Ἕθθδκα ηζ ὁ Κ. 
Βάνκαθδξ, ζηά πνυκζα ηῆξ ηαθθίζηδξ κευηδηυξ ημο, εὕνζζηε ηήκ πανά 
ηῆξ γςῆξ ζηυ πκεῦια ημῦ Γζμκφζμο ηαί ηῶκ αηφνςκ ιμκάπα, πνίκ 

ἀπμπςνζζηῆ ἀπ‟ αηυ, ὁ 
Νζηυθαμξ Καγακηγάηδξ (1883; - 
1957) πανμοζζάζηδηεκ, ἀπυ ιζᾶξ 
ἀνπῆξ, πςνίξ ηίπμηα, πμφ κά 
εοιίγδ, ηζ ἀπυ ιαηνοά, θαηνεία 
ηῆξ ἑθθδκζηῆξ ἀνπαζυηδηαξ.  
ἴδζμξ, ἄθθςζηε, πίζηεοε ὅηζ ἦηακ 
ἕκαξ Κνδηζηυξ θζθέθθδκ, ὁ 
ἀπυβμκμξ ιζᾶξ ἄθθδξ νάηζαξ. Συ 
βεβμκυξ πάκηςξ εἶκαζ, πχξ ὁ 
Καγακηγάηδξ, βζά ἕκα θάηνδ ημῦ 
ἑθθδκζημῦ ηθαζζζημῦ ηζ 
ἑθθδκμηναθῆ, εἶκαζ ἀηαηακυδημξ, 
ὅπςξ ἀηαηακυδημ, βεκζηά, βζά ηυ 
ενειιέκμ ιέ ηήκ ἔκκμζα ημῦ 
ηθαζζζημῦ ιέηνμο, εἶκαζ ηαί ηυ 
πκεῦια ηῆξ Κνήηδξ. ημφξ 
ἑθθδκμηναθεῖξ αημφξ, πμφ ἐκῶ 
παναδέπμκηαζ, θ.π., ὅηζ ὁ 

αἰβοπηζαηυξ πμθζηζζιυξ δέκ εἶκαζ δοκαηυ κά ηνζεῆ ιέ ηυ ἑθθδκζηυ 
ιέηνμ, θαίκεηαζ ἀηαημκυδημ η‟ ὅηζ  Κνήηδ ἀπμηεθεῖ ιζά πενίπηςζδ 
πμθζηζζιμῦ, πμφ δέκ εἶκαζ πένα βζά πένα ὁ ἑθθδκζηυξ ηζ ἄξ ἔπδ 
ἱζημνζηή ιμῖνα ημο ηῆκ ἑθθδκζηή. άκ ροπμθμβία,δδιζμονβδιέκδ ἀπυ 
ἱζημνζημφξ πανάβμκηεξ δζάθμνμοξ (ιέ ηυ Βογάκηζμ, ααζζηά, ηαί, δζά 
ηῆξ κεηίαξ, ηή Γφζδ) ἀπυ ἐηείκμοξ πμφ ἐπδνέαζακ ηήκ πεζνςηζηή 
θθάδα, ὁ Κνδηζηυξ δζαθένεζ ἀπυ ηυκ Ἕθθδκα μζζαζηζηχηενα παν‟ 
ὅζμ, κά πμῦιε, ὁ υνεζζαζμξ ἀπυ ηυκ ηαιπίζζμ, ὁ ἀβνυηδξ ἀπυ ηυ 
εαθαζζζκυ, ὀ πςνζηυξ ἀπυ ηυκ ἐνβάηδ ηῆξ αζμιδπακζηῆξ πμθζηείαξ. 
Γέκ εἶκαζ, θμζπυκ, πανάλεκμ, η‟ ὅηζ μἱ Ἕθθδκεξ, ι‟ ὅθμ πμφ πάκηα 
ζέαμκηακ ηυκ Καγακηγάηδ, ζάκ ιζά ιεβάθδ πκεοιαηζηή 
πνμζςπζηυηδηα, ἐλεπθάβδζακ ἀπυ ηή δζεεκῆ πνμαμθή ημο ηαί ηήκ 
παβημζιζυηδηα, πμφ ἀπέηηδζε ιέ ηυ ἔνβμ ημο. Σμῦ ἀκαβκχνζγακ 
πμθοιάεεζα, ὄπζ ὅιςξ ηαί ηαθέκημ

. 
ἐνβαηζηυηδηα, ιά ὄπζ ηαί 
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δδιζμονβζηή θακηαζία
. 

πμίδζδ ζηήκ ηαλζδζςηζηή πεγμβναθία ημο, 
ἀθθ‟ ὄπζ ηαί ζηήκ πμίδζδ ημο. Κνζηήνζμ ημοξ, βζά ηήκ ηεθεοηαίακ 
αηήκ, πῆνλε ηυ θονζηυ πμίδια, ηζ ὅζμ βζά ηυ ιοεζζηυνδιά ημο, 
ιέηνμ ζοβηνίζεχξ ημοξ ηυ πενίπμο ἀκφπανηημ ἀηυια ἑθθδκζηυ  
ιοεζζηυνδια, ἤ, ηυ πμθφ, ηυ ηθαζζζημῦ ηφπμο δοηζηυ. Ἀθθ‟ ὁ 
Καγακηγάηδξ ἦηακ πμθφ πένα ἀπ‟ αηά: ἕκαξ αάναανμξ, ἀκαθμνζηά 
ιέ ηυκ ἑθθδκζηυ (ὄπζ ηυκ νςιαίζημ) πμθζηζζιυ, ηζ ἕκαξ αἱνεηζηυξ, ζέ 
ζπέζδ ιέ ηά ηθαζζζηά εἴδδ ημῦ ἔκηεπκμο θυβμο. 
 λ ἴζμο ἀηαηακυδημξ πῆνλεκ ὁ Καγακηγάηδξ ηαί βζά ηίξ ἰδέεξ ημο, 
ζ‟ ὄθμοξ ημφξ ρμθμδεεῖξ κμζημηοναίμοξ ἀζημφξ, πμφ ημζηάγμοκ κά 
αμθεοημῦκ ὅπςξ - ὅπςξ ζηήκ πενζμπή αηῶκ ἤ ἐηείκςκ ηῶκ ίδεῶκ, 
πμφ ημφξ ἐλαζθαθίγμοκ ηήκ ζοπία ημοξ, ιή ἐκκμχκηαξ ηή 
δναιαηζηυηδηα ημῦ ἀβχκα ἕκμξ ἀκενχπμο, πμφ ἀκαγδηᾶ ηήκ 
πνάβιαηζ εέζδ ημο ζέ ημῦημκ ηυκ ηυζιμ, ηαί πμφ δέκ ηήκ ανίζηεζ 
πμηέ, denBleibenistnirgends, ιζά ηαί δέκ πάνπεζ ζηενευηδηα ζηίξ 
ὁπμζεζδήπμηε ἀκενχπζκεξ ηαηαζηεοέξ. Κακείξ ζοββναθέαξ, δζηυξ 
ιαξ ἤ λέκμξ, δέκ ἔγδζε πμηέ, ι‟ αηή ηήκ ἔκηαζδ, ηυ δνᾶια ηῆξ  
conditionhumaine, ημῦ λεννζγςιέκμο ἀπυ ηήκ βῆ ημο (ηή θφζδ) 
ἀκενχπμο, ηαί πμφ ἀκαβηάγεηαζ κ‟ ἀβςκίγεηαζ ἀδζάημπα, βζά κά 
ζςεῆ ἀπυ ηά ζαενά, βειᾶηα παβίδεξ, ἐδάθδ ημῦ πκεφιαηυξ ημο ηαί 
ηῆξ ἱζημνζηυηδηαξ αημῦ ημῦ πκεφιαημξ. Ἔηζζ, ηαηαζηάθαλε ζηή 
ιμκζιχηενδ ἀπυ ηίξ ἰδέεξ ημο: ζηυ ἄπεθπζ ημῦ ἀβχκα ηαί ηῆξ 
ἀκαγήηδζδξ, - ἑκυξ ἀβχκα, ὅιςξ, ηαί ιζᾶξ ἀκαγήηδζδξ, πμφ 
ζοκζζημῦκ αηή ημφηδ ηήκ ἀκενχπζκδ ὕπανλδ ηαί ηή δζηαίςζή ηδξ ζ‟ 
αηυκ ηυκ ηυζιμ, - ιζά δζηαίςζδ, πμφ εἶκαζ ηαί πνέμξ ηαί, 
ηαοηυπνμκα, ἀθ‟ ἑαοηῆξ ἀιεζαμιέκδ ἀνεηή. Ἡ ἀκενχπζκδ 
πνμζπάεεζα, αθέπεηε, (ηζ  ἱζημνζηή) ἀπαζηεῖ, ὁπςζδήπμηε, ιζάκ 
ἀιμζαή.  πνζζηζακυξ ἔπεζ ἔκαπμεέζεζ ηίξ ἐθπίδεξ ημο ζέ ιζάκ ιεηά 
ηά θοζζηά πναβιαηζηυηδηα.  ιή πνζζηζακυξ πμοεεκά, ἄκ ιή ζηυκ 
ηαεδιενζκά θεεζνυιεκμ ηυζιμ ημο. Ἀθθά ηυ ἀκενχπζκμ πκεῦια, 
παιπυκδνδ ηαηαζηεοή ημῦ πμκδνμῦ, ανίζηεζ ηνυπμ κά ηαηαζζβάζδ 
πνζζηζακζηέξ ηαί ιή ἀκδζοπίεξ: «Καί πςνίξ ἀιμζαῆκ  ἀνεηή ιζζευξ 
ἐζηί  ηαί ζηέθακμξ ηαί ἐβηαθχπζζια, ἐκ αηῆ ηήκ ἀιμζαήκ ἔπμοζα… 
 ἀνεηή ηαί δίπα ζηέθακμξ», ιᾶξ θέεζ, ζμαανχηαηα, ὄπζ ὁ Βθάζζμξ 
Pascal, ἀθθά ὁ εαοιάζζμξ παηέναξ ιαξ Ίζίδςνμξ ὁ Πδθμοζζχηδξ, 
ἄκ ηαί θζβχηενμ ηονακκζζιέκμξ ἀπυ ηυκ ηέςξ πένιαπμ ὀπαδυ ημῦ 
ιαεδιαηζημῦ θμβζζιμῦ ἀκαπςνδηή ημῦ Port - Royal. Παζηαθζζιυξ, 
θμζπυκ; Μᾶθθμκ. Καί ιᾶθθμκ ἀζφκεζδμξ ζηυκ Καγακηγάηδ, ιζά ηαί 
πμηέ δέκ ζηάεδηε ἰδζαίηενα ζ‟ αηυκ, ὅπςξ πμηέ δέ ζηάεδηε, 
ἰδζαίηενα, μὔηε ζηυκ πνζζηζακζζιυ, ηζ ἄξ δακείζηδηακ ἐπακεζθδιιέκα, 
ἀπ‟ αηυκ, ζφιαμθά ημο. Ἄκ γμῦζε ηαηά ηή νςιασηή ἐπμπή, εἶκαζ 
πενζζζυηενμ ηζ ἀπυ αέααζμ ὅηζ εά ζηεηυηακ πμθφ ζηυκ πνζζηζακζζιυ, 
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ὅζμ ημθάπζζημκ ζηάεδηε ηζ ἐκδζαθένεδηε βζά ηυκ ημιιμοκζζιυ, ιζά 
ηζ μἱ ιεζζζακζηέξ ἰδέεξ θαίκεηαζ κά ηυκ ἐβμήηεοζακ πζυ ἔκημκα ηαί 
πζυ ίδζαίηενα πάκηα. Οἱ ημιιμοκζζηζηέξ ἰδέεξ ηυκ εἶπακ ἑθηφζεζ ἀπυ 
ηήκ Ρςζζζηή πακάζηαζδ ηζ ὕζηενα. Θαφιαγε ηήκ ἐπακάζηαζδ ζάκ 
ημζκςκζηυ βεβμκυξ, ἀθθ‟ ἦηακ ἀκηίεεημξ πνυξ ηίξ ιαηενζαθζζηζηέξ 
ἀνπέξ ηδξ. Πζζηεφμκηαξ ὅηζ ἔπνεπε κά ζηδνζπεῆ ζέ ηαεανά 
ενδζηεοηζηέξ αάζεζξ, θμζδμνμῦζε ημφξ Μανλζζηέξ ηαί ηάεε 
ημιιμοκζζηή, πμφ ιή ἔπμκηαξ λεηαεανζζιέκεξ ἀπυρεζξ βζά ηήκ 
ημζκςκζηή ἐπακάζηαζδ, δέκ ηάκεζ ἄθθμ ηζ ἀπυ ηυ κά παπαβαθίγδ 
αηυκ ηυ εαοιαζηά έπέθνμκα ὁναιαηζζηή, ηυκ KarlMarx. Καηέπμκηάξ 
ημκ ὁ ηαδιυξ ημῦ ιεζζζακζζιμῦ, ἔβναρε ηήκ «Ἀζηδηζηή» 
(«SalvatoresDei»), πμφ ὁ ἴδζμξ δέκ ηήκ εεςνμῦζε μὔηε θζθμζμθία 
μὔηε ἔνβμ ηέπκδξ (ιά πμφ, ζάκ ηαθμθμβζηή ἔηθναζδ, εἶκαζ ἕκα πμθφ 
ζδιακηζηυ ηείιεκμ, πμφ ρχκεηαζ ὡξ ηυκ πμζδηζηυ θυβμ, ηαί, 
ἔπμκηαξ ἀθεηδνία ηαί ζηυπμ ηδξ ἰδέεξ, ηαί πναβιαημπμζμοιέκδ ζ‟ 
ἕκακ ηυζιμ ἰδεῶκ, ζοκζζηᾶ ιζά θζθμζμθία) ηζ ὀκεζνεφμηακ κά πάδ κά 
ηήκ δζδάλδ ζηή Ρςζζία. Ὅπςξ, ηαλζδεφμκηαξ ζ‟ ὅθμκ ηυκ ηυζιμ, 
ἀκαγδηχκηαξ ηυκ ἄβκςζημ εευ, ιέζα ἀπυ ηά ηεηναβςκζηά δεδμιέκα 
ηῆξ ἐιπεζνίαξ, δέκ ἔηακε ἄθθμ ηζ ἀπυ ηυ κά ιεηαημπίγδ ηυ 
ζοβηεηνζιέκμ ἀκηζηείιεκμ πμφ ζοκζζημῦζε ηυ ημνιί ημο, πςνίξ κά ηυ 
πάκδ ιέζα ζηυ πθῆεμξ ηῶκ ζοβηεηνζιέκςκ ἀκηζηεζιέκςκ, πμφ 
ζοκζζημῦκε ηυκ ηυζιμ, ὅιμζμ, πενζπθακμφιεκμξ ιέζα ζηυκ ηυζιμ 
ηῶκ ἀθδνδιέκςκ ἀκηζηεζιέκςκ (ηῶκ ἰδεῶκ), πανά ηήκ 
ἀκαιθζζαήηδηδ βμδηεία, ηζ ἐπίδναζδ, ιάθζζηα, (ὅπςξ, θ.π.,  
ἀκηζθμβμηναηία ημῦ Bergson), πμφ ἀζηήζακε ιενζηά ἀπ‟ αηά 
ἐπάκς ημο, ὁ Καγακηγάηδξ πανέιεζκε πάκηα ιέζα ζηά πθαίζζα ημῦ 
ἀκεδαθζζιμῦ (ηῆξ Bodenlosigkeit ημῦ θζθμζυθμο LeonSchestov, 
πμφ ηαί πνμζςπζηά ηυκ βκχνζζε ὁ ζοββναθέαξ ιαξ, ζηυ Βενμθίκμ, 
ηυ 1922, πνίκ ὅιςξ βκςνίζδ ἀηυιδ ηά ἔνβα ημο), ζηά ζδιεῖα ἐηεῖκα, 
ημθάπζζημκ, πμφ ζοιπίπηεζ ιέ ηυκ νςζηυ πεζζζιζζιυ ηαί ηυκ 
ηαηαθοηζζιυ ημῦ Nietzsche. Γέκ παίγεζ νυθμ, θοζζηά, ημ ὅηζ δέκ εἶπε 
βκςνίζεζ ηή εεςνία ημῦ Schestov

.
 ὅιμζα πῆνλε ηζ ἕκαξ, πνίκ ἀπυ 

ηυκ Πενζμκκαθζζιυ ημῦ Emm. Mounier, πενζμκκαθζζηήξ. ‟ αηυκ 
ηυκ κζηζεσηυ νςζζιυ πεζζζιζηζζιυ, ηαηαθοηζζιυ ηαί ζεζηςαζηυ 
ἀκεδαθζζιυ ηαηαζηάθαλε ιέ ηήκ πνχηδ πκεοιαηζηή ημο ὡνίιακζδ, 
ηζ αηυξ πῆνλε ηυ ζηῖβια ὁθμηθήνμο ημῦ ἔνβμο ημο ηζ ὅθδξ ημο ηῆξ 
πκεοιαηζηῆξ ὡνζιυηδηαξ. Μζᾶξ ὡνζιυηδηαξ, πμφ, βφνς ζηά 1920, 
εἶπε ηεθεζςεῆ ηζυθαξ. Συ ἰδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ημῦ ηαγακηγαηζημῦ 
ἔνβμο, ἀπυ ηυ 1920 ὡξ ηυκ εάκαηυ ημο, πανέιεζκε ἀκαθθμίςημ, 
πανά ηίξ ἀκαγηδηήζεζξ ημο ζέ πῶνμ ηαί πνυκμ, ἀπυ ηυηε ηζ ὕζηενα: 
ηυ ηέθμξ ηάεε ἀκαγήηδζήξ ημο ἦηακ πάκηα  ἐπζαεααίςζδ ηῆξ ἤδδ 
ηαηαηηδιέκδξ, ἀπ‟ αηυκ, βκχζδξ. Καί ηά αζαθία πμο ἔβναρεκ ἀπυ 
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ηυηε ηζ ὕζηενα, ηαί πμφ ἦζακ ηυ ηονίςξ ἔνβμ ημο; «Γέκ λένς, ὅθα 
ημῦηα ζά κά „καζ πνμζηάβιαηα πεναζιέκδξ ἐπμπῆξ ηαί ηά ἐπηεθῶ 
ηχνα», ἔβναθεκ ὁ ἴδζμξ (ηζ ἀκαθενυηακ εἰδζηχηενα ζηήκ «Ἀζηδηζηή») 
ζ‟ ἐπζζημθή πνυξ ηήκ πνχηδ ημο ζφγοβμ. 
 Αηή ημφηδ «Ἡ Ἀζηδηζηή», ὕζηενα ἀπυ ηήκ πνχηδ ηδξ ζφθθδρδ 
(πενί ηά 1922), ηάηζ ιαηαλφ ἐβενηδνίμο ἑκυξ πνμθήηδ ηζ εαββεθζημῦ 
ηδνφβιαημξ, πέζηδ πμθθέξ ἀθθαβέξ ὡξ ηήκ πνχηδ ηδξ δδιμζίεοζδ 
(1927) ηαί ἀνηεηέξ μζζχδεζξ ιεηαπμζήζεζξ, ὥζπμο κά ηαηαζηαθάλδ, 
ζάκ ηακυκαξ πκεοιαηζηῆξ ηαί εζηῆξ γςῆξ, ζηήκ ηεθεζςηζηή ηδξ 
ιμνθή (1945), παναημθμοεχκηαξ, ἀπυ ημκηά, βζά κά 
εεοβναιιίγεηαζ ημζιμεεςνδηζηά ιαγί ημοξ, ηίξ ἐπακεζθδιιέκεξ 
βναθέξ (ἑθηά ιέζα ζέ δχδεηα πνυκζα ζοκεπμῦξ ἑνβαζίαξ) ηῆξ 
ἐπζηῆξ «δφζζεζαξ», πμφ πῆνλε ηυ Ἔνβμ ηαί  δζηαίςζδ, πμφ ιέ 
πάεμξ ἀκαγδηήεδηε, ηῆξ γςῆξ ημῦ πμζδηῆ ηδξ. Εςῆξ, πμφ γδηᾶ ηή 
εέζδ ηδξ ζέ ημῦημ ηυκ ηυζιμ, ηυ εἴπαιε ηζυθαξ, ἤ ηή δζηαίςζή ηδξ 
ζηυ Ἔνβμ. Συ ἔνβμ ημῦημ, θμζπυκ, πῆνλεκ  «δφζζεζα», ηυ 
ιέβζζημ ηαί αεεκηζηχηενμ (ὁ παζκζβιυξ, ἐδῶ, ἀκαθένεηαζ ζηυκ 
«νςηυηνζημ») ἔπμξ, πμφ ἔδςζεκ  ηνζηζηή, ἔζης ηαί πςκειέκδ 
ιέζα ζηήκ ἑθθδκζηή, θοθή. 
 Συ κεμεθθδκζηυ ἔπμξ, ἐηηυξ ἀπυ ηυκ «νςηυηνζημ», πμφ  δνάζδ 
ημο ἐηηοθίζζεηαζ ἐλςπνμκζηά, ζοββεκεφμκηαξ, ηαηά ημῦημ, ιέ ηήκ 
ηαγακηγαηζηήκ «δφζζεζα» (ηυ βεβμκυξ ὅηζ ηαί ηά δφμ ἔπδ αηά εἶκαζ 
ηνδηζηά δέκ πνέπεζ κά πενάζδ ἀπαναηήνδημ) ὁνμεεηεῖηαζ ἀπυ ηήκ 
ἱζημνζηή ζηζβιή ηζ ἐηθνάγεζ ιζάκ ὡνζζιέκδκ ἑθθδκζηή ζηζβιή, - ηήκ 
ἑθθδκζηήκ ἰδέα, ηεθζηά, ιεβάθδκ ἤ ὄπζ, ἐεκζηήκ ἤ ὄπζ. Παηνζδμθαηνζηά, 
ἐκ ημφημζξ, ηαη‟ μζίακ, δέπμκηαζ ηήκ θθάδα ζάκ ἕκα πενίηθεζζημ ηζ 
ἀιεηαηίκδημ ζπῆια, ἀκηίεεηα ἀπυ ηήκ «δφζζεζα» ημῦ Καγακηγάηδ, 
βζά ηήκ ὁπμίακ  ἀβάπδ ηῆξ παηνίδαξ εἶκαζ ιζά πνμτπυεεζδ 
(ζοκεζνιζηά, ἄθθςζηε, δοζζέαξ ζδιαίκεζ Ἰεάηδ, ηαί δφζζεζα μἱ 
πενζπέηεζεξ ημῦ ηαλζδζμῦ πμφ πνμμνζζιυ ημο ἔπεζ ηήκ παηνίδα) ηζ  
ἔκκμζα ηῆξ παηνίδαξ ιεηαθμνζηή:  ροπῆξ ηαί πκεφιαημξ παηνίδα,  
πίζηδ,  εέζδ ημῦ πμζδηῆ ζ‟ αηυκ ηυκ ηυζιμ, ηεθζηά. 
 Πμζά εἶκαζ ηά ηίκδηνα ημῦ ηαζκμφνβζμο, ὕζηενα ἀπυ ηήκ ἄθζλή ημο 
ζηήκ Ἰεάηδ, ηαλζδζμῦ ημῦ δοζζέα; Μᾶξ ηυ θέεζ ὁ ἴδζμξ ὁ Ὅιδνμξ, 
ἔιιεζα, ιέ ημῦημ ηυ εαοιαζηυ ηαλίδζ ημῦ ἤνςά ημο, ὅπςξ ιᾶξ ηυ 
ἀθδβήηαζ (ὅπςξ, δδθαδή, ιέ ἀκαααειμφξ, ηυ ρχκεζ ζέ ζφιαμθμ 
ηαλζδζμῦ) ὅπμζμξ ἔγδζεκ ἕκα ηέημζμ ηαλίδζ δέκ εἶκαζ δοκαηυ κά 
ἀπμημλζκςεῆ ἀπυ ηή θαπηάνα ηῆξ ἀκαγήηδζδξ κέςκ αζχζεςκ, κέςκ 
ἰδεῶκ, κέςκ ηαλζδζῶκ. Σήκ ἑνιδκεία ημφηδ ιᾶξ δίδεζ ηζ ὁ Dante (ζηυ 
XXVI ἄζια ηῆξ «Κυθαζδξ»): 

ιήηε ημῦ βοζμῦ ιμο  βθφηα μδέ ηυ ζπθάπκμξ 
ημῦ βένμο ιμο βμκζμῦ ηζ  πνέπζα ἀβάπδ 
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πμφ εά „δζκε πανά ζηήκ Πδκεθυπδ, 
ηή θαφνα ἐκηυξ ιμο ιπυνεζακ κά ζαήζμοκ 

πμφ ι‟ ἔηαζβε ηυκ ηυζιμ κά βκςνίζς 
ηίξ ἀνεηέξ ημῦ ἀκενχπμο ηαί ηά πάεδ, 

 
ηαί δδθςηζηχηενα ἀηυιδ ὁ «δοζζέαξ»(δακηζηή ἀπυιίιδζδ, ἐλ 
ἄθθμο,) ημῦ Ἀθθέδνμο Tennyson: 
 

Ράεοιμξ ααζζθζάξ, ιζηνυ ηυ ηένδμξ, 
ζηήκ ἤνειδ αηή ηυπδ, ιέξ ζηίξ λένεξ 

ηίξ ἄβμκεξ αηέξ, πθάσ ζηή ζοιαία, 
πμφ παναβέναζε, ὅθμ κά ιμζνάγς 

κυιμοξ ἄκζζμοξ, ζέ ηναπεῖξ ἀκενχπμοξ, 
πμφ ἀπμεδηεφμοκ, ηνῶκε ηαί ημζιμῦκηαζ 
ηαί δέ ιέ κμζχεμοκ. Γέ ιπμνῶ κά γήζς 

δίπςξ ηαλίδζ: εέθς κά νμοθήλς 
ηή γςήκ ὡξ ηή ζηενκή ζηαβυκα… 

 
Βέααζα  βκχζδ ηαεαοηή, ηά κέα πνάβιαηα, πμφ θέεζ ὁ Tannyson, 
ὄηζ ημνιίγεζ  ηάεε ὥνα ημῦ ηαλζδζμῦ, εἶκαζ ηάηζ πμφ δέ ιεηνᾶ βζά ηυκ 
ηαγακηγαηζηυ δοζζέα - ηαί πμθφ θζβχηενμ μἱ πναιάηεζεξ ηῶκ 
θμζκζηζηῶκ ἐιπμνείςκ ηζ  ζμθία ηῶκ ζπμοδαζιέκςκ Αἰβοπηίςκ ηῆξ 
ηαααθζηῆξ «Ἰεάηδξ». Αηά εἶκαζ πνάβιαηα πμφ ιεηνμῦκ βζά ηυκ 
«δοζζέα» ημῦ J. Joyce - αηυκ ηυκ παεδηζηυ ηνοβδηή ηῆξ ποηκῆξ, 
βφνς ημο ηαί ιέζα ημο, ζζςπῆξ, πμφ ζηήκ πνμζπάεεζα ημο κά ηά 
ὁιμθμβήζδ ὅθα, θηάκεζ ζηυ ἴδζμ ζδιεῖμ ιέ ηυκ δοζζέα ημῦ G. 
Pascoli (ζηυκ «Γονζζιυ ημῦ δοζζέα», ηῶκ «οιπμηζηῶκ 
ηναβμοδζῶκ»): κά πάζδ ηυ ἴδζμ ημο ηυ πνυζςπμ ιέζα ζηυ πθῆεμξ 
ηῶκ πναβιάηςκ ημῦ πνυκμο (ημῦ πανεθευκημξ, ζηυκ Pascoli, ημῦ 
ἀημιζημῦ ημο, ζηυκ Joyce). Ὅπζ.  ηνδηζηυξ ημῦημξ δοζζέαξ, ἀπυ 
ηή ζηζβιή πμφ λεηζκᾶ βζά ηυ ηεθεοηαῖμ ηαλίδζ ημο εἶκαζ ηάημπμξ ηζυθαξ 
ὅθδξ ηῆξ βκχζδξ, ηαί ηάηζ ἀηυιδ (αηυπνδια ἀπμθαζζζηζηυ ηαί βζά 
ηυκ πμζδηή ηαί βζά ηυκ ἥνςα ημῦ πμζήιαηυξ ημο): βκςνίγεζ ἐπί πθέμκ 
ηί πνάβιαηζ ζδιαίκεζ  βκχζδ, ηζ ἔηζζ δέκ ιπμνεῖ κά ἔπδ αηαπάηεξ, 
μὔηε κά ἐθπίγδ, μὔηε κά πενζιέκδ ηίπμηα. Γέκ εἶκαζ, θμζπυκ, 
ὠθεθζιζζηζηυξ ὁ ζημπυξ ημῦ ηαλζδζμῦ ημο

.
 μὔηε ηαί ἀθζθμηεδνῶξ 

νμιακηζηυξ, - ηυ ηαλίδζ ιυκμ βζά ηήκ πανά ημῦ ηαλζδζμῦ. 
Γεζά ζμο, ροπή ιμο, πμφ εἶπεξ πάκηα ζμο παηνίδα ηυ ηαλίδζ! 

ηναβμοδᾶ, ζηήκ «δφζζεζα», ὁ Καγακηγάηδξ, ἐπζαεααζχκμκηαξ ηυκ 
Rilke ηῶκ «θεβεζῶκ ημῦ Νημοίκμ»: Bleibenistnirgends! Ἀθθά ὄπζ ηζ  
ἀκαγήηδζδ ιυκμ βζά ηήκ ἀκαγήηδζδ, ι‟ ὅθμ πμφ ὁ πμζδηήξ 
ἐπζαεααζχκεηαζ ιέζα ζηυκ ἀδζάημπμκ ἀβῶκα, ηζ αηυξ ζοβηνμηεῖ 
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ὁθυηθδνμ ηυ μἰημδυιδια ηῆξ πίζηδξ ημο, ἀθθά  ἀκαγήηδζδ ηῆξ 
ἐθεοεενίαξ (ἀπυ ηά δεζιά, πμφ ιαγί ιέ ηίξ θμβῆξ ηαηαζηεοέξ ηδξ 
ημῦ δδιζμφνβδζεκ  κμδιμζφκδ ημο, ηαί ηίξ πμθθέξ ηαί πμζηίθεξ 
παβίδεξ πμφ ημῦ ἔζηδζε ηυ πκεῦια ημο), ὁ ἀβχκαξ βζά ηήκ 
ἐθεοεένςζή ημο, ηζ ἄξ βκςνίγδ, πχξ, ἐκ ηέθεζ, μὔηε ηζ  ἐθεοεενία 
πάνπεζ, βζαηί ὁ ἄκενςπμξ εἶκαζ ἐζαεί αἰπιάθςημξ ηῶκ αζμθμβζηῶκ 
ζοκεδηῶκ ημο. 
  δοζζέαξ ημῦ ιήνμο εἶκαζ ὁ ἄκενςπμξ πμφ ἀνπίγεζ ἤδδ κά 
πέθηδ ζηίξ πθεηηάκεξ ηῆξ κμδιμζφκδξ ημο (ηά πενζζζυηενα, 
ἄθθςζηε, ἐπίεεηα πμφ πνδζζιμπμζεῖ ὁ Ὅιδνμξ, βζά κά ηυκ 
παναηηδνίζδ, ἀθμνμῦκ ζηή κμδιμζφκδ ημο), δοζηοπχκηαξ ὅηακ 
ἀρδθᾶ ηυ θοζζηυ κυιμ ηζ εηοπχκηαξ ὅηακ γδηᾶ ηή ζοκδνμιή ημο ἤ 
δδιζμονβῆ πανάθθδθα ηαί ζφιθςκα ιε αηυκ.  δοζζέαξ ημῦ 
Καγακηγάηδ, ἀκηίεεηα, εἶκαζ ὁ ἄκενςπμξ πμο, ἔπμκηαξ πέζεζ ζηίξ 
πθεηηάκεξ ημῦηεξ, ἐβκχνζζε, βζ‟ αηυ ηαί βηνειίγεζ ὅθεξ ηίξ 
ηαηαζηεοέξ, ὅθα ηά εἴδςθα, πμφ δζηηαημνζηά ημῦ ἐπέααθε ηυ πκεῦια 
ημο. Ἡ πεῖνα δουιζζδ πζθζάδςκ ἐηῶκ ηυκ ἐδίδαλε πχξ  ιμῖνα ιεηνᾶ 
ιέ ημφξ αἰῶκεξ ηζ ὅπζ ιέ ηίξ ὦνεξ

.
 πχξ  «ιμῖνα» ημφηδ δέκ εἶκαζ 

ἄθθμ ηζ ἀπυ ηήκ ηνοθή, πμπευκζα ηαί ιαηναίςκδ, ζηήκ ἐηδήθςζή 
ηδξ, αμφθδζδ ηῆξ θφζδξ (ηῶκ πένα ἀπυ ηή δφκαιδ ημῦ ἀκενχπμο 
δοκάιεςκ, πμφ ἔπμοκ ηήκ ἰζπφ ηαεμθζηῶκ κυιςκ) ηαί πχξ  
πνμκζηά ζφκημιδ ηαί ιζηνυπκμδ ηαί θαπακζαζιέκδ αμφθδζδ ηῆξ 
θφζδξ. Ἄθθςζηε, μἱ ἀκαβηαζυηδηεξ ημῦ ἀκενχπμο ιζᾶξ ὡνζζιέκδξ 
ζηζβιῆξ δέκ εῖκαζ ηζ ἀκαβηαζυηδηεξ ηῆξ ἑπμιέκδξ, δέκ ηυκ πςνμῦκ 
πζά: 

Ἁνπῶ ημοηζμφνζ, πεθεηῶ εευ, ζηφας ηαί πνμζηοκῶ ημκ 
ηζ ἕκα πμονκυ βονκῶ ηαί ηυκ εςνῶ, ηαί ηυκ ιπαθηά ιμο ἀζηχκς: 
«Κμοηζμφνζ, λενμημφηζμονμ, ηαί πζά δέ ζέ ααζηάεζ  ηανδζά ιμο, 

ηαί πζά ηή δφκαιή ιμο δέ πςνᾶξ ηαί εά ζέ νίλς ηάης!». 
Καί ηάκς ζηίγεξ ζηίγεξ ηυ εευ ηαί ηυκ πεηῶ ζηυ ηγάηζ. 

 ηφηθμξ ημῦ ἑθθδκμπνζζηζακζημῦ πμθζηζζιμῦ, πμφ ἀνπίγεζ ιέ ηήκ 
ἀνπασηήκ «δφζζεζα» ηθείκεζ ιέ ηήκ «δφζζεζα» ημῦ ὄνενμο ηῆξ 
δζαπθακδηζηῆξ ἐπμπῆξ. Ἄκ  ὁιδνζηή «δφζζεζα» ζοκζζηᾶ ηήκ αβή 
ημῦ ἀκενςπμθεμνέςξ ἑθθδκμπνζζηζακζημῦ πμθζηζζιμῦ,  
ηαγακηγαηζηή «δφζζεζα», πμφ πέναζε, ἐπί πθέμκ, ιέζα ἀπυ ηυκ 
ιέβζζημ ηῶκ ηαηαθοηῶκ, ηυκ Nietzsche ηαί, θοζζηά, ηυκ  Spengler, 
ζοκζζηᾶ ηήκ δφζδ ημῦ ἐλςθθδιέκμο ημφημο πμθζηζζιμῦ. 
 Φζθμζμθζηά, ηέθμξ, ηυ ηαλίδζ ημῦημ εἶκαζ  ἁθοζζδςηή εέζδ - 
ἀκηίεεζδ = ζφκεεζδ ὅθςκ ηῶκ ἐκκμζῶκ ζέ ιζά πκεοιαηζηήκ ἑκυηδηα 
ηζ  ηεθζηή ηαηαζηνμθή ηδξ, ηαοηυπνμκα, ιέ ηήκ δζάθοζδ, ζηά 
πνςηανπζηά θζηά ζημζπεῖα ημο, ημῦ, δδιζμονβμῦ ημῦ πκεφιαημξ, 
ἀκενχπζκμο ζχιαημξ. Γέκ ἀπμιέκεζ ηίπμηα, θμζπυκ, ἀπ‟ ὄθδ ημφηδ 
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ηήκ ἀβςκζχδδ ἀκαγήηδζδ; Μά ηυ ιέβζζημκ ιάεδια ηῆξ αημβκςζίαξ 
ιαξ

. 
 ζοκείδδζδ ὅηζ ὁ πμθζηζζιυξ ιαξ, πμφ ζηδνίπεδηε ηζ 

ἀκαπηφπεδηε πάκς ζηήκ ἄβκμζα ηῆξ θφζδξ, ἐλχθθδζεκ 
ἀκεπακυνεςηα, ηζ ὅηζ ἀπαζηεῖηαζ  ααζζηή ἀκαδζμνβάκςζδ ημο

.
 ηαί, 

θοζζηά, αηυ ημῦημ ηυ ἔνβμ ημῦ Καγακηγάηδ, ζάκ « ἱζημνία ηῆξ 
ἐλέθζλδξ ιζᾶξ ἀκενχπζκδξ ροπῆξ, ηῆξ ἀκενχπζκδξ ροπῆξ, εά ἦηακ 
ζςζηυηενμ κά πμῦιε», ηαηά ηυκ C. M. Bowra, ηαί ηυ 
ιεβαθεζςδέζηενμ δδιζμφνβδια ημῦ ζοβπνυκμο ἑθθδκζημῦ 
πκεφιαημξ, ἀπυ ηνδηζηή δςνέα. 
 διακηζηέξ πμζδηζηέξ ἐπζηεφλεζξ, πμθφ ρδθῆξ πμζυηδηαξ, εἶκαζ ηά 
εἴημζζ ηάκηα, πμφ ζοβηεκηνχεδηακ, ὕζηενα ἀπυ ηυκ εάκαημ ημῦ 
πμζδηῆ, ζηυκ ηυιμ «Σενηζίκεξ» (1960). Σά πμζήιαηα αηά, πμφ 
ἔπμοκ ηάηζ ἀπυ ηά ἐβηχιζα ηῆξ ηηθδζίαξ, εἶκαζ ἀθζενςιέκα ζέ ιζά 
ζεζνά νχςκ ημῦ ζημπαζιμῦ ηαί ηῆξ δνάζδξ, πμφ ζηάεδηακ ὁδδβμί 
ημο, ζάκ ἄθθμζ πνζζημοβεκκζάηζημζ ἀζηένεξ, ζηή δφζημθδ πκεοιαηζηή 
πμνεία ημο. λ ἴζμο ρδθῆξ ζηάειδξ εἶκαζ ηυ πμζδηζηυ ημο εέαηνμ, 
πμφ πνμζθένεηαζ πενζζζυηενμ ζέ ιμκήνδ ἀκάβκςζδ, πανά ζέ 
ζηδκζηή πανμοζίαζδ - ηάηζ ὄπζ ἀπυθοημ, ζίβμονμ, ἴζαιε κά ανεεῆ, 
ημοθάπζζημκ, ὁ ἰδζμθοήξ ζηδκμεέηδξ ημο. Οἱ ἥνςεξ ημο, ηαηά 
ηακυκα, εἶκαζ ἀκεδαθζημί, ὅπςξ ηζ ὁ ἥνςαξ, ἄθθςζηε, ημῦ ἔπμοξ 
ημο.  ἄκενςπμξ πμφ, ἐκ βκχζεζ ημο, ιάπεηαζ ηῶκ πέν πάκηςκ 
ἀβῶκα, πςνίξ κά πενζιέκδ, ζάκ ἀιμζαή ημο, ηή κίηδ. 
 ηυκ Καγακηγάηδ (ηαί εά „θέβε ηακείξ, ὅηζ εἶπε αάθεζ ζημπυ ημο κά 
δζηαζχζδ ηυκ Diderot πμφ, ζηήκ ιεθέηδ ημο 
«Delapoesiedramatique», ἔβναθε: «Ἡ πμίδζδ εέθεζ ηάηζ ηυ ηενάζηζμ, 
ηυ αάναανμ ηαί ηυ ἄβνζμ») πάνπεζ ηάηζ ηυ ηοηθχπεζμ, ηαί ζηή 
ζηέρδ ηαί ζηήκ αἰζεδηζηή ηαηαλίςζδ ηδξ, - ἀπαφβαζια ἑκυξ ηνυπμο 
γςῆξ, ὅπμο ηυ πκεῦια ηονζανπεῖ ηῆξ ζάνηαξ, ηαί πμφ, βζά ηήκ 
πεζεανπία ηδξ, ἀπαζηεῖηαζ ἀθφζζηδ ροπζηή δφκαιδ ηαί ζηθδνή 
εέθδζδ. Μζά δμηζιαζία Ἁβίμο Ἀκηςκίμο, θμζπυκ; Μζά πνυπεζνδ 
ἔνεοκα, ζημφξ ιμκαπμφξ ικμβνάθμοξ ημῦ Βογακηίμο, εἶκαζ ἀνηεηή, 
βζά κα ἀκηζθδθεῆ ηακείξ πυζμ ζοκεζδδηή ἦηακ ζημφξ ἁβίμοξ αημφξ 
 ηνμιενή δφκαιδ ηῆξ ζάνηαξ, ὥζηε ημκηά ζηίξ πκεοιαηζηέξ 
δοκάιεζξ πμφ ἐπεζηνάηεοακ βζά κά ηῆξ ἀκηζζηαεμῦκ, μἱ ηαηάνεξ ηζ μἱ 
ὕανεζξ ημοξ ἐκακηίμκ ηδξ κα ἀπμηεθμῦκ ηά πζυ ἀδζάρεοηα πεζζηήνζα 
ημῦ ζανηζημῦ ιανηονίμο ημοξ. Σήκ ἀκηίεεηδ ημφηδ, ηῆξ θοζζηῆξ γςῆξ 
ιέ ηή γςή ημῦ πκεφιαημξ, ὁ Καγακηγάηδξ ιᾶξ ηήκ δίδεζ ζηυ πνῶημ 
ημο ιοεζζηυνδια, «Βίμξ ηαί πμθζηεία ημῦ Ἀθέλδ Εμνιπᾶ» (1943), 
ἕκα ἔνβμ, πνῶηα - πνῶηα, αημαζμβναθζηυ (ἄζπεηα, ἄκ ηά 
«πναβιαηζηά» βεβμκυηα ιᾶξ δίδςκηαζ ιοεμπμζδιέκα ἤ 
παναθθαβιέκα ζφιθςκα ιέ ηίξ ἀκάβηεξ ηῆξ δδιζμονβζηῆξ 
θακηαζίαξ), ἀιεζχηενα ἐλμιμθμβδηζηυ, εά „θεβα, ι‟ ὅθμ πμφ ηάεε 
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ἔνβμ ηέπκδξ ἔπεζ ηαη‟ μζίακ ἐλμιμθμβδηζηυ παναηηῆνα, ἄκ 
ηαοηίζςιε ηυκ ἀθδβδηή, ηυ «δζακμμφιεκμ», ιέ ηυ ζοββναθέα ιαξ, 
πμφ, ηαηά ηή ζπδιαηζζιέκδ ζηυ ιεζμζηνάηζ ηῆξ γςῆξ ημο, ἀκηίθδρδ 
ημο, ηαί πχξ  γςή,  ιέεμδμξ ημῦ γῆκ, δέκ εἶκαζ ἀπυννμζα ζηέρδξ, 
ιά ἔκζηζηημ, γςσηή ὁνιή, δέ ανίζηεηαζ ζηά αζαθία, ιά ζηήκ ἴδζα ηή 
γςή, πμφ,  ηεθεοηαία ζηζβιή ηδξ εἶκαζ ὅ,ηζ ὀκμιάγμοιε 
πναβιαηζηυηδηα. Πμθθμί Δνςπαῖμζ ηνζηζημί ζηυ γεοβάνζ Εμνιπά - 
ἀθδβδηῆ ἀκηζπαναεέημοκ ηυ γεοβάνζ άκηζμ - Γυκ Κζπχηδ. Κί ὄπζ  -
ἀπεθεοεενςιέκμξ Γυκ Κζπχηδξ, ὁ Καγακηγάηδξ, ἀκηίεεηα, ἀκεαάγεζ 
ζηυ ἐπίπεδμ ημῦ ζοιαυθμο ηυκ αἰζεδζζαηυ Εμνιπᾶ, ζάκ 
αημηζιςνία ζέ ιζά ηνίζζιδ ζηζβιή ηῆξ αημβκςζίαξ ημο. Ἡ 
ἀκάικδζδ ημῦ Εμνιπᾶ ηαί ηῆξ ηεναζηίαξ δφκαιδξ ηῶκ αἰζεήζεςκ 
ηαί ηῆξ ζάνηαξ πάνπεζ ηαί ζηυκ ἐηπθήζζμκηα «Σεθεοηαῖμ 
πεζναζιυ» ημο (1951), - ἕκα ιοεζζηυνδια, πμφ εά ῆηακ πμθφ 
θοζζηχηενμ κά ηυ πενζιέκδ ηακείξ ἀπυ ἕκακ πνμηεζηάκηδ παν‟ ὅζμ 
ἀπυ ἕκακ ὁνευδμλμ. κδεζηηζηή εἶκαζ  πμδμπή ημο ἀπυ ηυκ 
θμοεδνακζηυ ηυζιμ, ημφξ Γενιακμφξ ἰδζαίηενα: «Συ ιοεζζηυνδια 
αηυ λεπενκᾶ ηά ὅνζα ηῆξ ηαθθζηεπκζηῆξ δδιζμονβίαξ. Μᾶξ 
παναζφνεζ ζέ ηαζκμφνβζεξ ὄπεεξ, ὅπμο ἀκαηαθφπημοιε δνυιμοξ βζά 
ἕκα ηαζκμφνβζμ λεηίκδια», ἔβναθε ἕκαξ βενιακυξ ηνζηζηυξ, ὅηακ ηυ 
αζαθίμ ηοηθμθυνδζε ζέ βενιακζηή ιεηάθναζδ. Μέζα ζηυκ ἤνςα ημῦ 
«Σεθεοηαίμο πεζναζιμῦ», ηυκ Υνζζηυ, πάνπμοκ μἱ πακάνπαζεξ 
δοκάιεζξ ημῦ Πμκδνμῦ, ἀκενχπζκεξ ηαί πνμακενχπζκεξ, δοκάιεζξ 
ημῦ Θεμῦ, ηζ  ροπή ημο βίκεηαζ ηυ πεδίμ ηῆξ ιάπδξ, ὅπμο 
ημκηανμπηοπζμῦκηαζ μἱ Ἄββεθμζ ηαί μἱ Γζάαμθμζ. Ἡ ιακζπασηή αἴνεζδ, 
ζ‟ αηυκ ηυκ ἀβῶκα ημῦ Καθμῦ ηαί ημῦ Καημῦ, ηῆξ ζάνηαξ ηαί ημῦ 
πκεφιαημξ, ζηήκ ροπή ημῦ Υνζζημῦ (ζάκ εεακενχπμο

.
 ἑκυηδηαξ, 

δδθαδή, εεμῦ ηαί ἀκενχπμο), ανῆηε ηήκ ρίζηδ ηδξ ἔηθναζδ, ὡξ 
ηχνα, ζηήκ πενζμπή ηῆξ θμβμηεπκίαξ. κ ημφημζξ, ηυ αζαθίμ αηυ ἔπεζ 
ἕκα ιεβαθεῖμ πμφ πνμηαθεῖ ηυκ ηνυιμ ηαί ζέ ἀπςεεῖ, ηαοηυπνμκα, 
ὅπςξ ἀηνζαῶξ  πανά ηῆξ γςῆξ, ὅηακ ααθηίγεηαζ ἁιανηία, ηζ ὅπςξ  
ἴδζα  ἀνεηή, αηυ ηυ ηνᾶια ηῆξ πκεοιαηζηῆξ ἀπάηδξ ηαί ημῦ εζημῦ 
ιεβαθείμο, ὄπζ ηυζμ βζά ηυκ ἐκακενςπζζιυ ημῦ Θεμῦ (ζηυ ηάης - 
ηάης, ἐκακενςπζζιέκμξ Θευξ εαββεθίζηδηε ζημφξ ἀκενχπμοξ ὁ 
Υνζζηυξ, ζάκ ἀπυβμκμξ ημῦ Γαοΐδ), ἀθθά βζά ηυ νεαθζζιυ ημῦ 
ἐκακενςπζζιμῦ ημφημο. Ἡ νεαθζζηζηή πναβιάηςζδ, ἐλ ἀθθμο, ηῶκ 
πνμζχπςκ, ἐκ βέκεζ, ἔνπεηαζ ζέ πθήνδ ἀκηίεεζδ ιέ ηήκ εαοιαζηῆξ 
πμζυηδηαξ πμίδζδ ηῶκ πενζβναθῶκ, ιενζηέξ ἀπυ ηίξ ὁπμῖεξ, ὅπςξ 
ημῦ ἀκαζηδιέκμο Λαγάνμο, ιέ ηά ζημοθήηζα ηαί ηή ιονςδζά ημῦ 
εακάημο, εἶκαζ ζοβηθμκζζηζηέξ, - ηζ εἶκαζ ἀαέααζμ, ἄκ  δζακμδηζηή 
ἀπυθαοζδ ηαί ηυ δέμξ, πμφ πνμλεκεῖ  αἰζεδηζηή πναβιάηςζδ ημῦ 
ζοκυθμο, θένκμοκ ιζάκ ὁπμζαδήπμηε θφηνςζδ ζηήκ ροπή ημῦ 



88 

ἀκαβκχζηδ.  πεζναζιυξ, αέααζα, ζφκ - ααίκεζ ιέ ηυ ὄκεζνμ ζηήκ 
ροπή ημῦ Υνζζημῦ (ζηήκ πενζμπή ηῆξ θακηαζίαξ ηζ ὄπζ ηῆξ ἀιεζδξ 
πναβιαηζηυηδηαξ, ἀθθά πάκηα νεαθζζηζηά, νεαθζζηζηχηαηα), 
ζάνηζκμξ, βήζκμξ,  (πμθφ πζυ βήζκμξ, πμθφ πζυ πεζναζιυξ, ἀπ΄ ὅζμ ὁ 
πεζναζιυξ ηῶκ «θεοεένςκ Πμθζμνηδιέκςκ» ημῦ μθςιμῦ), 
ἀπίεακα ἑθηοζηζηυξ ηαί ηονακκζηυξ. Ἡ κίηδ ημῦ πκεφιαημξ, ὕζηενα 
ἀπυ ηυκ ηυζμ νεαθζζιυ, ιυθζξ αβαίκεζ ἀπυ ηυκ ἐθζάθηδ ηῆξ ζάνηαξ, 
λοπκχκηαξ, εἶκαζ ἕκα ἀκαημοθζζηζηυ (ηαί βζά ηυκ ἀκαβκχζηδ) ηαί 
ενζαιαεοηζηυ «Σεηέθεζηαζ!», πμφ εἶκαζ ηζ  ἀνπή ηῆξ αἰςκίαξ, ζάκ 
Θεμῦ, γςῆξ ημῦ Υνζζημῦ, αεααίςξ βζά ηυκ πνζζηζακζηυ ηυζιμ 
ιμκάπα. 
 Ἡ πανμοζία, ἀκηίεεηα, ημῦ Υνζζημῦ - ἀικμῦ, εἶκαζ ἀπείνςξ πζυ 
ἔκημκδ ζηυ ιοεζζηυνδια « Υνζζηυξ λακαζηαονχκεηαζ» (1948), 
ὅπμο ενῦθμξ ηαί ἱζημνία, νεαθζζιυξ ηαί πμίδζδ, ζάηζνα ηζ ἀβάπδ βζά 
ηυκ ἄκενςπμ, ἐκαθθάζζμκηαζ ηαί ἀθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ ζέ ιζά 
ζηάειδ ρδθῆξ πκεοιαηζηῆξ πναβιαηζηυηδηαξ. Συ ιοεζζηυνδια 
αηυ, ἐεκζηυ ηαί ημζκςκζζηζηυ ιαγί, ὅζμ ηαί πνζζηζακζηυ, ἐηθνάγεζ ηή 
ιμῖνα ηῆξ ἀκενχπζκδξ ημζκςκίαξ, ηζ ὅπζ ηήκ ἀημιζηή ιμῖνα, πμφ 
ἔνπεηαζ ζέ ἕκα δεφηενμ πθάκμ, ιέ ηήκ ἱζημνία ημῦ ἥνςα ηαί ηίξ 
ἱζημνίεξ ηῶκ ἄθθςκ πνμζχπςκ, πμφ ηυκ πθαζζζχκμοκ ηαί πμφ ημφξ 
πνεζάγεηαζ βζά κά ὁθμηθδνχζδ ηή ιμῖνα ημο. Σεθζηά, ηήκ ἱζημνία ημῦ 
ἀκενχπμο (ἤ ηῶκ ἀκενῶπςκ), πμφ ανίζηεζ ηήκ ἀκενςπζά ημο, 
ρςκμιέκδ ζέ ιζάκ εζηή δεμκημθμβία, ἀπέκακηζ ηῆξ ἴδζαξ ηῆξ 
πίζηδξ ημο. 
 Ἄκ ὁ «Εμνιπᾶξ» ιοεμπμζῆ ηήκ Κνήηδ, ζάκ ὕθμξ (ημπζμβναθία), ὁ 
«Καπεηάκ Μζπάθδξ» (1950), ηυ πζυ ἐπζηυ ιοεζζηυνδια ημῦ 
Καγακηγάηδ (ὅ,ηζ ηαί ἄκ ἔβναρε, ἄθθςζηε, ἔπεζ πάκηα ηάηζ ηυ ἔκημκα 
ἐπζηυ), ιοεμπμζεῖ ηυ ηνδηζηυ ἥεμξ ηαί γςκηακεφεζ ιζάκ ὁθυηθδνδκ 
ἐπμπή, βναθζηά ηαί πκεοιαηζηά, ἄκ ὄπζ ηαί ἱζημνζηά.  ἤνςαξ ημῦ 
ιοεζζημνήιαημξ εἶκαζ ηζ αηυξ ἔκαξ «ἀκεδαθζηυξ», ὅπςξ ὁ 
δοζζέαξ, ὁ Ἰμοθζακυξ, ὁ Παθαζμθυβμξ, ὁ Καπμδίζηνζαξ, ηζ 
ὁθυηθδνδ ζπεδυκ  πζκαημεήηδ ηῶκ «νχςκ ηῆξ πνάλδξ» ημῦ 
ηαγακηγαηζημῦ πακεέμο, ηαί ιᾶξ δίδεηαζ ὡξ ηυ ζφιαμθμ ἤ  
ζοκζζηαιέκδ ημῦ ἐθθδκζημῦ ἀβςκζζηζημῦ θνμκήιαημξ. Συ βεκζηυ ιέ 
ηυ ἀημιζηυ ἐκαθθάζζμκηαζ, ζάκ ἐλαηηίκςζδ ημῦ ἑκυξ ἀπυ ηυ ἄθθμ. ‟ 
ὅθα αηά ηά ιοεζζημνήιαηα, ὁ Καγακηγάηδξ ηζκήεδηε ζέ βκχνζια, 
ἀβαπδιέκα ἑθθδκζηά ἐδάθδ (ἀηυιδ ηζ  Παθαζζηίκδ ημῦ Υνζζημῦ 
ἀκήηεζ ζηήκ θθάδα, ἴζςξ, ιάθζζηα, πενζζζυηενμ ζηήκ θθάδα παν‟ 
ὅζμ ζημφξ αναίμοξ)

.
 ηυ ἐβπείνδια, ὅιςξ, ἀκαθμνζηά ιέ ηυ 

«Φηςπμφθδ ημῦ Θεμῦ» (1953), ηυκ πζυ μἰηεῖμ, ηυκ πζυ πνμζθζθῆ 
ἅβζμ ηῶκ Καεμθζηῶκ, ἦηακ πμθφ ημθιδνυ, ἀηυιδ ηαί βζά ηυκ 
πμθοδφκαιμ Καγακηγάηδ

.
 ὡζηυζμ, πμθφ ηυκ αμήεδζακ ηά ηαλίδζα 
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ημο ζηήκ Ἀζζίγδ ηαζ ζηά ιένδ ὅπμο ἔγδζε ὁ Ἄβζμξ Φναβηῖζημξ, ὅζμ 
ηζ  πθμφζζα αζαθζμβναθία, πμφ εἶπε π‟ ὄρζκ ημο. Γέκ πνυηεζηαζ, 
θοζζηά, βζά αζμβναθία, πανά βζά ιζάκ ἐθεφεενδ ἀθήβδζδ 
(ζηδνζβιέκδ ζηά ἱζημνζηά δεδμιέκα, αέααζα, θςηζζιέκα, ὅιςξ, ἀπυ 
ηήκ πζεακή ροπζηή πναβιαηζηυηδηα πμφ δδιζμονβεῖ  ηαγακηγαηζηή 
ζοββναθζηή αμφθδζδ), ημῦ πμθοιυνθμο ἀβχκα βζά ηήκ ηαηάηηδζδ 
ηῆξ Ἀνεηῆξ (πμφ εἶκαζ ὅθεξ μἱ ἀνεηέξ) ἑκυξ «ηνεθθμῦ βζά Θευ», πμφ 
ιάπεηαζ ζάκ ἱππυηδξ ιεζαζςκζηῆξ ἐπμπμζΐαξ, ιέζα ζέ ιζάκ 
ἀηιυζθαζνα θθμβενή, ἀπάκενςπδ, πςνίξ ηίπμηα ἀπυ ἐηείκδ ηήκ 
ηνοθενή, ἤιενδ ἀηιυζθαζνα ημῦ ἀικμῦ, ηῶκ «Fioretti», ἐηηυξ ἀπ‟ 
αηή ημφηδ ηήκ ἀβάπδ βζά ὅθα ηά πθάζιαηα ηῆξ δδιζμονβίαξ. 
 Ἡ «Ἀκαθμνά ζηυκ Γηνέημ» εἶκαζ ιοεζζηυνδια ιυκμκ ηαηά ηήκ 
ἐηοιμθυβζα ημῦ ὅνμο: ἐηεέηεζ ηήκ ιοεμθμβία ηῆξ ηαγακηγαηζηῆξ 
πμθζηείαξ. Μζά ιοεμθμβία, πμφ ηά ζφιαμθά ηδξ - πμζδηζηά ζηήκ 
πενίπηςζή ιαξ - ἐνείδμκηαζ ζηήκ ἀθήεεζα, ἀθθά ὁθμηθδνχκμκηαζ 
ζηυκ ηυζιμ ηῆξ θακηαζίαξ. ηήκ πενίπηςζδ ιζᾶξ ηέημζαξ 
ιοεμθμβζηῆξ ηζ ὄπζ αημαζμβναθζηῆξ ἐηεεζδξ, πενζζζυηενμ 
ἐκδζαθένεζ  ἐζςηενζηή πναβιαηζηυηδηα ηζ  ἱζημνζηή ἀθήεεζα. 
Ὄπμζμξ εά ααζζγυηακ ζηυ αζαθίμ αηυ ημῦ Καγακηγάηδ, 
παναζονιέκμξ ἀπυ ηήκ ηοπζηή ἀθήεεζα ημο, βζά κά ηυκ αζμβναθήζδ 
ὡξ δνάζδ, εά ιαηαζμπμκμῦζε, βζά ηυκ ἁπθμφζηαημ θυβμ, ὅηζ  
Ἀθήεεζα πυηε ἀπμζπᾶηαζ ηαί πυηε παναιέκεζ ἁπθᾶ  ἀθεηδνία ημῦ 
θακηαζηζημῦ, - ηῆξ ηαηάζηαζδξ, δδθαδή, πμφ δδιζμφνβδζε ιέζα 
ζηυκ πμζδηή  ἀθήεεζα ζηήκ ιοεζηή ηδξ πνμέηηαζδ. Συ αζαθίμ αηυ 
ημῦ Καγακηγάηδ ιᾶξ δυεδηε, ζηυ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο, 
ἀκμθμηθήνςημ, ηαεχξ ὁ εάκαημξ πνυθααε ηυκ ζοββναθέα ημο, 
παναιέκμκηαξ ζηυ ζηάδζμ ημῦ ἀβχκα ιεηαλφ Ἀθήεεζαξ ηαί 
Πμζήζεςξ, πμφ δζεηδζημῦκ ἐπί ἴζμζξ ὅνμζξ ηά δζηαζχιαηα ημοξ. Δἶκαζ 
πενζζζυηενμ ηζ ἀπυ αέααζμ, πχξ, ηεθζηά, κζηδηήξ εά ἔαβαζκε  
Ἀθήεεζα. Ἡ πναβιαηζζηζηή Ἀθήεεζα, βζαηί  ροπμθμβζηή ιᾶξ δυεδηε 
ηζυθαξ ιέζα ζηυκ ηυζιμ ηῆξ κζηήηνζαξ, ιεζάγμκημξ ημῦ εακάημο, 
Πμζήζεςξ. ηυ ζδιεῖμ αηυ πνέπεζ κά δζεοηνζκζζεῆ ὅηζ  ζοκήεεζα 
ημῦ Καγακηγάηδ κά βνάθδ ηαί κά λακαβνάθδ ηά ἔνβα ημο, δέκ 
ἀπέαθεπε πζά ζε αἰζεδηζημφξ ζημπμφξ, βζαηί ηαίνζα ημφξ πεηφπαζκε 
ἀπυ ηήκ πνχηδ ζηζβιή πμφ ἄνπζγε κά βνάθδ, πανά ζε ἰδεμθμβζημφξ

.
 

κά λεηαεανίζδ ηίξ ἔκκμζέξ ημο ἀπυ ηυκ δίαμοθμ παναηηῆνα ημοξ, 
ὥζηε  ζηέρδ ημο κα ἀπμηηήζδ, ζηυ πανηί, ηήκ πᾶζα δοκαηή 
θαβανυηδηα, ζάκ αάεμξ ηαί ζάκ ἔηηαζδ. 
 

Ἄνδξ Γζηηαῖμξ 
Ν. ΔΣΗΑ ηπ. 858, 01/04/1963 
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Ὁ δαίκωλ ηῆο πνξλείαο 

…ὡξ βοζυκ λεονεηε ηαί ὁ δαίιςκ ηῆξ πμνκείαξ ὅθμκ ηυκ ηυζιμκ  
πθδιιεθᾶ ηυκ ἐηυιπςζε ηυκ νήβακ ηαί ἔππεζεκ εἰξ ἁιανηίακ… 

 
ΥΡΟΝΗΚΟ ΣΟΤ ΜΑΥΑΗΡΑ 

 Σγμοάκ Βζζημφκηδξ εἶπε βνάρεζ ηήκ ἀθήεεζα. 
Πῶξ πθένςζε ιαοθίζηνεξ ὁ ημφκηδ Σενμοπᾶξ 

πῶξ ανέεδηακ ἀκηάια αηυξ ηζ  νήβαζκα 
πῶξ ἄνπζζε ηυ πνᾶια, πῶξ λεηέθεζςζε, 

ὅθα ηῆξ Λεοηςζίαξ ηά ημπέθζα 
ηυ δζαθαθμῦζακ ζηά ζηεκά ηαί ζηίξ πθαηεῖεξ. 

Πχξ ἦηακ  βναθή ζςζηή πμφ ἔζηεζθε ζηή Φναβηζά 
ζηυ νήβα 

ηυ λένακ μἱ ζοαμοθαηυνμζ. 
Ὅιςξ ηχνα 

ζοκάπηδηακ ηαί ζοκηοπαῖκακ βζά κά ζοαμοθέρμοκ 
ηήκ Κμνυκα ηῆξ Κφπνμο ηαί ηῶκ Ἱενμζμθφιςκ

.
 

ηχναἦηακ δζαηαιέκμζ βζά κά ηνίκμοκ 
ηή νήβαζκα Λζκυνα πμφ ηναημῦζε 

ἀπ΄ ηή ιεβάθδ ηή βεκζά ηῶκ Καηαθάκςκ
.
 

ηζ εἶκαζ ἀκεθέδιμκεξ μἱ Καηαθάκμζ 
ηζ ἄκ ηφπαζκε ηζ ὁ νήβαξ ἐηδζηζμῦκηακ 

ηίπμηε δέ εά ηυ ΄πακ κ‟ ἀνιαηχζμοκ ηαί κά ΄νεμῦκε 
ηαί κά ημφξ λμθμενέρμοκ αημφξ ηαί ηυ αζυ ημοξ. 

Δἶπακ εεφκεξ, ηνμιενέξ εεφκεξ
.
 

ἀπυ ηή βκχιδ ημοξ ηνέιμοκηακ ηυ νδβάημ. 
Πχξ ὁ Βζζημφκηδξ ἦηακ ηίιζμξ ηαί πζζηυξ 

αέααζα ηυ λένακ
.
 ὅιςξ αζάζηδηε,‟ 

θένεδηε ἀζηυπαζηα ἄιμζαζηα ἄηζαθα. 
Ἦηακ ἁρφξ ὁ νήβαξ, πῶξ δέκ ηυ θμβάνζαζε; 

ηαί ιπνμφιμοηα ζηυκ πυεμ ηῆξ Λζκυναξ. 
Πάκηα ιαγί ημο ζηά ηαλίδζα ηυ πμοηάιζζμ ηδξ 

ηαί ηυ „παζνκε ζηήκ ἀβηαθζά ημο ζάκ ημζιμῦκηακ 
ηαί πῆβε κά ημῦ βνάρδ ὁ ἀεευθμαμξ 

πχξ ανῆηακ ιέ ηήκ ἄνκα ημο ηυ ηνζάνζ
.
 

βνάθμοκηαζ ηέημζα θυβζα ζ‟ ἕκακ ἄνπμκηα; 
Ἦηακ ιςνυξ. Σμοθάπζζημ ἄξ εοιμῦκηακ 

πχξ ἔζθαθε ηζ ὁ νήβαξ
.
 ἔηακε ηυ θζβςιέκμ 

ιά εἶπε ζηυ πζζςπυνηζ ηαί δου ηαῦπεξ. 
Ἀκαζηαηχεδ ηυ κδζί ζάκ  Λζκυνα 

πνυζηαλε ηαί ηῆξ ἔθενακ ηή ιζά, ηή βηαζηνςιέκδ 
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ηζ ἄθεεακ ιέ ηυ πενμιφθζ πάκς ζηήκ ημζθζά ηδξ 
πζκάηζ ηυ πζκάηζ ηυ ζζηάνζ. 

Καί ηυ πεζνυηενμ - δεκ ηυ πςνάεζ ὁ κμῦξ -  
ἀθμῦ ηυ λένεζ ὁ ηυζιμξ ὅθμξ πχξ ὁ νήβαξ  

βεκκήεδηε ζηυ γχδζμ ημῦ Αἰβυηενς, 
πῆνε ζηά πένζα ημο ὁ ηαθαίπςνμξ ηαθάιζ  

ηή κφπηα πμφ ἦηακ ζηυκ Αἰβυηενς  ζεθήκδ 
κά βνάρδ ηί; βζά ηέναηα ηαί ηνζάνζα! 

 θνυκζιμξ ηή ιμῖνα δέκ ηδκε λαβνζεφεζ. 
Ὄπζ

.
 δέκ εἴιαζηε ηαβιέκμζ βζά κά πμῦιε 

πμῦ εἶκαζ ηυ δίηζμ. Συ δζηυ ιαξ πνέμξ 
εἶκαζ κά ανμῦιε ηυ ιζηνυηενμ ηαηυ. 

Κάθθζμ ἕκαξ κά πεεάκδ ἀπυ ηυ νζγζηυ ημο 
πανά ζέ ηίκηοκμ κά ιπμῦιε ἐιεῖξ ηαί ηυ νδβάημ. 

Ἕηζζ ζοαμοθεουκημοζακ ὅθδ ηή ιένα 
ηαί ηαηά ηυ ααζίθεια πῆβακ ζηυ νήβα 

πνμζηφκδζακ ηαί ημῦ εἶπακ πχξ ὁ Σγμοάκ Βζζημφκηδξ 
εἶκαζ ἕκαξ δζεζηναιιέκμξ ρειαηάνδξ. 

 
Ὅηακ ἀπμπαζνέηδζα… 

 
Ὅηακ ἀπμπαζνέηδζα ημφξ θίθμοξ 
‟αηή ηή βῆ λεπάζηδηεκ  ιένα 

Κζ μἱ κφπηεξ ἐκαθθάζζμκηακ ιέ κφπηεξ. 
 

Πῶξ κά ιζθήζς; Συ πθῆεμξ δάιαγε 
Σμφξ δδιεβένηεξ ηαί ημφξ πθάκμοξ. Μέ ζηζθέηα 
Κανθῶκακ ηά δζηά ιμο θυβζα. Πῶξ κά ιζθήζς 

Ὅηακ ζηήκμκηακ ιοζηζηέξ ἀβπυκεξ 
έ ηάεε πυνηα ἐκεδνεφμκηαξ ηυκ ὕπκμ 

Καί ηυζα πμῦ κά ζημζααπημῦκε βεβμκυηα 
Συζεξ ιμνθέξ κά λακαβίκμοκ ἀνζειμί 

Πῶξ κά ἐλδβήζς πζμ ἁπθά ηί ἦηακ ὁ Ἠθίαξ 
Ἡ Κθαίνδ, ὁ Ραμφθ,  ὁδμξ Αἰβφπημο 
Ἡ 3

δ
 Μαΐμο, ηυ ηνάι 8,  «Ἀθηζκυδ» 

Συ ζπίηζ ημῦ Γζχνβμο, ηυ ἀκαννςηήνζμ. 
Θά ζμῦ ιζθήζς πάθζ ἀηυια ιέ ζδιάδζα 
Μέ ζημηεζκέξ πανααμθέξ ιέ παναιφεζα 

Γζαηί ηά ζφιαμθα εἶκαζ πζυ πμθθά ἀπ΄ ηίξ θέλεζξ 
Ξεπείθζζακ μἱ πενζπέηεζεξ μἱ ἰδζςηζηέξ 

Συ ἄρμβμ πνυζςπμ ηῆξ Ἱζημνίαξ εμθχκεζ 
Ἀνπίγεζ ιζά ηαζκμφνβζα ιένα πμφ ηακείξ δέκ ηή αθέπεζ 
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Καί δέκ ηήκ πμρζάγεηαζ ἀηυια 
Ὅιςξ ἔπεζ ηνοπχζεζ ιέξ ζηίξ ναθέξ ηῆξ ηανδζᾶξ 

ηά ηαθεκεῖα ηαί ζηά πνδιαηζζηήνζα 
ηίξ ανμπενέξ ὦνεξ, ζη‟ ἄδεζα πάνηα, ζηά ιμοζεῖα 

Μέζα ζηά ζπμοδαζηήνζα ηαί ζηά ιαβαγζά 
Ἀθθάγεζ ηή ζφκεεζδ ηῆξ ἀηιυζθαζναξ 

Σή βεφζδ ημῦ θζθζμῦ, ηήκ πμθοηέθεζα ηῆξ ἁιανηίαξ 
Συ ποιζζιυ ημῦ ηοηηάνμο, ηήκ ὁνιδ ηῆξ ιπυναξ. 

Ἕπεζ ὅθα ηά πνυζςπα εἶκ‟ ἐδῶ - ἀκηάλζα ημῦ δνάιαημξ - 
Γεκεέξ βεκεῶκ πμηνζηέξ:  εθζαενά ἐνςιέκδ 

 ἅκενςπμξ ιέ ηυ παιυβεθμ, ὁ ἐπίμνημξ 
Σά ημοδμοκάηζα ημῦ ηνεθθμῦ, ηάεε ηαηχηενδ νάηζα 

Ἅνπμκηεξ ηαί πθδαεῖμζ ηζ αημηζιςνμφιεκμζ. 
 

Πῶξ ηυζα πνυζςπα κά βίκμοκ ἀνζειμί; 
Καί ηυζα βεβμκυηα ἁπθά αζαθία 

Υςνίξ ηήκ ἐπζκυδζδ κέαξ δζάηαλδξ ζημζπείςκ 
Υςνίξ ιζά κέα ιφδζδ πμφ εά ζανχζεζ ηήκ αθαία 

ηίγμκηαξ αίαζα ζηά δου ηυ ζάπζμ ιῆθμ 
Νά ἐπζζηνέρμοκ η΄ ἅβζα ζημφξ ζηφθμοξ, ηά ανέθδ ζηίξ ιῆηνεξ. 

 
Κζ ὅνεζα  Πνάλδ ζάκ ἀθελζηέναοκμ. 

 
 
 

Ο ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖ ΠΟΗΖΖ:  
«Ο ΓΑΗΜΩΝ ΣΖ ΠΟΡΝΔΗΑ» - «ΟΣΑΝ ΑΠΟΥΑΗΡΔΣΖΑ» 

 
 « Γαίιςκ ηῆξ Πμνκείαξ» ημῦ Γζχνβμο εθένδ ἀπμηεθεῖ ἕκα ἀπυ 
ηά πμζήιαηα ηῆξ ζοθθμβῆξ «Κφπνμκ μὔ ι‟ ἐεέζπζζεκ», πμφ 
ἀνβυηενα ιεηςκμιάζηδηε ζέ «Ἡιενμθυβζμ Καηαζηνχιαημξ Γ΄».  
εθένδξ ἦηακ αηυξ πμφ δδιζμφνβδζε ηή βεκζά πμζδηῶκ ημῦ ‟30 ιέ 
ηή «ηνμθή», ιέ ηήκ ὁπμία πναβιαημπμζεῖηαζ ὄκηςξ ιζά ζηνμθή ζηά 
βνάιιαηα, ἀθμῦ ἐβηαηαθείπμκηαζ, πζά, ηά ζημθίδζα πμφ 
πνδζζιμπμζμῦζακ μἱ πμζδηέξ ὡξ ηυηε ηαί εἰζάβμκηαζ εέιαηα 
πενζζζυηενα πμθζηζηά ηαί ημζκςκζηά.  εθένδξ εἶπε δζαιείκεζ ζηήκ 
Κφπνμ ηαί ζέ πμθθά ἄθθα ιένδ ημῦ ηυζιμο ηαί εἶδε ἀπυ ημκηά ημφξ 
ἀβῶκεξ ηῶκ Κοπνίςκ βζά ἀκελανηδημπμίδζδ ἀπυ ηήκ ἀββθζηή 
ηονζανπία. Δἶδε, ἐπίζδξ, ηά θάεδ ηῆξ ἐθθδκζηῆξ ηοαένκδζδξ 
ἀπέκακηζ ζηυ εέια αηυ. Γνάθεζ, θμζπυκ, αηή ηή ζεζνά πμζδιάηςκ 
βζά ηήκ Κφπνμ, ηάκμκηαξ ιεηαλφ ἄθθςκ ηαί πμθζηζηυ ζπυθζμ. 
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 ηυ ζοβηεηνζιέκμ πμίδια ὁ εθένδξ παίνκεζ ἀθμνιή βζά πμθζηζηυ 
ζπυθζμ ἀπυ πναβιαηζηά ἱζημνζηά βεβμκυηα, ηαηηζηή πμφ 
ἀημθμοεμῦζε ὁ Κααάθδξ πμφ ἐπδνέαζε πμθφ ηαζ ηυκ ἴδζμ. Συ 
πμίδια λεηζκάεζ inmediasres ηαί ἀπυ ἕκα βνάιια πμφ ζηέθκεζ πνυξ 
ηυ ααζζθζά ηῆξ Κφπνμο, Πέηνμ Α΄, ὁ αμδευξ ημο Σγμοάκ Βζζημφκηδξ. 

ηυ βνάιια ηυκ 
ἐκδιενχκεζ ὅηζ  ζφγοβυξ 
ημο, θεμκυνα,  ὁπμία 
ηαηαβυηακ ἀπυ ιζά ιεβάθδ 
μἱημβέκεζα ηῆξ Ἰζπακίαξ, 
ηυκ ἀπαηᾶ ηαηά ηήκ 
ἀπμοζία ημο. Ἡ ἀθήεεζα 
ἔπνεπε κά εἰπςεῆ ἐθ΄ 
ὅζμκ ὅθμξ ὁ ηυζιμξ, πζά, 
βκχνζγε ηυκ πανάκμιμ 
δεζιυ ηῆξ θεμκυναξ 
«πῶξ ἄνπζζε ηυ πνᾶβια, 
πῶξ λεηέθεζςζε, ὅθα ηῆξ 
Λεοηςζίαξ ηά ημπέθζα ηυ 
δζαθαθμῦζακ ζηά ζηεκά 
ηαί ζηίξ πθαηεῖεξ».  

Πέηνμξ Α΄ δέκ πῆνλε ηυ πυδεζβια ζογοβζηῆξ πίζηδξ, ηαεχξ εἶπε 
ἀπμδεδεζβιέκα ἐλςζογοβζηέξ ζπέζεζξ «ἔηακε ηυ θζβςιέκμ ιά εἶπε 
ζηυ πζζςπυνηζ ηαί δφμ ηαῦπεξ», ἀθθά ἦηακ πμθφ ἐνςηεοιέκμξ ιέ ηή 
ζφγοβυ ημο, ηυζμ πμφ «πάκηα ιαγί ημο ζηά ηαλίδζα ηυ πμοηάιζζμ 
ηδξ ηαί ηυ ΄παίνκε ἀβηαθζά ημο ζάκ ημζιμῦκηακ». Ὡζηυζμ, ἐπεζδή ὁ 
ἀκδνζηυξ ημο ἐβςζζιυξ πθδβχεδηε, ὅηακ βφνζζε, γἤηδζε ἀπυ ηά 
ρδθυααεια ζηεθέπδ ηῆξ αθῆξ κά ηζιςνδεῆ  θεμκυνα. Οἱ 
εβεκεῖξ, ὅιςξ, δζαθςκμῦζακ ιέ ηήκ ἀπυθαζδ ημῦ Βζζημφκηδ κά 
ἀπμηαθφρδ ζηυ ααζζθζά ηυ ιοζηζηυ, βζαηί πίζηεοακ ὅηζ ἔηζζ ιπαίκεζ 
ζέ ηίκδοκμ ηυ ααζίθεζμ «θένεδηε ἀζηυπαζηα, ἄιμζαζηα, ἄηζαθα. 
Ἦηακ ἀρφξ ὁ νήβαξ, πῶξ δέκ ηυ θμβάνζαζε;» Ὑπῆνπε πἀκημηε  
πζεακυηδηα  ἰζπονή μἰημβέκεζα ηῆξ θεμκυναξ κά ἐπζηεεῆ, ἄκ 
ἔκμζςεε πνμζαεαθδιέκδ «εἶκαζ ἀκεθεήιμκεξ μἱ Καηαθάκμζ… ηίπμηε 
δέ εά ηυ „πακ κ‟ ἁνιαηχζμοκ ηαί κά ΄νεμῦκε». Οἱ εβεκείξ, θμζπυκ, 
εεχνδζακ ὅηζ ηυ πζυ ζςζηυ ἀπυ ὅθα εά ἦηακ κά ηαηδβμνήζμοκ ηυκ 
πζζηυ Βζζημφκηδ «Πχξ ὁ Βζζημφκηδξ ἦηακ ηίιζμξ ηαί πζζηυξ… ηυ 
΄λένακ» βζά ζοημθακηία ηαί κά ἀεςχζμοκ ηήκ θεμκυνα «Ὅπζ. Γέκ 
εἴιαζηε ηαβιέκμζ βζά κά πμῦιε πμφ εἶκαζ ηυ δίηζμ. Συ δζηυ ιαξ πνέμξ 
εἶκαζ κά ανμῦιε ηυ ιζηνυηενμ ηαηυ». Πανά ηυ εάκαημ ημῦ Βζζημφκηδ, 
ὁ Πέηνμξ εἶπε ἀκηζθδθεῆ ὅηζ δυεδηε ἁπθῶξ ιζά «ηεπκζηή» θφζδ ζηυ 
γήηδια ηαί βζ΄ αηυ πθδβςιέκμξ ὅπςξ ἦηακ ἄνπζζε κά αζάγδ ὅθεξ ηίξ 
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βοκαῖηεξ ημφ κδζζμῦ «Κενά δέκ ἔιεζκε πμφ κά ιή αμοθδεῆ κά ηήκ 
πμνκέρδ». Γζά ηυ θυβμ αηυκ μἱ εβεκεῖξ ηυκ δμθμθυκδζακ ιέ 
ζηθδνυ ηνυπμ «ηυκ ἔζονακ ἀπυ ηῆξ ηαφπαξ ημο ηήκ ἀβηαθζά ηαί ηυκ 
ἔζθαλακ». 
 Ἡ ἱζημνζηή ζηζβιή ηαηά ηήκ ὁπμία ἐηδίδεηαζ ηυ ἔνβμ (1955) δέκ 
εἶκαζ ηοπαία ἀθθά ζθναβίγεηαζ ἀπυ ηυ αἴηδια βζά ἕκςζδ ηῆξ Κφπνμο 
ιέ ηήκ θθάδα ηαί ηίξ ναδζμονβίεξ ἀπυ ηήκ πθεονά ηῶκ Ἄββθςκ. 
Ἔηζζ ιῦεμξ ηαί ἱζημνία ἑκχκμκηαζ ζέ αηυ ηυ πμίδια ἀθθά ηαί ζέ 
ὅθα ηῆξ πμζδηζηῆξ ζοθθμβῆξ. Συ πμίδια ιεηαβνάθεζ πμζδηζηά ἕκα 
ἱζημνζηυ ἐπεζζυδζμ ἀπυ ηυ ηοπνζαηυ πνμκζηυ ημῦ Λεμκηίμο Μαπαζνᾶ 
βζα κά ημκίζδ ηή δζαπνμκζηυηδηα ημῦ θαζκμιέκμο. Γέκ ἔπεζ ζδιαζία 
πμζά εἶκαζ ηά πνυζςπα ἤ πυηε πνμκμθμβεῖηαζ ηυ πενζζηαηζηυ. 
διαζία ἔπεζ  αεαζνεζία ηῶκ ρδθμαάειςκ ζηεθεπῶκ ηῆξ 
ηοαένκδζδξ βζά ηήκ ἀθήεεζα ηαί ηυ δίηζμ. διαζία ἔπεζ  δζαθεμνά 
πμφ ἐπζηναηεῖ ζηά ρδθά ηθζιάηζα ηῆξ ἐλμοζίαξ. Οἱ εβεκεῖξ εἶκαζ 
ηαηχηενμζ ηῶκ πενζζηάζεςκ ηαί ημῦ ἀλζχιαηυξ ημοξ. Πζζηεφμοκ ὅηζ 
ιέ ὕπμοθεξ ηαί ἄδζηεξ ηζκήζεζξ εά ἐπακαθένμοκ ηήκ ηάλδ πμφ 
ζοιθένεζ ημφξ ἴδζμοξ, ἀθθά, ηεθζηά, ηαηαθένκμοκ κά θηάζμοκ ηήκ 
ηαηάζηαζδ ζηά ἄηνα. 
 Συ «Ὅηακ Ἀπμπαζνέηδζα» ημῦ Μακχθδ Ἀκαβκςζηάηδ ἔπεζ, 
ἐπίζδξ, ἔκημκμ πμθζηζηυ πενζεπυιεκμ, ὅπςξ ηαί ὅθδ  πμίδζδ ημο. 
Γέκ εἶκαζ ἀηνζαῶξ ζηναηεοιέκδ πμίδζδ, ἀθθά ζίβμονα εἶκαζ 
δζαπμηζζιέκδ ιέ ηίξ πμθζηζηέξ ημο ἀκηζθήρεζξ. Ὅθδ  Α΄ 
Μεηαπμθειζηή Γεκζά, ζηήκ ὁπμία ἀκήηεζ ὁ Ἀκαβκςζηάηδξ, 
ἀζπμθείηαζ ιέ πμθζηζηά εέιαηα, ηαεχξ ηά πμθζηζηά βεβμκυηα εἶκαζ 
πμθφ ἔκημκα, Παβηυζιζμζ Πυθειμζ, ιθφθζμξ. Ἡ πμίδζή ημοξ 
παναηηδνίγεηαζ ἀπυ ἀπαζζζμδμλία ηαί πεζζζιζζιυ. Ἡ αἴζεδζδ ηῆξ 
ἤηηαξ εἰδζηά ιεηά ηυκ ἕιθφθζμ ηαί ηήκ ἤηηα ηῆξ ἀνζζηενᾶξ, δζαπμηίγεζ 
ηήκ πμίδζδ ημοξ. 
 έ ὅθμ ηυ πμίδια εἶκαζ δζάποηδ  ἀπαζζζμδμλία βζά ηά παιέκα ηαί 
πνμδμιέκα ἰδακζηά. Ὑπάνπεζ ἔκημκμ ηυ αἴζεδια ηῆξ ἤηηαξ ηαζ ηῆξ 
δζάρεοζδξ ηῶκ ἀλζῶκ, ζηίξ ὁπμῖεξ ιζά ὁθυηθδνδ βεκζά εἶπε πζζηέρεζ. 
Ἡ ιενμιδκία ημῦ πμζήιαημξ «9

δ
 Θειζδῶν 1955» δδθχκεζ ηήκ 

ἱζημνζηή ζηζβιή. Βνζζηυιαζηε ιεηά ηυκ ἐιθφθζμ πυθειμ ηαί ηήκ ἤηηα 
ηῆξ ἀνζζηενᾶξ ζηήκ θθάδα.  Ἀκαβκςζηάηδξ, ἀνζζηενῶκ 
πεπμζεήζεςκ, εεςνεῖ ὅηζ, πζά, δέκ ιπμνεῖ κά ιζθήζδ βζά ημφξ 
ἀβῶκεξ ηαί ηά ἰδακζηά πμφ πάεδηακ «πῶξ κά ιζθήζς;» Ὅ,ηζ ηαί κά 
πῆ, πζά, δέκ ἔπεζ ἰδζαίηενδ ζδιαζία δζυηζ ηακείξ δέ εά δχζδ ηήκ 
ἀπαναίηδηδ ζδιαζία ιζᾶξ ηαί ὅθα, πζά, πάεδηακ «Πῶξ κά ἐλδβήζς 
πζυ ἁπθά ηί ἦηακ ὁ Ἡθίαξ,  Κθαίνδ, ὁ Ραμφθ,  ὁδυξ Αἰβφπημο,  3

δ
 

Μαΐμο, ηυ ηνάι,  Ἀθηζκυδ». ηή εέζδ ὅθςκ αηῶκ πμφ ηυηε εἶπακ 
ιεβάθδ ζδιαζία, ηχνα πάνπμοκ ιυκμ «πενζπέηεζεξ ἰδζςηζηέξ» ηαί 



zefits@yahoo.gr
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Ἡ κεγάιε ππξθαγηά πνύ ἄιιαμε ηή κνξθή  

ηῆο Θεζζαινλίθεο 

 Δἶκαζ ἄηυια κςπή ζηή ικήιδ ηῶκ πνεζαοηένςκ ηαί βκςζηή ἀπυ 
δζδβήζεζξ ζημφξ κεςηένμοξ  ιεβάθδ πονηαβζά ηῆξ Θεζζαθμκίηδξ 
ζηά 1917. Συ άαααημ, 5 Αβμφζημο 1917 ιέ ηυ Παθαζυ ηυηε 
Ἡιενμθυβζμ (18 ιέ ηυ ἰζπφμκ Ἡιενμθυβζμ) ἀπυ ζπίεεξ ηῆξ ημογίκαξ 
ἑκυξ πνμζθοβζημῦ ζπζηζμῦ ζηήκ ὁδυ θοιπζάδμξ, ἔπζαζακ θςηζά 
ηάηζ ζςνμί  πυνηςκ δίπθα ζηυ πυβεζμ. έ θίβμ μἱ θθυβεξ εἶπακ 
ιεηαδμεῆ ζηά βεζημκζηά ζπίηζα ηαί πμθφ βνήβμνα ἐλαπθχεδηακ ζηήκ 
ἐζχηεζπδ ηάης ιενζά ηῆξ πυθδξ. 
 Αἰηία ηῆξ ηυζμ βνήβμνδξ ἐλάπθςζδξ ηῆξ θςηζᾶξ ἦηακ ὁ ημπζηυξ 
ἄκειμξ Βανδάνδξ, πμφ θοζμῦζε ἔκημκα ηίξ ιένεξ ἐηεῖκεξ.  
ηαεδβδηήξ Β. Κονζαγυπμοθμξ, ζηή ιεθέηδ ημο βζά ηυκ ηαζνυ ηαηά ηή 
δζάνηεζα ηῆξ πονηαβζᾶξ, ἀπέδςζε ηήκ ἐλάπθςζή ηδξ, ἐηηυξ ἀπυ ηυ 
Βανδάνδ, ηαί ζηήκ ηεπκδηή εαθαζζζζκή αὔνα πμφ πνμηθήεδηε ἀπυ 
ηήκ ρδθή εενιμηναζία ζέ ιεβάθδ ἔηηαζδ ηῆξ παναεαθαζζίαξ 
πυθδξ. ηά αἴηζα αηά πνέπεζ κά πνμζεέζμοιε ηήκ ἀζθοηηζηή 
νοιμημιία ιέ ημφξ ζηεκμφξ δνυιμοξ ηαί ημφξ ἐθάπζζημοξ ἀκμζπημφξ 
πχνμοξ, ηά λφθζκα ζπίηζα, ηήκ μζζαζηζηά ἀκφπανηηδ πονμζαεζηζηή 
πδνεζία ηαί ηήκ ἔθθεζρδ κενμῦ, ιζά ηαί  ηαηακάθςζή ημο ζηήκ 
πενζμπή ημῦ δοηζημῦ δναβςβείμο εἶπε αλδεῆ ιέ ηά ἐηεῖ ζοιιαπζηά 
ζηναηυπεδα ζηυ Εέσηεκθζη, ηυ Υανιάκηζμσ, ηαί ηυ Λειπέη, ἐκῶ 
πανάθθδθα ηά ἀπμεέιαηά ημο εἶπακ ιεζςεῆ ἀπυ ηήκ ἀκμιανία. 
 Ὅηακ ζηίξ 11  ὥνα ηυ ανάδο ηῆξ 6 Αβμφζημο (19 ιέ ηυ ἰζπφμκ 
Ἡιενμθυβζμ) ἔζαδζε ἀπυ ιυκδ ηδξ  πονηαβζά,  πενζμπή ἀκάιεζα 
ζημφξ δνυιμοξ Ἁβίμο Γδιδηνίμο - Ἁβίαξ μθίαξ - βκαηία - εκζηῆξ 
Ἀιφκδξ - Λεςθυνμο Νίηδξ (παθζά παναθία) ηαζ αμνεζμδοηζηά ηῆξ 
Λέμκημξ μθμῦ, ηαηά ἕκα πμθφ ἁδνυ ημπμβναθζηυ δζάβναιια, ηά 
«ηαιέκα» ὅπςξ ἀιέζςξ ὠκμιάζηδηακ ἤ  «πονίηαοζημξ γχκδ» 
ζηή δζμζηδηζηή ὁνμθμβία, εἶπε ἀπμηεθνςεῆ ηαί ιυκμ ἐθάπζζηεξ 
μἰημδμιέξ εἶπακ ιείκεζ ἀκέπαθεξ. Δἶπακ ηαηαζηναθῆ ηά ηηήνζα ημῦ 
ηαποδνμιείμο, ημῦ ηδθεβναθείμο, ημῦ δδιανπείμο, ηῶκ ἑηαζνεζῶκ 
δνέοζεςξ ηαί θςηαενίμο, ημῦ Βεθβζημῦ Πνμλεκείμο ηαί ηῆξ 
Αημηναημνζηῆξ εςιακζηῆξ Σναπέγδξ

.
 μἱ ἐηηθδζίεξ ημῦ Ἀβίμο 

Γδιδηνίμο, ημῦ Ἀβίμο Νζημθάμο ηαί ηῆξ Ἀβίαξ Θεμδχναξ
.
 ηυ ααηθῆ 

ηγαιί ηαί ἄθθα ηειέκδ,  Ἀνπζναααζκεία ιέ ὁθυηθδνμ ηυ ἀπυ αἰῶκεξ 
δζαηδνδιέκμ πθμφζζμ ἀνπεῖμ ηδξ, 16 ζοκαβςβέξ, πμθθά ζπμθεῖα ηῶκ 
δζαθυνςκ ενδζηεοηζηῶκ ημζκμηήηςκ, ὀνβακχζεςκ ηαί λέκςκ 
ἀπμζημθῶκ, ὄπςξ μἱ ζπμθέξ ἀννέκςκ ηαί εδθέςκ ηῆξ 
AllianceIsraeliteUniverselle ηαί  ἰηαθζηή ζπμθή

. 
9.500 ζπίηζα ηαί ηυ 
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ἑθθδκζηυ Γδνμημιεῖμ ιε ηήκ ἐηεῖ ημπμεεηδιέκδ βζά ἀζθάθεζα 
αζαθζμεήηδ ημῦ Πέηνμο Παπαβεςνβίμο, ηά ιεβάθα ηαηαζηήιαηα 
Σίννζβη, ηάσκ, Μπυκ Μανζέ, Μάβεν ηαί Ονμζδί

.
 ηά ημζιμπμθίηζηα 

λεκμδμπεῖα ηῆξ πθαηείαξ θεοεενίαξ Imperial, Ρχιδ, Hoteld‟ 
Angeterre ηαί ηυ πθεκδζδ Παθαρε ζηήκ παναθία (ὅπμο ιέπνζ ηυ 
1978 ἦηακ ηυ Μεκηζηεννάκεακ)

.
 ηυ γαπανμπθάζηεῖμ ημῦ Ἀθιμζκίκμ 

ζηήκ ὁδυ Βεκζγέθμο, ηά δζαεκῆ αζαθζμπςθεῖα ημῦ Μ. Μυθπμ ηαί Μ. 
Σνζακηαθφθθμο, ηυ γαπανμπθαζηεῖμ Φθυηα, ηυ γοεμπςθεῖμ Πεκηγίηδ 
ηαί ηυ ηαθεκεῖμ Νέα θθάξ (ηαί ηά ηνία ανίζημκηακ ζηήκ πθαηεῖα 
θεοεενίαξ), ἐνβμζηάζζα, ιαβαγζά, ἀπμεῆηεξ, θέζπεξ, βναθεῖα, 
λεκμδμπεῖα, μἱ ηζκδιαημβνάθμζ Ἔκηεκ, θφιπζα ηαί ὁ παναθζαηυξ, 
ηυηε, Παηέ, ὅπμο ζήιενα ηυ ἑζηζαηυνζμ Ὄθοιπμξ Νάμοζα, 
(ἀνβυηενα ὁ ηζκδιαημβνάθμξ ιεηαθένεδηε ζηή ζοιαμθή ηῆξ θεςθ. 
Βαζζθίζζδξ Ὄθβαξ ιέ ηήκ ὁδυ Παναζηεομπμφθμο)

.
 ηα βναθεῖα ηαί 

ηά ηοπμβναθεῖα ηῶκ πενζζζμηένςκ ἀπυ ηίξ πμθοάνζειεξ ἐθδιενίδεξ 
ηῆξ πυθδξ, πμφ ἄθθεξ ημοξ βζά ἀνηεηυ ηαζνυ ηαί ἄθθεξ βζά πάκηα 
ζηαιάηδζακ κά ἐηδίδςκηαζ. Μέζα ζέ θίβεξ ὦνεξ, ηυ ηεκηνζηυ ηιῆια 
ηῆξ Θεζζαθμκίηδξ, «ὡναῖμ ζάκ ηή εαίθθδ, ηυ Σμθέδμ ηαί ηήκ 
Κυνδμαα», ἔπαρε κά γῆ ηαί πάκς ἀπυ 70.000 ἄκενςπμζ ἔιεζκακ 
ἄζηεβμζ ηαί ηαηαζηναιιέκμζ. «Ἡ ζοιθμνά εἶκαζ ηνμιενή…», 
ἀκαημίκςζε ζηή Βμοθή ὁ θεοεένζμξ Βεκζγέθμξ, πμφ δέκ ζοκήεζγε 
ημφξ πεναμθζημφξ παναηηδνζζιμφξ. 
 έ 8.000.000 πνοζέξ θίνεξ πμθμβίζηδηε ηυ ὕρμξ ηῶκ θζηῶκ 
γδιζῶκ, πςνίξ κά πενζθαιαάκμοιε ζηυ πμζυ αηυ ηήκ ἀκεηηίιδηδ 
ἀλία ηῶκ ἀπμηεθνςιέκςκ ικδιείςκ. Σά ηνία ηέηανηα ηῶκ 
πενζμοζζῶκ ἦηακ ἀζθαθζζιέκα ζέ ἀββθζηέξ ηονίςξ ἑηαζνεῖεξ ηαί 
πναβιαηζηά, ηαηααθήεδηακ ἀζθάθζζηνα ὕρμοξ 3.500.000 θζνῶκ.  
 Ἀιέζςξ ιεηά ηήκ πονηαβζά πάνεδηακ ηά πνῶηα ιέηνα βζά ηήκ 
πνμζςνζκή ἀκηζιεηχπζζδ ηῶκ ἀκαβηῶκ. Καί πνέπεζ κά ημκζζηῆ ὅηζ  
ηυηε βεκζηή ηαηάζηαζδ δέκ ἄθδκε ιεβάθα πενζεχνζα ηναηζηῆξ 
ιένζικαξ. Ἡ θθάδα ανζζηυηακ ζέ πυθειμ. Μυθζξ πνίκ ἀπυ θίβμ 
ηαζνυ εἶπε ἀπμηαηαζηαεῆ  ἐκυηδηα ηῆξ πχναξ ιέ ηήκ ἐηενυκζζδ ημῦ 
Κςκζηακηίκμο ηαί ηή ιεηαθμνά ηῆξ ηοαενκήζεςξ ζηήκ Ἀεήκα. Ἡ 
ἵδζα  Θεζζαθμκίηδ εἶπε ιεηααθδεῆ ζέ πενζπαναηςιέκμ 
ζηναηυπεδμ, ὅπμο ζοκςζηίγμκηακ ιυκζιμζ ηάημζημζ, πζθζάδεξ 
πνυζθοβεξ ηαί ζηναηεφιαηα ἕλζ ηναηῶκ ηαί πμθφ πενζζζμηένςκ 
θοθῶκ. 
 Πανά ηίξ ἀκοπεναθδηεξ δοζημθίεξ,  ηναηζηή θνμκηίδα ἦηακ ἄιεζδ 
ηαί ἀιένζζηδ, ηναβζηή πνμδνμιζηή ἐιπεζνζα ηῶκ ἀνπῶκ βζά ηήκ 
πμδμπή ημῦ ιζηναζζαηζημῦ θθδκζζιμῦ. έ παναπήβιαηα 
ἑημζιαζιέκα βζά ηυ πνμζθοβζηυ ζημζπεῖμ ηῶκ ηαηεπμιέκςκ ἀπυ ημφξ 
Γενιακμαμοθβάνμοξ πενζμπῶκ ηῆξ Μαηεδμκίαξ, ζηεβάζηδηακ 800 
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μἰημβέκεζεξ ηαί θεζημφνβδζακ ηέκηνα δζακμιῆξ ρςιζμῦ ζέ δζάθμνα 
ζδιεῖα ηῆξ πυθδξ, πμφ ηνμθμδμημῦζακ δςνεάκ 30.000 ἄημια. Οἱ 
ἑθθδκζηέξ ηαί λέκεξ πδνεζίεξ ημῦ νοενμῦ ηαονμῦ ιμίναζακ, 
ἐπίζδξ, ηνυθζια. Πανάθθδθα, μἱ ανεηακκζηέξ ηαί βαθθζηέξ 
ζηναηζςηζηέξ ἀνπέξ δδιζμφνβδζακ ἔιπεδα πονμπαεῶκ.ηή 
ζοκέπεζα, ζοζηήεδηε ἀπυ ηυκ Κοαενκδηζηυ Ἀκηζπνυζςπμ Πενζηθῆ 
Α. Ἀνβονυπμοθμ  «Γζεφεοκζζξ Θοιάηςκ Πονηασᾶξ», πμφ ἀκέθααε 
ἀιέζςξ ηήκ ὀνβάκςζδ ηῆξ ηναηζηῆξ ιένζικαξ βζά ηά εφιαηα ηαί 
ζοκάια ηυ ζοκημκζζιυ ηῶκ ἐκενβεζῶκ ηῶκ ηναηζηῶκ, ἰδζςηζηῶκ ηαί 
λέκςκ θμνέςκ πενίεαθρδξ ηαί ἀπμηαηάζηαζδξ ηῶκ πονμπαεῶκ, 
ηάης ἀπυ ηήκ ἐπμπηεία ηῆξ Κεκηνζηῆξ πζηνμπῆξ Πενζεάθρεςξ, 
πμφ ἱδνφεδηε ιέ ηυ Β. Γ. ηῆξ 6 επηειανίμο 1917. 
 Συκ ἵδζμ ηαζνυ ἄνπζζακ ηαί μἱ ἐκένβεζεξ βζά ηυκ πνμβναιιαηζζιυ 
ηῆξ ἀκμζημδυιδζδξ ηῆξ πονίηαοζηδξ γχκδξ πάκς ζέ ζφβπνμκμ 
πμθεμδμιζηυ ζπέδζμ, πμφ εά ιεηέααθε ηή Θεζζαθμκίηδ ζέ πνυηοπμ 
πυθδξ. δῶ πνέπεζ κά ἐλανεῆ  ζοιαμθή ημῦ ηυηε πμονβμῦ ηῆξ 
ζοβημζκςκίαξ Ἀθελ. Παπακαζηαζίμο πμφ, ιέ πνμκμθμβζηά πνῶημ 
κμιμεέηδια ημ Ν. 823/1917, ἐβηαζκίαζε ηίξ ἐθπζδμθυνεξ 
πνμζπάεεζεξ βζά ηή δδιζμονβία ιζᾶξ ζοβπνμκζζιέκδξ ηαί ιέ 
πμθεμδμιζηέξ πνμμπηζηέξ πνμζημδμηδιέκδξ πυθδξ.  
Παπακαζηαζίμο ζφζηδζε ἐπζηνμπή βζά ηήκ ἐηπυκδζδ ημῦ κέμο 
νοιμημκζημῦ ζπεδίμο. Μέθδ ηδξ ὡνίζηδηακ ὁ Ἄββθμξ ἀνπζηέηημκαξ 
Σ. Μάζζμκ, μἱ Γάθθμζ Ξμζ. Πθεοαέν, πμθζηζηυξ ιδπακζηυξ, ηαζ 
ErnHebrand, ἀνπζηέηημκαξ ὁ ηαεδβδηήξ ημῦ Μεηζμαίμο 
Πμθοηεπκείμο Ἄββ. Γηίκδξ, μἱ ἀνπζηέηημκεξ Ἀνζζη. Εάπμξ ηαί Κ. 
Κζηζίηδξ ηαί ὁ δήιανπμξ Θεζζαθμκίηδξ Κ. Ἀββεθάηδξ. Ἡ ἐπζηνμπή 
πθαζζζχεδηε ἀπυ Γάθθμοξ ἀνπζηἐηημκεξ ηαί ιδπακζημφξ, πμφ 
πδνεημῦζακ ζηή βαθθζηή ηναηζά ηῆξ Ἀκαημθῆξ, ἐκῶ ὁ ηαεδβδηήξ 
ηῆξ βεςδαζζίαξ ζηυ Μεηζυαζμ Πμθοηεπκεῖμ Γ. Λαιπαδάνζμξ ιέ ημφξ 
ιδπακζημφξ . Νμιζηυ, Ἀκ. Λεοεενζχηδ ηαί Α. Μαηνῆ ἀκέθααακ ηήκ 
ἐηπυκδζδ ημῦ ημπμβναθζημῦ ηαί ημῦ ηηδιαημβναθζημῦ ζπεδίμο ηαί ὁ 
Ἀκάνβ. Γδιδηναηυπμοθμξ ἐπζθμνηίζεδηε ιέ ηή 
κμιμπαναζηεοαζηζηή ἐνβαζία. Πνίκ πενάζεζ ἕκαξ πνυκμξ ἀπυ ηήκ 
ηαηαζηνμθή, ζηίξ 29 Ἰμοκίμο 1918, ηυ ζπέδζμ παναδυεδηε ζηή 
Γεκζηή Γζμίηδζδ Μαηεδμκίαξ. 
 Ἵζςξ εἶκαζ πενζηηυ κά ημκζζεῆ ὅηζ αηυ ηυ «πμθφ θζθυδμλμ» 
ζπέδζμ δέκ ἐθανιυζηδηε. Σά μἱημκμιζηά ζοιθένμκηα δζαθυνςκ 
ἱζπονῶκ μἱημπεδμφπςκ ηαί  ιεηά ηίξ ἐηθμβέξ ημῦ Νμειανίμο 1920 
πμπςνδηζηυηδηα ημῦ ηνάημοξ ζηίξ ημιιαηζηέξ πζέζεζξ ηαί ηίξ 
εβεκζηέξ πμδείλεζξ ἀπυ ηυ ἐλςηενζηυ, ηυ ηνμπμπμζμῦζακ ηάεε 
ηυζμ. Πάκηςξ, ὁ ηεκηνζηυξ ημιέαξ ηῆξ πυθδξ, ἔζης ηαί ιέ 
ημθμαςιέκμ ηυ ἀνπζηυ ζπέδζμ, ἀπέηηδζε νοιμημιία ηαί ὅρδ 
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ζφβπνμκδ ζέ ζφβηνζζδ πάκηα ιέ ηήκ ηαηάζηαζή ημο πνίκ ἀπυ ηήκ 
πονηαβζά. Ἡ πζυ ἀλζμζδιείςηδ ὅιςξ ζοκέπεζα βζά ηή Θεζζαθμκίηδ 
ἦηακ  πμζμηζηή, ἀνβυηενα ηαί πμζμηζηή, ἀθαίιαλδ ημῦ πθδεοζιμῦ 
ηδξ ιέ ηήκ ἔκανλδ ηῆξ ἀκαπχνδζδξ ἐπζθακῶκ μἱημβεκεζῶκ πνυξ 
κέεξ ἑζηίεξ. Ἀνηεημί Ἕθθδκεξ ἐβηαηαζηάεδηακ ζηήκ Ἀεήκα. Πμθθμί 
αναῖμζ ἐβηαηέθεζρακ ηήκ ἀπυ αἰῶκεξ «Μδηένα ἐκ Ἰζναδθ» ηαί 
ἔθοβακ ζέ δοηζηέξ πῶνεξ, ἱδίςξ ζηή Γαθθία, ἐκῶ ἕκαξ ἀνζειυξ ημοξ 
λεηίκδζε βζά ηήκ Παθαζζηίκδ παναηζκδιέκμξ ἀπυ ηυ  ζζςκζζηζηυ 
ηήνοβια. Ἡ πονηαβζά εἶκαζ, ἐπίζδξ, ηυ πνμκζηυ ζδιεῖμ πμφ 
ζδιαδεφεζ ηή ααειζαία ἀπχθεζα ημῦ ημζιμπμθζηζημῦ παηαηηήνα ηῆξ 
πυθδξ ιέ ηήκ ἔκανλδ ηῆξ ιεημζηεζίαξ ηῶκ αναίςκ, Φνάβηςκ, 
Σμφνηςκ ηαί ἄθθςκ Βαθηακίςκ ηαημίηςκ ηδξ πνυξ ηίξ ἐεκζηέξ ημοξ 
ημζηίδεξ. 
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Ἡ ὑπνβάζκηζε ηῶλ καζεκαηηθῶλ  

ζηήλ ἑιιεληθή Μέζε θπαίδεπζε 

 Κάεε θμνά  πμφ ἔβναθα ηάπμζμ αζαθίμ, πνμζανιμγυιμοκ 
ἀκαβηαζηζηά ζηήκ ὕθδ πμφ ἐπέααθε ηυ Ὑπμονβεῖμ Παζδείαξ, ὄπζ βζαηί 
πίζηεοα ζηά ἀκαθοηζηά πνμβνάιιαηα ημῦ Παζδαβςβζημῦ 
Ἰκζηζημφημο, ἀθθά βζαηί ἔπνεπε κά πνμζανιμζηῶ ζηά πνμβνάιιαηα 
αηά. 
 Ἄθθςζηε μἱ ηαεδβδηέξ πμπνεμῦκηαζ κά δζδάλμοκ ηήκ ὕθδ ημῦ 
ἀκαθοηζημῦ πνμβνάιιαημξ, ζφιθςκα ιέ ηίξ ὁδδβίεξ ημῦ 
Ὑπμονβεῖμο Παζδείαξ. 
 Οἱ ιαεδηέξ εἶκαζ πμπνεςιέκμζ κά παναημθμοεμῦκ ηαί κά 
ἀθμιμζχκμοκ δζάθμνεξ ἔκκμζεξ, ηίξ ὁπμῖεξ πμθθέξ θμνέξ δέκ 
ηαηαθαααίκμοκ ηαί ζοπκά ἀκανςηζμῦκηαζ ζέ ηί εά ημφξ πνεζαζημῦκ. 
 δῶ πζζηεφς ὅηζ εἶκαζ ηαί ηυ ηθεζδί  ηῆξ ιάεδζδξ. 
 Σά παζδζά εἶκαζ ἱηακά κά ιάεμοκ ηαί κά ἀθμιμζχζμοκ 
πενζζζυηενεξ ηαί δοζημθχηενεξ ἔκκμζεξ, ἀνηεῖ κά δμεμῦκ ζςζηά 
ηαί κά εἶκαζ ζοιααηέξ ιέ ηά ἐκδζαθένμκηα ημοξ. 
 Δἰδζηά ηυ ιάεδια ηῶκ ιαεδιαηζηῶκ εά ἔπνεπε κά ἀπμηεθῆ ηυ πζυ 
επάνζζημ ζπμθζηυ ιάεδια, ἔπνεπε κά ἐιπκέδ ημφξ ιαεδηέξ, κά 
ἀκαπηφζζδ ηήκ παναηδνδηζηυηδηά ημοξ, κά πνμηαθῆ ηήκ πνμζμπή 
ημοξ, κά ημφξ δίκδ ηήκ εηαζνία κά αηεκενβμῦκ, κά ηάκμοκ δοκαηέξ 
ζηέρεζξ, κά δίκμοκ πνςηυηοπεξ ηαί ἐηθεηηέξ ἀπακηήζεζξ, ἀνηεῖ 
ὅιςξ κά ἀβαπήζμοκ ηυ ιάεδια. 
 ιμθμβῶ ὅηζ πμθθέξ θμνέξ μἱ ιαεδηέξ λεπενκμῦκ, ἀηυιδ ηαί ημφξ 
ηαεδβδηέξ ημοξ. 
 Δἶκαζ βεβμκυξ ὅηζ ζηυκ ημιέα ηῶκ ιαεδιαηζηῶκ ἐθανιυζηδηακ 
ηαηά ηαζνμφξ πμθθά ἀκαθοηζηά πνμβνάιιαηα, πμφ εἰθζηνζκά, πμηέ 
ιμο δέκ ηαηάθαααηή θζθμζμθία ζηήκ ὁπμία ζηδνίπηδηακ ἐηεῖκμζ πμφ 
ηά ηαηαζηεφαζακ, ηά πνυηεζκακ ζηυ Ὑπμονβείμ Παζδείαξ ηαί ηά 
ἐπέααθακ ζέ ηαεδβδηέξ ηαί ιαεδηέξ. 
 Ἡ Δηθείδζα Γεςιεηνία,  ιεβάθδ αηή ηθδνμκμιζά ηῶκ ἀνπαίςκ 
πνμβυκςκ ιαξ, ὁ ιεβάθμξ ἐηθναζηήξ ηῆξ θμβζηῆξ, μζζαζηζηά 
πμααειίζδηε ηαζ ηοπζηά δζδάζηεηαζ ἀπυ ηήκ Α‟ βοικαζίμο ἔςξ ηαί 
ηή Β‟ θοηείμο, πςνίξ ηυ ἐκδζαθένμκ πμφ δζηαζμῦηαζ ζηυκ 
ἐηπαζδεοηζηυ πῶνμ. 
 Ἡ πμαάειζζδ ηῆξ Δηθείδεζαξ Γεςιεηνίαξ ἀπμηεθεῖ ιεβάθμ 
ἐηπαζδεοηζηυ ἔβηθδια. 
 Ἡ ηνζβςκμιεηνία πενζςνίζηδηε, πμθθά ζδιακηζηά ιένδ ηῆξ 
ζπεηζηῆξ ὕθδξ δέ δζδάζημκηαζ ηαευθμο, ἐκῶ ἄθθα ιένδ δζδάζημκηαζ 
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πθδιιεθῶξ, ιέ ἀπμηέθεζια κά ηαθαζπςνμφκηαζ ἀνβυηενα μἱ 
θμζηδηέξ ηαί μἱ ηαεδβδηέξ ηῶκ εεηζηῶκ πακεπζζηδιζαηῶκ ζπμθῶκ. 
 Σεθζηά, ὅθμζ παναδέπμκηαζ ὅηζ  παζδεία ζηή πχνα ιαξ εἶκαζ 
ἄννςζηδ, βζαηί ὅιςξ δέ ηήκ εεναπεφμοκ; Σί ἄναβε, πενζιέκμοκ; 
ηεῖκμζ πμφ εἶπακ, ἐηεῖκμζ πμφ ἕπμοκ ηαί ἐηεῖκμζ πμφ εά ἔπμοκ ηήκ 
εεφκδ ηῆξ παζδείαξ, πνέπεζ κά κηνέπςκηαζ βζά ηυ ηαηάκηδιά ηδξ. 
 Πμζυκ ημνμσδεφεηε, ηφνζμζ, ιέ ηυ πεναμθζηά ιεβάθμ ἀνζειυ 
ἀνζζημφπςκ ηῶκ Πακεθθαδζηῶκ λεηάζεςκ; Πζζηεφεηε ὅηζ ηά 
πακεπζζηήιζά ιαξ εἶκαζ ηυζμ ρδθμῦ ἐπζπέδμο, ὥζηε ηάπμζεξ 
ζπμθέξ κά ιήκ ηαηαδέπςκηαζ κά παίνκμοκ πμρδθίμοξ πμφ πέηοπακ 
ααειμθμβία 19 ηαί πάκς; Πζζηεφεηε, ἀθήεεζα, ὅηζ μἱ ααειμθμβίεξ 
αηέξ ἀπμηοπχκμοκ ηυ πναβιαηζηυ βκςζηζηυ ἐπίπεδμ ηῶκ ηαθῶκ 
ιαεδηῶκ; „Τπάνπμοκ, αέααζα, ηαί μἱ ἄθθμζ πμρήθζμζ, μἱ ἐκηεθῶξ 
ἀδζάθμνμζ, πμφ ζοκςζηίγμκηαζ ααειμθμβζηά ζέ ἐπίπεδα ηάης ἀπυ 
ηή αάζδ, δέ κμιίγεηε πχξ ηάηζ πνέπεζ κά ηάκεηε βζά ηά παζδζά αηά; 
Πζζηεφεηε ὅηζ ηυ θζακυιεκμ αηυ ηζιᾶ ηάπμζμκ πμφ ἐιπθέηεηαζ ζηήκ 
ἐηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία; Μήπςξ πζζηεφεηε ὅηζ ηυ ζθᾶθια εἶκαζ 
ἀπμηθεζζηζηά δζηυ ημοξ; 

 Γέ εά ἐπεηηαεῶ ἄθθμ ζηυ εέια 
αηυ, ἁπθά εέθς κά ημκίζς ὅηζ  
παζδεία πνέπεζ κά εἶκαζ 
πενημιιαηζηή, ιαηνοά ἀπυ ηίξ 
πμθζηζηέξ δζαιάπεξ. 
 Πζζηεφς ὄηζ ζέ ὅθμοξ ημφξ 
πμθζηζημφξ πχνμοξ πάνπμοκ ἱηακά 
ζηεθέπδ, πμφ ἐάκ πανααθέρμοκ ηίξ 
πμθζηζηέξ ημοξ δζαθμνέξ ηαί εέζμοκ 
πάκς ἀπυ ὅθα ηυ ἐεκζηυ ηαθυ, 

ιπμνμῦκ κά μἰημδμιήζμοκ ηήκ θθδκζηή παζδεία πάκς ζέ εειέθζα 
πμφ πμααζηάγμοκ ηυζμζ ηαί ηυζμζ Ἕθθδκεξ ημθμζζμί. 
 Ἡ παηνίδα ιαξ ιπμνεῖ ηαί πάθζ κά πνςηαβςκζζηήζδ ζηυκ ηυζιμ, 
ιπμνεῖ κά δδιζμονβήζδ κέμ Ποεαβυνα, κέμ Δηθείδδ, κέμ ςηνάηδ, 
κέμ Ἀνζζημηέθδ, κέμ Ἀνπζιήδδ, κά λακαβεκκήζδ ὅθμοξ ἐηείκμοξ ημφξ 
ζμθμφξ, πμφ ὕζηενα ἀπυ ηυζα πνυκζα ἐλαημθμοεεί κά εαοιάγδ ὀ 
ηυζιμξ. 
 Θα ζηαιαηήζς ὅιςξ ἐδῶ, βζαηί θμαάιαζ ιήπςξ πανελδβδεχ, ἄκ 
ηαί θνυκηζζα κά ἐηεέζς ιέ ἤπζμ ζπεηζηά ηνυπμ ηίξ ζηέρεζξ ιμο, ηά 
πζζηεφς ιμο, ηά αἰζεήιαηά ιμο ηαί κά ἐηθνάζς ηήκ ἀβακάηηδζή 
ιμο. 

 Πακαβζχηδξ Βαζζθεζάδδξ 
Μαεδιαηζηυξ - Φνμκηζζηήξ 

Ἰδζμηηήηδξ ὁιμκφιςκ ηπαζδεοηδνίςκ ζηή Θεζζαθμκίηδ   
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Ὑπνζηήξημε ηαιαληνύρωλ καζεηῶλ ζηα Μαζεκαηηθά  
ζέ δηάθνξεο ρῶξεο ηῆο Δὐξώπεο 

 Σά βεβμκυηα ιᾶξ ἐπζηνέπμοκ κά παναηδνήζμοιε ὅηζ πμθθέξ 
πῶνεξ ἔπμοκ ὡξ ζδιακηζηυ ζηυπμ κά ἐκημπίζμοκ, κά παναηζκήζμοκ 
ηαί κά πμζηδνίλμοκ ημφξ ηαθακημφπμοξ ιαεδηέξ ζηά ιαεδιαηζηά. 
Γζά ηυκ ζημπυ αηυ  ηαηαθεφβμοκ ζέ δζαθυνμοξ ιαεδιαηζημφξ 
δζαβςκζζιμφξ, πνμεημζιάγμοκ ημφξ ιαεδηέξ ημοξ βζά ημφξ 
δζαβςκζζιμφξ ηαί δδιζμονβμῦκ ηαηάθθδθεξ ζοκεῆηεξ βζά κά ημφξ 
πνμάβμοκ. 
 Δἰδζηά, βζά ηή δζαδζηαζία ἐκημπζζιμῦ ηαθακημφπςκ ζηήκ Κφπνμ 
βίκμκηαζ 1) δζαβςκζζιμί πυθεςκ, 2) ἐεκζημί δζαβςκζζιμί ηαί 3) 
Μαεδιαηζηέξ θοιπζάδεξ. ηή Βμοθβανία πάνπμοκ πμθθμί 
δζαβςκζζιμί ὅπςξ 1) ιέζς TV, δζαδζηηφμο ηαί πενζμδζηῶκ, 2) 
ζπμθζημί δζαβςκζζιμί ιαεδιαηζηῶκ, 3) ἐεκζημί δζβςκζζιμί, 4) εκζηή 
θοιπζάδα, 5) ἐπζθμβή βζά ηήκ ΗΜΟ, 6) δζεεκεῖξ δζαβςκζζιμί, 7) 
Βαθηακζηή θοιπζάδα Μαεδιαηζηῶκ, 8) Σμονκμοά πυθεςκ, 9) 
Γζαβςκζζιυξ Kangaroo ηαί 10) Γζεεκήξ Μαεδιαηζηή θοιπζάδα. 
ηή Γδιμηναηία ηῆξ Σζεπίαξ πάνπμοκ 1) Μαεδιαηζηή θοιπζάδα, 
2) Kangaroo, 3) ημπζημί δζαβςκζζιμί (ζηά ζπμθεῖα, ζηίξ πυθεζξ). ηή 
Γενιακία ὁ ἐκημπζζιυξ ηῶκ ηαθοηένςκ ιαεδηῶκ ζηά ιαεδιαηζηά 
βίκεηαζ ιέζς 1) ιαεδιαηζηῶκ δζαβςκζζιῶκ ηαί 2) Μαεδιαηζηῶκ 
θοιπζάδςκ. ηήκ θθάδα ηαί ηήκ Ἰηαθία πάνπμοκ ἐεκζημί 
ιαεδιαηζημί δζαβςκζζιμί δζαθυνςκ ἐπζπέδςκ ηαί ζηή Ρμοιακία ὁ 
ἐκημπζζιυξ ηῶκ ηαθοηένςκ ιαεδηῶκ ζηά ιαεδιαηζηά βίκεηαζ ἀπυ 1) 
ιαεδιαηζημφξ δζαβςκζζιμφξ ηαί 2) Μαεδιαηζηέξ θοιπζάδεξ. 
Σέθμξ, ζηυ Ἡκςιέκμ Βαζίθεζμ ὁ ἐκημπζζιυξ ηῶκ ηαθοηένςκ 
ιαεδηῶκ ζηά ιαεδιαηζηά βίκεηαζ ἀπυ 1) ιαεδιαηζημφξ 
δζαβςκζζιμφξ ηαί 2) Μαεδιαηζηή θοιπζάδα. 
 Σά ηίκδηνα ηῶκ ιαεδηῶκ βζά ζπμοδή ιαεδιαηζηῶκ 
πενζθαιαάκμοκ ηήκ ἐθπίδα κά ζοιιεηάζπμοκ ζηήκ ἐεκζηή ὁιάδα βζά 
δζαβςκζζιμφξ ὅπςξ ΒΜΟ, JBMO, IMO, ηήκ εηαζνία κά 
ζπμοδάζμοκ ζέ ἄθθδ πχνα (ἰδίςξ, ζηίξ ΖΠΑ, Κακαδᾶ ηαί ονχπδ), 
ζοπκά ιέ πμηνμθία, ηίξ ηεθεηέξ ανάαεοζδξ, ηίξ αεααζχζεζξ 
ζοιιεημπῆξ ἤ ηά ανααεῖα. Ὑπανπεζ, ἐπίζδξ, ηυ βυδηνμ πμφ ηενδίγεζ 
ἕκαξ ηαθακημῦπμξ ιαεδηήξ ηαί  ἀκαβκχνζζή ημο ἀπυ ηήκ 
μἰημβέκεζα ημο ηαί ηήκ ημζκςκία. 
 Οἰ ἀκςηένς πῶνεξ πμζηδνίγμοκ ημφξ ηαθακημφπμοξ ιαεδηέξ 
ημοξ ιέ πμθθμφξ ηνυπμοξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ ζηή Βμοθβανία 
βίκμκηαζ ηαη‟ ἴδίακ ιαεήιαηα βζά ημφξ ἐθπζδμθυνμοξ ιαεδηέξ ηαηά ηή 
δζάνηεζα ημῦ ζπμθζημῦ ἔημοξ, ηαί πάνπεζ ἕκα εἰδζηυ ζπμθεῖμ ὅπμο 
ὀνβακχκμκηαζ ιαεδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. πζπθέμκ πάνπμοκ 
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ιαεδιαηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηνζῶκ ἐπζπέδςκ (πυθεςκ, μἱ ζφκημιεξ 
ζοβηεκηνχζεζξ, ηαί μἱ ἐλςζπμθζηέξ). πίζδξ πανέπεηαζ πδνεζία 
πνμεημζιαζίαξ ζημφξ ιαεδηέξ ιέζς ἀθθδθμβναθίαξ ηαί ὁιζθζῶκ ζέ 
εἰδζηά εέιαηα ηῶκ ιαεδιαηζηῶκ, ἀπυ πνμζηεηθδιέκμοξ 
Πακεπζζηδιζαημφξ Καεδβδηέξ ηαί ημφξ ημνοθαίμοξ δαζηάθμοξ. 
νβακχκεηαζ ηυ οκέδνζμ Ἀκμίλεςξ ηῆξ Ἕκςζδξ Βμοθβάνςκ 
Μαεδιαηζηῶκ ηαί πάνπεζ ηυ πμθζηυ Ἵδνοια Μαεδιαηζηῶκ ηαί 
Πθδνμθμνζηῆξ ιέ ζηυπμ ηήκ πνμεημζιαζία ηῶκ ιαεδιαηζηῶκ 
ἐνβαζζῶκ πμφ ἀπεοεφκμκηαζ ζέ ιαεδηέξ. Ἡ Κφπνμξ ἔπεζ ηά 
πνμβνάιιαηα  πνμεημζιαζίαξ ηαί ἕκα Θενζκυ πμθεῖμ Μαεδιαηζηῶκ. 
Πανέπεζ, ἐπίζδξ, ζημφξ ιαεδηέξ ἐηδυζεζξ ηαηάθθδθδξ 
αζαθζμβναθίαξ. Ἡ Σζεπία ἔπεζ εἰδζηέξ ηάλεζξ βζά ἐηηεηαιέκδ 
δζδαζηαθία Ξέκςκ Γθςζζῶκ ηαί ἀεθδηζζιμῦ. πζπθέμκ 
πνμεημζιάγεζ ημφξ δζαβςκζζιμφξ βζά ημφξ ιαεδηέξ ηςκ BS ηαί SS. 
ηήκ θθάδα πάνπμοκ ιαεδιαηζημί δζαβςκζιμί, ἀθθά μἱ ιαεδηέξ 
εἶκαζ ηαηά ἕκα ιεβάθμ ιένμξ αημδίδαηημζ. Ἡ Ἰηαθία πανέπεζ βκχζεζξ 
ιέζς δζαδζηηφμο ηαί δδιμζίεοζδξ ηαηάθθδθδξ αζαθζμβναθίαξ. Σέθμξ, 
 Ρμοιακία πανέπεζ πμθθέξ δδιμζζεφζεζξ ηαί πενζμδζηά πμφ 
ἀθζενχκμκηαζ ζηά ζημζπεζχδδ ιαεδιαηζηά ηαί ιενζικᾶ βζά ηή 
δδιζμονβία, ηή αεθηίςζδ ηαί ηή δζαηήνδζδ ἑκυξ ρδθμῦ 
ἐκδζαθένμκημξ βζά ηήκ πνμζέθηοζδ ηαθακημφπςκ ιαεδηῶκ. πί 
πθέμκ ὀνβακχκεζ ζειζκάνζα βζά ηά δδιζμονβζηά ιαεδιαηζηά, 
ἐκεαννοκεζ ηή ζοββναθή ἄνενςκ πμφ ἀθζενχκμκηαζ ζηήκ ἐπίθοζδ 
πνμαθδιάηςκ ἀπυ δζαβςκζζιμφξ ηαί πμφ ἔπμοκ ζηυπμ κά 
ἀκαπηφλμοκ ηήκ ἐπζκμδηζηυηδηα ηῶκ ιαεδηῶκ, ἀκμίβμκηαξ ηυ δνυιμ 
βζά ἐνεοκδηζηή ἐνβαζία. ηή Ρμοιακία πάνπεζ ἕκα Κέκηνμ βζά ηήκ 
Καηάνηζζδ Σαθακημφπςκ Μαεδηῶκ ηαί ἕκα Κέκηνμ Ἀνζζηείαξ ζηά 
Μαεδιαηζηά. Οἱ ζηυπμζ ημφξ εἶκαζ: 1)  ἐηπαίδεοζδ 
πνςημεζζαβυιεκςκ θμζηδηῶκ ζηά Πακεπζζηήιζα, 2) κά έκημπίγδ ηαί 
ἐηπαζδεφδ ηαθακημφπμοξ ιαεδηέξ Γοικαζίμο ηαί Λοηείμο βζά ημφξ 
ιαεδιαηζημφξ δζαβςκζζιμφξ, ὅπςξ  εκζηή θοιπζάδα 
Μαεδιαηζηῶκ, ημφξ ιαεδιαηζημφξ δζαβςκζζιμφξ ζέ ἐπίπεδμ Νμιῶκ, 
ημφξ Ἀιενζηακμφξ Μαεδιαηζημφξ δζαβςκζζιμφξ η.η.θ., 3) κά 
δδιμζζεφμοκ ἐπίηαζνμ θζηυ, ιαεδιαηζηά πενζμδζηά, πνμαθήιαηα, 
αζαθία η.η.θ., 4) κά ὁνβακχκμοκ ιαεδιαηζημφξ δζαβςκζζιμφξ ιεηαλφ 
Νμιῶκ, 5) κά πανέπμοκ ηήκ ἀνςβή ημοξ ζημφξ δζμνβακςηέξ ηῶκ 
Υεζιενζκῶκ Μαεδιαηζηῶκ Καηαζηδκχζεςκ ιέ ὁιζθίεξ ηαί 
ἐηπαίδεοζδ ιαεδηῶκ ηαί, ηέθμξ, 6) ηήκ ἐηπαίδεοζδ θμζηδηῶκ βζά 
ιαεδιαηζημφξ δζαβςκζζιμφξ. 
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Ἀλλά ἡ σημαντική ἐρώτηση εἶναι ποιος πρόκειται νά παράστη 
οἰκονομική ἐνίστσση στούς ταλαντούτοσς μαθητές, 
προκειμένοσ νά κρατηθοῦν οἱ εὐυσεῖς αὐτοί ἄνθρωποι στήν 
Ἑσρώπη; 
 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΝ» 
ΔΚΓΟΔΗ «ΓΡΖΓ. ΜΑΚΡΗΓΖ», ΚΤΠΡΟ 

 
 

Δἶλαη, ἄξαγε, λεθξόο ὁ Δὐθιείδεο; 

«… ηή Γφζδ ὅθα λεηζκμῦκ ἀπυ ηυ δεφηενμ ἤιζζο ηῆξ δεηαεηίαξ ημῦ 

‟60, ιζᾶξ ηαη‟ ἐλμπήκ πενζυδμο ἀιθζζαδηήζεςκ. Σήκ ἐπμπή ἐηείκδ 

ιζά ὁιάδα Γάθθςκ ιαεδιαηζηῶκ,  ὁιάδα Bourbaki, ὁιάδα πμφ 

πῆνε ηυ ὄκμιά ηδξ ἀπυ ηήκ ὁδυ ημῦ Πανζζζμῦ, ζηήκ ὁπμία 

ανζζηυηακ ηυ δζαιένζζια ὅπμο ζοκεδνίαγε, ἐηδίδεζ ζεζνά ἄνενςκ 

πμφ πνμπαβάκδζγακ ηήκ ηαηάνβδζδ ηῆξ Δηθεζδίμο Γεςιεηνίαξ(ΔΓ) 

ζηή ιέζδ ἐηπαίδεοζδ ηῆξ Γαθθίαξ ηαί ἀκηζηαηάζηαζή ηδξ ἀπυ 

ζφβπνμκα Μαεδιαηζηά, ὅπςξ  Θεςνία οκυθςκ,  Μαεδιαηζηή 

Λμβζηή,  Ἀκαθοηζηή Γεςιεηνία ἤ μἱ Ἀθβεανζηέξ Γμιέξ. Σά ἄνενα 

αηά ἔθενακ, ιάθζζηα, ηαί ηναοβαθέμοξ ηίηθμοξ ὅπςξ: Ὁ Εὐθιείδεο   

Πῶο εἶλαη δπλαηόλ, κεηά ἀπό ηόζε ἐμέιημε πνύ εἴρακε ζηά 

Μαζεκαηηθά, λά ἐμαθνινπζνῦκε λά ρξεζηκνπνηνῦκε ηήλ ΕΓ, ηή 

Γεωκεηξία ηῶλ ἀξραίωλ Ἑιιήλωλ, ὡο βαζηθό καζεκαηηθό ζέκα ζηή 

κέζε ἐθπαίδεπζε; 

Συ ἐνχηδια πςνίξ ἀιθζαμθία ἀημφβεηαζ εὔθμβμ. 

Ἡ ὁιάδα Bourbaki, πμφ πενζεθάιαακε ιενζημφξ ἀπυ ημφξ 

ζπμοδαζυηενμοξ Γάθθμοξ ιαεδιαηζημφξ ηῆξ ἐπμπῆξ, ὅπςξ ημφξ 

JeanDieudonne ηαί AndreWeil, πέηοπε, ηεθζηά, ηυ ζημπυ ηδξ.  

Δηθείδδξ ηαί  Γεςιεηνία ημο πενζςνίζηδηακ ἀπυ ηά ἐβπεζνίδζα ὄπζ 

ιυκμ ηῆξ Γαθθίαξ, ἀθθά ζηαδζαηά ηαί ὅθδξ ηῆξ Γοηζηῆξ Δνχπδξ ηαί 

Βμνείμο Ἀιενζηῆξ. Βαειζαῖα  ηαηάνβδζδ ηῆξ ΔΓ ἀπέηηδζε ηαί 

ἰδεμθμβζηά ἐνίζιαηα ζηά ἀηαδδιασηά ἱδνφιαηα. ηυ Ἡκςιέκμ 

Βαζίθεζμ, ζέ ιεηαπηοπζαηά Γζδαηηζηῆξ Μαεδιαηζηῶκ ηυ ζθυβηακ 

“Euclidmystgo” ( Δηθείδδξ πνέπεζ κά θφβδ) πῆνλε ηονίανπμ 

ηαε‟ ὅθδ ηή δεηαεηία ημῦ ‟70. Δἶκαζ ὅιςξ ἐκδεζηηζηυ ὅηζ μἱ πῶνεξ ζηίξ 

ὁπμῖεξ πμηέ δέκ ηαηανβήεδηε  ΔΓ, ὅπςξ μἱ πθεῖζηεξ ηῶκ πςνῶκ 

ηῆξ ἀκαημθζηῆξ Δνχπδξ, ηαεχξ ηαί ηυ Βζεηκἀι, ἔπμοκ ηίξ 
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πενζζζυηενεξ ἐπζηοπίεξ ζηίξ Μαεδιαηζηέξ θοιπζάδεξ βζά ιαεδηέξ 

Λοηείμο. 

Γέκ πέναζακ μὔηε εἴημζζ πνυκζα βζά κά βίκδ ἀπμδεηηυ ηαί ἀπυ ημφξ 

ἴδζμοξ ημφξ Bourbaki ὅηζ ηά ζφβπνμκα Μαεδιαηζηά δέκ ηαηχνεςζακ 

κά πμηαηαζηζμοκ ἐπζηοπῶξ ηήκ ΔΓ ηαί ἰδζαζηένςξ, δέκ πανεῖπακ 

ηαηάθθδθμ πυδεζβια βζά ηή δζδαζηαθία ηῶκ ἀπμδείλεςκ. Ἔηζζ, 

ημθάπζζημκ ζηή Γαθθία, ηά ζφβπνμκα Μαεδιαηζηά ἐβηαηαθείθεδηακ 

ηαί ἐπακέηαιρε, ἔζης ιενζηῶξ,  ΔΓ. διεζςηέμκ ὅηζ ιυθζξ πνυ 

δζεηίαξ  πμθζηεζαηή αμοθή ηῆξ Καθζθυνκζαξ, ἀπμθάζζζε ηήκ 

ἐπζζηνμθή ηῆξ δζδαζηαθίαξ ηῶκ Μαεδιαηζηῶκ ζηή Μέζδ 

ἐηπαίδεοζδ, ζηά πνυηοπα ηῶκ ἀνπῶκ ημῦ αἰῶκα. ηήκ θθάδα 

ἔπμοκ ἤδδ ζοββναθεῖ ἐη κέμο ἐβπεζνίδζα,  δέ ἐπζζηνμθή αηή δε 

ζοκάκηδζε ἀκηίδναζδ, ηαεχξ  ἀκάβηδ ἐπζζηνμθῆξ ηῆξ ΔΓ εἶπε ἀπυ 

πμθθμῦ βίκεζ ἀκηζθδπηή. ηυ Ἡκςιέκμ Βαζίθεζμ ιεθεηᾶηαζ ζμαανά ηυ 

ἐκδεπυιεκμ εἰζαβςβῆξ βεςιεηνζηῶκ ἀπμδείλεςκ ἀπυ ηυ δδιμηζηυ. 

ηή Ρςζία πμηέ δέκ ηαηανβήεδηε  ΔΓ ζηή ιέζδ ἐηπαίδεοζδ. ηεῖ 

ηυ ἐπίπεδμ ηῶκ ἀπμθμίηςκ εἶκαζ πμθφ ρδθυ ηαί ηά ζπμθζηά 

ἐβπεζνίδζα ἀπμηεθμῦκ ζδιεῖμ ἀκαθμνᾶξ…» 
Ἰςάκκδξ Ἀπθαηίδδξ 

Δἶκαζ, ἄναβε, κεηνυξ ὁ Δηθείδδξ  

ηδυζεζξ «αααάθαξ» 

 

 

Πεξί καζεκαηηθῆο Παηδείαο 

 ηή πχνα ιαξ, ἀπυ ηή δεηαεηία ημῦ ‟80, ηά ιαεδιαηζηά, δοζηοπῶξ, 
ζοννζηκχεδηακ ἐβηθδιαηζηά. Θέθμκηαξ μἱ πμθζηζημί ιαξ κά 
ἐθανιυζμοκ θασηζζιυ, ηονζάνπδζε  ἤζζςκ πνμζπάεεζα ηῶκ 
ιαεδηῶκ ηαί ἐπῆθεε ιζά βεκζηή παθάνςζδ, ζημζπεῖα πμφ αυθεοακ 
ημφξ ιαεδηέξ, ημφξ ἐηπαζδεοηζημφξ, ιά ηαί ημφξ βμκεῖξ. Συ 
θαζκυιεκμ αηυ ἀπμηεθεῖ κηνμπή, βζά ιζά πχνα πμφ βέκκδζε ηυκ 
Ἀνπζιήδδ, ηυκ Ποεαβυνα, ηυκ Δηθείδδ, ηυκ Ἀπμθθχκζμ ηαί ηυζμοξ 
ἄθθμοξ, ὦκ μὔη ἔζηζ ἀνζειυξ. Οἱ θυβμζ, αέααζα, δέκ εἶκαζ ιυκμ 
ἱζημνζημί ἤ ηθδνμκμιζημί. Σά ιαεδιαηζηά, ηαί ἰδζαίηενα  Γεςιεηνία 
εἶκαζ ἐνβαθεῖα πμφ ἀημκίγμοκ ηυ ιοαθυ, ὄπζ πάνζκ παζδείαξ, ἀθθά 
αμδεμῦκ ηίξ πενζζζυηενεξ ἐπζζηῆιεξ. 
 Καηανβήεδηε  ηενεμιεηνία. Οἱ πμρήθζμζ ζπμοδαζηέξ ημῦ 
Πμθοηεπκείμο ιπαίκμοκ ζ‟ αηυ, πςνίξ κά ηήκ ἔπμοκ δζδαπεῆ. Ἄκ 
εἶκαζ δοκαηυκ! 
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 Πῶξ μἱ πνυ ηδξ ἐπίιαπδξ δεηαεηίαξ ιαεδηέξ ιάεαζκακ ιαεδιαηζηά 
ηαί ιάθζζηα, δοζημθχηενα ηαηά πμθφ ηῶκ ζδιενζκῶκ. Δἶπακ 
πενζζζυηενμ ιοαθυ; πεηζηά ιε ηζξ ζοκεῆηεξ ιεθέηδξ, ὁ ιαεδηήξ 
εἶπε δζηυ ημο δςιάηζμ; ηήκ ηυηε πάνπμοζα θηςπή αζαθζμβναθία, 
πυζμζ εἶπακ πνυζααζδ; Ὅζμ βζά ηά θνμκηζζηήνζα, ἀκφπανηηα ζηήκ 
ἐπανπία ηαί ιεηνδιέκα ζηίξ πυθεζξ. ήιενα ζέ ηάεε ηεηνάβςκμ ηαί 
ἔκα θνμκηζζηήνζμ πμφ ζηήκ πθεζμκυηδηά ημοξ μί θνμκηζζηέξ εἶκαζ 
ἀκεπανηεῖξ. Ἔηζζ, ἀπυ ηδκ πθεονά αοηή, μί πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ 
ηαζ πμρήθζμζ είκαζ ἀκοπενάζπζζημζ. 
 Καηανβήεδηακ μἱ εἰζαβςβζηέξ ἐλεηάζεζξ ζηυ βοικάζζμ, ζηυ θφηεζμ, 
ηαί κά ηυ ζδιενζκυ πάθζ. Κάεε αἴεμοζα δζδαζηαθίαξ ηαί ιζά ηυθαζδ. 
  θασηζζιυξ, ὅιςξ, δέ ζηαιάηδζε ἐδῶ. Κάεε πυθδ ηαί 
Πακεπζζηήιζμ. Ἄκ εἶκαζ δοκαηυκ! Πνίκ πνυζθαηα, ιέ παιδθέξ αάζεζξ 
εἰζαβςβῆξ, ὁ ηάεε πεναζηζηυξ ἔιπαζκε ζηυ Πακεπζζηήιζμ. (ηχνα 
ηάπα ηί ἄθθαλε;). πυηε δδιζμονβεῖηαζ ἀκμιμζμβέκεζα ζηίξ βκχζεζξ 
ηαί ζηίξ ἱηακυηδηεξ ηῶκ θμζηδηῶκ, ηαί ηα πηοπία, πμφ παίνκμοκ ἔηζζ 
ηζ ἀθθμζῶξ, δέκ ἔπμοκ ιεβάθμ βκςζηζηυ ηῦνμξ. Οἱ ἐηπαζδεοηζημί 
ὅθςκ ηῶκ ααειίδςκ, δοζημθεουιεκμζ κά ἀκηζιεηςπίζμοκ ημφξ 
ιαεδηέξ ἤ θμζηδηέξ, αάγμοκ ιεβάθμοξ ααειμφξ ηαί εἶκαζ 
επανζζηδιέκμζ ὅθμζ. Με ηέημζεξ ἐηπαζδεοηζηέξ ζοκεῆηεξ, δέ πηίγεηαζ 
ιζά πχνα, ἀθθά ηαηεδαθίγεηαζ.   
 Σί βίκεηαζ ὅιςξ ιέ ημφξ ἄκ ηαί θίβμοξ, ἀθθά ηαθακημφπμοξ 
ιαεδηέξ; Πμζμξ αἰζεάκεηαζ ἑκμπέξ βζά ηήκ ἀδζηία πμφ ημφξ βίκεηαζ; 
Πμφ εέθμοκ κά ἀκμίλμοκ δζάπθαηα ηά θηενά ημοξ ηαί ημφξ ηίεεκηαζ 
ἐιπυδζα; Πῶξ κά ζοκοπάνλμοκ ζηήκ αἴεμοζα, ιέ ιαεδηέξ ηαί ηῶκ 
ἀκςηένςκ, ἀηυια, ηάλεςκ ημῦ θοηείμο, πμφ δέκ βκςνίγμοκ ηά 
ζημζπεζχδδ; Καί βζαηί κά ηά βκςνίγμοκ; Θά ανμῦκ ἕκα αμοθεοηή 
ἀνβυηενα πμφ εά ημφξ δζμνίζδ ζέ ιζά πδνεζία ηαί εά ηονακκμῦκ 
ημφξ πμθῖηεξ. 
 Κάηζ ἀημφβεηαζ ιέ ηή ζδιενζκή ηοαένκδζδ  ὁπμία θαίκεηαζ κα 
ηαηαπζάκεηαζ ζμαανά ιέ ηυ ἐηπαζδεοηζηυ ιαξ πνυαθδια. Βέααζα, 
ζηά πνῶηα πνυκζα εα πανμοζζαζεμῦκ δοζημθίεξ, βζαηί ηυ ἑπίπεδμ 
ἔπζαζε πάημ! Ἀθθά, ἄξ βίκδ πνῶηα  ἀνπή!  
 Δἶκαζ εηαζνία κά ικδιμκεφζμοιε ηαί κά ηαεαβζάζμοιε ηυ 
παθαζυηενμ ζφζηδια. Δἶπε ηῦνμξ, ἦηακ ἀθάκεαζημ.  δζαπςνζζιυξ 
ζέ ηθαζζζηά ηαί πναηηζηά θφηεζα, πμφ θζθμλεκμῦζακ ηαί 
πνμεημίιαγακ ιαεδηέξ, εἶπακ μζία ηαί πενζεπυιεκμ. Σχνα ὄθα 
ἔβζκακ πμθηυξ ιε γδιζςιέκμοξ ημφξ ηαθακημφπμοξ, ὅπςξ 
πνμακέθενα, ιαεδηέξ, μἱ ὁπμῖμζ, πζζηεφς, πχξ ηεθζηά, εά ανμῦκ ημ 
δνυιμ πμφ δζηαζμῦκηαζ ηαί ημφξ ἀλἰγεζ. 

 
Μ. Π. 
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Σν Φξνληηζηήξηνλ Ἀξγπξνππόιεωο 

 ηήκ Ἀνβονμφπμθδ ημῦ Πυκημο, πνςηεφμοζα πυθδ ηῶκ 
ιεηαθθμονβῶκ ηαί ηῆξ Υαθδίαξ, ἱδνφεδηε ηαί θεζημφνβδζε ζπμθεῖμ 
ἀπυ ηυ 1723 ἔςξ ηυ 1923, ζδιαημδμηχκηαξ ιέ ηνυπμ ἐιθαηζηυ βζά 
δζαηυζζα ὁθυηθδνα πνυκζα ηήκ ἐηπαίδεοζδ ζηήκ ἐπανπία ηῆξ 
Υαθδίαξ. 
  ἐπζπχνζμξ ἐπίζημπμξ Ἰβκάηζμξ ηνίααξ ὁ Φοηζακυξ, ιέ ζπμοδέξ 
πμθφ ζδιακηζηέξ βζά ηήκ ἐπμπή, πζζηχκεηαζ ηήκ ἵδνοζδ ηῆξ πνχηδξ 
ζοζηδιαηζηῆξ ζπμθῆξ ζηήκ Ἀνβονμφπμθδ ηαηά ηυ ἔημξ 1723, 
πνῶημξ δάζηαθμξ ηῆξ ὁπμίαξ πῆνλε ὁ Θευδςνμξ Φοηζακυξ. Ἡ 
ζπμθή ὀκμιάγεηαζ ηαί πμθή ηῆξ Μμοζζηῆξ, δζυηζ ὁ Θευδςνμξ ζηή 
δεφηενδ πενίμδμ ηῆξ δζδαζηαθίαξ ημο ζηή ζπμθή, ὡξ ἄνζζημξ 
βκχζηδξ ηῆξ αογακηζκῆξ ιμοζζηῆξ, ζοκαπμθαζίγεζ ιέ ηυ 
ιδηνμπμθίηδ βζά ηήκ εἰζαβςβή ζηυ πνυβναιια ιαεδιάηςκ ημῦ 
ιαεήιαημξ ηῆξ Μμοζζηῆξ. Συ ζπμθεῖμ θεζημονβεῖ ηακμκζηά ηαε‟ ὅθδ 
ηή δζάνηεζα ημῦ 18

μο
 αἰ., ἐηηυξ ἀπυ ηή δζεηία 1747 - 1749, ὅηακ 

δζέημρε ηά ιαεήιαηα ἐλ αἰηίαξ ηῆξ πθδιιεθμῦξ πθδνςιῆξ ηῶκ 
δαζηάθςκ ημο. 
 ηά ἀλζμζδιείςηα βεβμκυηα ηῶκ ἀνπῶκ ημῦ 19

μο
 αἰ. βζά ηήκ «ἐκ 

Κακείς θθδκζηῆ πμθῆ» ἤ βζά ηήκ «ἐκ Γηζμοιμοζπακέ θθδκζηῆ 
πμθδ ηῆξ Υαθδίαξ»  ιεημκμιαζία ηδξ, ἐπί ζπμθανπίαξ εναθείι 
Κμοηγμφπδ ηυ 1820, ζέ «Κμζκυκ πμθεῖμκ Μμοζζηῆξ», θυβς ηῆξ 
ἐπακεζζαβςβῆξ ζηυ πνυβναιια ζπμοδῶκ ημῦ ιαεήιαημξ ηῆξ 
Μμοζζηῆξ, βζά κά δμεῆ, ηεθζηά, ηυ 1840 ἀπυ ηυκ πνχδκ δζεοεοκηή 
ηδξ εναθείι Υαηγῆ Ἀηερζιᾶ  ἐπζηναηήζαζα ἔηημηε Φνμκηζζηήνζμκ. 
Ὡξ ζδιακηζηυ βεβμκυξ βζά ηά ἐηπαζδεοηζηά πνάβιαηα ηῆξ πμθῆξ 
εεςνεῖηαζ ηαί  εἰζαβςβή ηῆξ ἀθθδθμδζδαηηζηῆξ  ιεευδμο ἀπυ ηυκ 
Παῦθμ Λεοηυπμοθμ ηυ 1849. ηεῖκμ ὅιςξ ηυ βεβμκυξ ηυ ὁπμῖμ 
ἐπδνεάγεζ ζοβηθμκζζηζηά, ὄπζ ιυκμκ ηή θεζημονβία ηῆξ ζπμθῆξ ἀθθά 
ηαί ηή γςή ηῶκ θθήκςκ ηαημίηςκ ηῆξ πυθδξ, εἶκαζ ὁ 
νςζμημονηζηυξ πυθειμξ ημῦ 1828 - 29. Καηά ηή δζάνηεζά ημο ηά 
νςζζηά ζηναηεφιαηα ζηυ ἀκαημθζηυ ιέηςπμ  πνμέθαζακ ιέπνζ ηήκ 
Σναπεγμῦκηα ηαί ηήκ Ἀνβονμφπμθδ.  νςζζηυξ ζηναηυξ, πυ ηήκ 
βέζζα ημῦ ζηναηδβμῦ Ἰαάκ Θεμδχνμαζηξ Πάζηεαζηξ, ηονζεφμκηαξ ηυ 
νγενμῦι (Θεμδμζζμφπμθδ) θηάκεζ ζηίξ ἀνπέξ επηέιανδ ημῦ 1829 
ζηήκ Ἀνβονμφπμθδ, ηήκ ὁπμία ὅιςξ ἐβηαηαθείπεζ ιεηά ηνζήιενμ, 
θυβς πμβναθῆξ ηῆξ οκεήηδξ ηῆξ Ἀκδνζακμφπμθδξ - 14 
επηειανίμο 1829 - ιεηαλφ ἐιπμθέιςκ ιενῶκ. Γζά ηυ θυβμ αηυ  
πμθή ηυ 1830 παναιέκεζ ηθεζζηή, ἀθ ἑκυξ ἐλ αἰηίαξ ηῆξ 
ἀπμπχνδζδξ ημῦ δαζηάθμο Μζπαήθ Κμοηζμφπμο ηαί ἀθ ἑηένμο ἀπυ 
ηά ηναβζηά βεβυκμηα ηῆξ θοθάηζζδξ ζηή ιμκή Γμοιενᾶ ηαί ημῦ 
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εακάημο ημῦ ιδηνμπμθίημο ζθαέζηνμο, ἀθθά ηαί ηῆξ ἀβνίαξ 
δμθμθμκίαξ ημῦ ἀνπζιεηαθθμονβμῦ Ἰαηχαμο Γνδβμνάκηδ, 
πνμζηαηῶκ ηῆξ ζπμθῆξ. ηηυξ ημφηςκ ηαηά ηή δζάνηεζα ημῦ 
πμθέιμο, ἀθθά ηαί ιέ ηυ ηέθμξ ημο, ζδιεζχκμκηαζ ἀενμέξ 
ιεηαηζκήζεζξ θθήκςκ, μἱ ὁπμῖμζ θμαμφιεκμζ ηήκ ἐηδζηδηζηή ιακία 
ηῶκ Σμφνηςκ ηαηαθεφβμοκ πνυξ ηήκ ὁιυδμλδ Ρςζία ηαί ζηίξ πῶνεξ 
ημῦ Καοηάζμο. Συ επηέιανζμ, ὅιςξ, ημῦ ἑπμιέκμο ἔημοξ  πμθή 
ἐπακαθεζημφνβδζε - ιέ ηή θνμκηίδα ημῦ ιδηνμπμθίηδ Θεμθίθμο 
Παπαβεςνβίμο (1839 - 1864), ὁ ὁπμῖμξ ἔηθεζζε ηά ἐκ ηῶ ιεηαλφ 
ἱδνοεέκηα ἰδζςηζηά ζπμθεῖα. Μέπνζ ηυ 1855 δίδαλακ ζηυ 
Φνμκηζζηήνζμκ Ἀνβονμοπυθεςξ ζδιακηζημί δάζηαθμζ, ἀκάιεζα ημοξ 
ὁ Μμονάη Κονζαηίδδξ ηαί ὁ Ἰενειίαξ Γεςνβζάδδξ.  δεφηενμξ πἀνζζε 
ζηή αζαθζμεήηδ ηῆξ πμθῆξ ἑηαηυ αζαθία ηθαζζζηῶκ ζοββναθέςκ. 
Ὡζηυζμ  πθμφζζα ζέ πεζνυβναθα ηαί αζαθία αζαθζμεήηδ, 
δδιζμφνβδια ημῦ ιδηνμπμθίηδ ζθαέζηνμο (1819 - 1828) ηυ 1825, 
βίκεηαζ πανακάθςια ημῦ πονυξ ηυ 1845 ἀπυ ἀκαιιέκμ ηζζβάνμ. 
 Ἀπυ ηυ 1855 ηαί ἐκηεφεεκ ηά ἐηπαζδεοηζηά πνάβιαηα ηῆξ Υαθδίαξ 
ζδιαημδμημῦκηαζ ἀπυ ηήκ πανμοζία, ηίξ ἰδέεξ ηαί ηή δνάζδ ιζᾶξ 
πμθοζπζδμῦξ πκεοιαηζηῆξ ιμνθῆξ ηῆξ πενζμπῆξ, ημῦ Γεςνβίμο 
Κονζάημο Παπαδμπμφθμο ἤ Κονζαηίδδ (1828 - 1893).  ιεβάθμξ 
αηυξ δάζηαθμξ ηαί πκεοιαηζηυξ ἄκδναξ δέκ ἔηακε μἰημβέκεζα ηαί 
ἀθςζζχεδηε ἐλ ὁθμηθήνμο ζηήκ πδνεζία ηῆξ παηνίδαξ ημο, 
εεςνχκηαξ ηυ ζφκμθμ ηῶκ ὁιμβεκῶκ ηῆξ Υαθδίαξ μἰηημβέκεζα ημο. 
 Ἔπμκηαξ πεναηχζεζ ηίξ ζπμοδέξ ημο ζηή Φζθμζμθζηή πμθή ημῦ 
Πακεπζζηδιίμο Ἀεδκῶκ ηαί ἀθμῦ πανέιεζκε βζά ἕκα ἑλάιδκμ ὡξ 
δζεοεοκηήξ ζηυ Φνμκζζηήνζμκ Σναπεγμῦκημξ, «παναζηδεείξ ἐη ηῆξ 
ἐπζγήθμο εέζεςξ ηαί ἀκςηένςκ ιζζεῶκ», ηαηαθεάκεζ ζηήκ 
Ἀνβονμφπμθδ ηαί ἀκαθαιαάκεζ ηή δζεφεοκζδ ημῦ Φνμκημζηδνίμο 
ηδξ. Ρίπκεηαζ ιέ γῆθμ ζηήκ ἀκαδζμνβάκςζδ ηαί ἀκαζοβηνυηδζδ ηῆξ 
πμθῆξ, ἀθθά ηαί ηῶκ ζπμθεῖςκ ὅθδξ ηῆξ ἐπανπίαξ, ἐκῶ, 
ζοβπνυκςξ, δζδάζηεζ ζοκεπχξ ἀπυ ηυ 1855 ὡξ ηυ 1860. οββνάθεζ 
ηακμκζζιμφξ, εεζπίγεζ ηαί «κμιμεεηεῖ» ηά ηαεήημκηα ηαί ηυκ ἀνζειυ 
ηῶκ πμθζηῶκ θυνςκ. Ἔπμκηαξ ηήκ ἀιένζζηδ ζοιπανάζηαζδ, ηαη‟ 
ἀνπάξ, ημῦ ιδηνμπμθίημο - ηαί εείμο ημο - Θεμθίθμο ηαί ζηή 
ζοκέπεζα ημῦ ιδηνμπμθίηδ Γενααζίμο μοιεθίδδ (1864 - 1905), 
πμπνεχκεζ ὅθεξ ηίξ ημζκυηδηεξ ηῆξ ἐπανπίαξ κά ἱδνφζμοκ ζπμθεῖα, 
θνμκηίγμκηαξ βζά ηή ζηεθέπςζή ηςκ, ἐπζεεςνχκηαξ ηα πμθθέξ 
θμνέξ ὁ ἴδζμξ, ανααεφμκηαξ ημφξ ἐπζιεθεῖξ δαζηάθμοξ ηαί ιαεδηέξ. 
θεονίζηεζ πυνμοξ βζά ηή θεζημονβία ηῶκ ζπμθείςκ. Θεζιμεεηεῖ 
ηακυκεξ ὀνεμθμβζηῆξ δζαπείνδζδξ ηῶκ ζπμθζηῶκ ηθδνμδμηδιάηςκ, 
ηά ἐκμίηζα ηῶκ ὁπμίςκ, πμθθέξ θμνέξ, πανέιεκακ ἀκείζπναηηα ηαί 
μἱ πνυζμδμί ηςκ ἐλακειίγμκηακ. οζηήκεζ ζηυ ζπμθανπεῖμ Β΄ ηαί Γ΄ 
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ηάλδ, εἰζάβεζ ζηήκ ἐηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία αζαθία «ειέεμδα», 
ὡνμθυβζα πνμβνάιιαηα, ιδηνῶα ζπμοδῶκ, ιαεδημθμβία, αζαθία 
πανμοζίαξ δαζηάθςκ, ηχδζηεξ. Δἰζάβεζ, ἀηυια, ηυ εεζιυ ηῶκ 
πεζιενζκῶκ ηαί εενζκῶκ ἐλεηάζεςκ πανμοζία ηῶκ πμθζηῶκ. 
πζαάθθεζ ηήκ πμπνεςηζηή ἐπίζηερδ ηῶκ βμκέςκ ηαί ηδδειυκςκ 
ηῶκ ιαεδηῶκ ζηυ ζπμθείμ βζά ηήκ ἐκδιένςζή ημοξ, ζπεηζηά ιέ ηήκ 
πνυμδμ ηαί ηήκ ἐκ βέκεζ δζαβςβή ημοξ. νβακχκεζ ηή αζαθζμεήηδ ημῦ 
Φνμκηζζηδνίμο ηαί ηήκ ἐιπθμοηίγεζ. Καηαβνάθεζ ηά αζαθία ηδξ ηαί ηήκ 
ιεηαηνέπεζ ζέ ἀκαβκςζηήνζμ βζά ημφξ πμθῖηεξ. νβακχκεζ δζαθέλεζξ. 
Πανμηνφκεζ ημφξ ἀνίζημοξ ιαεδηέξ ημο κά ζοκεπίζμοκ ἀκχηενεξ 
ζπμοδέξ ζέ Ἀεήκα ηαί Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαί ημφξ πνμζθαιαάκεζ 
ὡξ ζοκενβάηεξ ημο. Παναηαθεῖ ημφξ Ἀνβονμοπμθῖηεξ ηαη΄ ἀνπάξ κά 
ιμνθχζμοκ ηά ημνίηζζα ημοξ ζηέθκμκηάξ ηα, ἐθθείρεζ 
Πανεεκαβςβείμο, ζηυ Φνμκηζζηήνζμ. ηή ζοκέπεζα ημφξ πείεεζ ηαί 
ἱδνφμοκ ηυ Πανεεκαβςβεῖμκ Ἀνβονμοπυθεςξ (1873). Σμφξ πείεεζ, 
ὅιςξ, ηαί κά ἐηπμζήζμοκ ηά πθεμκάγμκηα ἱενά ζηεφδ ηῶκ ἐηηθδζζῶκ 
ημοξ ηαί ἀπυ ηήκ ἐηπμίδζή ηςκ κά ἀπμηηήζμοκ ἀηίκδηα ιέ 
πνμζυδμοξ ἱηακέξ βζά ηή θεζημονβία ηῶκ ζπμθείςκ (1871). 
Θειεθζχκεζ κέμ δζδαηηήνζμ βζά ηυ Φνμκηζζηήνζμ ηυ 1875. Μέ 
ἀθθεπάθθδθεξ ζοζηέρεζξ ηαί ζοκεδνζάζεζξ ιέ ημφξ ἐπζθακεῖξ 
Ἀνβονμοπμθῖηεξ ἐιπυνμοξ ηῆξ Σναπεγμῦκημξ πεηοπαίκεζ ηήκ ἵδνοζδ 
ηῆξ «κ Σναπεγμῦκηζ Ἀδεθθυηδημξ ηῶκ Ἀνβονμπμθζηῶκ», 
θζθεηπαζδεοηζηυ ζςιαηεῖμ (1865), μἱ ζοκδνμιέξ, μἱ δςνεέξ ηαί ηά 
ηθνμδμηήιαηα ηῶκ ιεθῶκ ημῦ ὁπμίμο ὠθέθδζακ ηά ιέβζζηα ζηήκ 
πυεεζδ ηῆξ ἐηπαίδεοζδξ ηῶκ ὁιμβεκῶκ ζηή Υαθδία. 
 Ἀθμῦ ηαηημπμίδζε ηαί δζεοεέηδζε ηά ἐηπαζδεοηζηά πνάβιαηα ηῆξ 
Υαθδίαξ ηαηά ηυκ ηαθφηενμ δοκαηυκ ηνυπμ, ἔθοβε ἀπυ ηήκ παηνίδα 
ημο ηυ ηαθμηαίνζ ημῦ 1877. βηαηαζηάεδηε ζηήκ Ἀεήκα, ὅπμο 
ἰδζχηεοζε, πανά ηίξ πνμηάζεζξ βζά ἀκάθδρδ εέζδξ ηαεδβδηῆ ζηή 
Θεμθμβζηή πμθή ηῆξ Υάθηδξ ἀθθά ηαί δζεοεοκηῆ ζηυ Γοικάζζμ 
Παηνῶκ. Πέεακε ζηήκ Ἀεήκα ηυ 1893 ηαί ζηυ ζηήκςιά ημο 
ημπμεεηήεδηε ἀνββονυ πανάζδιμ ἀπυ ηήκ θθδκζηή Κοαενκδζδ 
βζά ηήκ ἐεκζηή ημο δνάζδ. Γζά ηίξ εενβεζίεξ ημο ζηήκ πυεεζδ - ηαί 
ὄπζ ιυκμκ - ηῆξ ἐηπαίδεοζδξ ηῶκ θθήκςκ ζηή Υαθδία, δίηαζα 
ἀπεηθήεδ «ἀζηήν ημο Πυκημο». 
  Παπαδυπμοθμξ εἶπε, ἤδδ, παναζηδεῆ ἀπυ ηή δζεφεοκζδ ηῆξ 
πμθῆξ ηυ 1860 βζά κά ἀθμζζςεῆ ζηήκ ἀκαδζμνβάκςζδ ηῶκ 
ημζκμηζηῶκ πναβιάηςκ ηῆξ Ἀνβονμοπυθεςξ ηαί ηῆξ Υαθδίαξ ἐκ 
βέκεζ. Συ Φνμκηζζηήνζμ, ιεηά ηήκ παναίηδζδ ημο ἀπυ ηή δζεφεοκζδ, 
ζοκέπζζε ηή θεζημονβία ημο ηαί ιυκμκ ηαηά ηή δζάνηεζα ημῦ ζπμθζημο 
ἔημοξ 1864 - 1865 δέ θεζημφνβδζε ηακμκζηά. Συηε  πυθδ 
ζπανάπηδηε ἀπυ δζπαζηζηέξ ἔνζδεξ, ηυ ημζκμηζηυ ηαιεῖμ ἔιεζκε ἄδεζμ, 
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μἱ δάζηαθμζ ἀπθήνςημζ, ὁ ιδηνμπμθζηζηυξ ενυκμξ πδνεφςκ. Συηε ηαί 
πάθζκ ὁ Γεχνβζμξ Παπαδυπμοθμξ ηαί ὁ ἄνηζ πεζνμημκδεείξ 
ιδηνμπμθίηδξ Γεναάζζμξ μοιεθίδδξ ἐνβάζηδηακ ιέ γῆθμ - μἱ δφμ 
ἄκδνεξ ζοκδέεδηακ ιέ ἀδεθθζηή θζθία - ηαημνεχκμκηαξ, ηεθζηά, ηήκ 
ηακμκζηή ἐπακαθεζημονβία ημῦ ζπμθείμο ηαηά ηυ ἑπυιεκμ ἔημξ 1865 
- 1866. Ἀπυ ηήκ ἐπμπή αηή ηαί ιεηέπεζηα μἱ δεζπυγμοζεξ 
πκεοιαηζηέξ ιμνθέξ ηῶκ Γεςνβίμο Παπαδμπμφθμο ηαί Γεναάζζμο 
μοιεθίδδ - πμίιακακ ιε εαοιαζηυ γῆθμ, δζμναηζηυηδηα ηαί ζμθία ηή 
ιδηνυπμθή ημοξ ιζζυκ ηαί πθέμκ αἴῶκα - ηονζάνπδζακ ζηά ημζκμηζηά 
πνάβιαηα ηαί ηυ Φνμκηζζηήνζμ θεζημφνβδζε ὁιαθά ιέπνζ ηυ 1923, 
δζαεέημκηαξ ἀπυ ηίξ ἀνπέξ ημῦ 20

μο
 αἰῶκα Γδιμηζηυ πμθεῖμ, 

πμθανπεῖμ ηαί ηνεῖξ ηάλεζξ ημῦ Γοικαζίμο. 
 

  
 
έ ὅ,ηζ ἀθμνᾶ ζηήκ ηηζνζαηή πμδμιή κά ἀκαθένμοιε πχξ ηυ 
πμθεῖμ ἅια ηῆ ἱδνφζεζ ημο ζηεβάζηδηε ζέ παθζυ, ἀκαηαζκζζιέκμ ηυ 
1721, ιεβαθμπνεπέξ ἀνπμκηζηυ ηῆξ μἰημβέκεζαξ Καθμβενάκηςκ ζηήκ 
ἐκμνία ημῦ Ἁβίμο Γεςνβίμο. Ὅηακ ἦηακ επίζημπμξ ὁ Ἰβκάηζμξ Β΄ ὁ 
Κμοεμφνδξ (1734 - 1749) ιεηεβηαηαζηάεδηε ζηήκ ἐκμνία ημῦ Ἁβίμο 
Θεμδχνμο. Μεηά ἀπυ ιία δζεηία, ὅιςξ, ἐπακῆθεε ηαί πάθζ ζηήκ 
ἐκμνία ημῦ Ἁβίμο Γεςνβίμο βζά κά ζηεβαζηῆ ζηυ μἴηδια πμφ 
ἀβμνάζηδηε ἀπυ ηυ ιδηνμπμθίηδ ηαί ὠκμιάζηδηε «Οἴηδια ημῦ 
πςνζακμῦ». Συ μἴηδια, ὅιςξ, αηυ ηάδηε ηυ 1845, ὅπςξ 
πνμακαθένεδηε, ηαί ιαγί ιέ αηυ ηαί  πενίθδιδ αζαθζμεήηδ ημῦ 
Φνμκηζζηδνίμο. Ἡ πμθή ἐβηαηαζηάεδηε ηαί πάθζ ζηυ ἀνπμκηζηυ ηῶκ 
Καθμβενάκηςκ βζά κά ἀπμηηήζδ, ἐπί ηέθμοξ ηή δζηή ηδξ ζηέβδ,  
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ὁπμία εειεθζχεδηε ηήκ 1
δ
 Ημοθίμο ημῦ 1875, ιένα ηῶκ Ἁβίςκ 

Πάκηςκ, ηαί ἀπμπεναηχεδηε ηυ 1879. 
 

 Ὡξ δζεοεοκηέξ ζηυ Φνμκηζζηήνζμκ Ἀνβονμοπυθεςξ ἐνβάζηδηακ, 
ζηή ιεηά ηυκ Παπαδυπμοθμ - Κονζαηίδδ ἐπμπή, ζοιαάθθμκηαξ 
ἀπμθαζζζηζηά ζηήκ πνμαβςβή ηῆξ ἐηπαίδεοζδξ ζηήκ πενζμπή, 
ιεηαλφ ἄθθςκ, ηαί ὁ Νζηυθαξ Ξζθζθῖκμξ, ὁ Θςιᾶξ Παοθίδδξ, ὁ 
ἱενμδζάημκμξ Γεναάζζμξ αναζίηδξ, ὁ ἀνπζιακδνίηδξ Γεναάζζμξ 
Ὡνμθμβᾶξ (ιεηέπεζηα ιδηνμπμθίηδξ Ἰςακκίκςκ), ὁ Γεχνβζμξ 
Δεοαμφθδξ, ὁ ἱενμδζάημκμξ Γεναάζζμξ μοιεθίδδξ, ὁ άαααξ 
Ἰςαηεζιίδδξ, ὁ Ἀνζζηείδδξ Μμθοαδᾶξ ηαί ὁ Γδιήηνζμξ Ἀιακαηίδδξ 
(1919 - 1923). 
 
 

ηάεδξ Σαλίδδξ 
Γάζηαθμξ 
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Ὁ ηξύγνο 

 Θένμξ, Σνφβμξ, πυθειμξ ηανηενειυ δέκ ἔπμοκ θέεζ ὁ θαυξ ιαξ. 
Ὅπςξ ηυ εένζζια ηαί ὁ ηνφβμξ ζηά πςνζά ιαξ ἦηακ ιζά ιεβάθδ 
δμοθεζά, βζαηί ὁ ηάεε κμζημηφνδξ ὕζηενα ἀπυ ηήκ ἀπυθαζδ πμφ 
ἔπαζνκε ηυ πςνζυ, ἔπνεπε κά ηνοβήζδ ὅζμ πζυ βνήβμνα η‟ ἀιπέθζα 
ημο πμφ εἶπε ηάιπμζα ζηνέιιαηα ηυ ηάεε ζπίηζ

.
 ζηή δμοθεζά αηή 

ἔπαζνκακ ιένμξ ιζηνμί ηαί ιεβάθμζ. ηεῖκμ, ὅιςξ, πμφ ιέ ἔθενε ζηή 
ικήιδ ηυκ ηνφβμ εἶκαζ ηά πνμσυκηα πμφ παναζηεοάγμκηαζ ζηυ ηάεε 
ζπίηζ ηαί ἦηακ δμοθεζά ηῆξ κμζημηονᾶξ ἕκα ιαλμφθζ ὁθυηθδνμ, ὅπςξ 
ηυ „θεβακ. Πνίκ κά ιπμῦκ ηά ζηαθφθζα ζηυ παηδηήνζ βζά ηυ ιμῦζημ 
ιά ηζ ἀπ‟ η‟ ἀιπέθζα, ἀηυια, δζάθεβακ ηά ηαθά ηαί ηζμοπςηά 
ζηαθφθζα ηαί η‟ ἀνάδζαγακ ιέζα ζ‟ ἕκα δςιάηζμ ιέ πνμζμπή, πάκς 
ζ‟ ἕκα ζηνῶια ἀπυ ἀιπεθυθοθθα. Σά ἄθθα ζηαθφθζα ἔιπαζκακ ζηυ 
παηδηήνζ ηά παημῦζακ ηζ ἔαβαζκε ὁ ιμῦζημξ ηυ βθοηυπζμημ αηυ 
βνυ πμφ ὕζηενα ἀπυ ἐπελενβαζία ηαί ηί δέκ ἔδζκε ζηυ ζπίηζ, ἐηηυξ 
ἀπυ ηυ ηναζί, ηυ ναηί, ηυ λφδζ βζκυηακ ημ πεηιέγζ, ηά νεηζέθζα,  
ζηαθοθανιζά ηαί ηά κμζηζιυηαηα ηαί βθοηά ζμοηγμφηζα. Μεηά ηυ 
πάηδια ηῶκ ζηαθοθζῶκ ἀιέζςξ ηνααμῦζακ ὅζμ ιμῦζημ ἤεεθακ κά 
ανάζμοκ ηζ ἀπυ αναδφξ ἔααγακ ιέζα ζ‟ αηυκ θίβμ ἄζπνμ πῶια ἤ 
ημζηζκζζιέκδ ζηάπηδ ηαί ηυ πνςΐ ἀθμῦ ηυκ ζηνάββζγακ, ηυκ ἔααγακ 
ζηή θςηζά κά ανάζδ ιέπνζ ὁ ιμῦζημξ κά (δέζδ) βίκδ πδπηυξ, βζκυηακ 
ηυ βθοηφηαημ πεηιέγζ ιέ ηυ ὁπμῖμ ἔηακακ ηή ιμοζηαθεονζά ηζ ἀπ΄ 
αηήκ ζζμοηγζμφηζα. 
 Ἀναδζαζιέκδ ρφπα ἀπυ ηανφδζα ζέ ηθςζηή ζέ 2-3 ζεζνέξ δεκυηακ 
ζ‟ ἕκακ λφθζκμ βάκηζμ (ηυκ ηθμῦηζμ). Σά ηανφδζα ηά αμοημῦζακ ζηήκ 
ἀνπή ιέζα ζηή γεζηή ιμοζηαθεονζά ηαί ιεηά ηά πενζέποκακ ιέ 
ιμοζηαθεονζά ιέπνζ κά βίκεζ ἕκα πμκηνυ ημιιέκμ ζζμοηγμφηζ ηαί κά 
ηνειαζηῆ ζηή βνζκηζά ημῦ ηααακζμῦ κά ζηεβκχζδ. 
 Σά νεηζέθζα βίκμκηακ ἀπυ ημθμηφεα ημιιέκδ ζέ δζάθμνα ζπήιαηα 
ἀπυ ηυ ανάδο ἔααγακ ηήκ ημθμηφεα ζέ ἀζαεζηυκενμ ηαί ηυ πνςΐ 
ἀθμῦ ηήκ λέπθεκακ ηαθά ηήκ ἔαναγακ ιέ ηυ πεηιέγζ ιέπνζ πμφ κά 
βίκδ ιζά βθοηφηαηδ ηαί ηναβακή θζπμοδζά. 
 Σά ζηαθφθθζα πμφ ἀναδζάγμκηακ πάκς ζηά θφθθα, ἄθθα 
ηνειζμφκηακ ζηζξ βνζκηζέξ δειέκα ζέ ηθμφηζμοξ ηαί ζηαθίδζαγακ ηαί 
ἄθθα ἔιπαζκακ ζέ ιεβάθα ηζμφπζα κά βίκμοκ ζηαθοθανιζέξ, ἕκα βζά 
ηή ζαναημζηή ηῆξ Παζπαθζᾶξ. 
 Ἀθμῦ ὁ ιμῦζημξ ανάζδ ηαζ ζηνχζδ ηυ ηναζί ηαθά, παίνκμοκ ηά 
δζαθεπηά ζηαθφθζα πμφ εἶκαζ πάκς ζηά θφθθα ηαί η‟ ἀναδζάγμοκ 
ιέζα ζηά ηζμφπζα αάγμοκ ιζά ζεζνά ζηαθφθζα ιζά ζεζνά 
ἀιπεθυθοθθα, ἔηζζ ὥζηε κά πςνίγμοκ ηά ζηαθφθζα. έ ηάεε ζεζνά 
ἀπυ ζηαθφθζα νίπκμοκ ηαί θίβμ ζπαζιέκμ ζοκαπυζπμνμ, βειίγμοκ 
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ιεηά ηυ ηζμφπζ ιέ ηναζί ηαί ηυ ζθναβίγμοκ. Ἔηζζ δζαηδνμφκηαζ ιέπνζ 
ηυ Πάζπα, ὡναία ηαί ηναβακά ηά ζηαθφθζα. Συ ηναζί, ἀθμῦ βίκδ  
γφιςζζξ, ανάζδ ηαθά, ηυ ιεηαθένμοκ ζέ ηαεανά αανέθζα ηαί ηυ 
ζθναβίγμοκ ηαθά κά ιδ λοκίζδ. 
 

 
 
Σά ηζίπμονα ηά ανάγμοκ ζέ εἰδζηυ ηαγάκζ ναημηάγακμ ὅπςξ ηυ 
„θεβακ ηαζ αβάγμοκ ηυ ναηί πμθθέξ θμνέξ θηάκεζ ημφξ 40 ααειμφξ ζέ 
μἰκυπκεοια ηαί ηήκ πνδζζιμπμζμῦζακ, ἐηηυξ ἀπυ πζμηυ, ἀθθά ηαί βζα 
ἐκηνζαέξ ζέ ηνομθμβήιαηα. 
 

 ηένβζμξ Μπαδέιαξ  
 Βμσαηή Εςή ηπ 131 9μξ -10μξ/1994 
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Ξόξθηα θαί κηιήκαηα ζέ καθεδνληθά ρωξηά 

 Θοιᾶιαζ, πνυ ημῦ 1940, ὅηακ ἤιμοκ ιζηνυ παζδί άηυια, μἱ 
ηάημζημζ ημῦ πςνζμῦ ιμο ηίξ πενζζζυηενεξ ἀννχζηζεξ ηίξ 
ἀκηζιεηχπζγακ ιέ δζάθμνα πναηηζηά ιέζα, ηά βκςζηά ἰθζάηζζα -ἤ ιέ 
ιζθήιαηα. 
 Φοζζηά, ηαί ιέ ηυ δίηαζμ ημοξ, ἀθμῦ ἔθεζπε ηεθείςξ  αμήεεζα ηῆξ 
ἰαηνζηῆξ ἐπζζηήιδξ ηαί  ιυνθςζδ ἦηακ ἀκφπανηηδ. 
 Ἔηζζ, θμζπυκ, ιέ ηά ἰθζάηζζα πμφ ἔηακακ ηαί ιέ ηά ιζθήιαηα πμφ 
ἔθεβακ, πίζηεοακ ὅηζ αμδεμῦζακ ζηυ κά πενάζδ ὁ πυκμξ 
βνδβμνυηενα, ἀκχδοκα ηαί ζηυ κά βίκδ ὁ ἄννςζημξ ηαθά. 
 Πμθθέξ ἀπυ ηίξ ἀννχζηζεξ ηίξ ἀπέδζδακ ζέ δζααμθζηέξ ἐκένβεζεξ. 
Ἔηζζ πνμέηορακ μἱ δζάθμνεξ πνμθήρεζξ, πμφ εἶκαζ βκςζηέξ ζηυκ 
ἑθθδκζηυ ιαξ θαυ. 
 Μζά ἀπυ ηίξ πνμθήρεζξ εἶκαζ ηαί ηυ ιάηζαζια ἤ ααζηακία. Σήκ αἰηία 
ημῦ ιαηζάζιαημξ ηήκ ἀπέδζδακ ζηήκ ἐπζεοιία, ζηυκ πυεμ, ζηή 
παζνεηαηία ηαί ζηυ θευκμ ιενζηῶκ ἀκενχπςκ, πνυξ ηυ 
ζοκάκενςπυ ημοξ. 
 Μαηζάγμκηακ, ζοκήεςξ, ηά κεμβέκκδηα παζδζά (παζδζηέξ ἀννχζηζεξ 
- εκδζζιυηδηα), μἱ επανμοζίαζημζ κέμζ, μἱ κέεξ, μἱ ἔβηοεξ 
(ἀδζαεεζίεξ ἐβηοιμζφκδξ), ηαεχξ ἐπίζδξ ηαί μἱ εδθάγμοζεξ 
ιδηένεξ. 
 πίζδξ ιαηζάγμκηακ ηαί ηά γῶα. Σά ἀνκάηζα - ηαηζζηάηζα ηαί ιέ 
θίβα θυβζα ηά πζμ δοκαηά, ηά ὄιμνθα ηαί πανζηςιέκα. 
 Σή ααζηακία ηήκ ἀπέθεοβακ ιέ ηυ πασιαθί, πμφ θμνμῦζακ ὅθα ηά 
ιζηνά παζδζά. Μέ ζηυνδμ ἤ ιέ ἀθάηζ ηαί ρςιί, πμφ εἶπακ ζηήκ ηζέπδ 
ημοξ, ἤ ιέ ηή θνάζδ «ζηυνδα ζηά ιάηζα ζμο» δδθ. κά ιή ηοθθςεῆξ, 
ἤ ιέ ηυ θηφζζιμ ηνεῖξ θμνέξ. 
 Ἄξ δμῦιε ὅιςξ πῶξ ἀκηζιεηχπζγακ ιέ ιζθήιαηα ηίξ δζάθμνεξ 
ἀννχζηζεξ: 
1) Σό ἡιηνπύξωκα: Σμῦημ ηυ ἔηακακ βζά πνδλίιαηα. Σά πνδλίιαηα, 
ηίξ πενζζζυηενεξ θμνέξ η‟ ἀπέδζδακ ζέ ιάηζαζια. Συ θζμπφνςια 
βζκυηακ ἀπυ εἰδζηυ πναηηζηυ βζαηνυ ἤ βζάηνζζζα. Γζκυηακ ἀηνζαῶξ ιέ 
ηήκ ἀκαημθή ημῦ ἥθίμο, ὡξ ἐλῆξ: 
  πναηηζηυξ βζαηνυξ ἤ βζάηνζζζα γέζηαζκε ηυ θηοάνζ (αηυ πμφ 
πνδζζιμπμζμῦιε ζηυ ηγάηζ βζά ηά ηάναμοκα ηαί ηίξ ζηάπηεξ) ζηή 
θςηζά, ιέπνζ πμφ ημηηἰκζγε. Ὕζηενα ηυ πενκμῦζε ηνεῖξ θμνέξ 
ἐπάκς ἀπυ ηυ πνδζιέκμ ιένμξ ημῦ ἀννχζημο ηζ ἔθεβε ρζεονζζηά ηά 
παναηάης θυβζα: «Ὅπςξ ζημνπίγεηαζ  ιένα ηυ πνςί, ὁ ηυζιμξ 
ζηίξ δμοθεζέξ, ηά πνυααηα ζηή αμζηή, ηά θφθθα ἀπ‟ ηα δέκηνα, ἔηζζ 
κά ζημνπζζεῆ ημ πνήλζιμ ημῦ ηάδε (ὅκμια ἀζεεκῆ)». 
 Ἀοηή  εεναπεία ἐπακαθαιαακυκηακ ηνία πνςσκά ζοκεπῶξ. 
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2) Σό ζηαύξωκα: Γίκμκηακ ιέ ἀθάηζ ζηίξ πενζπηχζεζξ πμφ εἶπε 
ηάπμζμξ πμκμηεθάθμοξ ἤ ἀδζαεεζίεξ. Πίζηεοακ ὅηζ μἱ πμκμηέθαθμζ ἤ 
μἱ ἀδζαεεζίεξ πνμένπμκηακ ἀπυ ιάηζαζια. 
 Ἠ εἱδζηή βζάηνζζζα ἔπαζνκε ζηυ πένζ ηδξ ιζηνά ημιιαηάηζα ἀθαηζμῦ 
ηαί ζηαφνςκε (ἔηακε ηυ ζδιεῖμ ημῦ ζηαονμῦ) ηυκ ἄννςζημ ηνεῖξ 
θμνέξ.  
 Ὕζηενα ἀπυ ηυ πνῶημ ζηαφνςια,  βζάηνζζζα ἔννζπκε ηυ ἀθάηζ 
ζηυ κενυ βζά κά θεζχζδ ηυ ιάηζαζια, ὅπςξ θεζχκδ ηυ ἀθάηζ. Σή 
δεφηενδ θμνά ηυ „νζπκε ζηή θςηζά κά ζηάζδ βζά κά αβάθδ ηά ιάηζα 
ημῦ αάζηακμο. ηυ ηνίημ ζηαφνςια ηυ „ηνςβε ὁ ἄννςζημξ βζά κά 
εεναπεοεῆ. 
 Καηά ηή δζάνηεζα ημῦ ζηαονχιαημξ ἤ βζάηνζζζα ἔθεβε ρζεονζζηά ηά 
παναηάης θυβζα: «Πένα ζ‟ ἐηείκδ ηή νάπδ βέκκδζε ιζά βεθάδα θζάνα 
ἕκα ιμζπάνζ θζάνμ. Πέναζε ὁ αάζηακμξ ηαί ηυ αάζηακε ηζ ἐβχ εἶιαζ 
 ιάκα ημο ηαί ηυ λεααζηζαίκς». 
 Ἡ εεναπεία αηή βζκυηακ ιζά θμνά ηήκ ιένα, ζέ ηνία ζοκεπῆ 
24ςνα. 
3) Σό κέηξεκα: Γίκμκηαζ ζέ πενζπηχζεζξ πμκυημζθμο. Πίζηεοακ ὅηζ 
ιεηαηζκμῦκηακ ἀπυ ηή εέζδ ημο ὁ ἀθαθυξ. Συ ἀπέδζδακ ζέ ηνφςια 
πενζζζυηενμ ηαί θζβυηενμ ζέ ιάηζαζια. 
  ἄννςζημξ ἔδεκε ζηή ιέζδ ημο ἔκα ζημζκί. Συ ηναημῦζε ιενζηέξ 
ὦνεξ ηαί ιεηά πήβαζκε ζηήκ εἰδζηή βζάηνζζζα. Ἡ βζάηνζζζα ηυ 
ιεηνμῦζε ηνεῖξ θμνέξ ιέ ηυκ πῆπο ημῦ πενζμῦ ηδξ, θέβμκηαξ ηά 
παναηάης θυβζα: «Ὅπςξ βονίγμοκ ηά βίδζα ζηυ ιακηνί η‟ ἀβεθάδζα 
ζηυ παπκί ηά βμονμφκζα ζηυ ημιάζ ηί μἱ ὅνκζεεξ ζηυ ημηέηζ. Ἔηζζ κά 
βονίζ ζηή εέζδ η‟ ὁ ἀθαθυξ ημῦ ηάδε». 
 Ἡ εεναπεία βζκυηακ ὅπςξ ηαί μἱ παναπάκς. (Μία θμνά ηήκ ιένα 
ζέ 3 ζοκεπῆ 24ςνα). 
 Σά θυβζα πμφ ἔθεβακ ηαί ζηίξ ηνεῖξ ἀκςηένς πενζπηχζεζξ, 
ηδνμῦκηακ πάκηα ιοζηζηά, βζά κά εἶκαζ ἀπμηεθεζιαηζηά, μἱ δέ 
εεναπεῖεξ βίκμκηακ ζπεδυκ δςνεάκ. 
 ήιενα αέααζα, ιέ ηήκ πνυμδμ ηῆξ ἐπζζηήιδξ ηαί ηῆκ ἀκφρςζδ 
ημῦ ιμνθςηζημῦ ἐπζπέδμο, ηά παναπάκς ἔπμοκ ἐηθείρεζ ζπεδυκ 
πακηεθῶξ. Συ πςνζυ ιμο ηυ ἐπζζηέπηεηαζ ἀβνμηζηυξ βζαηνυξ, ιαῖα, 
κμζμηυια ηαί μἱ δζάθμνεξ ἀννχζηζεξ ἀκηζιεηςπίγμκηαζ ἀπυ 
ἐπζζηδιμκζηῆξ πθεονᾶξ. 
Παθζμονβία = Γνεαεκῶκ 
Ἰθζάηζζ (ηυ) = πναηηζηυ θάνιαημ 
Ἀε. Υν. Μπμφημοναξ = Πνμθήρεζξ ημῦ ἑθθδκζημῦ θαμῦ, ζεθ. 7, 
Ἀεῆκαζ 1921. 
 ἀνζειυξ 3 εεςνεῖηαζ ἀπυ ημφξ Ποεαβυνεζμοξ ὡξ ἰενὀξ. 
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Δαβ. . ηαιάηδξ = Πνμζςηναηζημί θζθυζμθμζ, Ἀεῆκαζ 1966, ζεθ. 
49 
Λζάνα = ἀζπνυιαονδ 
 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΕΧΖ 
ηπ 216, ΜΑΨΟ 1984 
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Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΦΟΡΔΗΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΑΚΔΥΗΡ - ΜΠΔΡΜΠΑΝΣΑ ΣΟΤ ΗΚΟΝΗΟΤ 

Σὸ πςνζὸ Μπένιπακηα ημκηὰ ζηὸ Ἄηζεπζν, πςνζὸ ημῦ 
Ναζηνεδὶκ-Υυηγα, εἶκαζ ἕκα ἀπὸ ηὰ πμθθά, πάιπμθθα πςνζά, ὅπμο 
πνὶκ ἀπὸ ηὴ Μζηναζζαηζηὴ ηαηαζηνμθή, ἁνιμκζηὰ γμφζακε μἱ 
ηνζαηυζεξ ἑθθδκζηὲξ μἰημβέκεζεξ ιὲ ηὶξ ἰζάνζειέξ ημοξ ημφνηζηεξ.  

Μὲ ηὰ πυδζα ηὸ πςνζὸ ἦηακ εἴημζζ θεπηὰ δνυιμξ ἀπὸ ηὸ ηέκηνμ 
ηὸ πμθζηζζηζηὸ ηαὶ ἐιπμνζηὸ ηῆξ πενζθένεζαξ, δδθαδὴ ηὸ λαημοζηὸ 
Ἰηυκζμ. 

Ὅπςξ, ὅιςξ, ζηὰ πενζζζυηενα πςνζὰ ιὲ ιεζηηυ πθδεοζιυ, ἔηζζ 
ηαὶ ἐδῶ μἱ ιαπαθάδεξ ημοξ ἤηακε λεπςνζζημί. ηὸ Μπένιπακηα, ἕκα 
πμηαιάηζ πχνζγε ηὶξ δφμ βεζημκζέξ, πςνὶξ αηὸ κὰ ηὶξ ἐιπμδίγεζ κὰ 
ἔπμοκ ηαὶ μἱ ιεβάθμζ ηαὶ ηὰ παζδζὰ ἄιεζδ ιεηαλφ ημοξ ἐπζημζκςκία 
ηαὶ ἔηζζ ζὲ πμθθὰ ἤεδ ηαὶ ἔεζια κὰ ἀθθδθμεπδνεάγςκηαζ. 

Αηὸ ηὸ αθέπμοιε πμθὺ πζὸ ηαεανὰ ζηὴ βοκαζηεία παναδμζζαηὴ 
θμνεζζά ημοξ, ὅπμο ὁ πθμῦημξ ζηὰ θάζιαηα ηαὶ ζηὰ ημζιήιαηά 
ημοξ δείπκεζ ιζὰ ἐπίδναζδ ἀπὸ ηὰ ἀκαημθζηὰ πνυηοπα, δζυηζ δὲκ 
πνέπεζ κὰ λεπκᾶιε, ὅηζ μἱ ἴδζεξ πδβὲξ ηαὶ βζἀ θάζιαηα ηαὶ βζὰ 
ηεκηήιαηα ηνμθμδμημῦζακ Ἕθθδκεξ ηαὶ Σμφνημοξ. 

ηεῖ, ὅιςξ, πμὺ δζαηνίκεηαζ ἀιέζςξ  δζαθμνὰ ἀκάιεζα ζηὶξ 
δοὸ θοθέξ, εἶκαζ  ἀημιζηυηδηα ημῦ Ἕθθδκα πμὺ ηὴκ δείπκεζ βεκζηὰ 
ζηὶξ πνάλεζξ ηῆξ γςῆξ ηαί, ιζθχκηαξ βζὰ ηὸ εέια πμὺ ιᾶξ ἐκδζαθένεζ, 
ζηὴ θμνεζζά ημο ἰδζαίηενα. 

Υαναηηδνζζηζηὰ μἱ πθδνμθμνζμδυηεξ ιμο, ιμῦ ἔθεβακ, ὅηζ πςνζὰ 
ἠ ηςιμπυθεζξ, πμὺ δὲκ ἀπεῖπακ ιεηαλφ ημοξ πενζζζυηενμ ἀπὸ δέηα 
θεπηά, εἶπακ ἐκηεθῶξ δζαθμνεηζηὲξ παναδμζζαηὲξ θμνεζζέξ, πμὺ ηὶξ 
ηναημῦζακ ιὲ ενδζηεοηζηυ, εὰ ἔθεβε ηακείξ, θακαηζζιυ. 

Γζὰ ηὶξ ἀθάκηαζηα πθμφζζεξ αηὲξ θμνεζζὲξ ηῶκ θθδκίδςκ ηῆξ 
Ἀκαημθῆξ, ἔπμοιε πενζβναθὲξ ὄπζ ιυκμ ἀπὸ ημὺξ λέκμοξ πενζδβδηὲξ 
πμὺ ἐπζζηέθηδηακ ηὴ Μ. Ἀζία ηὰ ηεθεοηαῖα δζαηυζζα πνυκζα ηαὶ πμὺ 
ἐκηοπςζζαζηήηακε ἰδζαίηενα ἀπὸ ηὶξ βοκαζηεῖεξ θμνεζζέξ. 

Γζηαζμθμβδιέκμξ δὲ ὁ πθμῦημξ ημοξ αηυξ, βζαηὶ ζηὴκ Ἀκαημθὴ μἱ 
Ἕθθδκεξ, ἐηηὸξ ἀπὸ ζπάκζεξ ἐλαζνέζεζξ, ζηὰ ημνίηζζα ημοξ δίκακε 
βζὰ πνμῖηα ιυκμ ηὸκ ἀημιζηυ ημοξ νμοπζζιυ. 

Σὰ πνμζηζά ημοξ, πμὺ ηὶξ πενζζζυηενεξ θμνὲξ θαίκακε ηαὶ 
ηεκημφζακε μἱ ἴδζεξ, ηὰ ἀνπίγακε ἀπὸ πμθὺ ιζηνέξ, ἂκ ηαὶ ζηὸ πςνζὸ 
πμὺ ἐλεηάγμοιε, ζὲ ἀκηίεεζδ πνὸξ ημὺξ ἄθθμοξ ἑθθδκζημὺξ 
πθδεοζιμφξ, μἱ ημπέθθεξ πακηνεφμκηακ πάκς ἀπὸ ηὰ εἴημζί ημοξ 
πνυκζα. 
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Ὥζπμο κὰ ἑημζιαζημῦκ ηὰ πνμζηζὰ ηαὶ κὰ βονίζμοκ μἱ 
ἀννααςκζαζηζημί ημοξ ἀπὸ ηὰ λέκα, βζαηὶ λεκζηεφμκηακ, ζὰκ 
ιάζημνεξ, πηίζηεξ, ιαναβημὶ ἀπὸ ηὸκ Ἀπνίθδ ὣξ ημῦ Ἅδ-Γδιήηνδ, 
ηὸκ ηηχανδ, μἱ ημπέθθεξ ιέκακε ηθεζζιέκεξ ζηὰ ζπίηζα ημοξ. 
Κακέκα ἀκηνζηὸ ιάηζ δὲκ ἔπνεπε κὰ ηὶξ δῆ, «πάκαιε ηὴκ πυθδρή 
ιαξ, ηὴκ ηζιή ιαξ» ὅπςξ ιμὔθεβακ μἱ βνζὲξ πθδνμθμνζμδυηνζέξ ιμο. 

Ἂξ ἔνεμοιε ὅιςξ ηχνα ηαὶ ζηὴκ ἐλέηαζδ ηῆξ θμνεζζᾶξ πμὺ εἶκαζ 
ηαὶ ηὸ ηονίςξ ιαξ εέια. 

Ἡ πανμοζίαζή ηδξ εὰ βίκδ ιὲ ηὴ αμήεεζα ιζᾶξ ζπάκζαξ 
θςημβναθίαξ πμὺ βζὰ πνχηδ θμνὰ ἔνπεηαζ ζηὴ δδιμζζυηδηα ηαὶ πμὺ 
ἀκήηεζ ζηὸ πνμζςπζηυ ιμο θςημβναθζηὸ ἀνπεῖμ ἀπὸ ἑθθδκζηὲξ 
θμνεζζέξ. 

Σὰ ζαθαάνζα 
Υαναηηδνζζηζηὸ βκχνζζια ηῆξ βζμνηζκῆξ ἀθθὰ ηαὶ ηῆξ 

ηαεδιενζκῆξ ημοξ ἐκδοιαζίαξ εἶκαζ μἱ πμθὺ θμοζηςηὲξ ανάηεξ πμὺ 
δέκμοκ ζηὸκ ἀζηνάβαθμ, «ηὰ ζαθαάνζα». 

Άκάθμβα ιὲ ηὴκ πενίζηαζδ, ηὸ ὕθαζια εὰ ἦηακ ἀπὸ ἀηνζαὸ 
ιεηαλςηυ, πμὺ ηὸ θένκακε ἀπὸ ηὸ Υαθέπζ ηῆξ ονίαξ ἠ ἀπὸ ηήκ 
Πνμῦζζα πμὺ θδιζγυηακ βζὰ ηὰ ὡναῖα ηδξ ιεηαλςηά. Γζὰ ηὶξ 
ηαεδιενζκέξ, εἴπακε πμκηνά, ιπαιπαηενὰ ζαθαάνζα. 

ηὶξ βμνηὲξ ὅιςξ, βζὰ κὰ εἶκαζ πζὸ θμοζηςηὰ ηαὶ ὡναῖα, μἱ 
βοκαῖηεξ ζοκήεζγακ κὰ θμνᾶκε δφμ γεοβάνζα ζαθαάνζα, ηὰ 
ἐζςηενζηὰ ἀπὸ ιεηαλςηὸ ἠ θζκμιέηαλμ θίκμ ὕθαζια ηαὶ ηὰ 
ἐλςηενζηὰ ἀπὸ ηαθὸ πμκηνὸ ὕθαζια, βζὰ κὰ «ζηέημοκηαζ» ηαὶ «κὰ 
δίκμοκε ἄένα» ζὲ αηὲξ πμὺ ηὸ θυναβακ. 

 Υνεζάγμκηακ 7-9 πῆπεξ μἱ παπεζέξ, ηάηζ θζβυηενμ μἱ ἀδφκαηεξ. 
Σὸ πμοηάιζζμ 
Ἦηακ ημκηὸ ἄζπνμ, ἔθηακε ιέπνζ ηὴ ιέζδ, ιπαιπαηενὸ ἠ 

ιεηαλςηὸ βζὰ ηὶξ ἐπίζδιεξ ιένεξ ιὲ πμθὺ ὡναῖμ ηέκηδια, 
«ιπζιπίθα» βφνς ζηὴκ ηναπδθζὰ ημῦ θαζιμῦ. 

Σὸ ηγζπμφκζ 
Ἔηζζ ὠκυιαγακ ηὸ βζθέημ ιὲ ιακίηζα ιαηνζὰ πμὺ ὴ ηὄθηεζαπκακ 

ιυκεξ ημοξ, ἠ ηὸ θένκακε ζηὰ ιέηνα ημοξ παναββεθία ἀπὸ ηὸ Ἰηυκζμ, 
ἠ ἀπὸ ἄθθμ ἀηνζαὸ ὕθαζια, εἶπε βφνς ζηὶξ ἄηνεξ ηῶκ ιακζηζῶκ ηαὶ 
ζηὸ ιπμῦζημ ὁθυπνοζα ηεκηήιαηα ζὲ ζπῆια θμοθμοδζῶκ. 

Ἡ ηζίπα 
Ἡ ηζίπα ἦηακ ἕκα ιεβάθμ ιακηήθζ, πμὺ ηὸ δίπθςκακ ζηὰ δφμ ηαὶ 

ηὸ δέκακε βφνς ζηὴκ πενζθένεζα ηαὶ πάκς ἀπὸ ηὸ ηγζπμφκζ. Δἶπε 
ζηὶξ ἄηνεξ πμὺ θαίκμκηακ, ζημῦνα ηνυζζζα βζὰ κὰ βίκεηαζ ἀκηίεεζδ, 
ιὲ ηὸ ὕθαζια ηῆξ ηζίπαξ, ἀηνζαὸ ιὲ ζπέδζα πμθὺ θεπηὰ ηαὶ ζὲ 
πνῶια ἀκμζηηυ. 

Σὸ γμοκάνζ 
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Σὸ γμοκάνζ ἦηακ ἕκα ημιιάηζ ὕθαζια ζηεκυιαηνμ, πμὺ ηὸ 
πενκμφζακε ιέζα ἀπὸ ηὰ ζαθαάνζα, βζὰ κὰ ζθίββεηαζ  ιέζδ. ηὶξ 
δου ημο ἄηνεξ εἶπε θμῦκηεξ, δφμ ιὲ ηνία δάπηοθα ιαηνοέξ, βζὰ 
ὀιμνθζά.  

 ηεθαθυδεζιμξ 
ηὸ ηεθάθζ θμνμῦζακ θέζζ ηυηηζκμ, ηζυπζκμ. ὲ εἰδζηὲξ 

πενζζηάζεζξ, ὅηακ ἦηακ κὰ κηοεεῖ ηάπμζα κφθδ, δίκακε ηὸ θέζζ ζὲ 
εἰδζηὴ ζζδενχηνα, πμὺ ηὸ ζζδένςκε ιὲ ηέημζμ ηνυπμ, «βζὰ κὰ ζηέηεηαζ 
κημῦνμ». 

Οἱ θηςπέξ, βζὰ κὰ ιὴκ πθδνχζμοκ, ράπκακε ζηὶξ βθάζηνεξ ημοξ 
κὰ ανμῦκε ηὴκ πζὸ ιζηνή ημοξ βθάζηνα, ηὴκ πθέκακε ηαθὰ-ηαθά, κὰ 
θφβμοκε ηὰ πχιαηα, ηὴκ ἀκαπμδμβφνζγακ ηαὶ αάγακε ηὸ θέζζ «κὰ 
ηαείζδ» ηαὶ ηὸ ἀθήκακε ιζὰ δοὸ ιένεξ «βζὰ κὰ ζηαεῆ». 

 Γφνς ἀπὸ ηὸ θέζζ ηοθίβακε ηὸκ ηζεανέ, πμθφηζιμ 
πνοζμηεκηδιέκμ ημιιάηζ ηῆξ θμνεζζᾶξ ημοξ, πμὺ ηὸκ θένκακε ἀπὸ 
ηὸ Υαθέπζ ηαὶ ηὸκ ηφθζβακ ιὲ ηέημζμ ηνυπμ πμὺ κὰ θηεζάπκδ ηνίβςκμ 
ιπνμζηά. 

 Σὸκ ηζεανὲ ηαεὼξ ηαὶ ηὸ ιακηήθζ ηὸ ἀναπκμΰθακημ, ηυηηζκμ 
βζὰ ηὸ βάιμ πμὺ ἔπεθηε πάκς ἀπὸ ηὸ θέζζ, ηὸ  «ηανάη», ηὸ 
ζηενέςκακ ιὲ εἰδζηὲξ ηανθίηζεξ πμὺ εἶπακ βζὰ ιφηδ, πμοθάηζα, ηὰ 
kushluine = (πμοθάηζα ζὲ αεθυκα). 

Σὰ ιαθθζὰ 
 Σὰ ιαθθζὰ ημοξ ηὰ πχνζγακ ζηὴ ιέζδ ηαὶ θηζάπκακε ιία, ηὸ 

πμθὺ δοὸ πθελμῦδεξ, πμηὲ πμθθὲξ ιζηνὲξ πθελμῦδεξ, ηὰ θοηίθζα, 
ὅπςξ ζὲ ἄθθα ημκηζκά ημοξ ιένδ. 

Σὰ ημζιήιαηά ημοξ 
 Γὲκ εἴπακε πμθθά, ὄπζ βζαηὶ δὲκ εἴπακε ηὴκ μἰημκμιζηὴ 

δοκαηυηδηα, ἀθθὰ βζαηὶ δὲκ ἤεεθακ. 
 Γῶνμ, ζοκήεςξ, ημῦ βαιπνμῦ ἦηακ ιζὰ πμκηνὴ ἁθοζίδα ιὲ 

ἕκα ιεβάθμ κυιζζια πνοζυ, ἀλίαξ πέκηε ημονηζηῶκ θζνῶκ, ηὸ 
πεκηυθζνμ. 

 Σὰ ζημοθανίηζα ημοξ ηὰ θέβακε ηζμοπὲ ηαὶ ἦζακ ιζηνὰ πνοζὰ 
κμιίζιαηα, ἀλίαξ ιζζῆξ θίναξ. 

 Οἱ ηάθηζεξ ημοξ ἦζακ πθεβιέκεξ ἀπὸ ηὶξ ἴδζεξ, ιάθθζκεξ ηαὶ 
ιπαιπαηενέξ, ιὲ ζπέδζα, πμθθῶκ πνςιάηςκ, ἄζπνεξ μὔηε βζὰ 
ηαθὲξ δὲκ θυναβακ. 

 Σέθμξ βζὰ παπμφηζζα, εἴπακε βζὰ ηὶξ ἐλςηενζηὲξ δμοθεζὲξ 
ηζυηανα. ὲ ἐπίζδιεξ ιένεξ ιυκμ θυναβακ θμοζηνζκέκζα βμαάηζα, 
ηάηζ δδθαδὴ πζὸ ημιρυ. 
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ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ: ΜΗΑ ΑΦΟΡΜΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ 

 ΣΗ ΡΗΕΔ ΣΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

*
Πνμημπίμο Μαβζάηδ 

ἀκαπθ. Καεδβδημῦ Πακεπζζηδιίμο 
 

 Γζά ηυ ἐθαζυθαδμ ηαί ηή ζδιαζία ημο βζά ηυκ πμθζηζζιυ ηαί ηή 
δζαηνμθή ἔπμοκ ιζθήζεζ πμθθμί ζηυ πανεθευκ. Γέκ εά ἐπακαθάας 
πνάβιαηα λακαεζπςιέκα, ἀθθά εά πἀνς ηήκ εηαζνία κά βνάρς βζά 
ἕκα εέια πμφ ιέ ζοκεπαίνκεζ, ηήκ ἀκεηηίιδηδ ζοκεζζθμνά ηῶκ 
πνμβυκςκ ιαξ, πμφ ιέ πεῖζια ηάπμζμζ πνμζπαεμῦκ κά ιᾶξ 
ἀπμηυρμοκ ἀπυ αημφξ. 
 Συ ἀκηζηείιεκμ ηῆξ ἔνεοκαξ ιμο ζηυ πακεπζζηήιζμ ηά ηεθεοηαῖα 20 
πνυκζα εἶκαζ  ἀκαγήηδζδ θανιάηςκ ἀπυ θοζζηέξ πδβέξ, θοηά, 
ἔκημια, εαθάζζζμοξ ὀνβακζζιμφξ η.η.θ. Ἠ θφζδ ιᾶξ πνμζθένεζ 
ἁπθυπενα ιία ηενάζηζα πμζηζθία πδιζηῶκ ιμνίςκ πμθθά ἐη ηῶκ 
ὁπμίςκ ἀπμηεθμῦκ αημφζζα θάνιαηα ἤ ηή αάζδ βζά ηήκ παναζηεοή 
κέςκ θανιάηςκ. Υζθζάδεξ ἐπζζηήιμκεξ ζέ ὅθμκ ηυκ ηυζιμ ράπκμοκ 
ζηά αάεδ ηῶκ ὠηεακῶκ ἤ ζηά ηνμπζηά δάζδ βζά κά ἀκαηαθφρμοκ 
κέα θάνιαηα ιέ ζηυπμ κά ἁπαθφκμοκ ηυκ ἀκενχπζκμ πυκμ. Πνίκ 
ὅιςξ ἀπυ αημφξ ηαί ιάθζζηα πμθθμφξ αἰῶκεξ πνίκ, ηάπμζμζ 
ζπμοδαῖμζ ἄκενςπμζ ιέ πμθφ θζβυηενα ιέζα ἀπυ ὅ,ηζ πάνπμοκ 
ζήιενα εἶπακ ζοββνάρεζ ἐλαζνεηζηά θανιαηεοηζηά αζαθία ιέ ηίξ 
εεναπεοηζηέξ δνάζεζξ ηῶκ θοζζηῶκ θανιάηςκ (ηονίςξ αμηάκςκ). Ἠ 
πζμ ιεβάθδ ἀπυ αηέξ ηίξ ιμνθέξ εά ιπμνμῦζε κά εεςνδεεῖ ὅηζ 
εἶκαζ ὁ Γζμζημονίδδξ (40 - 90 ι.Υ.) πμφ ἀπμηαθεῖηαζ ηάζ παηέναξ ηῆξ 
Φανιαημθμβίαξ. 
 ηά ζπμθζηά ιμο πνυκζα δέκ ἄημοζα ηίπμηα βζ‟ αηυκ ηαί ηάπμζα 
θίβα ἄημοζα ὡξ θμζηδηήξ ζηήκ ἱζημνία ηῆξ θανιαηεοηζηῆξ 
ἐπζζηήιδξ. Δἶπα ὅιςξ ηήκ ἀβαεή ηφπδ, ἀθεκυξ κά ιάες ηαθά 
ἀνπαῖα ἑθθδκζηά ἀπυ πνμζςπζηυ ἐκδζαθένμκ ηαί ἀθεηένμο κά γήζς 
ζηήκ ἐπμπή πμφ ὅθα ηά ἔνβα ηῶκ θθήκςκ ζοββναθέςκ ἀπυ ηήκ 
ἐπμπή ημῦ ιήνμο ὥξ ηαί ηήκ ἅθςζδ ηῆξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ εἶκαζ 
πθέμκ ρδθζαηά. Ἄξ εἶκαζ εθμβδιέκμ ηυ ὄκμια ηῶκ ἐπζζηδιυκςκ 
αηῶκ πμφ ζηυ πακεπζζηήιζμ ηῆξ Καθζθυνκζαξ ἐιπκεφζηδηακ πνίκ 
ἀπυ ιενζηέξ δεηαεηίεξ αηυ ηυ ηζηάκζμ ἔνβμ κά ρδθζμπμζήζμοκ ὅθα 
ηά πάνπμκηα πεζνυβναθα ηείιεκα. 
 Ὡξ ἐνεοκδηήξ θμζπυκ εἶπα ηήκ ιμκαδζηή δοκαηυηδηα κά ιπμνῶ κά 
ιεθεηήζς ζηυ πνςηυηοπμ ηαί ιέ δοκαηυηδηα ρδθζαηῆξ ἀκαγήηδζδξ 
ὅθεξ ηίξ πθδνμθμνίεξ πμφ ιᾶξ πανεῖπακ μἱ πνυβμκμί ιαξ βζά ἕκα 
πθῆεμξ θανιαηεοηζηῶκ θοζζηῶκ πνχηςκ θῶκ. Μέ ἀπίζηεοηδ 
ἔηπθδλδ δζαπίζηςζα ηυ ιέβεεμξ ημῦ ἔνβμο ηῶκ ἀνπαίςκ 
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ζοββναθέςκ, ηυ πθῆεμξ, ηήκ ἀηνίαεζα ηαί ηή θεπημιένεζα ζηήκ 
ηαηαβναθή πμφ εἶπακ ηάκεζ πνίκ ἀπυ αἰῶκεξ. 
 Μέ ζοκεπῆνε ηυ βεβμκυξ ὅηζ ἔπμκηαξ ὡξ ιδηνζηή βθῶζζα ηήκ 
ἑθθδκζηή ιπμνμῦζα πμθφ εὔημθα κά ηαηακμῶ ἐπζζηδιμκζηά ηείιεκα 
πμφ εἶπακ βναθηεῖ πνίκ πενίπμο  αἰῶκεξ. Μέ ιεβάθδ πενδθάκεζα 
ζοκεζδδημπμίδζα ὅηζ αηυ ἦηακ ἕκα ιεβάθμ πθεμκέηηδια ζέ ζπέζδ 
ιέ ἐπζζηήιμκεξ ἀπυ ἄθθεξ πῶνεξ πμφ δέκ ιπμνμῦζακ κά ἔπμοκ 
πνυζααζδ ζέ ἕκακ ηέημζμ πθμῦημ ἤ εἶπακ ιενζηή πνυζααζδ ιέζς 
ιεηαθναζιέκςκ ἀνπαίςκ ηεζιέκςκ. Ὅιςξ ὅπςξ πνμζςπζηά 
δζαπίζηςζα  θεπηυηδηα ηῶκ ἐκκμζῶκ ἦηακ ηέημζα πμφ ιυκμ ζηυ 
πνςηυηοπμ ηείιεκμ ιπμνμῦζε κά βίκεζ ζςζηά ηαηακμδηή. 
 πί ιία ηαί πθέμκ δεηαπεκηαεηία ηά ηείιεκα ηῆξ ἀνπαίαξ ἑθθδκζηῆξ 
ηαί νςιαίζηδξ (αογακηζκῆξ) πενζυδμο ἀπμηέθεζακ ηαί ἀπμηεθμῦκ 
πδβή ἔιπκεοζδξ βζά ηήκ ἀκαγήηδζδ θοζζηῶκ πνχηςκ θῶκ ιέ 
εεναπεοηζηή πνήζδ. Ἡ δζενεφκδζδ αηῶκ ηῶκ θῶκ ηαί  
ἐπζαεααίςζδ ηῆξ πενζβεβναιιέκδξ δνάζδξ ημοξ ιέ ηίξ πζυ 
ζφβπνμκεξ πδιζηέξ ηαί θανιαημθμβζηέξ ιεευδμοξ ἀπμηέθεζε βζά 
ἐιέκα πνμζςπζηά ιία ἀπυ ηίξ ιεβαθφηενεξ πανέξ ηῆξ ἐπζζηδιμκζηῆξ 
ιμο ζηαδζμδνμιίαξ. 
 Πνίκ ἀκαθενεῶ ἀκαθοηζηχηενα ζηυ ἐθαζυθαδμ εά ἤεεθα κά 
ἀκαθένς ἐπζβναιιαηζηά ιενζηέξ πενζπηχζεζξ θοηῶκ/γχςκ ηῶκ 
ὁπμίςκ ηή δνάζδ ἔπεζ ἐπζαεααζχζεζ  ἐνεοκδηζηή ιαξ ὁιάδα ζηυ 
Πακεπζζηήιζμ ηῆξ Ἀεήκαξ ιέ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ, δδιμζζεοιέκεξ 
ζέ δζεεκῆ ἐπζζηδιμκζηά πενζμδζηά: ιαζηίπα Υίμο ηαί θθεβιμκή ημῦ 
ζημιάπμο, νίγα παζχκζαξ ηαί πνυθδρδ ἐπζθδπηζηῶκ ηνίζεςκ, 
ζπένιαηα παζχκζαξ ηαί βοκαζημθμβζηά πνμαθήιαηα, θθμζυξ ημῦ 
ζμοζαιζμῦ ηαί μἰζηνμβμκζηή δνάζδ, πμνθφνα ηαί ηανηίκμξ. Δἰδζηά 
ηυ ηεθεοηαίμ εά ιπμνμῦζε κά ἀπμηεθέζδ ἀκηζηείιεκμ εἰδζημῦ 
ἄνενμο, ιζάξ ηαί ἔπεζ ἀπμηεθέζεζ ἀκηζηείιεκμ πέκηε ἑθθδκζηῶκ ηαί 
λέκςκ δζδαηημνζηῶκ δζαηνζαῶκ, ηεζζάνςκ δζεεκῶκ δζπθςιάηςκ 
ενεζζηεπκίαξ ηαί δεηάδςκ ἐπζζηδιμκζηῶκ δδιμζζεφζεςκ. 
κηοπςζζαηυξ ἀπμθμβζζιυξ ἄκ ηακείξ ζηεθηεῖ ὅηζ ὅθα ζηδνίπηδηακ 
ζηίξ θεπημιενεῖξ πενζβναθέξ ηῶκ ἀνπαίςκ ηεζιέκςκ δίπςξ ηίξ 
ὁπμῖεξ δέκ εά ιπμνμῦζε κά ἀκαπαναπεῆ ὁ ηνυπμξ παναζηεοῆξ ηῆξ 
πμνθφναξ ἀπυ ηυ εαθαζζζκυ ὄζηναημ. 
 λίζμο, ὅιςξ, ἐκηοπςζζαηή εἶκαζ ηαί  πενίπηςζδ ημῦ ἐθαζμθάδμο 
ηαί μἱ ἀκαθμνέξ ηῶκ ἀνπαίςκ ζοββναθέςκ ηαί ηονίςξ ημῦ 
Γζμζημονίδδ. Συ 2005 δδιμζζεφεδηε ζηυ ημνοθαῖμ ἐπζηδιμκζηυ 
πενζμδζηυ Nature ιία ιεθέηδ ἀιενζηακῶκ ἐπζζηδιυκςκ μἱ ὁπμίμζ 
ἀκέθενακ ηήκ ἀκηζθθεβιμκχδδ δνάζδ ιίαξ μζίαξ πμφ πάνπεζ ζηυ 
ἐθαζυθαδμ ηαί  ὁπμία ὀκμιάζηδηε ἐθαζμηακεάθδ (oleocanthal). Γζά 
ἄθθδ ιζά θμνά ηυ ὄκμια πμφ δυεδηε ἦηακ ἑθθδκζηῆξ νίγαξ ιίαξ ηαί 
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δδθχκεζ ηήκ αἴζεδζδ «ηαρίιαημξ» ζηυ θαζιυ πμφ κζχεμοιε ὅηακ 
ηαηαπίκμοιε ἕκα ηαθῆξ πμζυηδηαξ ἐθαζυθαδμ ἰδίςξ ὅηακ εἶκαζ 
ἄβμονμ. Συ αἴζεδια αηυ ἀπμδυεδηε ἀπυ ημφξ ἐπζζηήιμκεξ ἀπυ 
ηήκ ἑθθδκζηή θέλδ «ἔθαζμκ + ἄηακεμξ» βζά κά πενζβνάρεζ ηυ αἴζεδια 
πμφ πνμηαθεῖ  ηαηάπμζδ ηῆξ μζίαξ αηῆξ. Οἱ ἐπζζηήιμκεξ 
ἀκέθενακ ὅηζ ηυ ηίκδηνυ ημοξ βζά κά ράλμοκ ηή δνάζδ ηῆξ 
ζοβηεηνζιέκδξ μζίαξ ἦηακ ὅηζ  βεφζδ ηδξ ἔιμζαγε ιέ αηήκ πμφ 
πνμηαθεῖ  βκςζηή ἀκηζθθεβιμκχδεξ θανιαηεοηζηή μζία 
ἰαμοπνμθαίκδ.  
 Κακείξ ὅιςξ ἀπυ αημφξ ημφξ ἀπζζηήιμκεξ δέκ εἶπε πμηέ ηή 
δοκαηυηδηα κά δζααάζεζ ηυ πνςηυηοπμ ηείιεκμ ημῦ Γζμζημονίδδ 
πμφ ἤδδ δφμ πζθζάδεξ πνυκζα πνίκ ιζθμῦζε βζά ηήκ ἀκηζθθεβιμκχδδ 
δνάζδ ημῦ ἐθαζμθάδμο ηαί ἰδίςξ ημῦ ἀβμονέθαζμο. Καηά 
ἐκηοπςζζαηυ ηνυπμ, πμφ ἐπζαεααίςζακ ἐκ ἀβκμία ημοξ μἱ ζφβπνμκμζ 
ἐπζζηήιμκεξ, ὁ Γζμζημονίδδξ ζοκζζημῦζε ηή πνήζδ ἐθαζμθάδμο βζά 
ηεθαθαθβίεξ ηαί πυκμοξ ηῶκ δμκηζῶκ δδθαδή πενζπηχζεζξ πμφ 
ζφβπνυκμζ βζαηνμί εά ζοκηαβμβναθμῦζακ ηά ζοκήεδ ἀκαθβδηζηά - 
ἀκηζθθεβιμκχδδ θάνιαηα ὅπςξ βζά πανάδεζβια  ἀζπζνίκδ ἤ  
ἰαμοπνμθαίκδ. Συ πζυ ἐκηοπςζζαηυ ὅιςξ πμφ ἀπμηέθεζε ηαί ηήκ 
ἀθμνιή βζά ηή δζηή ιαξ ἔνεοκα ἦηακ  ἀκαθμνά ημῦ Γζμζημονίδδ ὅηζ 
«ἔθαζμκ πνυξ ἐκ βείᾳ πνῆζζκ ἄνζζημκ ηυ ὠιμηνζαέξ ὅ ηαί ὀιθάηζκμκ 
ηαθμφζζ». Σί ἄναβε ἦηακ ηυ ὠιμηνζαέξ ἤ ὀιθάηζκμ ἔθαζμ; 
 Ἡ θέλδ ὠιυξ ζηήκ ἀνπαία ἑθθδκζηή βθῶζζα ὅηακ ἀκαθένεηαζ ζέ 
ηανπυ ζδιαίκεζ ὅηζ αηυξ εἶκαζ πνυςνμξ, ἄβμονμξ. Ὠιμηνζαέξ 
θμζπυκ εἶκαζ ηυ ἔθαζμ πμφ πανάβεηαζ ὅηακ ὁ ηανπυξ ηῆξ ἐθζᾶξ 
«ἐθαζμηνζαεῖηαζ» ὠιυξ, ἄβμονμξ. Ἀκηίζημζπα,  θέλδ ὄιθαλ πμφ 
ζοκήεςξ ἀθμνμῦζε ηά ἄβμονα ζηαθφθζα (ὄιθαλ ὁ αυηνοξ, μ 
πέπεζνμξ: Αἰζχπμο ιῦεμζ,  βκςζηή δζήβδζδ βζά ηήκ ἀθεπμῦ ἀπ΄ 
ὅπμο ηαζ  πανμζιία: «Ὅζα δέκ θηάκεζ  ἀθεπμφ ηά ηάκεζ 
ηνειαζηάνζα») ἐιθακῶξ ἀκαθένεηαζ ζε ἄβμονεξ ἐθζέξ. 
 Συ ἐνχηδια, θμζπυκ, πμφ ιᾶξ ηέκηνζζε ηυ ἐκδζαθένμκ ἦηακ βζαηί ὀ 
Γζμζημονίδδξ ζοκζζημῦζε ηυ ἀβμονέθαζμ ὡξ ἄνζζημ βζά ηή 
εεναπεοηζηή πνήζδ ηαί ἀκχηενμ ἀπυ ηυ θάδζ πμφ ἔαβαζκε ἀπυ 
ὥνζιεξ ἐθζέξ. Γζά κά δμεῆ  ἀπάκηδζδ ζέ αηυ ηυ ἐνχηδια 
ἀκαπηφπεδηε ιία ηαζκμφνβζα ηεπκμθμβία ιέ ηήκ ὁπμία ιπμνμῦζε κά 
ιεηνδεῆ  πενζεηηζηυηδηα ημῦ ἐθαζμθάδμο ζέ ἐθαζμηακεάθδ ηαί ζηή 
ζοκέπεζα ἔβζκακ ἀκαθφζεζξ ζέ ἐηαημκηάδεξ δείβιαηα ἀπυ δεηάδεξ 
πμζηζθίεξ, πενζμπέξ ηαί ἀπυ ἐθζέξ δζαθυνςκ ααειῶκ ὡνίιακζδξ. 
 Μέ ιεβάθμ εαοιαζιυ δζαπζζηχζαιε ὅηζ ὁ Γζμζημονίδδξ εἶπε δίηζμ: 
ζέ ὅθεξ ηίξ πενζπηχζεζξ ηυ θάδζ πμφ πνμενπυηακ ἀπυ ἄβμονεξ ἐθζέξ 
εἶπε πάκηα ηήκ ρδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζέ ἐθαζμηακεάθδ ηαί 
βεκζηυηενα ζηίξ μζίεξ πμφ ὀκμιάγμκηαζ πμθοθαζκυθεξ ηαί μἱ ὁπμῖεξ 
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πθέμκ εἶκαζ ἐπίζδια ἀπμδεηηυ ὅηζ πανίγμοκ ζηυ ἐθαζυθαδμ 
αλδιέκεξ βεζμπνμζηαηεοηζηέξ ἰδζυηδηεξ. Ἡ ιεθέηδ αηή ηνάηδζε 
πέκηε ἔηδ ηαί ἀκαπηφπεδηε ζηή δζάνηεζα ηνζῶκ ιεηαπηοπζαηῶκ 
δζπθςιάηςκ ζηυ ἐνβαζηήνζμ Φανιαημβκςζίαξ ηαί πδιείαξ θοζζηῶκ 
πνμσυκηςκ ημο Φανιαηεοηζημῦ ηιήιαημξ ημῦ Πακεπζζηδιίμο 
Ἀεδκῶκ. 
 Σά ἀπμηεθέζιαηα ηῆξ ιεθέηδξ δδιμζζεφηδηακ πνυζθαηα ζέ 
ημνοθαῖα δζεεκῆ ἐπζζηδιμκζηά πενζμδζηά. 
 Μέ δέμξ ζηέημιαζ ιπνμζηά ζηυ ὄκμια ὄπζ ιυκμ ημῦ Γζμζημονίδδ 
ἀθθά ηαί ὅθςκ ηῶκ ζμθῶκ πνμβυκςκ ιαξ πμφ ἔβναρακ ζηή 
βθῶζζα ιαξ ηείιεκα ηενάζηζαξ ἐπζζηδιμκζηῆξ ηαί θζθμζμθζηῆξ ἀλίαξ 
πςνίξ κά δζαεέημοκ μὔηε ἐθάπζζηα ἀπυ ηά ιέζα πμφ ἔπμοιε ἐιεῖξ 
ζήιενα ζηή δζάεεζή ιαξ. 

 Μέ ζεααζιυ ἐπίζδξ ζηέημιαζ 
ἀπέκακηζ ζημφξ δαζηάθμοξ ιμο 
ζηυ ζπμθεῖμ πμφ ιέ ἔιαεακ 
ἀνπαῖα ἑθθδκζηά ἄκ ηαί πμηέ δέκ 
θακηάγμκηακ ηί πνδζζιυηδηα εά 
εἶπακ ζέ ἕκακ ἑπζζηήιμκα ηῆξ 
«εεηζηῆξ» ηαηεφεοκζδξ. Μέ 
ἀπμηνμπζαζιυ ζηέημιαζ 
ἀπέκακηζ ζέ ὅθμοξ ημοξ 
ρεοημνςιδμφξ πμφ 

πνμζπαεμῦκ κά ιᾶξ πείζμοκ ὅηζ ηά ἀνπαῖα ἑθθδκζηά εἶκαζ κεηνή ηαί 
ἄπνδζηδ βθῶζζα ἀθθά ηαί ημφξ ἰεφκμκηεξ πμφ ηαεμνίγμοκ ηυκ 
ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηῆξ βθῶζζαξ ιαξ ιέ ηέημζμ ηνυπμ πμφ βίκεηαζ 
ἀπςεδηζηή. 
 Μέ εθίρδ ζηέημιαζ ἀπέκακηζ ζηίξ κέεξ βεκζέξ θθήκςκ πμφ 
ἐηπαζδεφμκηαζ κά ἀβκμμῦκ ηυκ πθμῦημ ηῶκ ηεζιέκςκ ηῆξ ἀνπαίαξ 
ἑθθδκζηῆξ ηαί αογακηζκῆξ βναιιαηείαξ ηαί πμφ μζζαζηζηά 
ἀπμηυπημοκ ηυκ ἑαοηυ ημοξ ἀπυ ηίξ πζυ βζεῖξ νίγεξ ημῦ ἔεκμοξ ιαξ. 
 Ἡ ἀδζάζπαζηδ ἑκυηδηα ηῆξ βθχζζαξ ιαξ ηαί  ααεεζά ζοκαίζεδζδ 
ηῆξ ἀνπαίαξ νίγαξ ἀπυ ηήκ ὁπμία πνμενπυιαζηε ἀπμηεθεῖ ηυ 
ἰζπονυηενμ ὅπθμ βζά ηήκ ἐπζαίςζδ ζηήκ ἐπμπή ηῆξ 
παβημζιζμπμίδζδξ. 
*
 Γν. Πνμηυπζμξ Μαβζάηδξ, ἀκαπθδνςηήξ ηαεδβδηήξ ζηυ 
Φανιαηεοηζηυ ηιῆια ημῦ Πακ. Ἀεδκῶκ ανααεφηδηε βζά ηήκ 
ζοκεζζθμνά ημο ζηυ ἀκηζηείιεκμ ηῆξ ἀνπαζμθανιαημθμβίαξ ὡξ ὁ 
ημνοθαῖμξ ἐπζζηήιμκαξ ζηήκ Δνχπδ ηυ 2009 ζηυ πεδίμ ηῆξ 
Φανιαηεοηζηῆξ ἐπζζηήιδξ (ανααεῖμ Egon - Stahl). 

Πενζμδζηυ νῶ 
ηπ 17, 1

μξ
 - 3

μξ
 / 2014 
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ηνηρεῖα ἀπό ηήλ ἀξραία ιιεληθή Γξακκαηεία 

Δίζαβςβή 

Ἀπ΄ ὅ,ηζ ηάθθδ ἔπεζ ἄκενςπμξ, ηά θυβζα ἔπμοκ ηή πάνδ 
κά ηάιμοζζ ηάεε ηανδζά πανδβμνζά κά πάνδ 

ηζ ὁπμῦ ηαηέπεζ κά ιζθῆ ιέ βκχζδ ηαί ιέ ηνυπμ 
ηάκεζ ηαί ηθαίζζ ηαί βεθμῦκ ηά ιάηζα ηῶκ ἀκενχπς. 

Β. Κμνκάνμξ, νςηυηνζημξ Α΄ 887-90
2 

 
 Ἡ ἑθθδκζηή βθῶζζα, ὅπςξ ηαί ηάεε βθῶζζα, δίκεζ ζέ ὅζμοξ ηήκ 
βκςνίγμοκ ηή δοκαηυηδηα κά ἐπηθνηλωλνῦλ, δδθαδή, κά ἐηθνάγμοκ 
ηίξ ζηέρεζξ ηαί ηά αἰζεήιαηα ημοξ, κά δζαηοπχκμοκ παναηθήζεζξ ἤ 
ἐκημθέξ, κά πμαάθμοκ ἐνςηήιαηα ηηθ. 
  ηαεέκαξ βζά κά ἐπζημζκςκήζδ δζαθέβεζ ηαί ζοκδοάγεζ ηίξ θέλεζξ 
πμφ ἀπμδίδμοκ ὅ,ηζ ἔπεζ κά πῆ ηαί εἴηε ηίξ ἐηθένεζ πνμθμνζηά εἴηε ηίξ 
ηαηαβνάθεζ. Καί ζηίξ δφμ πενζπηχζεζξ ἀπμηέθεζια εἶκαζ ἕκαξ 
ιόγνο: θυβμξ πξνθνξηθόο ζηήκ πνχηδ πενίπηςζδ, θυβμξ γξαπηόο  
ζηή δεφηενδ. 
 Οἱ ἄκενςπμζ ιζθμῦιε ηαί βνάθμοιε ζοπκά, ἀθθά ὄπζ πάκηα ιέ ηυκ 
ἴδζμ ηνυπμ. Ἀθθμζῶξ εά ιζθήζδ ἤ εά βνάρδ ηακείξ ζημφξ βμκεῖξ ημο, 
ἀθθμζῶξ ζημφξ θίθμοξ ημο, ἀθθμζῶξ ζέ ηάπμζμκ ἄβκςζημ, ἀθθμζῶξ 
ζηυκ πνμσζηάιεκμ ημο, ἀθθμζῶξ ζηυ ἀβαπδιέκμ πνυζςπμ. Καί 
πάθζ, δζαθμνεηζηή ιμνθή εά πάνδ ὁ θυβμξ ἄκ πνμμνίγεηαζ ἁπθά ηαί 
ιυκμ κά ιεηαδχζδ ιζά πθδνμθμνία, δζαθμνεηζηή ιμνθή ἄκ εἶκαζ κά 
ἐηθνάζδ θυαμ, θαπηάνα, ἤ ἄθθμ ζοκαίζεδια, δζαθμνεηζηή ιμνθή ἄκ 
ἔπδ ζημπυ κά δζαζηεδάζδ, ηαί πάθζ δζαθμνεηζηή ἄκ πνμμνίγεηαζ βζά 
κά δζδάλδ, κά πείζδ, ἤ κά ηαί κά βμδηέρδ ηυκ ἀηνμαηή ἤ ηυκ 
ἀκαβκχζηδ. Ἔηζζ, ηά εἴδε ηνῦ ιόγνπ, ἤ ηαθφηενα μἱ ηξόπνη ηῆο 
ὁκηιίαο θαί ηῆο γξαθῆο εἶκαζ πμθθμί, ζοκδοάγμκηαζ ζοπκά, ηαί 
ιυκμ ζέ βεκζηέξ βναιιέξ ιπμνμῦιε κά ὁνίζμοιε ηάπμζα ηνζηήνζα ηαί 
κά λεπςνίζμοιε ηαηδβμνίεξ. 
 Σά θυβζα πμφ ἀκηαθθάζζμοκ μἱ ἄκενςπμζ ζηήκ ηαεδιενζκή ημοξ 
ζοκακαζηνμθή εἶκαζ, ζοκήεςξ, ἁπθά ηαί ἀθνυκηζζηα. οιααίκεζ 
ὅιςξ αηυξ πμφ ιζθᾶ ἤ πμφ βνάθεζ κά πνμζπαεήζδ, ζοκεζδδηά ἤ 
ἀζοκαίζεδηα, κά ηυκ πζζηέρμοκ, ηαί, βεκζηά, κά πεηφπδ αηυ πμφ 
ἐπζδζχηεζ. ηίξ πενζπηχζεζξ αηέξ ὁ θυβμξ ημο θέιε πχξ εἶκαζ 
λεπςνζζηυξ, θξνληηζκέλνο. 
 Καηά ηακυκα, ἀθθά πάνπμοκ ηαί ἐλαζνέζεζξ, ὁ γξαπηόο ιόγνο 
εἶκαζ πζυ θνμκηζζιέκμξ ἀπυ ηυκ πνμθμνζηυ, ηαεχξ ὅθμζ λένμοιε ὅηζ 
ηά θυβζα ἀημφβμκηαζ ιζά θμνά ηαί πάκμκηαζ, ἀθθά ηά βναπηά ιέκμοκ. 
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 Ἰδζαίηενα θνμκηζζιέκμξ εἶκαζ, ζοκήεςξ, ὁ δεκόζηνο ιόγνο, ηυζμ 
ὁ πνμθμνζηυξ, ὅηακ ἀπεοεφκεηαζ ζέ ιεβάθμ ἀηνμαηήνζμ, ὅζμ ηαί ὁ 
βναπηυξ, ὅηακ πνμμνίγεηαζ κά πμθθαπθαζζαζηῆ ιέ ηήκ ηοπμβναθία 
ἤ ἄθθμ ιέζμ ηαί κά δδιμζζεοηῆ. 
 Ἠ πζυ ζοκδεζζιέκδ πενίπηςζδ θνμκηζζιέκμο θυβμο εἶκαζ, αέααζα, 
ὁ ἔληερλνο ιόγνο, ὅπμο ὁ ὁιζθδηήξ ἤ ὁ ζοββναθέαξ ἀημθμοεεῖ ζέ 
βεκζηέξ βναιιέξ ημφξ ηακυκεξ ηῆξ ηέρλεο ηνῦ ιόγνπ - ἄθθμξ, 
ζοκεζδδηά, ἄκ εἶκαζ ιεθεηδιέκμξ, ἄθθμξ ἀπυ θοζζηή ηθίζδ. Καί ζηίξ 
δφμ πενζπηχζεζξ ὁ θυβμξ ημοξ, πνμθμνζηυξ ἤ βναπηυξ, ἐκηάζζεηαζ 
ζηή θμβμηεπκία. 
 ηυκ ἔκηεπκμ θυβμ ἀκήημοκ ὁθμθάκενα ὡξ θμβμηεπκήιαηα ὅθα ηά 
πνηεηηθά ἔξγα, εἴηε πνμμνίγμκηαζ κά ηναβμοδδεμῦκ ἤ κά 
ἀπαββεθεμῦκ, εἴηε βνάθηδηακ ιυκμ βζά κά δζααάγςκηαζ. Σά πμζδηζηά 
ἔνβα ἔπμοκ ὅθα νοειυ, ηά πενζζζυηενα ἔπμοκ ηαί ιέηνμ, δδθαδή, 
πςνίγμκηαζ ζέ νοειζηέξ ἐκυηδηεξ ιέ πνμηαεμνζζιέκδ ἔηηαζδ

.
 ηά 

ηναβμοδζζηζηά ἔπμοκ ηαί ιεθςδία. 
 Ἔκηεπκμξ δέκ εἶκαζ, αέααζα, ιυκμ ὁ πμζδηζηυξ, ἀθθά ηαί ὁ πεδόο 
ιόγνο, βναπηυξ ηαί πνμθμνζηυξ. Ἡ βζαβζά πμφ δζδβείηαζ ἕκα 
παναιφεζ, ὁ νήημναξ πμφ ἀβςκίγεηαζ κά πείζδ ἤ κά ζοβηζκήζδ ηυ 
πθῆεμξ, ὁ ιοεζζημνζμβνάθμξ - ὅθμζ, ζηυ ιέηνμ πμφ ζοκεζδδηά ἤ 
ἀζοκαίζεδηα ἀλζμπμζμῦκ ημφξ ηνυπμοξ ηαί ηίξ δοκαηυηδηεξ ημῦ 
ἐκηέπκμο θυβμο, παναηηδνίγμκηαζ ινγνηέρλεο ηαί ηά ἔνβα ημοξ 
ἀκήημοκ ζηή θμβμηεπκία. 
 Ἀλζμζδιείςηδ ζηήκ ἰδζμηοπία ηδξ εἶκαζ  θασηή θμβμηεπκία. 
Πενζθαιαάκεζ ἔνβα πμζδηζηά ηαί πεγά (πανμζιίεξ, ιφεμοξ, 
παναιφεζα, δδιμηζηά ηναβμφδζα ηηθ) πμφ δζαδίδμκηαζ πνμθμνζηά, 
ἀπυ ζηυια ζέ ζηυια. Δἶκαζ ὅθα ἔνβα ἀλώλπκα, ἀπυ ηήκ ἄπμρδ ὅηζ 
ηακείξ δέκ λένεζ πμζυξ εἶπε ηάπμηε ηήκ ἔιπκεοζδ ηαί πμζυξ 
δζαηφπςζε πνῶημξ αηυ πμφ ὅηακ ἀημφζηδηε ἄνεζε, οἱμεέηδζε ηαί 
ζηή ζοκέπεζα δζαδυεδηε ζημφξ πμθθμφξ. Υαναηηδνζζηζηυ ηῶκ ἔνβςκ 
ηῆξ θασηῆξ θμβμηεπκίαξ εἶκαζ ηαί ὅηζ ἀπακημῦκ ζέ πμθθέξ 
παξαιιαγέο, ηαεχξ ηαεέκαξ κζχεεζ ἐθεφεενμξ κά ηά πανμοζζάζδ 
ὅπςξ πνμηζιᾶ, ἀθθάγμκηαξ ἤ ἀπμιαηνφκμκηαξ ὅ,ηζ δέκ ημῦ ἀνέζεζ, ἤ 
ηαί πνμζεέημκηαξ ηάηζ ηαζκμφνβζμ. έ αηή ηήκ ἀδζάημπδ 
πνμζανιμβή ηαί αεθηίςζδ ὀθείθμοκ ηά θασηά ἔνβα ηήκ ρδθή ημοξ 
πμζυηδηα. 
 Άκηζηείιεκμ ηῆξ γξακκαηνινγίαο εἶκαζ ὁ ηάεε θυβμξ, πνμθμνζηυξ 
ἤ βναπηυξ, ἁπθυξ ἤ θνμκηζζιέκμξ, ἔκηεπκμξ ἤ ἄηεπκμξ. πεζδή 
ὅιςξ ηαί ηυκ πνμθμνζηυ θυβμ ζηυ πέναζια ημῦ πνυκμο δέκ ιπμνεῖ 
ηακείξ κά ηυκ ἐλεηάζδ πανά ιυκμ ζηήκ ηαηαβναιιέκδ ημο ιμνθή,  
βναιιαημθμβία θέιε ὅηζ ιεθεηᾶ ηά βνάιιαηα ιζᾶξ ὡνζζιέκδξ 
βθχζζαξ ηαί ἐπμπῆξ. Γζαθμνεηζηή ἀπυ ηή βναιιαημθμβία,  ἱζημνία 
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ηῆξ θμβμηεπκίαξ ἔπεζ ἀπμηθεζζηζηυ ἀκηζηείιεκμ ηυκ ἔκηεπκμ θυβμ, ηά 
θμβμηεπκήιαηα ιζᾶξ ὡνζζιέκδξ ἐπμπῆξ ηαί βθχζζαξ. 
Ἀξραία ἑιιεληθά γξάκκαηα 
 Δἴπαιε ὅηζ  βναιιαημθμβία «ιεθεηᾶ ηά βνάιιαηα ιζᾶξ ὡνζζιέκδξ 
βθχζζαξ ηαί ἐπμπῆξ». Ἔηζζ,  δζηή ιαξ Ἀξραία ἑιιεληθή 
γξακκαηνινγία ιεθεηᾶ ὅθα ηά ικδιεῖα ημῦ θυβμο πμφ εἶκαζ βναιιέκα 
ζηήκ ἑθθδκζηή βθῶζζα, ὅπςξ ηήκ ιίθδζακ ηαί ηήκ ἔβναρακ ὄπζ ιυκμ 
μἱ Ἕθθδκεξ, ἀθθά ηαί πμθθμί λέκμζ ζημφξ εἴημζζ ηαί παναπάκς 
αἰῶκεξ ηῆξ ἀνπαζυηδηαξ. Συ ἀκηζηείιεκμ εἶκαζ ηενάζηζμ: πζθζάδεξ 
ηείιεκα, ιζηνά ιεβάθα, πμφ ζςζηυ εἶκαζ, βζά κά ηά ιεθεηήζμοιε, κά 
ηά πςνίζμοιε ζέ ηαηδβμνίεξ (α) ἀκάθμβα ιέ ηή ιμνθή ηαί ηυ 
πενζεπυιεκυ ημοξ, ηαί (α) ἀκάθμβα ιέ ηήκ ἐπμπή ηῆξ ζοββναθῆξ 
ημοξ. 
 Ἀκάθμβα ιέ ηή κνξθή θαί ηό πεξηερόκελν ηά ηείιεκα 
ηαηαηάζμκηαζ, ζέ βεκζηέξ βναιιέξ, ζφιθςκα ιέ ηυκ πίκαηα.  
πίκαηαξ εἶκαζ ζςζηυξ

. 
ὄπζ ὅιςξ ηαί ὡθμηθδνςιέκμξ, ηαεχξ ηαεειζά 

ἀπυ ηίξ ηαηδβμνίεξ ηῆξ ηνίηδξ ζηήθδξ πενζθαιαάκεζ πμθθά, ἀηυια, 
ἐπί ιένμοξ εἴδδ, πμφ εά ηά βκςνίγμοιε ἕκα ἕκα, ὅηακ ηά 
ζοκακημῦιε. 
 Υξνλνινγηθά,  ἀνπή ηῆξ ἑθθδκζηήξ ἀνπαζυηδηαξ ημπμεεηεῖηαζ 
βφνς ζηυ 2000 π.Υ., ὅηακ ηά πνῶηα ἰκδμεονςπασηά θῦθα ἄνπζζακ 
κά δζεζζδφμοκ ζηυκ ἑθθαδζηυ πῶνμ

.
 ηυ ηέθμξ ηδξ ὁνίγεηαζ ζοιααηζηά 

ζηυ 330 ι.Υ., ηυηε πμφ  ἵδνοζδ ηῆξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ 
ζδιαημδυηδζε ηυ λεηίκδια ηῆξ αογακηζκήξ αημηναημνίαξ. 
 

 
Καηάηαλδ ηῶκ ἀνπαίςκ ἑθθδκζηῶκ ηεζιέκςκ  
ἀκάθμβα ιέ ηή ιμνθή ηαί ηυ πενζεπυιεκυ ημοξ. 
 Πζυ δφζημθμξ εἶκαζ ὁ πςνζζιυξ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ ἀνπαζυηδηαξ ζέ 
πεξηόδνπο.  πνῶημξ πςνζζιυξ ζέ ιζά πνμσζημνζηή ηαί ιζάκ 
ἱζημνζηή πενίμδμ βίκεηαζ, ζοκήεςξ, ιέ ηνζηήνζμ ηή βναθή: ζηήκ 
πνμσζημνία ἀκήημοκ μἱ πμθθμί αἰῶκεξ πνίκ ἀπυ ηήκ ἐπζκυδζδ ηῆξ 
βναθῆξ, ζηήκ ἱζημνία μἱ αἰῶκεξ ιεηά ηήκ ἐπζκυδζδ ηαί ηή πνήζδ ηδξ. 

Μλεκεῖα ηνῦ ιόγνπ 

Πμίδζδ 

πζηή Λονζηή Γναιαηζηή 

Πεγμβναθία 

Ἱζημνζμβναθία Ρδημνεία Φζθμζμθία 

πζζηῆιεξ              Ἀθδβήζεζξ 
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Σί κά πμῦιε, ὅιςξ, ὅηακ  βναιιζηή Β βναθή ηῶκ Μοηδκαίςκ, πμφ 
πνδζζιμπμζήεδηε ἀπυ ηυ 1600 ὡξ ηυ 1200 π.Υ., λεπάζηδηε, ηαί 
ιεζμθάαδζακ ἀνηεημί αἰῶκεξ ὥζπμο κά ζπδιαηζζηῆ ιζά κέα βναθή, 
ααζζζιέκδ ζηά θμζκζηζηά βνάιιαηα; 
 Γναιιέκα ζηή βθῶζζα ιαξ, ηά ηείιεκα ηῶκ ιοηδκασηῶκ πζκαηίδςκ 
ἀκήημοκ ζηήκ ἑθθδκζηή βναιιαηεία. Ὡζηυζμ, ὅζεξ πζκαηίδεξ 
ανέεδηακ ηαί δζααάζηδηακ ὡξ ηχνα δέκ πενζέπμοκ πανά 
ζδιεζχζεζξ βζά δζμζηδηζηά ηαί μἱημκμιζηά εέιαηα. Ἔηζζ, ἀπυ ηήκ 
ἄπμρδ ημῦ ἀπανηζζιέκμο ἑθθδκζημῦ θυβμο, ηά ἑθθδκζηά βνάιιαηα 
ηαί ιαγί ημοξ  ἱζηνξηθή πεξίνδνο ηῆξ ἑθθδκζηῆξ ἀνπαζυηδηαξ 
λεηζκμῦκ ηυκ 8

μ
 π.Υ. αἰ. ιέ ηά ὁιδνζηά ἔπδ. 

 ηήκ ἱζημνζηή πενίμδμ ηῆξ ἑθθδκζηῆξ ἀνπαζυηδηαξ λεπςνίγμοιε ηίξ 
ἀηυθμοεεξ ἐπμπέξ: 
 ιδνζηή ἐπμπή: 8

μξ
 π.Υ. αἰ. 

 Ἀνπασηή ἐπμπή: 7
μξ

 ηαί 6
μξ

 π.Υ. αἰ. 
 Κθαζζζηή έπμπή: 5

μξ
 ηαί 4

μξ
 π.Υ. αἰ. - Ἀπυ ηήκ ἐβηαείδνοζδ ηῆξ 

δδιμηναηίαξ (508 π.Υ.) ὡξ ηυ εάκαημ ημῦ Μεβάθμο Ἀθελάκδνμο 
(323 π.Υ.). 
 Ἀθελακδνζκή ἤ Ἕθθδκζζηζηή ἐπμπή: 3

μξ
, 2

μξ
 ηαί 1

μξ
 π.Υ. αἰ. - Ἀπυ ηυ 

εάκαημ ημῦ Μεβάθμο Ἀθελάκδνμο (323 π.Υ.) ὡξ ηή καοιαπία ημῦ 
Ἀηηζμο (31 π.Υ.). 
 θθδκμνςιασηή ἐπμπή: 1

μξ
, 2

μξ
 ηαί 3

μξ
 ι.Υ. αἰ. - Ἀπυ ηή καοιαπία 

ημῦ Ἀηηίμο (31 π.Υ.) ὡξ ηήκ ἵδνοζδ ηῆξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ (330 
ι.Υ.). 
 ηυ ἀκηίζημζπμ ηεθάθαζμ

.
 πνέπεζ ὅιςξ κά ημκίζμοιε ὅηζ ὁ 

δζαπςνζζιυξ ιζᾶξ ἱζημνζηῆξ ἐλέθζλδξ ζέ πενζυδμοξ, ζέ θάζεζξ ηηθ. 
εἶκαζ αεαίνεημξ, ὅπςξ αεαίνεημ εἶκαζ ηαί κά ηαεμνίγεηαζ ηάπμζα 
πνμκμθμβία ὡξ ὅνζμ ἀκάιεζα ζηή ιία ηαί ηήκ ἄθθδ πενίμδμ. 
Πανάδεζβια:ὅζμ ζδιακηζηυξ ηαί κά ἦηακ ὡξ βεβμκυξ ὁ εάκαημξ ημῦ 
Μεβάθμο Ἀθελάκδνμο, ηά παναηηδνζζηζηά ηῆξ Κθαζζζηῆξ ἐπμπῆξ δέκ 
ἐλαθακίζηδηακ ηαί ηά παναηηδνζζηζηά ηῆξ θθδκζζηζηῆξ ἐπμπῆξ δέκ 
ἐιθακίζηδηακ ἀπυ ηή ιζά ιένα ζηήκ ἄθθδ. Ἀκηίεεηα:  νμή ημῦ 
πνυκμο εἶκαζ ἀδζάημπδ, μἱ ἐλεθίλεζξ ἀνβέξ ηαί ηάεε ἐπμπή δζαηδνεῖ 
πμθθά ἀπυ ηά πνμδβμφιεκα ηαί πνμθαααίκεζ πμθθά ἀπ΄ ὅζα εά 
ἀημθμοεήζμοκ. Ἄκ παν΄ ὅθα αηά λεπςνίγμοιε πενζυδμοξ ηαί 
ὁνίγμοιε ηάπμζεξ ζδιαδζαηέξ πνμκμθμβίεξ ὡξ ὅνζα, εἶκαζ βζαηί αηυ 
ιᾶξ αμδεᾶ κά ηαηαηάλμοιε ηά δεδμιέκα, κά ὀνβακχζμοιε ηή ιεθέηδ 
ηαί κά ζοζηδιαημπμζήζμοιε ηή βκχζδ ιαξ. 
Η παξάδνζε ηωλ θεηκέλωλ 
 Δἶπαιε ὅηζ ηά ἀνπαῖα ἑθθδκζηά ηείιεκα πμφ ιεθεημῦιε εἶκαζ πμθθά. 
Πῶξ ζχεδηακ ὅιςξ, ὡξ ηίξ ιένεξ ιαξ ηυζα ηείιεκα, ὅηακ μἱ ἀνπαῖμζ 
δέ βκχνζγακ μὖηε ηυ πανηί μὖηε ηήκ ηοπμβναθία; Μήπςξ ὅθα ηά 
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ἀνπαῖα ηείιεκα ἦζακ παναβιέκα ζηυ ιάνιανμ, ἤ ζέ ἄθθδ πέηνα, ηαί 
ηχνα ηά ἀκαηαθφπημοκ μἱ ἀνπαζμθυβμζ ζηίξ ἀκαζηαθέξ; Ὄπζ, αέααζα! 
 Οἱ ἀνπαῖμζ πάναγακ ζηυ ιάνιανμ ἤ ζέ ἄθθεξ πέηνεξ κυιμοξ, 
ρδθίζιαηα, ἐπίζδιεξ ζοιθςκίεξ, ηαηαθυβμοξ ἀνπυκηςκ, ἐπζηάθζεξ 
ἐπζβναθέξ ηαί ἄθθα δδιυζζα ἤ ἰδζςηζηά ηείιεκα πμφ πνμςνίγμκηακ 
κά ιείκμοκ βζά πάκηα ἀιεηαηίκδηα. Ὡξ βναθζηή ὕθδ βζά ηά ἄθθα ημοξ 
βναπηά πνδζζιμπμζμῦζακ, ἀκάθμβα ιέ ηήκ πενίπηςζδ, πμζηίθα 
θζηά: πδθυ, ὅζηναηα, λφθμ ἁπθυ ἤ ἀθεζιιέκμ ιέ ηενί, ιεηαθθζηά 
ἐθάζιαηα, δένια, θφθθα, θθμῦδεξ, ἀηυια ηαί ιῆθα! Γζά ηά 
ιεβαθφηενα ηείιεκα,  πζμ ζοκδεζζιέκδ βναθζηή ὕθδ ἦηακ ἀνπζηά ὁ 
πάπονμξ ηαί, ἀπυ ηυκ 2

μ
 π.Υ αἰῶκα, ιαγί ιέ ηυκ πάπονμ,  

πενβαιδκή. 
  ζοββναθέαξ (πμζδηήξ, πεγμβνάθμξ, δναιαημονβυξ ηηθ.) πμφ 
ἀπμθάζζγε κά ηαηαβνάρδ ηυ ἔνβμ ημο ιπμνμῦζε ἤ κά βνάθδ ὁ ἴδζμξ 
ἤ κά παβμνεφδ ζέ ηάπμζμ βναθέα, ζοκήεςξ δμῦθμ. Ὅηακ 
ὀθμηθδνςκυηακ ηυ πεζνυβναθμ ηαί ἐπζεοιμῦζε κά ηυ ἐηδχζδ, ηυ 
ἔδζκε ζέ ηάπμζμκ αζαθζμπχθδ, πμφ θνυκηζγε κά ηαηαζηεοαζημῦκ ηαί 
κά πμοθδεμῦκ ὅζα ἀκηίβναθα ημῦ γδημῦζακ. ηδμηζηά ηαί 
πκεοιαηζηά δζηαζχιαηα δέκ πῆνπακ, ἔηζζ ὥζηε ὁ ηαεέκαξ πμφ εἶπε 
ζηά πένζα ημο ἀκηίβναθμ ἑκυξ αζαθίμο ιπμνμῦζε κά ηαηαζηεοάζδ, 
βζά κά πμοθήζδ ἤ κά πανίζδ, ὅζα ἄθθα ἀκηίβναθα ἤεεθε. 
 Γζά πμθθμφξ αἰῶκεξ, ὡξ ηήκ ἐθεφνεζδ ηῆξ ηοπμβναθίαξ (15

μξ
 ι.Υ. 

αἰ.), ηά ηείιεκα ηῶκ ἀνπαίςκ ζοββναθέςκ δζαζχεδηακ (ὅζα 
δζαζχεδηακ) ιέ ηίξ ἀθθεπάθθδθεξ ἀκηζβναθέξ. αζαθζμβναθζηά 
ἐνβαζηήνζα ἤ ζέ ἰδζςηζηυ πῶνμ, ηαηαζηεφαγακ, βζα δδιυζζα ἤ βζά 
πνμζςπζηή πνήζδ, πενζζζυηενμ ἤ θζβυηενμ ἐπζιεθδιέκα ἀκηίβναθα 
ηῶκ ἔνβςκ πμφ πνεζάγμκηακ ηαί ἔηνζκακ ἄλζα κά δζαηδνδεμῦκ. 
 Ἄκ ζηεθημῦιε πυζμ εὔημθα ιπμνεῖ κά ηαηαζηναθῆ ἕκα 
πεζνυβναθμ (ἀπυ βναζία, ἀπυ θςηζά, ἀπυ ἀκενχπζκδ ἀιέθεζα 
ηηθ.), ηαηαθαααίκμοιε ὅηζ ὅζμ πενζζζυηενα ἀκηίβναθα ἑκυξ ἔνβμο 
ηοηθμθμνμῦζακ ηαί ὅζμ ιεβαθφηενδ ἦηακ  δζαζπμνά ημοξ, ηυζμ 
ιεβαθφηενεξ ἦζακ μἱ πζεακυηδηέξ ημο κά δζαζςεῆ. Ἔηζζ, ζοιααίκεζ 
ἀπυ ηήκ πνχζιδ θμβμηεπκζηή παναβςβή κά ιή ζχγμκηαζ πανά ηά 
πζυ ὀκμιαζηά, ηά πζυ ἀνζζημηεπκζηά ἔνβα, αηά πμφ ὁ ηαεέκαξ 
ἐπεδίςηε κά ηα ἕπδ ζηή αζαθζμεήηδ ημο. Καί πάθζ, πενζζζυηενεξ 
πζεακυηδηεξ κά δζαζςεμῦκ εἶπακ ὅζα ἔνβα ηοηθμθμνμῦζακ ζέ 
πμθθά ἀκηίβναθα βζαηί δζδάζηημκηακ ζηά ζπμθεῖα. 
 Ὡνζζιέκα ἀνπαῖα ηείιεκα δέ δζαζχεδηακ παναβιέκα ζηήκ πέηνα, 
μὔηε βζαηί ηάπμζμζ θνυκηζγακ κά ηά ἀκηζβνάθμοκ, ἀθθά βζαηί 
ανέεδηακ πεηαιέκα ηαί εάιιεκα ζηήκ ἄιιμ ηῆξ Αἰβφπημο. ηήκ 
θθάδα ηαί ζηά πενζζζυηενα ιένδ ηυ ηθῖια εἶκαζ βνυ ηαί μἱ 
ὀνβακζηέξ ὕθεξ (ηυ λφθμ, ηυ δένια ηθπ.) ιέ ηυκ ηαζνυ ζαπίγμοκ ηαί 
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ηαηαζηνέθμκηαζ. Ὄπζ ζηήκ Αἰβοπημ, ὅπμο ηυ ηθῖια εἶκαζ ἐλαζνεηζηά 
λδνυ ηαί  ἄιιμξ ιπμνεῖ κά δζαηδνήζδ βζά αἰῶκεξ ἀκέπαθμ ὅ,ηζ 
ηναηᾶ ζηεπαζιέκμ. Ἔηζζ ζοιααίκεζ, ὅηακ μἱ ἀνπαζμθυβμζ 
ἀκαζηάαμοκ αἰβοπηζαημφξ ζημοπζδυημπμοξ, ἀκάιεζα ζηά ἄθθα κά 
ἀκαηαθφπημοκ ηαί παπονζηά θφθθα ἤ ηοθζβάδζα. Σά πενζζζυηενα 
πενζέπμοκ δζμζηδηζηέξ πνάλεζξ, ἰδζςηζηέξ ζοιθςκίεξ ηαί ἐπζζημθέξ

.
 δέ 

θείπμοκ ὅιςξ ηαί μἱ θμβμηεπκζημί πάπονμζ, πμφ ιᾶξ δζαζχγμοκ 
πμζδηζηά ἔνβα ηαί πεγμβνάθδιαηα πμφ ἀθθμζχξ εά ἦζακ βζά πάκηα 
παιέκα. 
 Οἱ ἐπζβναθέξ ζέ ζηθδνυ θζηυ, ὅηακ ανεεμῦκ, εἶκαζ ζοπκά 
ζπαζιέκεξ, θαβςιέκεξ ηαί πανμοζζάγμοκ ηεκά

.
 μἱ πάπονμζ εἶκαζ ηίξ 

πεννζζυηενεξ θμνέξ ημιιαηζαζιέκμζ, λεεςνζαζιέκμζ ηαζ 
δοζακάβκςζημζ

.
 ηυ ἴδζμ ηαί ηά πεζνυβναθα, πμφ βζά κά δζαααζημῦκ 

ἀπαζημῦκ εἰδζηέξ βκχζεζξ. Ἄκ ἐιεῖξ ηά ἀνπαῖα ηείιεκα ηά ανίζημοιε 
εὔημθα, δζςνεςιέκα ηαί ηοπςιέκα, εἶκαζ βζαηί ηά ζοβηέκηνςζακ, ηά 
ἀπμηαηέζηδζακ ζηή ζςζηή ημοξ ιμνθή ηαί ηά ἐλέδςζακ θζθυθμβμζ 
εἰδζηεοιέκμζ ζηήκ ἐπζβναθζηή, ζηήκ παπονμθμβία, ζηήκ 
παθαζμβναθία ηαί ζηήκ ηνζηζηή ηῶκ ηεζιέκςκ. 
 

Φ. Καηνζδῆξ 
Πδβή: Ἀνπαία θθδκζηή Γναιιαημθμβία 

ηδυζεζξ ημῦ Ἰκζηζημφημο Νεμεθθδκζηῶκ πμοδῶκ 
Ἵδνοια Μακχθδ Σνζακηαθοθθίδδ 
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Ἀξραϊθέο Φξάζεηο 

Ἀπυ ηαεέδναξ 
 Κονζμθ. ἀπυ ηήκ ἕδνα. Μεηαθ. ιέ ὕθμξ, ιέ ηυκμ αεεκηίαξ, ιέ 
δμβιαηζηυ ὕθμξ

. 
ιέ ὕθμξ πμφ δέκ ἐπζδεπεηαζ ἀκηζννήζεζξ. 

π.π. Οἱ ἀπυ ηαεέδναξ θυβμζ ημο εεςνήεδηακ ἀπανάδεηημζ. 
 Καεέδνα, ἀνπζηά, θεβυηακ ὁπμζδήπμηε ηάεζζια. Ἀνβυηενα, ἔηζζ 
ὠκμιάζεδηε ὁ ααζζθζηυξ ενυκμξ, ἔπεζηα ὁ ἐπζζημπζηυξ ενυκμξ, 
ηεθεοηαῖα  ηαεδβδηζηή ἕδνα ηαί ζήιενα ὁπμζαδήπμηε ἐπίζδιμξ 
ἕδνα. 
 οκήεςξ ιέ ηή ιμνθή «ὁιζθεῖ ἀπυ ηαεέδναξ». Λαη. «extathedra». 
 
Λίεμξ ἐπί θίεμκ 
Πέηνα πάκς ζηή πέηνα ιεηαθ. ὁθμζπενήξ ηαηαζηνμθή, πθήνδξ 
ἀθακζζιυξ. π.π. Ἦηακ ηυζμ ἀκεθέδημξ ὁ αμιαανδζζιυξ, ὥζηε δέκ 
ἔιεζκε θίεμξ ἐπί θίεμκ. 
 οκακηᾶηαζ ηαί ιέ ηή ιμνθή «θίεμξ ἐπί θίεςκ», ἀθθά ἐπζηνάηδζε 
ηυ «θίεμξ ἐπί θίεμκ» ημῦ ηαηά Μαηεαῖμκ εαββεθίμο. (πανα. Μαηε. 
ΚΓ΄ 2, ὁ δέ Ἰδζμῦξ εἶπεκ: Οὔ αθέπεηε ηαῦηα πάκηα

.
 ἀιήκ θέβς ιῖκ, 

μὔ ιή ἀθεεῆ ὤδε θίεμξ ἐπί θίεμκ, μἱ μὔ ηαηαθοεήζεηαζ. πναθ. 
ἐπίζδξ: Μάνημο ΗΓ΄ 2, Λμοηᾶ ΗΘ 44, Λμοηᾶ ΚΑ΄ 6). 

 
Πνυξ ηέκηνα θαηηίγεζξ 
 Κθςηζᾶξ ζέ ηανθζά (ηῶκ Βμοηεκηνῶκ) ιηθν. ιαηαζμπμκεῖξ, ιάηαζα 
ἀκηζδνᾶξ, ημπζάγεζξ ἀκχθεθα, ημπζάγεζξ ἀηεθέζθμνα. πίζδξ, 
ἐκενβεῖξ εἰξ αάνμξ ημῦ ἑαοημῦ ζμο

.
 γδιζχκεζξ ὁ ἴδζμξ. 

π.π. ἐηθνάγμκηαξ πανάπμκα ζηυκ ἐνβμδυηδ ζμο, πνμξ ηέκηνα 
θαηηίγεζξ. 
Πναθ. Αἰζπ. «Ἀβαιἐικςκ» 1624, Δνοπίδμο «Βάηπαζ» 795, 
Πζκδάνμο Ποε. 1195. πίζδξ, πναλ. ΚΣ΄ 14: πάκηςκ δέ 
ηαηαπεζυκηςκ ιῶκ εἰξ ηήκ βῆκ ἤημοζα θςκήκ θαθμῦζακ πνυξ ιε 
ηαί θέβμοζα αναΐδζ δζαθέηηῳ

.
 «αμφθ, αμφθ, ηί ιέ δζχηεζξ; 

ζηθδνυκ ζμζ πνυξ ηέκηνα θαηηίγεζκ». Ἤ ιέ ηή ιμνθή «Γεζκυκ  
(ἤ ζηθδνυκ) πνυξ ηά ηέκηνα θαηηίγεζκ». 

 
Πδβή «»Λελζηυ ἀνπαΐζηζηῶκ θνάζεςκ»  

Γδι. Σζζνυβθμο, ηδυζεζξ «αααάθαξ». 
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Λέμεηο κέ πνιιέο ζεκαζίεο 

Παναίκεζδ Λυβζα, ἀνπασηά παναίκεζζξ (ἀπυ ηυ παναζκῶ) 
Πενίθδιμξ Λυβζα, ιεηαβκ. πενίθδιμξ (θήιδ) 
εικυηδηα Λυβζα, ἀνπασηά ζεικυηδξ 
 
Παναίκεζδ 
 Σά παζδζά ζήιενα βνάθμοκ ζηά παθζά ημοξ ηά παπμφηζζα ηίξ 
παναζκέζεζξ ηῶκ βμκέςκ ημοξ (ζοιαμοθέξ, πνμηνμπέξ, 
πανμηνφκζεζξ, ὁδδβίεξ). 
 Γζέθοζε ηυκ ἀννααχκα ηδξ ηαηά παναίκεζδ ηήξ ιάκαξ ηδξ (ιέ 
πνμηνμπή, ιέ πανυηνοκζδ). 
 Πμζά εζηή παναίκεζδ αβαίκεζ ἀπυ ηυ ιοεζζηυνδια; (πνμηνμπή, 
ἐπζηαβή, δίδαβια, πανάββεθια, ἀνπή, ηακυκαξ, ἀλίςια). 
 Μέ ηυ ηαηυ πανάδεζβιά ζαξ ἀπαλζχκεηε ηίξ εζηέξ παναζκέζεζξ 
ζαξ πνυξ ημφξ κέμοξ (πνμηνμπέξ, πανμηνφκζεζξ, δζδαπέξ). 
 Σδνεῖ ηαηά βνάιια ηίξ παναζκέζεζξ ηήξ (ἐκημθέξ, παναββέθιαηα, 
ηεθεφζιαηα, ἐπζηαβέξ). 
 Οἱ ἀπυ ηαεέδναξ παναζκέζεζξ δέκ ἔπμοκ ἀπήπδζδ ζηή κεμθαία 
(ἀθ΄ ρδθμῦ πνμηνμπέξ ἤ ζοιαμφθεξ). 
 Οἱ εζηέξ παναζκέζεζξ ζηήκ ἐπμπή ιαξ ἀπεοεφκμοκηαζ εἰξ ὦηα ιή 
ἀημουκηςκ (ἐκημθέξ, παναββέθιαηα, ἐπζηαβέξ, πνμηνμπέξ, 
ηεθεφζιαηα, παβυνεοζεζξ). 
 Πανά ηίξ ἀθθεπάθθδθεξ παναζκέζεζξ ηῶκ βμκέςκ ημο, παναιέκεζ 
ἀδζυνεςημξ (ζοιαμοθέξ, κμοεεζίεξ, ὀνιδκίεξ). 
 
Πενίθδιμξ 
 Σά πενίθδια ηναζζά ηῆξ άιμο εἶκαζ πενζγήηδηα (θδιζζιέκα, 
ἐηθεηηά, ὀκμιαζηά, δζαθεηηά). 
 Ἡ θθάδα ἀκέδεζλε πενζθήιμοξ ἐπζζηήιμκεξ (δζαπνεπεῖξ, 
ἐπζθακεῖξ, θαιπνμφξ, έλέπμκηεξ, ἐλαζνέημοξ, εαοιαζημφξ). 
 ηυ ζοκέδνζμ ζοιιεηεῖπακ πενίθδιμζ ἐπζζηήιμκεξ ἀπυ ὅθμ ηυκ 
ηυζιμ (δζαηεηνζιέκμζ, ὀκμιαζημί, δζαπνεπεῖξ, δζάζδιμζ, λαημοζημί). 
 Ἔπεζ ηάκεζ πενίθδιεξ ζπμοδέξ ζηυ ἐλςηενζηυ (ζποδαῖεξ, ἔλμπεξ, 
θαιπνέξ, ἐιανζεεῖξ). 
  Ἰάζςκαξ ἦηακ ἀνπδβυξ ηῆξ πενζθήιμο ἀνβμκαοηζηῆξ 
ἐηζηναηείαξ (πενζθαθήημο, πμθοενοθήημο, πενζαμήημο). 
 Αηυ εἶκαζ ηυ πενίθδιμ βεθφνζ ηῆξ Ἄνηαξ (λαημοζηυ, ενοθζηυ, 
ὀκμιαζηυ, πενζαυδημ). 
  πενίθδιμξ ἐηεῖκμξ ἐπζζηήιμκαξ, δοζηοπῶξ πέεακε πμθφ κέμξ 
(ἔλμπμξ, θαιπνυξ). 
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 Ἡ πενίθδιμξ ἐηείκδ δζάηαλδ ηαηανβήεδηε ιέ ηυ κέμ ζφκηαβια 
(αηή  ηυζμ ζπμοδαία). 
 δῶ ηνοαυηακ ὁ πενίθδιμξ θδζηήξ Γζαβημφθαξ (δζααυδημξ, 
πενζαυδημξ, πενζχκοιμξ). 
 ηήκ ἐηδνμιή πενάζαιε πενίθδια (πένμπα, ἔλμπα, ἐηηαηηα, 
εαοιάζζα, ἀπίεακα). 
 Πενίθδια! Βθέπς πχξ εἶζηε πνμημιιέκα παζδζά (ιπνάαμ, εὖβε, 
θαιπνά, ἔλμπα, ἔηηαηηα). 
 Δὖβε ζαξ, ηά ηαηαθέναηε πενίθδια! (εαοιάζζα, ἔλμπα, ἐλαζνεηζηά, 
ιζά πανά). 
 
εικυηδηα 
 Ἡ ζοιπενζθμνά ημο ἀπμπκέεζ ζεικυηδηα (επνέπεζα, ημζιζυηδηα, 
εζπδιμζφκδ). 
 Ἡ ηὀνδ ιαξ ζοιπενζθένεηαζ ζημφξ δνυιμοξ ιέ πενζζζή 
ζεικυηδηα (κηνμπαθυηδηα, αἰδδιμζφκδ). 
 Ἡ ζεικυηδηα εἶκαζ ηυ μονάκζμ ηυλμ ηῆξ ἀνεηῆξ (ιεηνζμθνμζφκδ, 
ηαπεζκμθνμζφκδ). 
 ηυ πενζαάθθμκ ηδξ ζοιπενζθένεηαζ ιέ πνμζπμζδηή ζεικυηδηα (ιέ 
ζεικμηοθία, ὡξ εεμφζα). 
 Ἡ ζεικυηδηα εἶκαζ βζα ιέκ ημφξ πθμοζίμοξ ηζιή, βζά δέ ημφξ 
θηςπμφξ ζημθίδζ (επνέπεζα, ημζιζυηδηα, εζπμιμζφκδ). 
 
 
 
Πδβή:  
α) ηοιμθμβζηυ Λελζηυ Ν. Ἀκδνζχηδ, ἐηδυζεζξ Ἰκζηζημφημο κεμεθθδκζηῶκ ζπμοδῶκ 
ἱδνφιαημξ Μακχθδ Σνζακηαθοθθίδδ. 
α) Κζαςηυξ ηῆξ κεμεθθδκζηῆξ βθχζζαξ, Γεςνβίμο Πθαηζᾶ,  
 ἐηδυζεζξ «Μαθθζάνδξ Παζδεία» 
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ΠΔΡΗ ΛΔΞΔΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΩΝ,  

ΓΛΩΑ, ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΗΩΠΖ ΑΝΑΛΔΚΣΑ 
(Ἀπό ηήλ ὁκόηηηιε ζπιινγή ηνῦ Γηάλλε Τζαηζάϊα) 

 

 «ζςπέξ ἔπμοιε δφμ εἰδῶκ. Ἡ πνχηδ δδιζμονβεῖηαζ ιέ ηήκ ἀπμοζία 
θυβμο. Ἡ δεφηενδ ιέ πείιαννμ θέλεςκ, πμφ ηάης ημοξ δζαηνίκμοιε 
ημφξ ἀπυδπμοξ ιζᾶξ ἄθθδξ βθχζζαξ, θοθαηζζιέκδξ. 
Γεκζηά, ηήκ ὁιζθία εά ιπμνμφζαιε κά ηήκ δμῦιε ζάκ ιυκζιμ ἐθζβιυ 
βζά κ‟ ἀπμθφβμοιε ηήκ βοικυηδηα». 

Υάνμθκη Πίκηεν 
* 

«Ἔπμοκ, ἄναβε, μἱ θέλεζξ ηή δφκαιδ κά ιᾶξ ηάκμοκ κ‟ 
ἀννςζηήζμοιε; Ὄθμζ βκςνίγμοιε ὅηζ ιζά δοζάνεζηδ εἴδδζδ ιπμνεῖ 
κά ιᾶξ θένδ πμκμηέθαθμ, γαθάδα ἤ ηαί ηάζδ θζπμεοιίαξ. Ἄθθεξ 
θμνέξ ημηηζκίγμοιε ἐπεζδή εἴπαιε ηάηζ πμφ δέκ ἔπνεπε. Οἱ θέλεζξ 
ιπμνμῦκ κά ἐπζθένμοκ ιυκζιεξ ἀθθαβέξ ζημφξ ὀνβακζημφξ ἰζημφξ 
ημῦ ζχιαηυξ ιαξ». 

Νηέσαζκη Κυνθδθκη 
* 

«Μέζα ζέ ηυζα θυβζα ηαί ηυζδ ζζπαζζά εά εἶκαζ ζςηδνία  
ημζιμπαθαζζά». 

Κχζηαξ Βάνκαθδξ 
* 

«Κάθθζμκ ηαθυκ ὄκμια, πανά πμθφηζιμκ ιῦνμκ». 
ηηθδζζαζηήξ Ε, 1 

* 
«βχ εἶιαζ πέν ημῦ παθαζμῦ ζοζηήιαημξ, ἐκακηίμκ ημῦ 
ιμκμημκζημῦ ηαί πέν ηῆξ δζδαζηαθίαξ ηῶκ Ἀνπαίςκ θθδκζηῶκ. 
Δἶκαζ  αάζδ βζά κά λένδξ ηήκ ἐηοιμθμβία ηῶκ θέλεςκ. Ἡ ζδιενζκή 
ηαημπμίδζδ ηῆξ βθχζζαξ ιέ ἐκμπθεῖ αἰζεδηζηά. Θέθς κά δῶ 
βναιιέκμ «ΚΑΦΔΝΔΗΟΝ» ηζ ἄξ ιή ηυ πνμθένμοιε ιέ «Ν». Σχνα 
ὅθεξ μἱ θέλεζξ ἔπμοκ ιζά ηνφπα». 

δοζζέαξ θφηδξ 
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